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ফিফিফিনে সফহিংসতার তদন্তকারী দনি ব্যাফরস্টার সারা হহানসে
- চ্যানেল আই অেলাইে 25 July, 2018 18:48
অধিকৃত ধিধধিন অঞ্চল ংঘধিত ধংতা ,
আন্তর্জাধতক মানবাধিকার আইন ঙ্ঘন ও
অপবযবার তদলন্ত ইউএন ধউমযান রাইি
কাউধি ৩ দলযর কধমলন গঠন কলরলে।
ধতনর্লনর মলিয রলেলেন বাংালদললর
আইনর্ীবী বযাধরস্টার ারা হালন।
ইউএন ধউমযান রাইি কাউধিলর
ওলেবাইি ূ লে এ তথ্য র্ানা হগলে।
বযাধরস্টার ারা হালন ওই কধমললনর অনয দু ই দয লন যু ক্তরালের হেধিে মাইলক হেন ও হকধনোর
হবধি মুরংধগ। হেধিে মাইলক হেন এই কধমললনর হেোরমযালনর দাধেত্ব পান করলবন।
ইউএন ধউমযান রাইি কাউধি গত হম মাল তালদর ধবলল অধিলবললন ধদ্ধান্ত হনে তারা পধিম হর্রর্ালম,
গার্া ধিধধিধন অধিকৃত অঞ্চল হবামধরক প্রধতবাদ মালবলল ামধরক িলেলপর হপ্রোপলি ব িরলের
ধংতার অধিলযাগ এবং আন্তর্জাধতক মানধবক ও মানবাধিকার আইলনর ঙ্ঘলনর তদন্ত করলব। হই লেয
তালদর এই কধমলন। এই কধমলনলক আগামী হলেম্বলর ধউমযান রাইি কাউধিলর ৩৯ তম অধিলবললন
হমৌধিকিালব তালদর অগ্রগধত র্ানালত বা লেলে। আর ২০১৯ ালর মালেজ

