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প্রে রররজ 

জারিংঘঘ গণিযা রিবঘর আঘাচনায় ১৯৭১ াঘর গণিযাঘে স্বীকৃরি প্রিয়ার আহ্বান জানাঘা আঘাচেগণ। 
 

রনউইয়েক, ২৫ মাচ ক ২০২২: 

 

বাংাঘিঘল ংঘটিি ১৯৭১ াঘর গণিযার ঘটনা অিযন্ত ভাঘাভাঘবই নরিভুক্ত েরা আঘছ, িবু এখন পয কন্ত জারিংঘঘ স্বীকৃরি াভ 

েঘররন। আমরা রবশ্বা েরর, গণিযা েরিঘরাঘে জারিংঘঘর পিঘেপমূ অম্পূণ কই প্রিঘে যাঘব যরি আমাঘির প্রিঘল ংঘটিি গণিযার মঘিা 

ঘটনাগুঘা অস্বীকৃি প্রিঘে যায়”- আজ গণিযা েরিঘরাে; অিীি ট্রাঘজরির স্বীকৃরি  েরিগ্রস্থঘির ময কািা পুনরুদ্ধার’ লী কে এে ভার্চকয়া প্ররমনাঘর 

েিত্ত বক্তঘে এেিা বঘন জারিংঘঘ রনযুক্ত বাংাঘিঘলর স্থায়ী েরিরনরে রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা। জািীয় গণিযা রিব-২০২২’ পাঘনর অংল 

রঘঘব এই প্ররমনাঘরর আঘয়াজন েঘর বাংাঘিল রমলন। 
 

প্ররমনারটির মূ বক্তা রছঘন েঘণ ক ইউরনভার কটির েঘফর জন াঘব ঘয়ই। জারিংঘঘ রনযুক্ত বরনয়া  াজকঘগারভনার স্থায়ী 

েরিরনরে রাষ্ট্রদূি প্রাঘভন আোাজ, েঘবারিয়ার স্থায়ী েরিরনরে রাষ্ট্রদূি প্রাভানরে এবং বাংাঘিঘলর আন্তজকারিে অপরাে ট্রাইবুযনা এর 

েররেউটর োররস্টার িাপ োরন্ত বাউ এঘি প্যাঘনরস্ট রাঘব অংলগ্রণ েঘরন।  এছাড়া ইঘভরিঘি বক্তে রাঘখন জারিংঘ মারচঘবর 

গণিযা েরিঘরাে রবয়ে রবঘল উপঘিষ্টা আন্ডার প্রঘেটারর প্রজনাঘর রমজ্ অযার য়াইররমু এনঘিররতু। আঘাচনা পব কটির ঞ্চাে রছঘন 

রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা। 
 

স্বাগি বক্তঘে রাষ্ট্রদূি ফারিমা ১৯৭১ াঘর গণিযার ঐরিারে প্রেোপট তুঘ েঘরন। রিরন মান মুরক্তযুঘদ্ধর রিল াখ লীি, ২ াখ 

রনয কারিি মা-প্রবান এবং ১ প্রোটি মানুঘে বাস্তুর্চযি েরার ইরিা উঘেখ েঘর বঘন, এর সূচনা ঘয়রছ ১৯৭১ াঘর ২৫ মাচ ক ‘অপাঘরলন 

াচ কাইট’ এর মাধ্যঘম। রিরন আর বঘন, ২৫ মাচ ক গণিযা, যার উঘেশ্য রছ আমাঘির রাজননরিে স্বােীনিা  স্বােীনিার আোঙ্খাঘে রচরিঘর 

চূণ ক-রবচূণ ক েরা। রেন্তু ানািার বারনীর প্র উঘেশ্য পূণ ক য়রন। এর বিঘ জারির রপিার উিাত্ত্ব আহ্বাঘন াড়া রিঘয় নয় মা োপী রক্তেয়ী মুরক্তযুঘদ্ধ 

ঝাঁরপঘয় পঘড়রছ বাঙার জারি। যার পররমারি ঘঘটরছ স্বােীন াব কঘভৌম বাংাঘিঘলর জঘের মধ্য রিঘয়। 
 

আন্ডায-সক্রেটারয-সেনাক্রযর এনক্রেরযতু ফক্ররন, গণত্যা এফং নৃংত্ায অযাধগুরর ফক্রেক্রে বেঙ্কয এফং ফাংরাক্রে ত্ায রনক্রেয 

ইরত্া সেক্রে এই গুরুত্য রঙ্ঘক্রনয স্থােী ক্ষত্গুক্ররা ভক্রে োক্রন । রত্রন গণত্যা প্ররত্ক্রযাক্রধ আগাভ ত্েকত্া ব্যফস্থা সোযোয এফং ঘৃণামূরে 

