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Bangladesh Authorities’ reaction to
criticism of flawed trials and their use

of the death penalty

 The reaction of Bangladesh Prime Minister,  Sheikh Hasina, to Amnesty International’s
recent  press  release—on  the  imminent  execution  of  two  opposition  leaders  who
underwent flawed trials—reflects the authorities’ desperate attempts to deflect criticism
of their depressing human rights record.

Amnesty  International  rejects  unequivocally  the  accusations  levelled  against  the
organization by the Prime Minister,  reported in Bangladeshi media here, which are
patently false and must be seen within the context of increasing intolerance towards
any form of scrutiny of the government’s human rights record. 

Amnesty International is an independent organization which campaigns for justice and for
victims  of  human  rights  violations  and  accountability  for  perpetrators  worldwide,
regardless of who they are and any political affiliation they may have. 

The organization has defended victims of human rights violations under a series of Awami
League and BNP governments, and equally under the Jatiya party government and
caretaker governments, wherever it has been necessary to do so, and irrespective of
political affiliation. 

Amnesty International opposes the death penalty unconditionally, in all cases under any
circumstances. Calling for the abolition of the death penalty does not mean crimes
should go unpunished. Perpetrators of human rights abuses must be brought to justice
in fair trials without recourse to the death penalty.
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Bangla version:

  এএএমননসস ইনএনরযএনশএল সসসস সস
   ১২    নমর ২০১৫ এএএএসএএ ১৩/২৮৬১/২০১৫

 

    তসটযযক সসচএর পসসয়এ এএস এ সমসযযদন স সযহএনরর
  সমএনলএনচএর পপসসসন স এএলএনদশ সকসস পসনর

পসসসসয়এ
          দযই সসনরএধধ  সপএ যএনদর তসটযযক সসচএর পসসয়এর মএধযনম পদয়এ সমসযযদন আসন-    পস সসষনয় এএএমননসস

      ইনএনরযএনশএনলর সএমসসক সএস এদ সসজসস এএ পসসসসয়এয় স এএলএনদনশর পনধএমনধ,   পশখ হএসনসএর মসনয-
            স এএলএনদনশর উননগনজক  সমএএসধকএর লঙননর ঘনটএসমমনহর সমএনলএনচএ এএ সসষয়সটনক সকসস সপ সকসস ক  অয খএসন

     সপএসসহ করএর মসরয়এ পনচষএর পসসফনল মএত।
 

         পনধএমনধ সকসস ক সএগঠননর সসরনন আনরএসসপ অনসনযএগ যএ স এএলএনদশধ সমসসয়এয় পকএসসশ হনয়নন,    স এ এএএমননসস
  ইনএনরযএনশএল   য এসননহধএসন সপযএখনযএ কনর,         যএ স এহএ সমযরএ এএস এ যএ সরকএনরর  সমএএসধকএর পরসকস নক পনকএ

           রকম খযয খসটনয় পসরধএ করএর পসস স সমধসনমএ অসসহসষয এর অএশ সহসএসনই এএই সসষয়সটনক পদখসন হসন  ।
            এএএমননসস ইনএনরযএনশএল এএকসট সএনধধ সএগনঠ যএ পনকএ  মযএনষর পসরসচসস এএস এ স এনদর রএজননসসক সএসসসষএ

 সসসস নশনষ,              যএয়সসচএনরর  জয এএস এ  সমএএসধকএর লঙননর সশকএর  মযএষনদর  জয এএস এ অপরএধধনদর
    সসজএসদসসহএর  জয সসসশযএপধ পচএরএনসনযএ চএলএয়  ।

     ধএসরএএসহনকএসন আওয়এমধলধগ এএস এ সসএএন সপ সরকএনরর সময়,       এএস এ সননমএএসন সজএধয় পএসটস র সরকএর এএস এ
  স সতএধএয়ক সরকএনরর অধধনন,           সমএএসধকএর লএঘননর সশকএর  মযএষনদর অসধকএর সরএ করএর যনখ পনয়এনজ

হনয়নন,     রএজননসসক সএসসসষএ  সসসস নশনষ সএগনঠসট স  খ স এ কনরনন  ।

এএএমননসস ইনএনরযএনশএল পয পকএননএ পসরসসসসর অধধনন সস সপনতই  সসসসনশসএসন সমসযযদননর সসনরএসধধএ কনর। সমসযযদন
সসনলএনপর  জয স এক পদয়এর মএনন এএই   য় পয অপরএনধর শএসস হসন   এ  ।  সমএএসধকএর লএঘননর ঘনটএয়
জসসসসনদর সঅশযই   যএযয সসচএনরর মনধয সদনয় সসচএনরর আসওএয়  আসন হসন এএস এ স এ সমসযযদননর আশয়
 স এসএই স এ করসন হসন।


