ক’লকাতা প্ৰস্তাৱ ২০১৮
ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািীি সু িক্ষা

মহাৰনৰ্বাণ ক্কেলকাতা ৰিচাৰ্ব গ্ৰুপ

ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািীি সৰ্ম্বকত কিা ৰনউইয়কব প্ৰস্তাৱৱ(২০১৬) সাম্প্ৰৰতক ৰিৰিউৰি আৰু
প্ৰব্ৰিনকািী সৰ্ম্বকীয় আন্তিবাৰতক সু িক্ষা নীৰতসমূ হি পৰিৱৰ্দ্বন আৰু পুন:ৰনৰূপণি প্ৰৱয়ািন হহৱৰ্ ৰ্ুৰল
প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৱি । ইয়াৱতই ৰিক কিা হয় ক্ে িাষ্ট্ৰসংঘই ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািী নাৱমৱি দু খন পৃথক
চুৰি কৰিৰ্। ৰকন্তু প্ৰশ্ন উদয় হয় : এই আন্তিবাৰতক চুৰি ৰকমান দু ি পৃথক হ’ৰ্ আৰু ই ৰকমান দু িলল নতুন
সম্ভাৱনা আৰু সমসোি সু ত্ৰপাত কৰিৰ্? সাম্প্ৰৰতক কালত ক্হাৱা মানু হি প্ৰব্ৰিনি স্থানীয় আৰু আন্তিবাৰতক
ৰ্াস্তৱতাি ৰিৰিত ক্কেলকাতা ৰিচাৰ্ব গ্ৰুপি উৱদোগত আৰু ি’িা লু ৱেমৰ্াগব ৰিিটাং, িামবানীি(Rosa
Luxemburg Stiftung) সহৱোগত ক’লকাতাত ২৫-৩০ নৱৰ্ম্বি ২০১৮ ত আৱয়ািন কিা “ The State
of the Global Protection System for Refugees and Migrants” ( ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািীি
আন্তিবাৰতক সু িক্ষা প্ৰণালীসমূ হি অৱস্থা) নামি এক কমবশালা আৰু আৱলাচনা চক্ৰত এই প্ৰশ্নৱৰ্ািি সৰ্ম্বকত
আৱলাচনা আৰু ৰচন্তা-চচবা কিা হয়। এই অনু ষ্ঠানত ৰৰ্শ্বি ১৮ খন ক্দশি ৰৰ্ৰিন্ন স্থান, অনু ষ্ঠানি আৰু ৰৰ্ৰিন্ন
পৰিসিি ১০১িন ৰৰ্দোয়তৰনক ৰ্েৰিত্ব, অৰিকাি িক্ষা কমবী, ৰৰ্ৰিন্ন আন্তিবাৰতক মানৱতাৰ্াদী অনু ষ্ঠানি
ৰৰ্ষয়ৰ্ৰ্ীয়া আৰু সাংৰ্াৰদৱক অংশগ্ৰহণ কৱি। এক প্ৰস্তাৱ – োক ক’লকাতা প্ৰস্তাৱ ৰ্া ৰিক্লাৱিৰ্ন ৰহচাৱপ
নামাংকৃত কিা হয়, উি আৱলাচনাচক্ৰি ক্শষি ৰদনা (৩০নৱৰ্ম্বি ২০১৮) ৰৰ্ৰিন্ন ৰৰ্ৱশষজ্ঞি হসৱত ক্হাৱা
আৱলাচনাি ৰিৰিত গ্ৰহণ কিা হয়।

ক’লকাতা আৱলাচনা চক্ৰ “The State of the Global Protection System for Refugees and
Migrants” ই তলত ৰদয়া ৰৰ্ষয়সমূ হত পস্স্তাৰ্ দাৰি িৱি :