ফক্তক্রব্যয রফরুক্রে রড়াইক্রেয য সোয সেন। 
 

 সরভনাযটিয েী-সনাট রিোয প্রক্রপয ক্রেই রফক্রে  ংঘটিত্ রফরবন্ন গণত্যা এফং আন্তেকারত্ে ম্প্রোে ের্তকে গণত্যায স্বীকৃরত্ 

সেোয আইরন  ঐরত্ারে রেেগুরর রফেবাক্রফ ব্যাখা েক্রযন। রত্রন ফাংরাক্রেক্রয মুরক্তযুে োদুঘয রযে কক্রনয অরবজ্ঞত্ায েো উক্রেখ েক্রযন 

এফং ৭১ এয গণত্যায স্মৃরত্  ইরত্া ংযক্ষক্রণ ফাংরাক্রেক্রয প্রক্রেষ্টায প্রংা েক্রযন। 
 

েঘবারিয়ার রাষ্ট্রদূি ১৯৭১ াঘর গণিযাঘে ঘাোস্ট এর পঘর রবঘশ্বর ইরিাঘ রিিীয় বৃত্তম গণিযা বঘ অরভরি েঘরন। রিরন এ 

রবঘয় েঘবারিয়ার অরভজ্ঞিা রবঘল েঘর ন্যায় রবচার েরিষ্ঠার মাধ্যঘম গণিযার রলোর েরক্তবঘগ কর পররবাঘরর মম কযািনা াঘঘব গৃীি 

পিঘেঘপর েিা উঘেখ েঘরন। 
 

বরনয়া াঘজকঘগারভনার রাষ্ট্রদূি িাঁর বক্তঘে প্রেঘেরনোয় ংঘটিি গণিযা েরিঘরাঘে আন্তজকারিে ম্প্রিাঘয়র েি কিার রবঘয় 

আঘােপাি েঘরন এবং োিরমে িেকিা রচহ্নগুর নাক্ত এবং মাোন েরার জন্য বাইঘে আহ্বান জানান। 
 

বাংাঘিঘলর আন্তজকারিে অপরাে ট্রাইবুযনা (আইরটিরবরি) এর েররেউটর োররস্টার িাপ োরন্ত বাউ ম্পূরে নীরির আিায় 

গণিযা  অন্যান্য আন্তজকারিে অপরাঘে অরভযুক্ত েরক্তঘির রবচার ংোন্ত উত্তম অনুলীনগুঘার েিা তুঘ েঘরন এবং জািীয় ট্রাইবুযনা েরিষ্ঠা 

েরার উপর গুরুত্বাঘরাপ েঘরন যাঘি গণিযায় েরিগ্রস্ত পররবারমূঘর াঘি আর ভাঘা ংঘযাগ স্থারপি য়  িাঘির েষ্ট রেছুটা াঘব য়। 
 

এরিঘে রবোঘ ‘জািীয় গণিযা রিব’ উপঘে স্থায়ী রমলঘনর ফঙ্গফন্ধু রভরনােত্ক্রন রভক্রনয ের স্তক্রযয েভ কেত্কা-েভ কোরযগক্রণয 

উরস্থরত্ক্রত্ রেফটি ারন েযা ে। অনুষ্ঠাক্রনয শুরুক্রত্ই রেফটিয স্মযক্রণ এেরভরনট রনযফত্া ারন  গণত্যায রোয ীেক্রেয স্মযক্রণ সভাভফারত্ 

প্রজ্জ্বরন েযা ে। এয য যাষ্ট্ররত্  প্রধানভন্ত্রীয ফাণী াঠ এফং ীেক্রেয স্মযক্রণ রফক্রল সভানাোত্ েযা ে। উন্মুক্ত আক্ররােনা ক্রফ ক স্বাগত্ ফক্তব্য 

যাক্রখন যাষ্ট্রদূত্ যাফাফ পারত্ভা। প্রেত্ত ফক্তক্রব্য রত্রন ফক্ররন ১৯৭১ াক্ররয গণত্যায আন্তেকারত্ে স্বীকৃরত্য েন্য আভযা োরত্ংক্রঘয াক্রে োে েক্রয 

মারি। এই গণত্যায আন্তেকারত্ে স্বীকৃরত্ আোে না ো ম কন্ত আভাক্রেয এ প্রক্রেষ্টা অব্যাত্ োেক্রফ। 
 

উবে অনুষ্ঠাক্রনই ৭১ এয গণত্যায উয এেটি প্রাভাণ্য রবরড প্রে কন েযা ে। 

*** 


