ক োল োতো ক োষণো
৩০ নভেম্বর ২০১৮
উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাভিক সুরক্ষা বদদাবস্তদক আদরা মর্বুি কদর তিালার র্দযে তে যিু য
উদেোগ তযওয়া আশু প্রদয়ার্য তস কথা ২০১৬র উদ্বাস্তু ও অভিবাসী সংক্রান্ত ভযউইয়কজ ত াষণায় স্বীকার
কদর তযওয়া হদয়ভিল। ভসদ্ধান্ত হয় তে সম্মিভলি র্াভিপুঞ্জ উদ্বাস্তু এবং অভিবাসয ভবষদয় পৃথক পৃথক েুটি
আন্তর্জাভিক চুম্মি (তলাবাল কম্প্োক্ট) সম্প্ােয করদব। এই তপ্রভক্ষদি কদয়কটি প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বািাভবক –
তেময এই যয়া আন্তর্জাভিক চুম্মিগুভল প্রচভলি সুরক্ষা আদয়ার্দযর তচদয় কিিা আলাো হদব, অথবা
িাদি তকায তকায ধরদণর প্রভিশ্রুভি বা দ্বন্দ্ব থাকদব? সমসামভয়ক আন্তর্জাভিক ও আঞ্চভলক অভিবাসয
তরাদির অভিজ্ঞিার তপ্রক্ষাপদি কলকািায় তরাসা লুদেমবাগ জ ভিফিুং-এর সহায়িায় কোলকািা ভরসাচজ
গরুপ দ্বারা আদয়াম্মর্ি ‘উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাভিক সুরক্ষা বদদাবদস্তর অবস্থা’ সংক্রান্ত িয়ভেযবোপী কমশালা
জ
ও আন্তর্জাভিক সদিলদয (২৫-৩০ যদিম্বর ২০১৮) এই প্রশ্নগুভলর ওপদর েী প্রিকজ
জ
চদল,
োদি তমাি ১৮টি তেদশর ১০১ র্য গদবষক, অভধকার রক্ষা আদদালদযর কমী, আন্তর্জাভিক মাযবাভধকার
সংগঠদযর প্রভিভযভধ ও সাংবাভেক অংশগ্রহণ কদরয। এই প্রিদকজর ভসদ্ধান্তস্বরূপ, ভবভিন্ন ভবদশষদজ্ঞর
মিামি ভযদয়, ‘তকালকািা ত াষণা’র একটি খসড়া প্রস্তুি করা হয়, ো ৩০দশ যদিম্বর ২০১৮য় কমশালা
জ
ও
সদিদলদযর তশষ ভেদয আযুষ্ঠাভযকিাদব গৃহীি হয়।
‘উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাভিক সুরক্ষা বদদাবদস্তর অবস্থা’ সংক্রান্ত তকালকািা সদিলয ভযম্নভলভখি
ভবষয়গুভলর প্রভি েৃটি আকষণজ কদর –
•
গি েশক র্ুদড় সারা পৃভথবীদিই উদ্বাস্তু তরাদির বহর তবদড়দি। েৃশেিই, ভবশ্বর্যীয উদ্বাস্তু সংকি
আদরা গিীর ও ভবসরিৃি হদয়দি। এই পভরদপ্রভক্ষদি মাযবাভধকার ও মাযভবক সুরক্ষার প্রভিটষ্ঠি
আন্তর্জাভিক প্রদচিাগুভল েদথি অথবা েদথাপেুি যয়। বহু বিদরর প্রয়াস সদেও উদ্বাস্তু এবং অভিবাসীরা
আর্ও প্রাভন্তক তেণী হদয়ই রদয় ভগদয়দি। িাদের ভযরাপত্তা ভবধাদয ক্ষমিাশালী রাষ্ট্রগুভলর ভবশ্বর্যীয
োভয়ত্বর প্রচভলি ধারণাটির ইভিমদধে এক লজ্জার্যক পভরসমাভি দিদি। পাশাপাভশ, অভিবাসীউদ্বাস্তুদের অভধকার প্রভিষ্ঠা বা িাদের মাযবাভধকার সুরভক্ষি করার ভবভিন্ন স্থাযীয়, আঞ্চভলক, প্রথাগি,
ভদ্বপাভক্ষক অথবা বহুপাভক্ষক উদেোগগুভল অবদহভলিই তথদক তগদি, ো অযেথায় মাযুদষর সিায
সুভযম্মিি করার গুুত্বপূণ েৃ
জ িান্ত হদি পারি;
•