ক্োৱা দশকৱটাত আন্তিবাৰতক ৰিৰিউৰি প্ৰব্ৰিন িয়ানাক পৰিৰস্থৰতলল গমন কিা আৰু এৱকদৱি
আন্তিবাৰতক প্ৰব্ৰিনকািীি পৰিভ্ৰমণি সংকট গিীি আৰু ৰ্োপক হহ পিা পৰিৱপ্ৰৰক্ষতত,
ক্তওঁৱলাকি সু িক্ষাি ৰ্াৱৰ্ আন্তিবাৰতক পেবোয়ত ক্হাৱা ৰৰ্ৰিন্ন িিণি মানৱ অৰিকাি আৰু
মানৱতাৰ্াদী সু িক্ষাি প্ৰৰক্ৰয়াৱৰ্াি এৰতয়াও প্ৰায় প্ৰিাৱহীন হহ আৱৰ্ ৰ্া ক্সইৱৰ্াি েৱথাপেু ি হহ
উিা নাই। দীঘলীয়া প্ৰয়াসি ৰপৰ্ৱতা ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািীসকৱল আৰিও সমািি প্ৰান্তীয়
হহৱয়ই িীৱন োপন কৰিৰ্ লগা হহৱৰ্। এৱন এক পৰিৰস্থৰতত আন্তিবাৰতক পেবোয়ি প্ৰয়াসসমূ হ আৰু
তাি নীৰতগত ৰূপৱটাি ৰ্ুৰনয়াদী অৱস্থান সমুহি অনেতম “সু িক্ষাি অৰিকাি” আৰদ প্ৰৰক্ৰয়াৱৰ্াি এক
লক্ষণীয় ৰকন্তু লজ্জাকি পৰিণৰতি িাৱল আগৰ্াৰিৱৰ্। অনেহাৱত, স্থানীয়, আঞ্চৰলক, পিস্পিাগত,
ৰিপাৰক্ষক, আৰু ৰৰ্ৰিন্ন িিনি ৰ্হুপাৰক্ষক মানৱতাৰ্াদী সু িক্ষাি প্ৰয়াসসমূ হ ৰ্া ৰিৰিউৰি আৰু
প্ৰব্ৰিনকািীসকলি অৰিকাি সু িক্ষাি প্ৰয়াসসমূ ৱহা অৰৰ্িতিাৱৱ উৱপৰক্ষত হহ আৰহৱৰ্ অথচ
এইৱৰ্াি মানু হি ৰ্ুৰনয়াদী মানৱীয় মেবোদাি অৰত প্ৰাসংৰগক অংশ।



এৱন এক ক্প্ৰক্ষাপট ে’ত িনসংখোগত প্ৰব্ৰিন ৰ্োপক আৰু ৰ্হুত্বপূ ণব হহ উৰিৱৰ্, আৰু ৰিৰিউৰি
আৰু প্ৰব্ৰিনকািীি সৰ্ম্বকত িাষ্ট্ৰি দাৰয়ত্ব আৰু কতবৰ্ে অতেন্ত সীমাৰ্ৰ্দ্ ৰ্া ক্সইৱৰ্াি ল’ৰ্লল ই
প্ৰকাশেিাৱৱ অৰনচ্ছুক, ক্সই সময়ত িাষ্ট্ৰসংঘি সমস্ত সমাি আৰু ইয়াি ৰৰ্ৰিন্ন শৰি সমুহক হল
ৰৰ্ৱশষলক ৰ্াৰণৰিেক আৰু ৰ্ৃ ৰিগত পৰিসিক সামৰি ক্লাৱা এই নতুন ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািী
নামৱি দু খন পৃথক চুৰিৱয় ৰকৰ্ু পৰিমাৱণ ৰৰ্শ্বক ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািী

সু িক্ষা সৰ্ম্বকত

নতুন ৰচন্তা-চচবাি সু ৱোগ ৰদৰ্ ৰ্ুৰল আশা কিা োয়।


ৰেৱহতু িাষ্ট্ৰসংঘি এই প্ৰয়াৱস ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািীক এক আন্তিবাৰতক ৰৰ্কৰশত ৰৰ্ষয় (as
subjects of global development) ৰহচাৱপ ৰচৰিত কৰিৱৰ্, তাি িলত ক্তওঁৱলাকি সু িক্ষাি
ৰেৱৰ্াি অসামঞ্জসেতা (uneven) ৰৰ্ৱশষলক সু িৰক্ষত অঞ্চল (sanctuaries), তৃতীয় ক্দশি হতস্পট,
সীমান্তৱতবী অঞ্চল ( border zones), সু িৰক্ষত ক’ৰিি’ি, হৰ্ষমেমূ লক শ্ৰৰমক ৰ্েৱস্থা ৰৰ্ৱশষলক
শ্ৰৰমক আইনসমূ হ, আন্তিবাৰতক অথবনীৰতি ক্ৰ্তনৱকৰিক পৰিৰস্থৰতসমূ হ, আৰু এৱক সময়ৱত সু িক্ষা

