আন্তর্জাতিক আতিবাসী তিবস
International Day of the World's Indigenous Peoples
আন্তর্জাতিক আতিবাসী তিবস (en:International Day of the World's Indigenous
Peoples) প্রতিবছর ৯ আগস্ট পালন করা একটি আন্তর্জাতিক তিবস। র্াতিসংঘ ১৯৯৪ সাল থেকক তবশ্বব্যাপী পালন ককর আসকছ
এই তিবসটি। িতিণ এতিযার থিিগুকলার মকে বাংলাকিকি আতিবাসী িব্দ তনকয অকনক তবিকজ রকযকছ। বাংলািকি সরকার
সংতবধাকনর পঞ্চিি সংকিাধনীর মােকম থিকির আতিবাসীকির ক্ষুদ্র নৃকগাষ্ঠী, সম্প্রিায বা উপর্াতি তিকসকব আখ্যাতযি করকলও
বাংলাকিকির আতিবাসীরা তনকর্কির আতিবাসী তিকসকব পতরচয তিকি স্বাচ্ছন্দ্য থবাধ ককর। র্াতিসংঘও িাকির িাপ্ততরক কাকর্
ইতিতর্নাস অে জাৎ আতিবাসী িব্দটি ব্যবিার ককর।

মূল উপপাদ্য
তবতিন্ন থিকির সংখ্যায ক্ষুদ্র র্াতিসত্ত্বা ও আতিবাসীকির স্বিন্ত্র সাংস্কৃতিক পতরচয তুকল ধরার গুরুত্ব তনকযই পালন করা িয এই
আন্তর্জাতিক তিবসটি।

ইতিিাস
৫টি মিাকিকির ৪০টির থবতি থিকি বসবাসরি ৫ সিস্রাতধক আতিবাসী র্নর্াতি মানুকের সংখ্যা ৩০-৩৫ককাটি। একিরকক তবতিন্ন
থিকি তবতিন্ন নাকম পতরচয প্রেম র্াতি, উপর্াতি, আতিবাসী, ক্ষুদ্র-নৃ-কগাতষ্ঠ, ক্ষুদ্র-র্াতিসত্ত্বা পতরচয পাওযা যায। িকব আতিবাসী
িকব্দর সুতন জতিষ্ট সংজ্ঞা ও িাকির অতধকার তনকয রকযকছ র্ািীয ও আন্তজর্াতিক িকজ-তবিকজ। র্াতিসংকঘ িীঘ জ সমকয তবতিন্ন
আকলাচনা-পয জাকলাচনায আতিবাসী সংজ্ঞা তনকয তবশ্ব থনতৃবৃন্দ্ সঠিক তসদ্ধাকন্ত উপনীি িকি পাকরনতন। িকব র্াতিসংকঘর আন্তর্জাতিক
শ্রম সংস্থার আতিবাসী র্াতিসত্ত্বার আত্ম-পতরচয, সামাতর্ক, সাংস্কৃতিক ও অে জননতিকিাকব অতধকার সংরিকণর র্ন্য আতিবাসী ও
ট্রাইকবল র্নকগাতষ্ঠ কনকিনিন-১৯৫৭(১০৭) ও পুনসংস্করণ আতিবাসী ও ট্রাইকবল র্নকগাতষ্ঠ কনকিনিন-১৯৮৯(১৬৯) দুটি ধারা গৃিীি
িয।

বাংলাকিকি আতিবাসী তিবস উদযাপন
প্রতি বছর ৯ আগস্ট আন্তজর্াতিক তিবসটি তবশ্বব্যাপী পাতলি িকলও বাংলাকিকি ২০০৪ থেকক পাতলি িকয আসকছ। মূলি, ২০০১ সাকল
বাংলাকিি আতিবাসী থ ারাম গঠিি িবার পকর থবসরকারীিাকব বৃিৎকাকর আন্তজর্াতিক তিবসটি পাতলি িকচ্ছ। বাংলাকিকির উত্তরপতিমাঞ্চকলর রার্িািী ও রংপুর তবিাকগর থর্লা চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রার্িািী, নওগাঁ, নাক ার, পাবনা, তসরার্গঞ্জ, র্যপুরিা , রংপুর,
তিনার্পুর, ঠাকুরগাঁও,গাইবান্ধা, বগুডা ইিযাতি থর্লাগুতলকি সাঁওিাল, তিং (গঞ্জু), ওঁরাও, মুিাতর, থবতিযা মািাকিা, রাকর্াযার,
কমজকার, থিলী,তুরী, ভুইমালী, থকাল, কডা, রার্বংিী, মাল পািাতডযা, মািালী ইিযাতি র্াতিকগাতষ্ঠ বসবাস করকছ। অন্যতিকক পাব জিয
চট্টগ্রাকম (রাঙ্গামাটি, খাগডাছতড ও বান্দ্রবান) চাকমা, মারমা, তিপুরা, িঞ্চঙ্গযা, মুরং বা থরা, তখযাং, লুসাই, পাংকখাযা,বম, খুমী ও
চাক র্নকগাতষ্ঠ বসবাস করকছ। তবকশ্বর িাবৎ আতিবাসী র্নকগাতষ্ঠর পািাপাতি বাংলাকিকির ৩০ লিাতধক আতিবাসীরা িাকির তনর্স্ব
সাংস্কৃতিক পতরচয, ভূতমর অতধকার ও নাগতরক ময জািার স্বীকৃতি িাবীকি তিবসটি উদযাপন ককর োককন।