বিজমায সমদয় েখয অভিবাসদযর তরাি ক্রমশ আদরা ভমে এবং বোপক হদয় উঠদি, উদ্বাস্তুঅভিবাসীদের োভয়ত্ব তযওয়ায় রাষ্ট্রগুভলর সীমাবদ্ধিা ও অভযচ্ছা েুই-ই আদরা প্রকি হদয় উঠদি, িখয
সম্মিভলি র্াভিপুঞ্জ সমাদর্র সমস্ত স্তদরর অংশীোরদের ভযদয় তে আন্তর্জাভিক উদ্বাস্তু-অভিবাসী সংক্রান্ত
চুম্মি সম্প্ােদযর উদেোগ ভযদয়দি িা উদ্বাস্তু ও অভিবাসী সুরক্ষার পুরদযা বেবস্থাগুভলদক যিু য কদর োচাই
কদর তযওয়ার সুদোগ এদয তেয়;
•
সোংচুয়াভর (ভযরাপে আেয় অঞ্চল), থার্জ কাভিস (অভিবাসদযর উৎস ও গন্তবে ভিন্ন িৃিীয়
তকাযও তেশ), হিস্পি (ভযভবড় অভিবাসযস্থল), বর্জার তর্াযস (সীমান্তবিী অঞ্চল), তসফ কভরর্র (ভযরাপে
অভিবাসয অভলদ), েদমর অসম অভধকার সম্বভলি ববষমেমূলক েম বেবস্থা, তরভমিোদের (প্রবাস তথদক
তপ্রভরি অদথর)
জ ওপর ভযিজরশীল অথযীভি,
জ
ভফযাে-পুম্মুঁ র্ অথবা ভযরাপত্তা বাভহযীর ভযভবড় কােকলাদপর
জ
এলাকা – উদ্বাস্তু ও অভিবাসী সুরক্ষার এই অসমায িূ দগাদলর তপ্রভক্ষদি সম্মিভলি র্াভিপুদঞ্জর সাম্প্রভিক
উদেোগ উদ্বাস্তু এবং অভিবাসীদের এক ভবশ্ববোপী প্রম্মক্রয়ার ভবষয়ী ভহদসদব স্বীকার কদর তযয়;
•
র্াভি, ধম, জ র্ািপাি, সক্ষমিা, তেৌযপভরচয়, ভলঙ্গ বা সম্প্দের মাপকাটঠর ভিভত্তদি ভবিার্য
অথবা প্রিোখায কখদযাই বরোস্ত করা োয় যা। এই সদিলয িাই সব সংখোগুু, পুুষিাভিক এবং
একররভখক সংস্কৃভিদক বর্জয কদর ো উদ্বাস্তু, অভিবাসী, এবং রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ (তিিদলস) যারীদের বেম্মিসো,
ভবষয়ী সো, যাগভরকত্ব এবং রার্রযভিক-সামাম্মর্ক পিদদর অভধকারদক সংকুভচি কদর িাদের
সামভগ্রকিাদব অভধকারচুেি কদর;

•
ভবশ্বদর্াড়া উদ্বাস্তু বা অভিবাসী অথযীভির
জ
এইসব ভচহ্নগুভল মাথায় তরদখ বিজমায পভরভস্থভির
কদয়কটি ভবদশষ চভরদের উদেখ করা র্ুভর – (ক) উদ্বাস্তুদের সাদথ বাধেিামূলক তেশান্তর (তফাসর্
জ
মাইদগ্রশয), তবআইভয অভিবাসদযর (ইভেগাল ইভমদগ্রশয) ভশকার ও অন্তদেজ শীয় বাস্তুহারাদের (আইভর্ভপ)
ভযভবড় সম্প্কজ, (খ) উদ্বাস্তু অথযীভি
জ
ও অথযীভির
জ
অসংগটঠি তক্ষদের ভযভবড় আন্তঃসম্প্কজ, (গ) সংগটঠি
ও অসংগটঠি েদমর মদধে সংদোগ, ( ) একভেদক র্ািীয় ও আন্তর্জাভিক অথযীভিদি
জ
উদ্বাস্তু ও অভিবাসী
েভমদকর আম্মিকরণ, আবার অযেভেদক িাদেরদকই গণিাভিক রার্রযভিক পভরসর তথদক ভবম্মচ্ছন্ন কদর
রাখা, (ঙ) উদ্বাস্তু ও ভবদেভশ (এভলদয়য) – এই েুই পভরচয় ভযমাদণ
জ র্াভি, ধম, জ ভলঙ্গ ও সম্প্দের সম্মক্রয়
িূ ভমকা, (চ) ফলিঃ এই মুহদূ িজর আশু চাভহো েদমর আভধকার, রার্রযভিক অভধকার এবং যোদয়র
যীভিগুভলদক সংভিি করা, (ি) এবং আন্তর্জাভিক উদ্বাস্তু-অভিবাসী সুরক্ষা বদদাবস্তদক যোয় এবং