আৰু অথবলনৰতকিাৱৱ কােবৰনৰ্বাহ কিা অতন্তে সংৱৰ্দনশীল অংশসমূ হত ৰকৰ্ু পৰিমাৱন নতুন ৰচন্তাচচবাি অৱকাশ ৰদৰ্ ৰ্ুৰল আশা কিা োয়।


িাৰত, িমব, ৰ্ণব, ক্ষমতা, ক্েৌনতা ৰ্া ক্েৌন পৰিচয়, ৰলংগ আৰু সৰ্ম্দি ৰিৰিত কিা হৰ্ষমে আৰু
ক্শাষণ ৰ্া ৰ্িবন, অৱদমন ক্কাৱনা কািণৱত মাৰন ক্লাৱা নাোয়। এই প্ৰৰক্ৰয়াই ক্কাৱনা কািণৱত
সংখোগৰিষ্ঠি, পুৰুষৱকৰিক মানৰসকতা, একদশবী সাংস্কৃৰতক মানৰসকতাি প্ৰিূ ত্বক সমথবন নকৱি
কািণ এইৱৰ্াি মানৰসকতাই ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিননকািীসকলি ৰ্া িাষ্ট্ৰৰৰ্হীন (Stateless) হহ
পিা ৰৰ্ৱশষলক নািীসকলি ৰ্েৰিত্ব, ৰৰ্ষয়গত(Subjectivity), নাগৰিকত্ব আৰু ক্তওঁৱলাকি
িািলনৰতক আৰু সামৰিক ৰৰ্ষয়ত ৰ্েৰিগত ৰনণবয়ি দৱি অৰিকাি আৰদ ৰৰ্ষয়ৱৰ্াি িুলৰিত কিাত
অৰিহণা ক্োগায়।



এই সকৱলাৱৰ্াি সমগ্ৰ ৰৰ্শ্বৱি ৰিৰিউৰি অথবনীৰত ৰ্া অৰিৰ্াসী(immigrant) অথবনীৰতি হৰ্ৰশিে
ৰহচাৱপ চাৱল, সমগ্ৰ পৰিৰস্থৰতৱয় ৰকৰ্ু মান ক্প্ৰক্ষাপট িাৰি িৱি – (ক) ৰিৰিউৰি আৰু

ৰ্লপূ ৰ্বক

প্ৰব্ৰিন, অ-আইনী অৰিৰ্াসী প্ৰব্ৰিন, স্থানীয়িাৱৱ ক্হাৱা প্ৰব্ৰিন(Internally Displaced Persons)
আৰদি মািত এক গিীি সমন্ধ; (খ) এৱকদৱিই ৰিৰিউৰি অথবনীৰত আৰু অনানু ষ্ঠাৰনক অথবনীৰতি
মািি এক অৰত ঘৰনষ্ঠ সম্বন্ধ; (গ) আনু ষ্ঠাৰনক শ্ৰম আৰু অনানু ষ্ঠাৰনক শ্ৰমি মািি এক কৱথাপকথন
(interface); (ঘ) ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািী শ্ৰৰমকি ক্দশীয় আৰু আন্তিবাৰতক অথবনীৰতত
ৰ্েৱহাি অথচ ক্তওঁৱলাকি গনতাৰিক িািনীৰতি অৰিকািি পিা ৰ্ৰঞ্চতকিণ; (ি) িাৰত, িমব, সৰ্ম্দ
আৰু ৰলংগ আৰদি ৰ্োপক প্ৰিাৱ ৰ্া ৰিৰিউৰি আৰু ৰৰ্ৱদশীকিণত (aliens) এইৱৰ্ািি ওচি সম্বন্ধ;
(চ) িলত এই মুহুতবত শ্ৰমি অৰিকািি হসৱত, িািলনৰতক অৰিকাি আৰু নোয়সৰ্ম্বকীয় নীৰতসমুহক
সংৰিিকিণ; আৰু (ৰ্) ৰিৰিউৰি আৰু প্ৰব্ৰিনকািীি সু িক্ষাি প্ৰশ্নৱৰ্ািক অনোনে নীৰতগত আৰু
ক্ক্ষত্ৰৰৰ্ৱশৱষ নোয় আৰু স্বািীনতাি অনোনে ৰূপৰৰ্লাকি ক্প্ৰক্ষাপটত ৰৰ্চাি ৰৰ্ৱিষণ কিা।


