
!pস িবjিp ২৫ মাচ- ২০২১

বাংলােদশ !জেনাসাইেডর :বি;ক sীকৃিত অজ-েনর লেkC আেলাচনা এবং অnাn কম-সূচী

• বাংলােদশ সংিবধােন ১৯৭১ এর !জেনাসাইেডর সাংিবধািনক sীকিৃত

• !জেনাসাইেডর :বি;ক sীকিৃত িবষয়িটেক বাংলােদেশর পররাT নীিতর অিবেPদC অংশ করা

• অতীেতর !জেনাসাইড !থেক িশkা gহণ কের রাT পিরচালনায় !স !চতনার pিতফলন ঘটােনা

মুিkযেুdর পেkর বCিkবগ- এবং সংগঠনgেলার সােথ :বি;ক  !যাগােযাগ এবং িচnা ও কায-kেমর পারsিরক আদান

pদান  ইন্টারnাশনাল  kাইমস  sTCােটিজ !ফারাম  (আইিসএসএফ)-  এর  কােজর  ধারার  অnতম  একিট িদক ।

আইিসএসএফ মেন কের পৃিথবীবCাপী  ছিড়েয় থাকা  বাŋালীরা  ১৯৭১  এ  ঘেট যাওয়া  !জেনাসাইেডর  :বি;ক  sীকৃিত

অজ-েন grtপূণ- ও  অgণী  ভূিমকা  রাখেত পাের।  সmpিত আইিসএসএফ  এবং  অেsTিলয়ায়  pবাসী  বাংলােদশীরা

একিtত হেয় বাংলােদেশর sাধীনতা এবং ১৯৭১ এর !জেনাসাইেডর ৫০ বছরেক সামেন !রেখ িবিভn কম-সূিচ হােত

!নয়। 

এই  কম-সূচীর  অংশ  িহেসেব বাংলােদশ  সরকার  কত-ৃক  !ঘািষত  ২৫ -!শ মাচ- গণহতCা  িদবেস আইিসএসএফ  এবং

“ ”অেsTিলয়ায় pবাসী বাংলােদশীেদর !যৗথ উেদCােগ ১৯৭১ এর বাংলােদশ গণহতCার :বি;ক sীকৃিত  শীষ-ক অনলাইন

িভিtক মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা হয়। বাংলােদশ, অেsTিলয়া, যুkরাজC, যুkরাT, কানাডা, মালেয়িশয়া, দিkন

!কািরয়া, জাপানসহ িবিভn !দেশর ২৬িট শহর !থেক অntানিটেত অনলাইেন সািমল হন দশ-করা।  

বাংলােদশ  সময়  িবেকল  ৪টায়  !ফসবুক,  ইউিটউব,  এবং  টইুটাের সরাসির সmpচারকৃত  অntানিট sাগত  বkেবCর

মাধCেম সচূনা কেরন কCানেবরা !থেক কলািমs ড .  এজাজ মামুন। িতিন ১৯৭১ এ সংঘিটত !জেনাসাইেডর ইিতহাস

এবং এর :বি;ক sীকৃিতর পটভূিম তেুল ধেরন। এর পর ১৯৭১ এর !জেনাসাইড sরেণ সভার pাটফেম- এক িমিনট

নীরবতা পালন করা হয়, যার পরপরই পিরেবশন করা হয় ১৯৭১ এর !জেনাসাইেডর ওপর আইিসএসএফ িনিম-ত বhল

“ ”সমাদৃত তথCিচt িkড ফর জািsস । সভার এ পয-ােয় এেস বাংলােদশ মানবািধকার কিমশেনর সােবক !চয়ারমCান

অধCাপক  িমজাnর  রহমােনর  দk সzালনায়  মূল  আেলাচনা  {r হয়  !যখােন িনধ-ািরত  আেলাচকবৃn !জেনাসাইেডর

:বি;ক sীকৃিতর িবিভn িদক িনেয় তােদর মতামত !দন। 

আেলাচনার {rেতই বাংলােদশ !জেনাসাইেডর :বি;ক sীকৃিত pসেŋ আইিসএসএফ এর িদক িনেদ-শনামূলক অবsান

