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অেsTিলয়ার ৩ শহের আইিসএসএফ এর বাংলােদশ গণহত%া িনেয় িশkামূলক ও নাগিরক কায$kম    

 

ই"টারnাশনাল kাইমস sT"ােটিজ !ফারােমর (আইিসএসএফ) চার সদs ড. আহেমদ িজয়াউিdন, ড. 
রায়হান রিশদ, এম. সানজীব !হােসন এবং ব"ািরsার শাh আলী ফরহােদর সমnেয় গিঠত একিট িটম 
জুলাইেয়র ৯ !থেক ১৩ তািরখ অেsTিলয়ার িbসেবেন সmpিত অnি$ত হেয় যাওয়া ই"টারnাশনাল 
অ"ােসািসেয়শন অব !জেনাসাইড sলারেসর (আইএিজএস) ১৩তম সেmলেন অংশgহণ কের। গণহত%া 
িবষেয় এিট িবে$র বৃহtম ও সবেচেয় ময#াদাপূণ# সেmলন। 
  

বাংলােদেশর !pkাপেট গণহত%ার উপলিb ও sীকৃিত িবষেয় আইিসএসএফ-এর এম সানজীব !হােসন এবং 
ড. রায়হান রিশেদর একিট প"ােনল !সখােন dইিট পৃথক pবn উপsাপন কের। এম সানজীব !হােসেনর 
pবেnর িশেরানাম িছল “গণহত%া উপলিbঃ বাংলােদেশ আnজ"ািতক অপরাধ Tাইবু&নােলর অবদান” 
(Understanding ‘Genocide’: Contribution of the International Crimes Tribunals of 
Bangladesh) এবং ড. রায়হান রিশেদর pবেnর িশেরানাম িছল “জািতসংেঘর কাঠােমােত ‘গণহত%ার 
sীকৃিত’◌ঃ অথ#, উেd$ এবং ফলাফল“ (‘Genocide Recognition’ within the Framework of 
the UN: Meaning, Purpose, and Consequences)। sতnt এই প"ােনলিটর সভাপিতt কেরন ড. 
আহেমদ িজয়াউিdন। 
  

১৯৭১ সােল বাংলােদেশ সংঘিটত গণহত%ার আnজ$ািতক sীকৃিতর জn pবn উপsাপেনর পাশাপািশ 
#গণহত%া১৯৭১sীকৃিত (#Recognise1971Genocide) ক"ােmইেনর অংশ িহেসেব এই পাঁচ িদেন 
আইিসএসএফ pায় ২০০ সমমনা গণহত%া গেবষক ও কম#ীেদর সােথ িবsৃত কম#সূ◌ূচীেত িনযুk হয়। 
সেmলেন উপিsত pিতিনিধ ও পয#েবkকেদর মােঝ বাংলােদেশর গণহত%া, আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নাল 
(আইিসিট-িবিড) এবং sীকৃিত-ক"ােmইেনর িকছু pচারণা সামgী িনেয় আইিসএসএফ-এর !তির করা ৩০০ 
!ফাlার িবতরণ করা হয়। 
  

১৯৭১ সােলর বাংলােদশ গণহত%ার আnজ$ািতক sীকৃিতর সমথ$েন িবে$র নানা !দশ !থেক আসা গেবষক, 
িশkক এবং িবেশষjেদর !থেক সমথ$নসূচক িভিডও বাত$াও সংgহ করা হয়। সেmলেনর পুেরা সময় জুেড় 
আgহীেদর সােথ সহেযািগতামূলক pকl গেড় !তালার নতুন উপায় অnসnান কের !গেছ আইিসএসএফ।  
  