তদু পৰি সাম্প্ৰৰতক কালত ৰ্োপকতম ৰূপত ৰৰ্শ্বত িাষ্ট্ৰহীন মানু হি সংখো ৰ্ৃ ৰৰ্দ্ পাইৱৰ্ অথবাৎ িাষ্ট্ৰি
ক্কাৱনা সু িক্ষা নথকালক িীয়াই থকা ক্লাকি সংখো িয়াৰ্হিাৱৱ ৰ্াৰিৱৰ্ অথচ আৰিি পিৰ্ম্িাগত
ৰৰ্শ্ব হনৰতকতা হ’ল িাষ্ট্ৰি নাগৰিকত্ব। ইয়াি ৰ্াৰহিত থকাি ক্কাৱনািিণি ৰূপৱি কল্পনা সম্ভৱ নহয়।

অথচ এই সমসোসমূ হ সৰ্ম্বকত ৰৰ্ৰিন্ন আন্তিবাৰতক ৰনয়মু-কানু ন থকাি ৰপৰ্ৱতা ৰিৰিউৰিসকল
ৰৰ্ৰিন্ন িাষ্ট্ৰসীমাৱিখাি মািত িাষ্ট্ৰহীন হহ থাৰকৰ্ লগা হহৱৰ্, দীঘবকালিুৰি ৰিৰিউৰি হহ থকাি
ৰপৰ্ৱতা িাষ্ট্ৰি নাগৰিকত্বি পিা ৰ্ৰঞ্চত হ’ৰ্ লগা হহৱৰ্ আৰু িয়াৱহিাৱৱ ৰিৰিউিী পৰিচয় আৰু
িাষ্ট্ৰৰৰ্হীনতাি পৰিচয়ি মািি সীমাৱিখা ক্েন প্ৰায় নাইৰকয়া হহ োৰ্লল িৰিৱৰ্। এৱকদৱি ৰ্হুৰ্ৰ্ি
িৰি এখন ক্দশত ৰ্াস কিা নাগৰিক হিাৎ িাষ্ট্ৰহীন হ’ৰ্ লগা হহৱৰ্, আনৰক ৰিৰিউৰিিিণি পৰিচয়ি
প্ৰৰক্ৰয়ালল ক্নাৱোৱালক- কািণ ক্সই ক্সই িাষ্ট্ৰ সমুৱহ কিা নতুন নাগৰিকত্ব আইৱন ক্তওঁৱলাকক
ৰ্ৰঞ্চত কৱি। িলত নতুন িাষ্ট্ৰি গিন ৰ্া িাষ্ট্ৰ এখনি িািলনৰতক সীমাি পুন:ৰনিবািণ আৰদৱয় ক্সই
ক্সই অঞ্চলত ৰ্হুৰদন িৰি ৰ্াস কিা ক্লাকক িাষ্ট্ৰৰৰ্হীন কৰি ক্তাৱল। একদৱি িাষ্ট্ৰহীনতা ৰ্ৃ ৰৰ্দ্ পাইৱৰ্
সংখোলঘুি ওপিত ক্শাষণ অৱদমন, সংখোগুৰুি প্ৰিূ ত্বকামী মানৰসকতাই ক্েৰতয়া িাষ্ট্ৰ এখনক
প্ৰিাৰ্াৰিত কৰিৰ্লল িৱি ক্তৰতয়াও িাষ্ট্ৰি পিা তাি সংখোলঘু নাগৰিকক ক্খৰদ ৰদয়া িিণি
প্ৰয়াসৱৰ্ািি পিাও িাষ্ট্ৰৰৰ্হীন ক্লাকি সংখো ৰ্ৃ ৰৰ্দ্ হয়।


ৰৰ্ৱশষলক দৰক্ষণ এৰৰ্য়াত ৰেৱহতু ক্ৰ্ৰৰ্িাগ িাষ্ট্ৰি মািৱত সীমা সমসো, আন্ত:সীমা চলাচল আৰদৱয়
সৃ ৰি কিা নানান সমসোি িলশ্ৰুৰতত িাষ্ট্ৰসমূ হৱহ নাগৰিকত্বি আইনসমূ হ কৱিািি পিা কৱিািতম
কৰি তুৰলৱৰ্। োি িলত িাষ্ট্ৰসমূ হি সাংস্কৃৰতক আৰু ক্িৌগৰলক প্ৰান্তীয় িাইসমূ হত িাষ্ট্ৰৰৰ্হীনতাি
পৰিৰস্থৰত আৰু ক্প্ৰক্ষাপট ৰ্ৃ ৰৰ্দ্ পাৰ্লল িৰিৱৰ্। এই পৰিৰস্থৰতক আৱকৌ