স্বাধীযিার অযোযে সমান্তরাল, এমযভক তক্ষেভবদশদষ ভবপরীি ধারণাগুভলর পভরদপ্রভক্ষদি ভবচার করা।
•
এই সমদয়র অযেিম ববভশিে পৃভথবী র্ুদড় এক ভবশাল রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ (তিিদলস) র্যসংখোর
উপভস্থভি। তেখাদয তকাযও যা তকাযও রাদষ্ট্রর সেসে হওয়ািাই েস্তুর, তসখাদয এরা হল তসইসব মাযুষর্য
োরা একটি ভযভেজ ি রাদষ্ট্রর সীমাযার মদধে বাস করা সদেও তকাযও রাদষ্ট্ররই সুরক্ষা লাি কদর যা।
আন্তর্জাভিক আইদযর পভরভধর মদধে এই সমসো সংক্রান্ত ভবভিন্ন যীভি থাকা সদেও উদ্বাস্তুরা বারবার
রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ পভরভস্থভির ভশকার হদয়দি, েী াভয়ি
জ
উদ্বাস্তু র্ীবয তশষ অভি রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ েশায় পেবভসি
জ
হদয়দি, এবং উদ্বাস্তু ও রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ সোর মদধে পাথকে
জ ক্রদমই ভফদক হদয় আসদি। এ িাড়াও, অদযক
তক্ষদে তকাযও রাদষ্ট্রর যিু য যাগভরকত্ব ভবভধ তস তেদশর েী ভেদযর
জ
বাভসদাদের উদ্বাস্তু যা করদলও
রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ বাভযদয় িু দলদি। অথবা, অদযক সমদয় তকাযও যিু য রাদষ্ট্রর র্ন্ম বা প্রভিটষ্ঠি রাদষ্ট্রর সীমাযা
পুযগঠদযর
জ
ফদল উেরিূি রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ পভরভস্থভি পরবিী সমদয় আরও প্রসাভরি হদয়দি রাষ্ট্রগুভলদি বধমায
জ
সংখোগুুত্ববাে এবং সংখোল ু ভযপীড়দযর মদধে ভেদয়, ো কখদযা কখদযা এক তেণীর যাগভরক অথবা
বাভসদাদের তেশ তথদক ভবিাড়দযর পথ প্রস্তুি কদরদি;
•
েভক্ষণ এভশয়ার মি অঞ্চদল, তেখাদয আন্তঃরাষ্ট্র সম্প্কজ সীমান্ত-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এবং সীমান্ত
পারাপাদরর সমসো দ্বারা গিীরিাদব প্রিাভবি, রাষ্ট্রগুভল ক্রদমই িাদের যাগভরকদত্বর শিজগুভলদক কটঠয
কদরদি। আর িার ফদল রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ হওয়ার আেশ পভরভস্থভি
জ
বিভর হদয়দি এবং রাষ্ট্রগুভলর সাংস্কৃভিক এবং
তিৌদগাভলক প্রান্তদেদশ এদকর পর এক রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ মাযুদষর দ্বীপ বিভর হদয়দি। এর সাদথ েুি হদয়দি
রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ অম্মস্তদত্বর আদরক ধরণ – এক রাষ্ট্র তথদক আদরক রাদষ্ট্র স্বীকৃি ও তবআইভয উিয় প্রকাদরর
েম অভিবাসদযর ফদল োর র্ন্ম। রাষ্ট্রগুভল িাদের সীমাযার মদধে বসবাসকারী অভিবাসীদের স্বিূ দম
প্রিোবাসদযর োভব র্াযাদলও প্রভিদবশী রাষ্ট্রগুভল িা প্রিোখায কদরদি। এর ফদল তসই অভিবাসী
