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ফাইল ছরি 

র য়ান াি রিারিঙ্গাত্তেি ও ি রে নীর ড়ন ও িত্যােজ্ঞ চারলত্তয়ত্তছ ত্াি ত্েন্ত ও রিচাি 

আন্তজটারত্ক অ িাধ আোলত্ (আইরিরি)-এি  াধযত্ত  কিা িম্ভি। রিত্তেত্তে আগা ী 

১১ জতু্তনি  ত্তধয িাংলাত্তেত্তেি কাত্তছ আইরিরি রে ত্থ্য রচত্তয়ছ ত্া রেয়া উরচত্। োি 

 াধযত্ত  রিারিঙ্গা প্রত্যািািন ও ‘গণিত্যা’ি রিষত্তয় র য়ান ািত্তক জিািরেরিত্াি 

আওত্ায় আনা িম্ভি।  
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রিা িাি ঢাকা রিশ্বরিেযালত্তয়ি রিত্তনর্ ভিত্তন ‘জিািরেরিত্া: আন্তজটারত্ক অ িাধ 

আোলত্ ও রিারিঙ্গা িংকর্’ েীষ টক একটর্ আন্তজটারত্ক রির নাত্তি রেরে ও 

আন্তজটারত্ক রিত্তেষজ্ঞিা এ ন কথ্া িত্তলন। 

  

একেনএইড িাংলাত্তেে, ঢাকা রিশ্বরিেযালত্তয়ি রিন্টাি ফি রজত্তনািাইড স্টারডজ এিং 

ব্র্যাক রিশ্বরিেযালত্তয়ি রিন্টাি ফি র ি এন্ড জারস্টি এই আন্তজটারত্ক রির নাত্তিি 

আত্তয়াজন কত্তি। 

  

রির নাত্তি আইরিরি-এি উত্তেযাগ ও িাংলাত্তেত্তেি কিণীয় রনত্তয় িাংলাত্তেে িুরপ্র  

রকাত্তর্টি িাইত্তকার্ট রিভাত্তগি রিচাি রত্ সিয়ে রিফাত্ আিত্ত ে িত্তলন, আন্তজটারত্ক 

অ িাধ আোলত্ িাংলাত্তেত্তেি কাত্তছ রে ত্থ্য ও প্র াণ রচত্তয়ত্তছ রিগুত্তলা রেয়া উরচত্। 

আন্তজটারত্ক অ িাধ আোলত্তত্ি  ূল রভরে ‘রিা  রিরধ’ অনেুায়ী আইরিরি চাইত্তল 

র য়ান াি রে নীর ড়ন ও িত্যােজ্ঞ চারলত্তয়ত্তছ ত্াি ত্েন্ত কিত্তত্  াত্তি। কািণ, অত্তনক 

 ানুষ িত্যা কিা িত্তয়ত্তছ। িাত্ লাত্তেিও রিরে  ানুষ রেে ছাড়ত্তত্ িাধয িত্তয়ত্তছন। োি 

 ত্তধয অত্তধ টক রেশু। 

  

আত্তলাচনায় উত্তে আত্তি রিারিঙ্গাত্তেি রিরুত্তে র য়ান াত্তি িংঘটর্ত্ জারত্গত্ 

রনধনেত্তজ্ঞি রিরভন্ন রেক। রেোত্তন িলা িয়, র   াত্তি ৪০০ রিারিঙ্গা নািী ত্াত্তেি 

স্বােরিত্ একটর্ আত্তিেন ে রনোিলযান্ডত্তিি রিত্তগ অিরিত্ আন্তজটারত্ক অ িাধ 

আোলত্তত্ জ া রেন আইনজীিীিা। ওই আইনজীিীিা  ত্তন কত্তিন, েরত্গ্রস্তত্তেি 

নযায়রিচাত্তিি জনয আন্তজটারত্ক অ িাধ আোলত্ই এক াে ভিিা। 

  

এ রিষত্তয় আন্তজটারত্ক অ িাধ আোলত্তত্ি িাত্তিক প্ররিরকউর্ি রকর্ 

রভগত্তনিওয়াত্তিন িত্তলন, িত্যা ও নীর ড়ত্তনি  ি  ানুষ িাংলাত্তেত্তে আিত্তত্ িাধয 

িত্তয়ত্তছন। ত্াই এত্তেত্তে আইরিরি রভৌগরলক রিচারিক ে ত্া প্রত্তয়াগ কিত্তত্  াত্তি। 