দৃ ি কৰিৱৰ্ িাষ্ট্ৰসমূ হি

মািত ক্হাৱা আনু ষ্ঠাৰনক ৰ্া অনানু ষ্ঠাৰনক শ্ৰৰমকি প্ৰব্ৰিৱন। িাষ্ট্ৰসমূ ৱহ অনে িাষ্ট্ৰক এইসকল ক্লাকি
প্ৰতোৱতবন দাৰ্ী তুৰলৱল, ক্ৰ্ৰৰ্িাৱগই ক্তওৱলাকি প্ৰতোৱতবনি ৰৰ্ৱিাৰিতা কৱি িলত ক্সই সকল
মানু হ স্বািাৰৱকৱতই িাষ্ট্ৰৰৰ্হীন হহ পৱি।


এৱন পৰিৰস্থৰতত সাম্প্ৰৰতক কালি আইন আৰু নোয়ি ৰ্েৱস্থাসমূ ৱহ এইৰৰ্লাক সমািান কৰিৰ্
পিালক উপেু ি নহয়। দৰক্ষন এৰৰ্য়াি স্বিািৱিাি কালি অৰিজ্ঞতাই এই অঞ্চলৱটাি আইন আৰু
নোয় ৰ্েৱস্থাি িুলপ্ৰুি ৰৰ্কাশি দাৰ্ী কৱি, ৰৰ্ৱশষলক প্ৰব্ৰিনগত পৰিৰস্থৰতি ঐৰতহাৰসক
অৱৱলাকনি মািৱি। ক্সইদৱি নোৰয়ক অৰিজ্ঞতা আৰু ৰ্তবমানি ক্পৌি আৰু আন্তিবাৰতক আইনি
মািত থকা নানান হৰ্ৰচত্ৰতা আৰদি পৰিৱপ্ৰৰক্ষতত অঞ্চল ৰৰ্ৱশৱষ ৰ্া অঞ্চলসমূ হি ৰনিা

পৰিৰস্থৰতগত িোন-িািনাি ৰিৰিত িাষ্ট্ৰৰৰ্হীনতা সৰ্ম্বকীয় ৰৰ্শ্বি ৰৰ্ৰিন্ন অঞ্চলত আঞ্চৰলক আইন
প্ৰনয়ণ কিা।


ইিাক, ৰচৰিয়া, ইিিাইল-ক্পৱলিাইন, ক্য়ৱমন আৰু আিগাৰনস্তানি পিা মিে এৰৰ্য়া আৰু ক্কৱকচাৰ্
অঞ্চলত েু ৰ্দ্ ৰৰ্য়ৰপ পিাি িলত আৰু দৰক্ষণ এৰৰ্য়া, দৰক্ষণ-পূ ৰ্ এৰৰ্য়া আৰু িািত মহাসাগি
অঞ্চলত নাগৰিক ৰৰ্তাড়ন আৰু নাগৰিকত্ব খৰ্ব কিাি িলত সমগ্ৰ এৰৰ্য়া অঞ্চলৱটাৱৱই িনসংখোপ্ৰৰ্াহি ৰদশি পিা এৰতয়া এটা অনেতম স্পশবকাতি অঞ্চল হহ পৰিৱৰ্, ে’ত ৰিৰিউৰি সংকৱট
অিাৱনীয় ৰূপ ল’ৰ্ হলৱৰ্। মোনমািি পিা িৰহংৰগয়া সকলি এৱোিাচ ইয়াি এটা ক্শহতীয়া
উদাহিণ। এই সকৱলাৱৰ্াি ঘটনাই িািত উপমহাৱদশি পাৰটবচনি সময়ি িনসংখোি ৰৰ্িাট ক্ৰাটি
তুলনাৰৰ্হীন ঘটনা-প্ৰৰ্াহৱকই অনু সিণ কৰিৱৰ্ আৰু ক্োৱা ক্কইৰ্া দশক িৰি ৰিৰিউৰি, শিণাথবী,
প্ৰব্ৰৰিত শ্ৰৰমক আৰু নাৰ্ৰলকা, ৰশশু আৰু মৰহলাি সিৰ্িাহ সৃ ৰি কৰিৱৰ্। এই ঘটনা ৰৰ্লাকি
লগৱত আৰু ৰকৰ্ু ৰৰ্ষয় ক্োগ হহ পৰিৱৰ্। ক্েৱন, মালৱয়ৰৰ্য়া, িািত, তুকবী আৰু অনে ক্দশৰৰ্লাকলল
এৰৰ্য়াি অনে ক্দশ সমূ হি পিা প্ৰব্ৰৰিত শ্ৰৰমকি ক্ৰাত। কৱিাি সীমা-ৰনয়িণ, ৰহংসা-সংঘষব ৰপৰড়ত
সীমান্ত অঞ্চল, শ্ৰৰমক অৰিকাি ক্নাৱহাৱা আৰু এৱকৰ্াৱিই নগণে মিুৰি আৰদৱয় এই পৰিৰস্থৰত আৰু
অৰিক সংকটময় কৰি তুৰলৱৰ্। গৰতৱক, এৰৰ্য়াি পৰিৰস্থৰতৱয় ৰিৰিউৰি, িাষ্ট্ৰহীন ক্লাক আৰু প্ৰব্ৰৰিত
মানু হি সু িক্ষাি ক্গালকীয় শাসন-প্ৰণালীৱটা গিীি িাৱৰ্ ৰৰ্ৱৰ্চনা কৰি ক্চাৱাি কথা দাৰ্ী কৱি।