একাtেরর গণহত%ার আnজ$ািতক sীকৃিতর ক"ােmইন আেরা !জারদার করার লেk$ িbসেবেনর pবাসী 
বাংলােদশী ও অেsTলীয়-বাংলােদশীেদর এেত সmৃk করার উেdে$ আইিসএসএফ-এর pিতিনিধরা একিট 
িbিফং ও pে#াtর পেব$ও অংশgহণ কেরন। !সখােন আইিসএসএফ-এর !তির “১৯৭১◌ঃ এ িkড ফর 
জািsস” িশেরানােমর একিট pামাণ%-িচtও pদশ$ন করা হয়। !যৗথভােব এই সভািটর আেয়াজন কেরন 
বাংলােদশ অ"ােসািসেয়শন ইন িবসেবন, িbসেবন বাংলা !রিডও এবং িbসেবন বাংলা sুল। 



	

1	Fondant	Court,	Payne	Road,	London	E32SP,	United	Kingdom	
Email:	info@icsforum.org,	Phone:+44	7962027565 

  

একই সফেরর অংশ িহেসেব আইিসএসএফ সদsবৃn অেsTিলয়ার অnাn শহেরও উপিsত হেয়েছন। 
জুলাইেয়র ১৭ তািরেখ িসডিনর ওেয়sান' িসডিন িব#িবদ%ালেয় ‘বাংলােদশ sািডজ সােক%ল’ আেয়ািজত 
‘আnজ$ািতক অপরােধর রাTীয় িবচারঃ বাংলােদেশ আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নােলর উদাহরণ’ (National 
Prosecution of International Crimes: The Example of International Crimes Tribunal 
Bangladesh) িশেরানােমর এক !সিমনাের আইিসএসএফ-এর dই সদs অংশgহণ কেরন। !সখােন ড. 
রায়হান রিশদ ‘বাংলােদেশর গণহত%ার sীকৃিত’ ('Recognition of Bangladesh Genocide) িবষয়িট 
তুেল ধেরন এবং ড. আহেমদ িজয়াউিdন ‘এশীয় !pkাপেট বাংলােদেশর গণহত%া’ ('Bangladesh 
Genocide in the Asian Context) িনেয় কথা বেলন। pবn ও উপsাপনার পর pে#াtর পব# অnি$ত 
হয়। !সিমনাের আইিসএসএফ-এর সদsেদর পাশাপািশ বkব# রােখন অধ#াপক এম. রিফkল ইসলাম 
(ম"ােকায়াির িব#িবদ%ালয়), ড. মাsdল হক (আhায়ক, বাংলােদশ sািডজ সােক%ল), pেফসর িsেভন 
ি"ল$া&ড (ডীন, আইন অnষদ, ওেয়sান' িসডিন ইউিনভািস(িট), কাজী ইমিতয়াজ !হােসন (অেsTিলয়া, 
িনউিজল&া(ড ও িফিজেত িনযুk বাংলােদশ রাTদূত), িসরাজুল হক, আহেমদ আবdর রাjাক খান।  
  

জুলাইেয়র ১৯ তািরেখ ক"ানেবরা িব#িবদ%ালেয় ‘গণহত%া এবং মানবতা’ (Genocide and Humanity) 
শীষ$ক এক আেলাচনা সভায় ‘বাংলােদশ গণহত%ার sীকৃিতঃ !কৗশলগত িবেবচনা’ (Global Recognition 
of Bangladesh Genocide: Strategic Considerations) িবষেয় বkব# তুেল ধেরন ড. রায়হান 
রিশদ । ক"ানেবরা ও িসডিন – এই dই শহেরই আইিসএসএফ-এর সদsরা pবাসী বাংলােদশী এবং 
অেsTলীয়-বাংলােদশীেদর সােথ !যাগােযােগ অংশgহণ কেরন। 
  

১৯৭১ সােলর বাংলােদশ গণহত%ার আnজ$ািতক sীকৃিত আদােয়র ক"ােmইেন যথাযথ সমথ$ন pদান এবং 
এেত সিkয়ভােব সািমল হবার আgহ pদশ$ন করার জn অেsTিলয়ার এই িতন শহেরর pবাসী 
বাংলােদশীেদর pিত আইিসএসএফ আnিরক কৃতjতা pকাশ করেছ। 
    
	