মাযুষগুভল রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ হদয়ই তথদক ভগদয়দি;
•
প্রভিটষ্ঠি আইয বেবস্থা এই রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ অম্মস্তদত্বর সমসোর সমাধাদয েদথি যয়। উত্তরঔপভযদবভশক েভক্ষণ এভশয়ার অভিজ্ঞিা এর র্দযে আদরা উপেুি আইভয বেবস্থার প্রদয়ার্যীয়িার ভেদক
ভযদেজ শ কদর। ভবদশষ কদর ভবচার প্রম্মক্রয়ার অভিজ্ঞিা এবং পৃভথবীর আলাো আলাো অঞ্চদল প্রচভলি তপৌর
ও আন্তর্জাভিক আইযগুভলর ভবভিন্নিা অঞ্চলভিভত্তক আইয প্রণয়দযর প্রদয়ার্যীয়িা অযুিব করায়;
•
একভেদক ইরাক, ভসভরয়া, ইসরাদয়ল-পোদলইস্তায, ইদয়দময, আফগাভযস্তায তথদক শুু কদর মধে
এভশয়া ও কদকশাস অঞ্চদলর ভবস্তীণ জএলাকা েুদ্ধভবদ্ধস্ত, আর অযেভেদক েভক্ষণ এভশয়া, েভক্ষণপূব জ এভশয়া
এবং িারি মহাসাগর অঞ্চল র্ুদড় ভযবাসয
জ
ও যাগভরকত্ব তকদড় তযওয়ার িযা ক্রমবধমায।
জ
এই
তপ্রক্ষাপদি অভবরি র্যদরাি এবং অিূ িপূব জ উদ্বাস্তু সংকি আর্ এভশয়ায় এক চূ ড়ান্ত অভস্থরিার সৃটি
কদরদি। মায়াযমারবাসী তরাভহভঙ্গয়াদের ভবপুল সংখোয় তেশিোগ এর সাম্প্রভিকিম উোহরণ। এ সবই
িারিীয় উপমহাদেদশর ভবিার্য বা িজ্জভযি সুভবশাল তেশান্তদরর মি ভবশ্ব-ইভিহাদস িু লযারভহি
িযার উত্তরসূরী। এই পভরভস্থভির ফলস্বরূপ গি কদয়ক েশদক তেময অসংখে উদ্বাস্তু, শরণাথী ও
অভিবাসী েভমদকর সৃটি হদয়দি, তিমভয পাো ভেদয় যারী ও ভশশুপাচাদরর সংখো তবদড়দি। এর সাদথ েুি
করদি হদব মালদয়ভশয়া, িারিবষ,জ িু রদস্কর মি তেদশ এভশয়ার অযোযে তেশগুভল তথদক েম অভিবাসদযর
ভবষয়টি – োর সাদথ কদঠার সীমান্ত ভযয়িণ, ভহংসাভবদ্ধস্ত সীমান্তবিী এলাকা, েদমর অভধকাদরর
অযুপভস্থভি এবং যূেযিম মর্ুভরর তচদয়ও কম তবিদযর মি সমসোগুভল র্ভড়দয় রদয়দি। আর্দকর এশীয়

পভরভস্থভি িাই উদ্বাস্তু, অভিবাসী ও রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ র্যগদণর প্রভিটষ্ঠি আন্তর্জাভিক সুরক্ষা বদদাবস্তগুভলর
পুঙ্খাযুপুঙ্খ মূলোয়য োবী কদর;
•
এভশয়ার বিজমায পভরভস্থভিদি উদ্বাস্তু, শরণাথী, অভিবাসী েভমক, রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ মাযুষর্য এবং
অন্তদেজ শীয় বাস্তুহারাদের ভযরাপত্তা, সিায ও সুরক্ষা ভযম্মিন্ত করদি আদরা তবভশ কদর উদেোগ গ্রহদণর
প্রদয়ার্য এবং তসই উদেদশে রাষ্ট্রীয়, আঞ্চভলক, ভদ্বপাভক্ষক, তপৌরএলাকা, যাগভরক সমার্-সহ ভিন্ন ভিন্ন
স্তদর আদরা তবভশ কদর আলাপ-আদলাচযা করা র্ুরী।
‘উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাভিক সুরক্ষা বদদাবদস্তর অবস্থা’ সংক্রান্ত তকালকািা সদিলয ত াষণা
করদি তে –
১। স্থায পভরবিজদযর অভধকার একটি সবর্যীয
জ