তেুল ধেরন  সংগঠনিটর  Tািs ড .  রায়হান  রিশদ।  আইিসএসএফ-এর  অবsান  !থেক sপািরশ  িহেসেব িতনিট িবষেয়

বাংলােদশ  সরকােরর  pিত আhান  জানােনা  হয়  --  এক.  ১৯৭১  এর  !জেনাসাইেডর  িবষয়িট বাংলােদশ  সংিবধােন

অnভ-ুিkর মাধCেম এর সাংিবধািনক sীকৃিত িনি�ত করা ;  dই.  !জেনাসাইেডর :বি;ক sীকৃিতর িবষয়িট বাংলােদেশর
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পররাT নীিতর অিবেPদC অংশ িহেসেব িবেবচনা করা ;  এবং িতন.  অতীেতর !জেনাসাইড !থেক িশkা gহণ কের রাT

পিরচালনায় !স !চতনার pিতফলন ঘটােনা।     

মাননীয় সাংসদ িশিরন আখতার তার বkেবCও উেlখ কেরন !য ২০১৭ সােলর গণহতCা িদবস িবষেয় গহৃীত সংসদীয়

psাবিট কায-ত  আইনগত  অেথ- বাধCবাধকতাহীন ।  তাই,  ১৯৭১  সােলর  গণহতCার  িবষয়িটেক বাংলােদশ  সংিবধােন

অnভ-ুk করেত pেয়াজনীয়  সংেশাধনী  আনার  লেkC িতিন মাননীয়  pধানমntীর  সােথ আেলাচনার  pিতrিত !দন ।

!সইসােথ, বাংলােদেশর গণহতCার আnজ-ািতক sীকৃিত িনি�েতর উেdে� সহকম-ী সাংসদেদর সােথ িনেয় কাজ করার

pতCয়ও বCk কেরন িতিন। 

বাংলােদশ জাতীয় মানবািধকার কিমশন  সদs ড .  নিমতা হালদার মnবC কেরন  -  গণহতCা হল  সেব-া� মানবািধকার

লŋেনর  অপরাধ।  জাতীয় মানবািধকার  কিমশেনর  মাধCেম সরকারেক গণহতCার  :বি;ক  sীকৃিতর  কম-সূচীেত আরও

সািমল হওয়ার অnেরাধ করেবন বেল আ;s কেরন িতিন। 

অেsTিলয়ায়  িনযুk বাংলােদেশর  হাই  কিমশনার  জনাব  !মাহাmদ  sিফউর  রহমান  আইিসএসএফ -এর  পk !থেক

উtািপত sিনিদ-� p�gেলার উtের আ;াস !দন - বাংলােদেশর পররাT মntণালয় িন�য়ই pবাসী বাংলােদশীেদর সােথ

!যাগােযাগ রkা কের !জেনাসাইেডর sীকৃিত িবষেয় কাজ কের যােব। িতিন আরও বেলন, সকল kটৈনিতক চCােনেল ও

বাংলােদেশর :বেদিশক িমশনgেলােত কম-রত কম-কত-ারা তােদর !যাগােযাগ কােজ লািগেয় বাংলােদেশর !জেনাসাইেডর

:বি;ক sীকৃিত আদােয় সেচ� হেত পাের। 

মCাকেকায়াির িব;িবদCালেয়র এেমিরটাস অধCাপক ড.  রিফkল ইসলাম আইিসএসএফ এর psােবরই pিত�িন কের 

বেলন  !য -  !জেনাসাইড এর sীকৃিত অজ-েনর িবষয়িট বাংলােদশ সরকােরর পররাT নীিতর অংশ হেয় ওঠাটা অতCn

জrরী।  !সই  সােথ বাংলােদেশর  !জেনাসাইড  িনেয় মানসmত  একােডিমক  গেবষণার  pেয়াজনীয়তার  ওপরও  িতিন

িবেশষ grt আেরাপ কেরন।    

আইিসএসএফ-এর  আেরক  Tািs ড .  আহেমদ  িজয়াউিdন  মnবC কেরন  -  আমােদর  !জেনাসাইড  িনেয় আমােদরই

আেলাচনা করেত হেব ,  গেবষণা করেত হেব,  এবং এ িনেয় :বি;ক sীকৃিত আদােয়র লেkC আেnালন চািলেয় !যেত

হেব। অn !কউ !সটা কের !দেব না। 

অেsTিলয়া pবাসী বাংলােদশীেদর মধC !থেক সভায় আরও বkবC রােখন জনাব লাইলাক শহীদ , ড. কামাল উিdন, ড.