কাউধিলর ৪০ তম অধিলবললন

কধমললনর েূ ড়ান্ত ধধিত প্রধতলবদন ধদলত লব।
আইনর্ীবী ও মানবাধিকার কমজী ধললব ইলতামলিয বযাধরস্টার ারা হালন বযাপক পধরধেধত হপলেলেন। ধতধন
ধবধলষ্ট আইনর্ীবী ও ংধবিান ধবললজ্ঞ ে. কামা হাললনর হমলে।
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ফিফিফিনে সফহিংসতার তদন্তকারী দনি ব্যাফরস্টার সারা হহানসে
ঢাকা, ২৫ র্ুাই - অধিকৃত ধিধধিন অঞ্চল ংঘধিত
ধংতা, আন্তর্জাধতক মানবাধিকার আইন ঙ্ঘন ও
অপবযবার তদলন্ত ইউএন ধউমযান রাইি কাউধি ৩
দলযর কধমলন গঠন কলরলে। ধতনর্লনর মলিয রলেলেন
বাংালদললর আইনর্ীবী বযাধরস্টার ারা হালন।
ইউএন ধউমযান রাইি কাউধিলর ওলেবাইি ূ লে এ
তথ্য র্ানা হগলে।
বযাধরস্টার ারা হালন ওই কধমললনর অনয দু ই দয লন যু ক্তরালের হেধিে মাইলক হেন ও হকধনোর
হবধি মুরংধগ। হেধিে মাইলক হেন এই কধমললনর হেোরমযালনর দাধেত্ব পান করলবন।
ইউএন ধউমযান রাইি কাউধি গত হম মাল তালদর ধবলল অধিলবললন ধদ্ধান্ত হনে তারা পধিম হর্রর্ালম,
গার্া ধিধধিধন অধিকৃত অঞ্চল হবামধরক প্রধতবাদ মালবলল ামধরক িলেলপর হপ্রোপলি ব িরলের
ধংতার অধিলযাগ এবং আন্তর্জাধতক মানধবক ও মানবাধিকার আইলনর ঙ্ঘলনর তদন্ত করলব। হই লেয
তালদর এই কধমলন। এই কধমলনলক আগামী হলেম্বলর ধউমযান রাইি কাউধিলর ৩৯ তম অধিলবললন
হমৌধিকিালব তালদর অগ্রগধত র্ানালত বা লেলে। আর ২০১৯ ালর মালেজ কাউধিলর ৪০ তম অধিলবললন
কধমললনর েূ ড়ান্ত ধধিত প্রধতলবদন ধদলত লব।
আইনর্ীবী ও মানবাধিকার কমজী ধললব ইলতামলিয বযাধরস্টার ারা হালন বযাপক পধরধেধত হপলেলেন। ধতধন
ধবধলষ্ট আইনর্ীবী ও ংধবিান ধবললজ্ঞ ে. কামা হাললনর হমলে।
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ব্যাফরস্টার সারা হহানসে জাফতসিংনের তদন্ত কফিশে সদসয হনিে
ম াোঃ ম াহরাব মহান ে | প্রবা ীর দিগন্ত মেস্ক : জু লাই ২৬, ২০১৮
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ফিফিফিে ফব্ষয়ক জাফতসিংনের তদন্ত কফিশে সদসয হনিে সারা হহানসে
ােবজদ ে মেস্ক | ২৬ জু লাই ২০১৮, বৃ হস্পদিবার | ববনেষ আপনেট: ১০:৩৭
মােজ-এধপ্রল দিকৃত ধিধধিলন ধবলোি োকাল ইরাইলর ামধরক
আেমলের দরন আন্তর্জাধতক মানবাধিকার আইন ঙ্ঘলনর হয অধিলযাগ
উলঠলে, তা তদলন্ত কধমলন গঠন কলরলে র্াধতংলঘর মানবাধিকার
পধরদ। ধতন দযধবধলষ্ট এই কধমললন স্থান হপলেলেন বাংালদললর
প্রিযাত আইনর্ীবী ারা হালন। পধরলদর হপ্রধলেন্ট হিাধর্স্লাি ু ক
(হস্লালিধনো) গতকা এই হঘাো ধদলেলেন। ারা হালন োড়াও এই
কধমললন থ্াকলেন যু ক্তরালের হেধিে মাইলক হেন ও হকধনোর কাধর
হবধি মুরং। কধমললনর হেোরমযান ধললব দাধেত্ব পান করলবন হেন।
মানবাধিকার পধরলদর ওলেবাইলি এক ংবাদ ধবজ্ঞধিলত এই তথ্য
র্ানালনা ে।
এলত আলরা বা ে , ১৮ই হম এক ধবলল অধিলবললন ধিধধিধন হবামধরক প্রধতবাদ মালবলল ামধরক ামা
োালনার িল আন্তর্জাধতক মানধবক ও মানবাধিকার ংধিষ্ট আইন ঙ্ঘলনর অধিলযাগ তদলন্ত আন্তর্জাধতক স্বািীন
কধমলন হপ্ররলের ধদ্ধান্ত হনো ে।
হলেম্বলর অনু লেে পধরলদর ৩৯তম অধিলবললন এই কধমলন তদলন্তর অগ্রগধত ম্পলকজ হমৌধিকিালব পধরদলক
অবধত করলব। ২০১৯ ালর মালেজ অনু লেে ৪০তম অধিলবললন পূ েজাঙ্গ ধধিত প্রধতলবদন দাধি করলব।
এই কধমললনর দযলদর ংধেি র্ীবনীলত ারা হালন ম্পলকজ বা লেলে