এৰৰ্য়াি পৰিৰস্থৰতৱয় িথবেহীন িাৱৰ্ ৰিৰিউৰি, শিণাথবী, িাষ্ট্ৰহীন ক্লাক, প্ৰব্ৰৰিত শ্ৰৰমক আৰু
আন্ত:িাষ্ট্ৰীয় িাৱৰ্ ৰৰ্তাৰড়ত মানু হি ৰনিাপিা, মেবদা আৰু সু িক্ষাি কথাৰৰ্লাক ৰনৰিত কিাি ৰ্াৱৰ্
িাষ্ট্ৰীয়, আঞ্চৰলক, নগৰিক সমাি, ৰিপাৰক্ষক আৰু চহি আৰদ ৰৰ্ৰিন্ন পেবায়ত আলাপ-আৱলাচনাি
ৰ্াৱৰ্ আৰু অৰিকতি প্ৰৱচিাি দাৰ্ী কৱি।

ক্ঘাষণা কৱি ক্ে,
১। প্ৰব্ৰিনি অৰিকাি (The right to move) এটা সাৰ্বিনীন মানৱ অৰিকাি আৰু
ক্কাৱনা িিণি নীৰত আৰু ৰ্েৱস্থাপনাি িৰিয়ৱত এই অৰিকািি ওপিত ৰ্ািা-ৰনৱষি আৰন
মানু হি মেবদা হাৰন কিা উৰচত নহয়।
২। ৰিৰিউৰি, প্ৰব্ৰৰিত মানু হ, শিণাথবী, িাষ্ট্ৰহীন ক্লাক, অনে ৰৰ্তাৰড়ত মানু হ সকৱলই
সকৱলা সু িক্ষা-ৰ্েৱস্থা, আইনী-ৰ্েৱস্থাপ্ৰণালী, চিকািী আৰু সামাৰিক অনু ষ্ঠানি মূ ল আিাি।
৩। ক্গালকীয় চুৰিি িািণা এটাই ৰৰ্ৰিন্ন আঞ্চৰলক, ক্দশীয়, স্থানীয়, িীৰতগত, নাগৰিক
আৰু অনে ৰৰ্ৰিন্ন মাত্ৰাত সু িক্ষাি অনু শীলনৰৰ্লাক স্বীকাি কৰিৰ্ই লাৰগৰ্। ৰ্হনক্ষম
সমািানি লক্ষে আগত িখা ৰেৱকাৱনা ক্গালকীয় চুৰি ৰিৰিউৰি, প্ৰব্ৰৰিত মানু হ, িাষ্ট্ৰহীন
ক্লাক আৰু ক্তওঁৱলাকক সমথবন কিা ক্গাটৰৰ্লাকক িৰড়ত কৰি ক্হাৱা আলাপ-আৱলাচনাি
ৰিৰিত হ’ৰ্ লাৰগৰ্।
৪। সকৱলা মানু হি অৰিকাি আৰু মেবদা হাৰন কৰিৰ্ পিা ৰ্ণব, িমব, িাৰত, সক্ষমতা,
ক্েৌনতা, ৰলঙ্গ আৰু ক্শ্ৰণীৰিৰিক অনোয়-অৰৰ্চািি ৰৰ্ৰুৱৰ্দ্ ৰথয় ৰদৰ্ পিালক ৰেৱকাৱনা
সু িক্ষা কািাৱমা ক্গালকীয় ৰ্া স্থানীয় পেবায়ত হ’ৰ্ লাৰগৰ্।
৫। ক্গালকীয় সু িক্ষা কািাৱমাি ৰেৱকাৱনা িিনি পুনিাৰহব কিণি ক্ক্ষত্ৰত, ৰহংসা আৰু
ৰৰ্তাড়ন সংঘৰটতকািী সকলক ক্তওঁৱলাৱক কিা কমবি ৰ্াৱৰ্ িৰ্াৰ্ৰদৰহ কৰিৰ্ লাৰগৰ্।
৬। অসংগৰিত শ্ৰৰমকৰূৱপ ৰনৱয়াৰিত ৰিৰিউৰি, প্ৰব্ৰৰিত মানু হ আৰু িাষ্ট্ৰহীন ক্লাকসকল
সামাৰিক আৰু অথবলনৰতক অৰিকাি লাি কৰিৰ্ি ক্োগে ৰহচাৱৰ্ ৰৰ্ৱৰ্ৰচত হ’ৰ্ ।
৭। িাষ্ট্ৰহীন ক্লাকসকলি সু িক্ষাি কথাৱটা অগ্ৰাৰিকাি ৰদৰ্ লাৰগৰ্। ক্তওঁৱলাকি নাগৰিকত্বি
অৰিকাি পুনৰুৰ্দ্াি এটা ৰৰ্শ্ব-দায়ৰ্ৰ্দ্তাি ৰৰ্ষয়।
৮। এৰৰ্য়াি ৰ্োপক forced migration আৰু িাষ্ট্ৰহীন ক্লাকসকলি ক্প্ৰক্ষাপটত African
Charter of Human and People’s Right আৰু ইয়াি আঞ্চৰলক ৰ্েৱস্থা আৰু
অনু ষ্ঠানি আৰহবত এক িিনি সু িক্ষা-প্ৰণালীি প্ৰৱয়ািন। প্ৰব্ৰৰিত মানু হ, শিণাথবী, ৰিৰিউৰি