মাযবাভধকার এবং মাযুদষর সিায হাভয কদর এময তকাযও
যীভি বা বেবস্থা এই অভধকারদক সংকুভচি করদি পাদরযা;
২। উদ্বাস্তু, অভিবাসী, রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ মাযুষর্য এবং অযোযে বাস্তুচুেিরাই একটি আেশ জ সুরক্ষা বদদাবস্ত,
আইয বেবস্থা, প্রশাসভযক অথবা সামাম্মর্ক প্রভিষ্ঠাদযর তকন্দ্রীয় চভরে;
৩। তে তকাযও আন্তর্জাভিক যীভির পভরকল্পযায় আঞ্চভলক, তেশীয়, স্থাযীয়, তপৌর, প্রথাগি ভবভিন্ন স্তদরর
সুরক্ষা বেবস্থার বহুমাম্মেক প্রদয়াগগুভলদক স্বীকৃভি তেওয়া র্ুরী। শুধুমাে উদ্বাস্তু, অভিবাসী, রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ
র্যিা ও িাদের সপদক্ষ কার্ কদর এরকম সংগঠযগুভলর সাদথ েী জ এবং ভবস্তাভরি আদলাচযার মদধে
ভেদয়ই এরকম আন্তর্জাভিক যীভি প্রণয়য সম্ভব ো স্থায়ী সুরাহার হভেশ ভেদি পাদর;
৪। র্াভি, ধম, জ র্ািপাি, সক্ষমিা, তেৌযপভরচয়, ভলঙ্গ অথবা তেণীর ভিভত্তদি ববষমে, ো তে তকাযও
মাযুদষর অভধকার ও সিায হাভয কদর, িাদক প্রভিহি করা তে তকাযও সুরক্ষা কাঠাদমারই োভয়ত্ব – িা তস
আন্তর্জাভিক তহাক বা স্থাযীয়;
৫। আন্তর্জাভিক সুরক্ষা বদদাবদস্তর পুযভযমাদণর
জ
তে তকাযও পভরকল্পযায় ভহংসা ও উদচ্ছে সংগটঠি করা
বেম্মি বা প্রভিষ্ঠাযদক িাদের কােকলাদপর
জ
র্দযে োয়ী করার অবকাশ থাকদি হদব;
৬। অসংগটঠি তক্ষদে েভমক ভহদসদব কমরি
জ
উদ্বাস্তু, অভিবাসী ও রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ মাযুষর্য সবরকদমর
সামাম্মর্ক ও অথরযভিক
জ
অভধকাদরর োবী রাদখ;
৭। রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ র্যিার সুরক্ষার ভবষয়টিদক প্রাধাযে ভেদি হদব। িাদের যাগভরকত্ব ভফভরদয় তেওয়া সমগ্র
ভবদশ্বর কিজবে;
৮। বাধেিামূলক তেশান্তর ও রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ হওয়ার িযার ক্রমভবস্তাদরর তপ্রক্ষাপদি এভশয়ার র্দযে
‘আভিকার মাযুষ ও র্যগদণর অভধকার সযে’-এর মি একটি সুরক্ষা প্রস্তাব গ্রহণ করা র্ুরী ো সকদলর
সিায ও অভধকার প্রভিষ্ঠার উদেদশে েদমর অভধকার, অভিবাসী-উদ্বাস্তু-শরযাথী-রাষ্ট্রবম্মর্ি
জ মাযুষর্দযর
অভধকার-সহ মাযবাভধকাদরর ভবভিন্ন ভেকগুভল সম্প্দকজ সুভযভেজ ি যীভি প্রণয়য করদব।

অভিম্মর্ি তসয (িারি); সুেীপ বসু (িারি); িাভযয়া োস (িারি); লদরে র্ুমা (েভক্ষণ আভিকা); অপালা
কুযরর্ু (িারি); অভেভি মুখার্ী (িারি); সমদরশ গুিাইি (িারি); সুযীল কুমার কুযরর্ু (িারি); এম্মর্ও
পাওভলয়া (ইিাভল); আযা োদযভর (ইিাভল); মহাপ্রিু তসয (িারি); তিফাভয ক্রয (র্ামাভয);
জ
সুিাষ হালোর
(িারি); তেবাভশস োস (িারি); শুিম্মর্ি বাগচী (িারি); যীলাঞ্জযা চক্রবিী (িারি); আভন্তয়া তিইভবর্