রিা  রিরধ ধািা-১২ অনুোয়ী র য়ান ািত্তক রিচাত্তিি আওত্ায় আনা িম্ভি। এছাড়া 

রেত্তিতু্ র য়ান াি িত্যা ও ধষ টত্তণি  ত্  ানিত্ারিত্তিাধী অ িাত্তধি িত্তঙ্গ জরড়ত্,  ত্াই 

ত্াি রিরুত্তে িযিিা রনয়া িম্ভি। 

  

অত্তেরলয়াি িাত্তিক অযার্রন ট রজনাত্তিল রফরল  রুডক িত্তলন, ‘গণিত্যা িলাি  ত্ 

েত্তথ্ষ্ট ত্থ্য ও প্র াণ আত্তছ। ত্াই র য়ান াত্তিি রিরুত্তে িযিিা রনত্তত্ই িত্তি। এজনয 



জারত্িংত্তঘি রনিা ো  রিষেিি িিাি একিত্তঙ্গ কাজ কিা েুিই জরুরি। কািণ, 

রনিা ো  রিষে চাইত্তল এই রিষত্তয় িিািরি িস্তত্তে  কিত্তত্  াত্তি।’ 

  

এ রিষত্তয় ঢাকা রিশ্বরিেযালত্তয়ি আন্তজটারত্ক িম্পকট রিভাত্তগি অধযা ক ড. ই রত্য়াজ 

আিত্ত ে িত্তলন, রিারিঙ্গা িংকর্ ি াধাত্তন আইরন উত্তেযাগ েুিই জরুরি। গণিত্যাি 

রিচাি রকংিা রিারিঙ্গাত্তেি রফরিত্তয় রনত্তত্ র ায়ন ািত্তক জিািরেরিত্াি আওত্ায় 

আনত্তত্ই িত্তি। এত্তেত্তে আইরিরি িড় ভূর কা িােত্তত্  াত্তি। একই িাত্তথ্ র য়ান াত্তিি 

ও ি িাজননরত্ক ও অথ্ টননরত্ক চা  সত্রি কিত্তত্ িত্তি। আি এর্া কিা িম্ভি। কািণ, 

রিারিঙ্গাত্তেি ও ি র য়ান াি রে িত্যা, ধষ টণ, নীর ড়ন কত্তিত্তছ, ত্াি েত্তথ্ষ্ট প্র াণ 

আত্তছ। রিজনয শুধু াে রি ারেক আত্তলাচনায় এি ি াধান িম্ভি নয়। িিু ারেক 

চাত্ত ি  াধযত্ত  এই ি িযাি ি াধন কিত্তত্ িত্তি। িারেয়াত্তকও এত্তেত্তে আ াত্তেি িত্তঙ্গ 

রনত্তত্ িত্তি।” 

  

আত্তলাচনাি ি া রন িক্তত্তিয একেনএইড িাংলাত্তেত্তেি কারি রডত্তিক্টি ফািাি ্করিি 

িত্তলন, ‘র য়ান ািত্তক েত্েণ  ে টন্ত আইরন িাধযিাধকত্াি আওত্ায় আনা না োয়, 

ত্ত্েণ ত্ািা রিত্ারড়ত্ রিারিঙ্গাত্তেি রফিত্ রনত্তি না। রিকািত্তণ আন্তজটারত্ক অ িাধ 

আোলত্ ও জারত্িংঘত্তক উত্তেযাগী িত্তয় র য়াি ািত্তক রিচাত্তিি আওত্ায় আনত্তত্ িত্তি। 

িাংলাত্তেে রেত্তিতু্ আইরিরি-এি িেিয, রিত্তেত্তে ত্েন্ত ও রিচাি কাত্তজ আ িা রিত্তেষ 

ভূর কা িােত্তত্  ারি । এজনয িাংলাত্তেে িিকাত্তিি উরচত্ আইরিরিি চাওয়া রত্নটর্ 

রিষত্তয় ত্থ্য প্র াণ রেয়া।  

  

আত্তয়াজকিা  ত্তন কত্তিন, আইরন  েত্তে  গ্রিত্তণ িিকাত্তিি উরচত্ এ রিষত্তয় 

আইরিরিত্তক িকল ত্থ্য রেয়া। উত্তেেয, গত্ আগস্ট  াত্তি র য়ান াত্তিি িাোইত্তন 

িযা ক অরভোত্তনি  ি প্রায় ৭ লাে রিারিঙ্গা িাংলাত্তেত্তে আশ্রয় রনয়। 
 


