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Necessity of old evidence in trials of international crimes
January 29, 2017

The event covered by Law Desk.
In seeking justice by holding trials of international crimes such as genocide, crimes against humanity and war
crime, there is obvious need to accept old evidence, historical records and victims’ recollections by the courts
and tribunals, said Barrister M. Amir-Ul Islam in the 6th UAP Distinguished Law Lecture Series 2017,
organised by the Department of Law and Human Rights, University of Asia Pacific (UAP) on Wednesday, 25

January 2017.
The architect of Bangladesh’s Proclamation of Independence, Barrister Islam talked on the significance of
International Crimes Tribunal (ICT)-Bangladesh to try the perpetrators of 1971 genocide and war crimes. By
highlighting the historical importance of 1971 liberation war of Bangladesh, he said that one must not forget
the past as it has curious habit of recurrence unless dealt with in an appropriate manner.
While referring to international scenarios of genocide trials of Nuremberg, Cambodia, Rwanda and
Yugoslavia, he commented that given the failure of many international and hybrid tribunals, the role of
national tribunals to end the impunity of perpetrators is being increasingly appreciated. National trials are in
proximity to the victims, which renders the pursuit of justice more meaningful to the country. The genocide
trial operating within Bangladesh and in proximity to the victims thus render the pursuit of justice a more
meaningful exercise.
He also said that since the commencement of the trial of the perpetrators of war criminals in Bangladesh, it is
noticeable that the mobilisations of the people and the State agencies have demonstrated a significant success
and solidarity in combating the recent terrorist attacks in Bangladesh.
While presiding over the programme, the UAP vice-chancellor Profesor Dr. Jamilur Reza Chowdhury
encouraged young law students and researchers to conduct authentic research on the liberation war history and
subsequent justice process.

http://www.thedailystar.net/law-our-rights/necessity-old-evidence-trials-international-crimes-13528
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Barrister Amir-Ul Islam At Law Lecture Series Of UAP
Jan 25, 2017

Staff Reporter
The 6th  UAP distinguished law lecture series 2017 was held on January 25, 2017 at the City
Campus of University of Asia Pacific (UAP).
Barrister M. Amir-ul Islam, Senior Advocate, Supreme Court of Bangladesh was the guest
speaker-he discussed about the necessity of old evidence and victims’ are needed to
ensure the justice in trails of international war crimes. He said also, these old evidences
are not also helpful to finalise the justice but also find out the historical records behind
the crimes.
He emphasized that the significance of international crimes tribunal (ICT) –Bangladesh to
try the perpetrators of 1971 genocide and war crimes. By highlighting the historical
importance of 1971 liberation war of Bangladesh, he said that on must not forget the

past as it has curious habit of recurrence unless dealt with in an appropriate manner.
Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor, UAP chaired the session while Mr.
Qayum Reza Chowdhury, Chairman, Board of Trustees preset as special guests.
Mr. Sarwar R Chowdhury, Registrar, UAP, Nazia Wahab, Head of the department,
Assistant Professor Abdur Rahim, Dr. Choudhury Ishrak Ahmed and other faculty
members and students were present at the lecture series.
http://education24.net/barrister-amir-ul-islam-at-law-lecture-series-of-uap/

UAP HOLDS LAW LECTURE SERIES
January 25, 2017025

The 6th UAP distinguished law
lecture series 2017 was held on January 25, 2017 at the City Campus of University of Asia
Pacific (UAP), a press release said Wednesday.
Barrister M. Amir-ul Islam, Senior Advocate, Supreme Court of Bangladesh was the guest
speaker-he discussed about the necessity of old evidence and victims’ are needed to ensure
the justice in trails of international war crimes.

He said also, these old evidences are not also helpful to finalise the justice but also find out the historical
records behind the crimes. He emphasized that the significance of international crimes tribunal (ICT)
–Bangladesh to try the perpetrators of 1971 genocide and war crimes.
By highlighting the historical importance of 1971 liberation war of Bangladesh, he said that on must not forget
the past as it has curious habit of recurrence unless dealt with in an appropriate manner.
Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor, UAP chaired the session while Mr. Qayum Reza
Chowdhury, Chairman, Board of Trustees preset as special guests.

Mr. Sarwar R Chowdhury, Registrar, UAP, Nazia Wahab, Head of the department, Assistant Professor Abdur
Rahim, Dr. Choudhury Ishrak Ahmed and other faculty members and students were present at the lecture
series.
http://www.prnewsbd.com/other-news/uap-holds-law-lecture-series/

ইউএিপেত ষ ল’ লকচার িসিরজ অনুি ত

ইউএিপ লাইভ: ইউিনভািস অ
 ব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর আইন ও মানবািধকার িবভাগ
আেয়ািজত িব িবদ ালেয় িস ক
 া ােস ষ ল’  লকচার িসিরজ অনুি ত হয়।

