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থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
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গাি য়ার েচ ার শংসা বাংলােদেশর
আ জািতক আদালেত রািহ া গণহত ার িবচার

কাশ : ১৪ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আ জািতক িবচার  আদালেত (আইিসেজ)  রািহ ােদর  িব ে  গণহত ার  অিভ ােয়

সংঘিটত নৃশংস অপরােধ জিড়তেদর জবাবিদিহতার আওতায় আনেত পি ম আি কার

ছােটা  দশ গাি য়ার  েচ ার শংসা  কেরেছ বাংলােদশ। গতকাল বার  ঢাকায়

পররা  ম ণালেয়র এক স িব ি েত এ তথ  জানােনা হেয়েছ।

িব ি েত বলা হয়, নদারল া ডেসর দ  হেগর িপস প ােলেস গত ১০-১২ িডেস র

রািহ া  গণহত া  মামলার  নািন  অ ি ত হেয়েছ।  আদালতেক রািহ া  জনেগা ীর

অিধকার িফিরেয় িদেত বলা হেয়েছ। রািহ ােদর র ায় অ বতী আেদশ চাওয়া হেয়েছ। একইসে  রািহ া স দােয়র িব ে

সংঘিটত অপরােধর জ  িময়ানমােরর অিভযু  দাষীেদর দায়মুি র সং ৃিতর অবসান ঘটােত ব ব া িনেত বলা হেয়েছ।

আইিসেজেত মামলার নািন পযেব েণ উপি ত িছেলা পররা  সিচব এম শহী ল হেকর নতৃে  ১১ সদে র বাংলােদশ

িতিনিধ দল। এই মামলার ে  বাংলােদশ গাি য়ােক তথ - মাণ িদেয় সহায়তা  কেরেছ। িতিনিধ দেল সশ  বািহনী

িবভােগর ি ি পাল াফ অিফসার লফেট া ট জনােরল মাহা দ মাহফুজুর রহমান যাগ দন। গাি য়া বনাম িময়ানমােরর

মামলার নািন ১০ িডেস র  হেয় ১২ িডেস র শষ হয়। ১০ িডেস র গাি য়ার আইনজীবীরা  আদালেত অিভেযােগর

পে  িবিভ  তথ  মাণ উপ াপন কেরন। ১১ িডেস র িময়ানমােরর            ট কাউে লর অং সান  িচর নতৃে

িময়ানমােরর আইনজীবীরা তােদর ব ব  তুেল ধেরন। ১২ িডেস র থেম গাি য়ার আইনজীবীরা আদালেত যুি  খ ন ও

সমাপনী ব ব  রােখন। এরপর অং সান িচ এবং তার আইিন িটম যুি  দয়।

বাংলােদেশর িতিনিধ দল রািহ া সংকট, িনরাপ া, র া এবং মযাদার সােথ রািহ ােদর ত াবাসেনর জ  বাংলােদেশর

েচ া স েক  ব াখ া িদেয়েছ। িতিনিধ দলট জবাবিদিহতা এবং টকসই ত াবাসেনর জ  অ ল পিরেবশ তিরর

ে   িদেয়েছ।

আদালেতর উপি িতর পাশাপািশ পররা  সিচব শহী ল হক আইিসিস কমকতােদর সে  সা াত্ কেরন। ১০ িডেস র গাি য়ার

আইন ও িবচারম ী এবং আইনজীবীেদর দল এবং রািহ া িবষেয় কানাডার িবেশষ দূত বব রাইেয়র স ােন সৗিদ আরব,

সংযু  আরব আিমরাত, বাংলােদশ এবং মালেয়িশয়া যৗথভােব আেয়ািজত একিট সংবধনায় যাগ দয় বাংলােদশ িতিনিধ

দল। এ সময় বব রাই রািহ ােদর িত উদারতার জ  বাংলােদেশর শংসা কেরন।

িতিনিধ  দেল  আেরা  িছেলন  পররা  ম ণালেয়র  সিচব  (এিশয়া-প ািসিফক)  মা দ  িবন  মােমন,  অে িলয়ায়  িনযু

বাংলােদেশর হাইকিমশনার িফউর রহমান, ইরােন িনযু  বাংলােদেশর রা দূত গাও ল আযম সরকার, নদারল া ডেস িনযু

বাংলােদেশর রা দূত শখ মাহা দ বলাল মুখ।
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