, ধতধন বাংালদল ু ধপ্রম হকািজ

বালর বযাধরস্টার ধললব কার্ কলরন। পালাপাধল বাংালদল ধগযা এইে অযান্ড াধিজল ট্রাস্ট

(ব্লাস্ট)-এর

ধনবজাী পধরোক। হকাধরো ধবেক র্াধতংলঘর ধবলল দূ তলক ােতা ধদলত ২০১৬ াল হযই দু ই ধবললজ্ঞলক
ধনলোগ ধদলেধেলন র্াধতংলঘর মানবাধিকার ধবেক াইকধমলনার, তালদর একর্ন ধেলন ারা হালন। একই
বের যু ক্তরালের পররাে মন্ত্রোলের ‘ইন্টারনযালনা উইলমন অব কালরর্’ পুরস্কালর িূ ধত ন। ২০১৭ া হথ্লক
ধতধন র্াধতংলঘর িান্টাধর িান্ড ির ধিধিম অব িেজালরর ট্রাধস্ট হবালেজর দয ধললব দাধেত্ব পান করলেন।
এোড়া ারা হালন বাংালদললর প্রধথ্তযলা আইনর্ীবী ও রার্নীধতক ে. কামা হাললনর কনযা।
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দিদলদিনে দহিং িার িিন্তকারী িনল বযাদরস্টার ারা মহান ে
By Jago Bangla TV -জু লাই ২৬, ২০১৮
এ. এইে. লামীম হেৌিু রী: ইরাইলর দিকৃত ধিধধিলন ধবলোি
োকাল ামধরক আেমলে আন্তর্জাধতক মানবাধিকার আইন
ঙ্ঘলনর হয অধিলযাগ উলঠলে , তা তদলন্ত ধতন দলযর কধমলন
গঠন কলরলে র্াধতংলঘর মানবাধিকার পধরদ। বাংালদললর
প্রিযাত আইনর্ীবী ও ংধবিান প্রলেতা ে . কামা হাললনর হমলে
বযাধরস্টার ারা হালন এই কধমললন স্থান হপলেলেন।
র্াধতংলঘর মানবাধিকার পধরলদর হপ্রধলেন্ট হিাধর্স্লাি ু ক
(হস্লালিধনো) বুিবার এই কধমলন গঠলনর হঘাো হদন। কধমললনর হেোরমযান ধললব দাধেত্ব পান করলবন
হেধিে মাইলক হেন (যু ক্তরাে)। কমিশনের অেয সদসয হনেে কামর বেমি িুরুং (হকধনো।)

এই কধমলনলক আগামী হলেম্বর মাল ধউমযান রাইি কাউধিলর ৩৯ তম অধিলবললন হমৌধিকিালব তালদর
অগ্রগধত র্ানালত বা লেলে। আর ২০১৯ ালর মালেজ কাউধিলর ৪০ তম অধিলবললন কধমললনর েূ ড়ান্ত ধধিত
প্রধতলবদন ধদলত লব।
মানবাধিকার পধরলদর ওলেবাইলি এক ংবাদ ধবজ্ঞধিলত এই তথ্য র্ানালনা ে।
ওই ধবজ্ঞধিলত বা ে , গত ১৮ হম এক ধবলল অধিলবললন পধিম হর্রর্ালম , গার্া দিকৃত ধিধধিধন
অঞ্চল হবামধরক প্রধতবাদ মালবলল ামধরক ামা োালনার িল আন্তর্জাধতক মানধবক ও মানবাধিকার
ংধিষ্ট আইন ঙ্ঘলনর অধিলযাগ তদলন্ত আন্তর্জাধতক স্বািীন কধমলন হপ্ররলের ধদ্ধান্ত হনো ে। এই কধমলন
হবামধরক প্রধতবাদ মালবলল ামধরক িলেলপর হপ্রোপলি ব িরলের ধংতার অধিলযাগ এবং আন্তর্জাধতক
মানধবক ও মানবাধিকার আইলনর ঙ্ঘলনর তদন্ত করলব।
বযাধরস্টার ারা হালন ু ধপ্রম হকালিজর একর্ন আইনর্ীবী। ইলতামলিয আইনর্ীবী ও মানবাধিকার কমজী ধললব
ধতধন বযাপক পধরধেধত হপলেলেন। বাংালদল ধগযা এইে অযান্ড াধিজল ট্রাস্ট

(ব্লাস্ট)-এর ধনবজাী পধরোক

ধললব দাধেত্ব পান করলেন ধতধন। হকাধরো ধবেক র্াধতংলঘর ধবলল দূ তলক ােতা ধদলত ২০১৬ াল
হযই দু ই ধবললজ্ঞলক ধনলোগ ধদলেধেলন র্াধতংলঘর মানবাধিকার ধবেক াইকধমলনার, তালদর একর্ন ধেলন
ারা হালন। একই বের যু ক্তরালের পররাে মন্ত্রোলের ‘ইন্টারনযালনা উইলমন অব কালরর্ ’ পুরস্কালর িূ ধত
ন। ২০১৭ া হথ্লক ধতধন র্াধতংলঘর িান্টাধর িান্ড ির ধিধিম অব িেজালরর ট্রাধস্ট হবালেজর দয ধললব
দাধেত্ব পান করলেন।
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She will make recommendations on accountability to end impunity in the occupied
territories
Barrister Sara Hossain, along with international law
experts David Michael Crane and Kaari Betty
Murungi, has been appointed by the president of the
United Nations Human Rights Council, Slovenian
Ambassador Vojislav Suc, as a member to serve on the
Commission of Inquiry on the 2018 protests in the
Occupied Palestinian Territory.
File Photo 1: Barrister Sara Hossain Dhaka Tribune