ব াির ার আিমর-উল ইসলাম, িসিনয়র আইনজীিব, বাংলােদশ সুি ম  কাট  ধান অিতিথ িহেসেব
ব ব রােখন। িতিন বেলন, আ জািতক যু াপরাধ, গনহত া, মানবতা িবেরাধী অপরােধর ন ায়
িবচার িনি ত করেত পুরাতন  া  হন এবং িনয়ািতত ব ি েতর মতামেতর  েয়াজিনতা
অপিরসীম।
িতিন আেরা বেলন, যিদ ১৯৭১ সােলর মানবতা িবেরাধী িবচার যথাসমেয় স
করা  যেত
তাহেল জািত আেরা আেগ কলংক মু হেতা এবং  সানার বাংলা গড়ার পথ আেরা মসৃণ হেতা।
বতমান সমেয়র অপরােধর সােথ পুরাতন অপরােধর সােথ তৎকালীন মানবতা িবেরাধী অপরােধর
যাগসূ তা খুেজ পাওয়া যায়।
েফসর জািমলুর  রজা  চৗধুরী, িভিস, ইউএিপ এর সভাপিতে অনু ােন আেরা উপি ত
িব িবদ ালেয়র  াি  বােডর  চয়ারম ান কাইউম  রজা  চৗধুরী,  রিজ ার সারওয়ার রা াক
চৗধুরী, িবভাগীয়  ধান নািজয়া ওহাব, অ ািস া  েফসর  মা: আ ুর রিহম, ড. ইশরাক
আহেমদ িসি কী সহ অন ান িশ ক ও ছা -ছা ীবৃ ।

http://bangla.campuslive24.com/dhaka-campus/2950/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6
%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B7%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0-%E0
%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%
E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B
7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4

'আইনজীিবরা  দশ ও জািতর দপণ'
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ইউএিপ লাইভ: ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর আইন ও মানবািধকার িবভােগর
উেদ ােগ অনুি ত হয় আইনজীিবেদর  ংবধনা।  ংবধনা অনু ােন  ধান অিতিথ িহসােব উপি ত
িছেলন বাংলােদশ বার কাউি েলর স ািনত সহ-সভাপিত,  বীণ আইনজীিব এ াডেভােকট আ ুল
বােসত মজুমদার। উ অনু ােন সভাপিত কেরন িব িবদ ালেয়র িভিস  েফসর জািমলুর  রজা
চৗধুরী।
মজুমদার তার ব েব বেলন, আইনজীিবেদর হেত হেব িবচ ণ।  তামরা টাকার িপছেন ছুটেবনা,
ােনর িপছেন ছুটেব। িতিন আেরা বেলন,  ধু আইনজীিব হেল চলেবনা,  তামােদর হেত হেব
মানব  দেয়র অিধকারী। উ অনু ােন  াগত ব ব রােখন িবভাগীয়  ধান নািজয়া ওহাব।

বাংলােদশ বার কাউি ল আেয়ািজত এ াডেভােকট তািলকাভু করণ সবেশষ পরী ায় অংশ হণ
কেরন ইউএিপর িশ াথ রা। উ পরী ায় আইন ও মানবািধকার িবভাগ  থেক ১৩ জন সু ীম
কাট এবং ৩২ জন িবিভ  জলা  কােট নতু ন আইজীিব িহেসেব তািলকাভু হন।
অনু ােন আেরা উপি ত িছেলন অ ািস া  েফসর  চৗধুরী ইশরাক আহেমদ িসি কী ও আ ুর
রিহম। এছাড়া এ ালামনাই এেসািসেয়শন এর সভাপিত- সে টারীসহ আেরা সদস বৃ ।

http://bangla.campuslive24.com/dhaka-campus/3043/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A

6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0
%A6%B6-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6
%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A3

এিশয়া প ািসিফেক আইনজীিবেদর ংবধনা
Jan 29, 2017

িনজ  িতেবদক
গতকাল (২৮জানুয়ারী) শিনবার রাজধানীর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর আইন ও
মানবািধকার িবভাগ আেয়ািজত বাংলােদশ সু ীম ও িবিভ  জলায় তািলকাভু আইনজীিবেদর এক  ংবধনা  দওয়া
হেয়েছ। বাংলােদশ বার কাউি ল আেিিয়াজত এ াডেভােকট তািলকাভু করণ সবেশষ পরী ায় ইউএিপর আইন ও
মানবািধকার িবভাগ  থেক ১৩ জন সু ীম  কাট এবং ৩২ জন িবিভ  জলা  কােট নতু ন আইজীিব িহেসেব
তািলকাভু হন। উ অনু ােন  াগত ব ব রােখন িবভাগীয়  ধান নািজয়া ওহাব।
ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বাংলােদশ বার কাউি েলর স ািনত সহ-সভাপিত,  বীণ আইনজীিব
এ াডেভােকট আ ুল বােসত মজুমদার। উ অনু ােন সভাপিত কেরন ি ব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক জািমলুর

রজা  চৗধুরী।
জনাব মজুমদার বেলন, আইনজীিবেদর হেত হেব িবচ ণ।  তামরা টাকার িপছেন ছুটেবনা,  ােনর িপছেন ছুটেব।
িতিন আেরা বেলন, ধু আইনজীিব হেল চলেবনা,  তামােদর হেত হেব মানব  দেয়র অিধকারী।
উ অনু ােন আেরা উপি ত িছেলন সহকারী অধ াপক  চৗধুরী ইশরাক আহেমদ িসি কী ও আ ুর রিহম। এছাড়া
এ ালামনাই এেসািসেয়শন এর সভাপিত- সে টারীস আেরা সদস ।
http://education24.net/bn/%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6
%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%
A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E
0%A6%BF/

