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বাংলােদেশর িবচার pিkয়া িনেয় ওয়াইিসিস সেmলেন আইিসএসএফ এর  ৩- িট pবn উপsাপন 

সmpিত ই"টারnাশনাল kাইমস sTােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ) এর িতন সদেsর একিট প"ােনল ষ" ওয়াইিসিস 
!বি$ক সেmলেন আnজ$ািতক অপরাধ আদালত (আইিসিট-িবিড) এর িবচার pিkয়ার ওপর িতনিট pবn উপsাপন 
কের। তুরে%র ক" িব#িবদ%ালেয় অnি$ত এবং আেমিরকান !সাসাইিট অফ কমপােরিটভ ল এর ইয়ংগার 
কমপ$ারািটিভs কিমিট আেয়ািজত এই সেmলন অnি$ত হয় এিpেলর ২৮ ও ২৯ তািরেখ। এই সেmলেন িবে$র িবিভn 
pাn !থেক ১০০ জেনরও !বিশ আইনj, গেবষক ও িবেশষjরা সািমল হেয়িছেলন। 

এই সেmলেনর উেd$ িছল তুলনামূলক আইেন আgহী তrণ আইনিবদেদর মেধ$ pাসিŋক িবিভn !kেt িবেশষ 
আেলাকপাত ও মত িবিনমেয়র পিরসর !তরী করা। ক" িব#িবদ%ালয় আইন অnষেদর পk !থেক ড. ইিসক ওেনয় 
আইিসএসএফ এর িবেশষ প"ােনলিটর সভাপিতt কেরন, যার িশেরানাম িছল - "তুলনামূলক আইেনর আিŋেক 
বাংলােদেশর আnজ$ািতক অপরাধ আদালত" - !যখােন িতনিট pবnই িছল বাংলােদেশ ১৯৭১ এর যুdাপরাধ িবচার 
pিkয়া িনেয়। 

“িভনেদশী িবিধ আমদানীর িবধান বনাম বাধ$কতা: আইিসিট বাংলােদশ পিরেpিkত” িশেরানােম pথম pবnিট 
উপsাপন কেরন আইিসএসএফ Tািs ড. রায়হান রিশদ। “বাংলােদেশ মানবতার িবরেd অপরােধর িবচার” শীষ$ক 
িdতীয় pবnিট উপsাপন কেরন বািম%ংহাম িব#িবদ%ালেয়র sাতক বাহজাদ !জায়ারদার। তৃতীয় pবn উপsাপন কেরন 
যুkরােজ(র ওয়ারউইক আইন িব#িবদ%ালেয়র িপএইচডিড গেবষক এম সানিজব !হােসন, যার িশেরানাম িছল - 
“আইিসিট বাংলােদেশ ব"িkর অnপিsিতেত িবচারঃ আইন ও ব"াখ"া” এই িশেরানােম। উেlখ%, আইিসএসএফ 
প"ােনেলর িতনজন সদsই আেমিরকান !সাসাইিট অফ কমপােরিটভ ল এবং ক" িব#িবদ%ালয় !থেক pাp বৃিtেত 
সেmলেন অংশgহণ কেরন। 

১৯৫১ সােল pিতি$ত আেমিরকান !সাসাইিট অফ কমপােরিটভ ‘ল তুলনামূলক আইন িবষেয় িবে$র pথম সািরর 
সংগঠনgেলার একিট। খ"ািতমান আেয়াজক আর বhজািতক এই সমােবেশ আইিসিট বাংলােদশ এবং সািব%ক িবচার 
pিkয়ােক উপsাপন করা িছল আইিসএেসফ এর লk#, িবেশষ কের যখন এই িবচােরর িবেরাধীরা তথ# িব#াট ও 
িবকৃিতর মাধ$েম িবে$র সামেন আইিসিট বাংলােদশেক p"িবd করার কােজ তৎপর। আইিসএসএফ এর িতনিট 
pবেnর মাধ$েম বাংলােদেশর িবচার pিkয়া িনেয় pচিলত িব#ািngেলার সিঠক জবাব ও grtপূণ' ব"াখ"া তুেল ধরা 
হয়। 

আnজ$ািতক অপরােধর িভিkমেদর nায়িবচার pদােনর লেk$ কম#রত িশkািবদ, গেবষক, িবেশষj এবং কম#ীেদর 
সমnেয় গিঠত ই"টারnাশনাল kাইমস sTােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ) একিট sাধীন !বি$ক !নটওয়াক( যা দীঘ$িদন 
ধের বাংলােদেশ সংগিঠত গণহত%ার sীকৃিত আদায় ও অপরাধীেদর িবচােরর আওতায় আনার লেk$ কাজ কের চেলেছ। 