আবু তােহর মিlক,  এবং জনাব ইগনািতয়াস !রাজািরও। পুেরা অntান জুেড়ই !ফসবকু,  জুম,  এবং অnাn সামািজক

!যাগােযাগ মাধCম !থেক p� এবং মnবC সংgহ কের সভার আেলাচকেদর কােছ তুেল ধেরন সভার সzালক।

pে�াtর  পেব-র  !শেষ আেলাচনার  সারাংশ  তুেল ধের সzালক  অধCাপক িমজাnর  রহমান  মnবC কেরন  “- ১৯৭১  এ

বাংলােদেশর !য !জেনাসাইড তা আজ পয-n আnজ-ািতক sীকৃিত লাভ করেত বCথ- হেয়েছ। আমরা রাজনীিত বঝুেত চাই
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না, আমরা ভূ-রাজনীিতর (নানান সমীকরেণর) অংশ হেত চাই না। আমােদর জনগেণর উপের, আমােদর !দেশর উপের,

আমােদর মাতৃভূিমর উপের !য অপরাধ এবং বব-রতা সংঘিটত হেয়েছ, তার িবচার আমরা !দখেত চাই ”।  

সবেশেষ,  অntানিটর  আেয়াজকেদর,  !নপেথCর  সকল  সহায়তাকারীেদর,  এবং  সকল  p� ও  মnবCকারীেদর  ধnবাদ

jাপন করার পাশাপািশ সমাপনী বkেবC িনেজর গভীর আশাবাদ বCk কের kইnলCান্ড িব;িবদCালেয়র pাkন িশkক

ড. !মাহাmদ আলাউিdন অntােনর সমািp !ঘাষণা কেরন। 

আেলাচনা অntান ছাড়াও,  !জেনাসাইড িদবস ২৫েশ মাচ-েক সামেন !রেখ আইিসএসএফ -এর পk !থেক আরও িকছু

কম-সূচী  gহণ  করা  হয়।  এর  একিট িছল  সামািজক  !যাগােযাগ  মাধCেম #recognise1971genocide  এবং 

#recognisebangladeshgenocide  hাশটCাগ  যুk কের !ফইসবুক  !pাফাইল -ছিব !�মবnী  করার  মাধCেম

িবে;র  সকল  বাংলােদশীেক !জেনাসাইড  sীকৃিতর  দাবীেত একিtত  হওয়ার  আhান ।  !সই  সােথ অপর  কম-সূচী  িছল

১৯৭১  এর শহীদেদর sরেণ এবং !জেনাসাইড এর sীকৃিতর দাবীেত সংহিতর pকাশ িহেসেব িনজ িনজ টাইমেজান

অnযায়ী ২৫েশ মােচ-র pথম pহের একিট pদীপ বা !মামবািত pjলন  কের তার িsরিচt বা িভিডও িচt সামািজক

!যাগােযাগ  মাধCেম ছিড়েয় !দওয়ার  আhান।  আইিসএসএফ -এর  এই  আhােন বCাপক  সাড়া  !দন  !দেশ এবং  িবেদেশ

ছিড়েয় থাকা শতসহs বাŋালীরা। 

ইন্টারnাশনাল  kাইমস  sTCােটিজ !ফারাম  (আইিসএসএফ)  আnজ-ািতক  অপরােধর  িভকিটমেদর  পেk কম-রত

িবেশষj এবং কম-ীেদর সমnেয় গিঠত sাধীন :বি;ক !নটওয়াক- , যা দীঘ-িদন ধের বাংলােদেশ সংগিঠত !জেনাসাইেডর

sীকৃিত আদােয়র লেkC কাজ কের চেলেছ।

1 Fondant Court, Payne Road, London E3 2SP, United Kingdom
Email: info@icsforum.org, Phone: +44 7962027565