আৰু িাষ্ট্ৰহীন ক্লাকসকলি শ্ৰৰমক অৰিকাি আৰদ সামৰি সকৱলাৱি ৰ্াৱৰ্ মেবদা আৰু
অৰিকাি সু ৰনৰিত কিণি ৰ্াৱৰ্ এৱনকুৱা এখন দৰললত মানৱ অৰিকািি ৰৰ্ৱশষ চতবৰৰ্িান থাৰকৰ্।

অৰিৰিত দাস(িািত); সু দীপ ৰ্সু (িািত); তাৰনয়া দাস(িািত); ল'ক্িন্স িুমা(দৰক্ষণ আৰিকা); অপলা
কুন্ডু(িািত); অৰদৰত মুখািবী(িািত); সমৱিশ গুচ্চাইত(িািত); সু নীল কুমাি কুন্ডু(িািত); এিীঅ'
পুইয়া(ইটালী;আনা িাৱনিী(ইটালী); মহাপ্ৰিু ক্সন(িািত); ক্িিানী ক্ৰন(িামবানী); সু িাষ হালদাি(িািত);
ক্দৱাশীষ দাস(িািত); শুিৰিত ৰ্াগচী(িািত); নীলাঞ্জনা চক্ৰৱতবী(িািত); আন্তৱি ক্িইৰৰ্ট্ি (িামবানী); ৰপ.
দি িয়(িািত); িািকুমাি নাগিাি(শ্ৰীলংকা); িাৰচন্তা ক্কাৱৱলৱহা(অৱষ্ট্ৰৰলয়া); ক্মৰলৰ্া িু(অৱষ্ট্ৰৰলয়া); ৰদশা
ক্ঘাষ(িািত); ৰুৰচকা গুপ্তা(িািত); ক্িোৎস্না শ্ৰীৰ্াস্তৱ(িািত); শাৰন্ত সিকাি(িািত); িণৰ্ীি সমাদ্দাি(িািত);
সম ৰনিলা(ক্নপাল); মুৰিৰ্ আহমদ আৰিৰি(আিগাৰনস্তান); ক্িৰনিাি হাইন্ণ্ডৱমন(কানািা); উইৰলয়াম
ৱালটাৰ্ব(কানািা); ইৰি আব্ৰাহাম(ৰৰ্ংগাপুি); ঝুৰ্ম্া ৰ্সু (িািত); ক্িৰিি ৰনউৱমন(ইিিাইল); সু চাৰিতা
ক্সনগুপ্ত(িািত); িাণু ৰ্সু (কানািা); ক্িৱিৰিক' িাহ'লা(ইটালী); অৰূপ কুমাি ক্সন(িািত); অংৰকতা
মান্না(িািত); অৱশাক কুমাি ৰগৰি(িািত); নাৰ্ৰিন ক্চৌিু িী(িািত); ৰি.এম.আৰিৱিাজ্জামান(ৰ্াংলাৱদশ); সাৰিদ
আহৱমদ