The Council, on its May 18 special session, decided to
urgently dispatch an independent and international inquiry commission ―to investigate all alleged
violations and abuses of international humanitarian law and international human rights law in the
Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza
Strip, in the context of the military assaults on the large-scale civilian protests that began on Mar
30,‖ read an OHCHR press release.
Sara Hossain, a barrister of the Supreme Court of Bangladesh, and an honorary executive
director of Bangladesh Legal Aid and Services Trust, was appointed by the UN High
Commissioner for Human Rights as one of two experts on accountability—to support the work
of the Special Rapporteur on the Democratic People‘s Republic of Korea. She also received the
2016 International Women of Courage Award from the US Secretary of State. Additionally, she
has been a member of the board of trustees on the UN Voluntary Fund for Victims of Torture
since 2017.
The commissioners, who will serve in their personal capacities, have also been requested by the
Council ―to make recommendations, in particular on accountability measures, all with a view to
avoiding and ending impunity and ensuring legal accountability, including individual criminal
and command responsibility, for such violations and abuses, and on protecting civilians against
any further assaults‖.
Through Human Rights Council resolution S-28/1, the Commission has been mandated ―to
establish the facts and circumstances, with assistance from relevant experts and special
procedure mandate holders, of the alleged violations and abuses, including those that may
amount to war crimes,‖ and, ―to identify those responsible‖.
The Commission is scheduled to present an oral update to the Human Rights Council, at its 39th
session, in September 2018, and a final, written report at its 40th session—to be held in March
2019.
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Dhaka, July 27 (UNB) – Barrister Sara
Hossain, a Supreme Court lawyer, has
been named as one of the three members
of the ‗Commission of Inquiry‘ on the
2018 protests in the occupied Palestinian
territory.
President of the UN Human Rights
Council Ambassador Vojislav Suc
(Slovenia) announced the appointment on
Wednesday.
The two other members are David Michael Crane (United States) and Kaari Betty Murungi
(Kenya).
Crane will serve as Chair of the three-member Commission, according to the United Nations
Human Rights Council.
Sara Hossain is an honorary executive director of Bangladesh Legal Aid and Services Trust
(BLAST).
In 2016, she was appointed by the UN High Commissioner for Human Rights as one of the two
experts on accountability to support the work of the Special Rapporteur on the Democratic
People‘s Republic of Korea.
She was one of the recipients of the 2016 International Women of Courage Award awarded by
the US Secretary of State.
Sara is also a Member of the Board of trustee on the UN Voluntary Fund for Victims of Torture
since 2017.
The Council decided to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry at
its special session of May 18, 2018 ―to investigate all alleged violations and abuses of
international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian
Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the
military assaults on the large-scale civilian protests that began on 30 March 2018‖.
The Commission is scheduled to present an oral update to the Human Rights Council at its 39th
session in September 2018 and a final, written report at its 40th session to be held in March
2019.
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Unb, Dhaka
Barrister Sara Hossain, a Supreme Court lawyer, has been named as one of the three members of
the "Commission of Inquiry" on the 2018 protests in the occupied Palestinian territory. President
of the United Nations Human Rights Council (UNHRC) Ambassador Vojislav Suc (Slovenia)
announced the appointment on Wednesday.
The two other members are David Michael Crane (United States) and Kaari Betty Murungi
(Kenya). Crane will serve as Chair of the three-member commission, according to the UNHRC.
Sara Hossain is an honorary executive director of Bangladesh Legal Aid and Services Trust
(BLAST). In 2016, she was appointed by the UN High Commissioner for Human Rights as one
of the two experts on accountability to support the work of the Special Rapporteur on the
Democratic People's Republic of Korea.
The council decided to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry at
its special session of May 18, 2018, ―to investigate all alleged violations and abuses of
international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian
Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the
military assaults on the large-scale civilian protests that began on 30 March 2018‖.
The commission is scheduled to present an oral update to the UNHRC at its 39th session in
September 2018 and a final, written report at its 40th session to be held in March 2019.

