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িাাংলানেশ: কল্পো  াকমা িেনের অ্িসাে েযায়স্টি ানরর কস্টিনে 
শশষ শেনরক 

অ্যামনেস্টি ইন্টারেযাশোল কল্পো  াকমার েস্টরিানরর জেয েযায়স্টি ার স্টেস্টিি করনি এিাং 
িার িলেূিবক অ্ের্বানের জেয জস্টিি সনেহভাজে অ্েরার্ীনের  েযায়স্টি ানরর আওিায় 

আেনি  িাাংলানেশী কিৃব েনের িযর্বিায় আিাংক শিার্ করনে।  ১২ জেু ১৯৯৬ িাস্টরনে, 

কল্পো  াকমা, একজে স্টিস্টশষ্ট আস্টেিাসী অ্স্টর্কার কমীনক, িার রাঙামাটি,  ট্টগ্রাম এর 

িাস্টি শর্নক অ্েহরণ করা হয় এিাং িারের শর্নক িানক আর শেো যায়স্টে। 

এই সপ্তানহ প্রকাস্টশি স্টিস্টভন্ন স্টমস্টিয়া স্টরনোর্ব  অ্েুযায়ী, গি ২৭ শসনেম্বর ২০১৬ িাস্টরনে 

উেযুক্ত প্রমানণর অ্ভাি উদৃ্ধি কনর, িাাংলানেনশর  েুস্টলশ রাঙামাটিনি একটি আোলনি এই 

স্টি ার কাযবক্রম িন্ধ কনর স্টেনি িনলনে।  কল্পোর সানর্ সস্টিযকানর স্টক ঘনর্নে শস স্টিষনয়র 

ওের প্রনয়াজেীয় আনলাকোি করনণ এই িযর্বিা গভীরভানি হিাশাজেক। আেজব াস্টিক আইে 

অ্েুযায়ী, িাাংলানেশী কিৃব েনের োস্টয়ত্ব মােিাস্টর্কার লঙ্ঘনের জেয শিৌজোস্টর অ্েরানর্ 

সনেহভাজে কাউনক েযাযয স্টি ানরর মার্যনম স্টি ার করা। এিাং এটি হনি হনি শকাে সার্ারণ 

শিসামস্টরক আোলনি এিাং মৃিুযেন্ড আশ্রয় গ্রহে োিাই এই স্টি ার প্রস্টক্রয়া সম্পােে হনি 

হনি।  সরকারনক েস্টিগ্রস্তনের এিাং িানের েস্টরিানরর সেসযনের সিয ির্য ও েস্টিেূরণ 

প্রোে করনি হনি।  এই িেে িন্ধ কনর, কিৃব েে উভয় কাযবই োলনে িযর্ব হনয়নে।  

http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2016/10/16/police-want-close-kalpana-chakma-case/


িাাংলানেশী োগস্টরক সামাস্টজক সাংগঠেগুনলা, কল্পো অ্েহরনণর িেেনক আসনল ির্য  াো 

শেয়া এিাং িেে র্াস্টমনয় শেিার একটি শকৌশল স্টহসানি স্ট স্টিি কনরনে1। সাংগঠেগুনলা এর্াও 

স্টিশ্বাস কনর শয এই শকৌশনলর মার্যনম আেজব াস্টিক আইে ও মােিাস্টর্কার লঙ্ঘনের অ্েরানর্ 

অ্স্টভযুক্ত শসো সেসযনের রো করার শ ষ্টা করা হনে।  কল্পোর েইু ভাইনকও িার সানর্ 

সানর্ িানের িাস্টি শর্নক িুনল স্টেনয় যাওয়া হনয়স্টেল স্টকন্তু িারা শকােক্রনম োস্টলনয় আনস্ত 

সেম হে। শসই সমনয় েুস্টলনশর কানে িানের োনয়র করা ইজাহানর িারা একজে শসো 

কমবকিব া ও আর্াসামস্টরক গ্রুনের স্থােীয় েইু সেসযর োম উনেে কনরস্টেল। িারেনরও, 

একাস্টর্ক েুস্টলশ িেে এিাং একটি সরকার-স্টেযকু্ত  কস্টমশনের  িেেও অ্েরার্ীনের স্ট স্টিি 

করনি িযর্ব হয় এিাং যার জেয এই অ্েরানর্র শকাে স্টি ার কাযব শুরু করা যায়স্টে। 

 

িাাংলানেনশর োিবিয  ট্টগ্রানমর আস্টেিাসী ও সরকানরর মনর্য সাংঘষব ও  াো  উনেজো 

 লাকালীে একটি সমনয় কল্পো এর অ্ের্বাে ঘনর্।  িার অ্েহরণ এিাং েরিিীকানল শসই 

অ্েহরনণর উেনর যনর্ােযুক্ত আনলাকোি করনি সরকাস্টর িযর্বিা, এ অ্ঞ্চনল আস্টেিাসীনের 

স্টিরুনদ্ধ অ্িযাহি মােিাস্টর্কার লঙ্ঘনের জেয একটি শস্টক্তশালী সাংনকি। এোিাও এই 

স্টেস্টিয়িার িলস্বরূে  ১৯৯৭ সানল স্বােস্টরি োিবিয  ট্টগ্রাম শাস্টে  ুস্টক্তর েস্টরেূণব িাস্তিায়ে 

সহ আস্টেিাসীনের শর্নক অ্স্টর্গৃহীি জস্টম েুেরায় শিরি শেয়ার িযিস্থা  সঠিক ভানি করা 

যায়স্টে। োিবিয  ট্টগ্রাম অ্ঞ্চনল োরী ও শমনয়স্টশশুনের স্টিরুনদ্ধ  লমাে সস্টহাংসিার স্টিষনয় 

অ্যামনেস্টি ইন্টারেযাশোল শসনেম্বর, ২০১৬ সানল জাস্টিসাংনঘর কানে  একটি প্রস্টিনিেে জমা 

শেয়।   

অ্যামনেস্টি ইন্টারেযাশোল িাাংলানেশী কিৃব েনের প্রস্টি আহ্বাে জাোনে এর্া সুস্টেস্টিি করার 

শয কল্পো  াকমা স্টেনোোঁজ িেে শযে অ্িযাহি র্ানক এিাং এই অ্েরার্মূলক কানজর জেয 

জস্টিি সনেহভাজেনের শযে  জিািস্টেস্টহিা এিাং েযায়স্টি ানরর আওিায় আো হয়। 

                                                           
1 িযর্ব িেে স্টিষনয় আনরা স্টিস্তাস্টরি জাোর জেয শেেুে: 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2014/06/kalpana-chakma-information-
disinformation-non-information/ 

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA13/005/2013/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA13/005/2013/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/4863/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2014/06/kalpana-chakma-information-disinformation-non-information/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2014/06/kalpana-chakma-information-disinformation-non-information/