িাহুৰুৰদ্দন(শ্ৰী

লংকা);

ৰ্ুৰ্দ্

ৰসং

ক্কপচ্চাৰক(ক্নপাল);

ক্সামদি

চক্ৰৱতবী(িািত);

ক্মৌচুমী

ক্চৰতয়া(িািত); এম.ইব্ৰাৰহম ৱানী(িািত); শোমৱলন্দু মিুমদাি(িািত); সাঞ্জা ৰ্'িাৰনক(ক্ৰ'এৰৰ্য়া); এৱঞ্জলা
ৰিথ(অৱষ্ট্ৰৰলয়া); িাি কুমাি মাহাৱতা(িািত); িমা ৰসং(িািত); ক্মঘা ৰসং(িািত); স্বাৰতৱলখা িিাচােব(িািত);
ৰমৱচল ক্চন(অৱষ্ট্ৰৰলয়া); ৰি.ক্ক.ৰত্ৰপািী(িািত); পাৱৱলা ক্নািাক( ইউনাইৱটি ৰকংিম); সৃ তাপা চক্ৰৱতবী(িািত);
ক্িৰ্মী

ক্ৰ্নািবী(িািত);

এৰ্.ইৰুদায়া

িািন(িািত);

সৰ্েসাচী

ৰ্সু

িয়ৱচৌিু িী(িািত);

মাইৱকল

ক্িইনাি(িািত); সমতা ৰৰ্শ্বাস(িািত); অৰিত কুমাি পংকি(িািত); িৰিবয়া িনা(ইউনাইৱটি ৰকংিম);
িিত িয়(িািত); িানাইনা গািাও(ব্ৰাৰিল); মতন কাৰমৱনি(আৱমৰিকা েু িিাষ্ট্ৰ); ইিৰিত মিুমদাি(িািত);
সাগি ৰৰ্শ্বাস(িািত); ক্দৱাঞ্জন কি(িািত); আই. আচােব(িািত); তন্ময় মালাকাি(িািত); ৰশৱািী প্ৰৰতম

ৰ্সু (িািত); কাতিা িৰ্(িামবানী); িিব স্কাল্টজ্(িামবানী); অৰদৰত সৰ্িৱাল(িািত); সু শীল কুমাি(িািত);
ৰশৱাশীষ ক্চটািবী(িািত); অৰমতাি িিচাৰল(িািত); প্ৰশান্ত িয়(িািত); অনসূ য়া ৰ্সু িয়ৱচৌিু িী(িািত); ৰশপ্ৰা
মুখািবী(িািত); ক্ক. ৰ্ৱন্দাপািোয়(িািত); ৰূপশ্ৰী ক্োশী(ক্নপাল); আব্দু ল কালাম আিাদ(িািত); ৰৰ্নীতা
কুমািী(িািত); চাহানা ৰ্াসৱপাটনা(িািত); সু দীপ্ত ক্সনগুপ্ত(িািত); ৰপটাি ৰ্'িাৰনক(ৰ্াৰৰ্বয়া); আয়ৰস
কাগলাি(অৱষ্ট্ৰৰলয়া); ক্মঘনা গুহিাকুিতা(ৰ্াংলাৱদশ); আইৰিণ ৰপয়ান'(পটুবগাল); িৰ্ীন দাও(িািত); শতাব্দী
দাস(িািত);

সাহনাি

িানু (িািত);

সাঁৰিদা

ক্িচৰমন(িািত);

উৰমব

মুৱখাপািোয়(িািত);

ক্সনগুপ্ত(িািত); ৰপ্ৰয়া ৰসং(িািত); িতন চক্ৰৱতবী(িািত); ক্শািশ্ৰী িাউত(িািত)

ক’লকাতা
৩০,নৱৰ্ম্বি, ২০১৮

অৰনতা