(র্ামাভয);
জ
ভপ েত্ত রায় (িারি); রার্কুমার যাগারার্া (েীলঙ্কা); র্ভসন্তা তকাদয়লদহা (অদেভলয়া); তমভলসা
র্ু (অদেভলয়া); ভেশা ত াষ (িারি); ুভচকা গুিা (িারি); তর্োৎস্না েীবাস্তব (িারি); শাভন্ত সরকার
(িারি); রণবীর সমাোর (িারি); তসাম ভযুলা (তযপাল); মুম্মর্ব আহমে আম্মর্ম্মর্ (আফগাভযস্তায);
তর্ভযফার হাইন্ডমোয (কাযার্া); উইভলয়াম ওয়াল্টার (কাযার্া); ইটি আব্রাহাম (ভসঙ্গাপুর); ঝু ম্প্া তবাস
(িারি); তর্ভির্ ভযউমোয (ইসরাদয়ল); সুচভরিা তসযগুি (িারি); রাণু বসু (কাযার্া); তফদর্ভরদকা রাওলা
(ইিাভল); অরূপ কুমার তসয (িারি); অম্মঙ্কিা মান্না (িারি); অদশাক কুমার ভগভর (িারি); যাসভরয তচৌধুভর
(িারি); ম্মর্ এম আভরফুজ্জামায (বাংলাদেশ); সাম্মর্ে আহদমে ফাহুম্মেয (েীলঙ্কা); বুদ্ধ ভসং তকপচাভক

(তযপাল); তসামেত্তা চক্রবিী (িারি); তমৌসুমী তচভিয়া (িারি); এম ইব্রাভহম ওয়াভয (িারি); শোমদলদু
মর্ুমোর (িারি); সাভযয়া তবার্াভযক (তক্রাদয়ভশয়া); এদঞ্জলা ম্মিথ (অদেভলয়া); রার্ কুমার মাহাদিা
(িারি); রমা ভসং (িারি); তম া ভসং (িারি); স্বাভিদলখা িট্টাচাে জ (িারি); ভমদশল তচয (অদেভলয়া); ভি
তক ম্মেপাটঠ (িারি); পাওদলা তযািাক (ইউযাইদির্ ভকংর্ম); েীিপা চক্রবিী (িারি); তরশভম বোযাম্মর্ জ
(িারি); এস ইুেয়া রার্য (িারি); সবেসাচী বসু রায় তচৌধুরী (িারি); মাইদকল তফইযার (িারি); সমিা
ভবশ্বাস (িারি); অম্মর্ি কুমার পঙ্কর্ (িারি); র্ম্মর্য়
জ া তর্াযা (ইউযাইদির্ ভকংর্ম); রর্ি রায় (িারি);
তর্যাইযা গোলিাও (ব্রাম্মর্ল); মািায কাভমযর (আদমভরকা েুিরাষ্ট্র); ইন্দ্রম্মর্ৎ মর্ুমোর (িারি); সাগর
ভবশ্বাস (িারি); তেবাঞ্জয কর (িারি); আই আচােেজ (িারি); িন্ময় মালাকার (িারি); ভশবার্ী প্রভিম বসু
(িারি); কাটিয়া িস (র্ামাভয);
জ
ইয়গ জ শুলর্ৎর্ (র্ামাভয);
জ
অভেভি সবরওয়াল (িারি); সুশীল কুমার
(িারি); ভশবাভশস চোিাম্মর্ জ (িারি); অভমিাি িট্টশাভল (িারি); প্রশান্ত রায় (িারি); অযসূয়া বসু রায়
তচৌধুরী (িারি); ভশপ্রা মুখার্ী (িারি); তক বদদোপাধোয় (িারি); রূপেী তর্াশী (তযপাল); আিুল কালাম
আর্াে (িারি); ভবযীিা কুমারী (িারি); সাহাযা বাসবপত্না (িারি); সুেীি তসযগুি (িারি); তপিার
তবার্াভযক (সাভবয়া);
জ
আদয়শা চালার (অভেয়া); তম যা গুহঠাকুরিা (বাংলাদেশ); আইভরয ভপদযা
(পিু গ
জ াল); রভবয োুঁ (িারি), শিািী োস (িারি); শাহযার্ রাণু (িারি); সম্মঞ্জো তর্সভময (িারি); ঊভম জ
মুদখাপাধোয় (িারি); অভযিা তসযগুি (িারি); ভপ্রয়া ভসং (িারি); রিয চক্রবিী (িারি); শুিেী রাউি
(িারি)

