আইনি ক্ষেত্রে কত্ররোিোর প্রভোব নবষত্র়ে
ইউএনির ভোর্চ্যু়েোল সত্রেলি
ইউনেসন ো মদেজিৎ সসিং সোউথ এসিযোে ইেসিটিউি অব অযোডভোন্সড সিগ্যোি অযোন্ড সিউমযোে
রোইিস িোসডি (ইউএমএসএআইএিএস) ও ইউসেভোসসটি
ি অব এসিযো প্যোসসসিন র (ইউএসপ্)
আইে ও মোেবোসি োর সবভোনগ্র উনদযোনগ্ আইেসবষয সিে সদনের ভোর্চ্িযযোি সনেিে অেুটিি
িনযনে। ১৭ থথন ১৯ িুে অেুটিি আন্তিিোসি সনেিেটির প্রসিপ্োদয সেি ‘আইসে থেনে
নরোেো মিোমোসরর প্রভোব’।
সনেিনের উনবোিেী অেুিোনে প্রিোে অসিসথর বক্তবয থদে ভোরনির সুসপ্রম থ োনিি র সোনব
সবর্চোরপ্সি এইর্চ এি থগ্োখনি, সবনিষ অসিসথর বক্তবয থদে িোপ্োনের োেসোই সবশ্বসবদযোনযর
আইে সবভোনগ্র অিযোপ্ অযোনসোনেো এবিং বোিংিোনদি সুসপ্রম থ োনিি র সোনব সবর্চোরপ্সি মইেুি
ইসিোম থর্চৌিুরী। এ সময অেযনদর মনিয বক্তবয থদে ইউসেভোসসটি
ি অব এসিযো প্যোসসসিন র
ট্রোসি থবোনডির সদসয োইযুম থরিো থর্চৌিুরী, থ োষোিযে এযোর নমোডর (অব.) ইিিো ইিোিী
থর্চৌিুরী এবিং আইে ও মোেবোসি োর সবভোনগ্র প্রিোে থর্চৌিুরী ইিরো আিনমদ সসজি ী।

সনেিনে প্রসিসদে সিেটি নর থমোি েযটি অসিনবিে সেি। অসিনবিেগুনিোনি ৩৫টি
গ্নবষণোপ্ে উপ্স্থোপ্ে রো িয। গ্নবষণোপ্েগুনিো নরোেো মিোমোসর থথন উদ্ভূি আইসে
গ্সিিীিিো সব সিি িওযোর িেয েোেোসবি জ্ঞোে ও অন্তদদিটির সমন্বয সোিে রনি সেম
িনযনে। সনেিনের প্রথম সদনে নরোেোর সময আইে থপ্িোয নরোেোভোইরোনসর প্রভোব,
মোেবোসি োর িঙ্ঘে এবিং সীমোনন্ত প্রনবনির থেনে সেনষিোজ্ঞো এবিং মিোমোসরনি েোরী ও সিশু
প্রসি সসিিংসিো সেনয আনিোর্চেো রো িয। এ প্নব মূ
ি ি আনিোর্চ সেনিে ঢো ো সবশ্বসবদযোিনযর
আইে সবভোনগ্র অিযোপ্ সুমোইযো খোনযর, অিযোপ্ িোরসমে ইসিোম, ব্র্যো সবশ্বসবদযোিনযর
সিে িসিেো থপ্নরইরো, িোিসরযোর সোদোি এবিং বোিংিোনদি সর োনরর আইে, সবর্চোর ও
সিংসদসবষয মন্ত্রণোিনযর উপ্সসর্চব এ থ এম ইমদোদুি ি ।
এ েোড়ো মিোমোসরর সময িেস্বোনথরি প্োল্টো প্রসিনরোনির সবষযগুনিো থেমে দসেণ এসিযোর শ্রম
প্সরসস্থসি এবিং আঞ্চসি খোদয সুরেোর ওপ্র নরোেোভোইরোনসর প্রভোব, মিোমোসর োিীে সিেোগ্ি
সীমোবদ্ধিো, থ োসভড ১৯-এর প্িভূ সমনি আন্তিিোসি আইে ও মিোমোসর আইে সম্পন ি মূিযোযে
সবষযগুনিো আনিোর্চেোয উনে এনসনে সনেিনের সবিীয সদনে। এ আনিোর্চেোয অিংি থেে ঢো ো
সবশ্বসবদযোিনযর আইে সবভোনগ্র অিযোপ্ সরদওযোেুি ি , অিযোপ্ িোসমিো এ থর্চৌিুরী, সুসপ্রম
থ োনিি র সোনব থরজিস্ট্রোর থিেোনরি ইখনিদোর আিনমদ, সবসিি আইেিীবী সোরো থিোনসে এবিং
ঢো ো সবশ্বসবদযোিনযর আইে সবভোনগ্র সিনেোগ্ী অিযোপ্
োিী মোিিুিুি ি ।
সনেিনের িদিীয ও থিষ সদনে থ োসভড-১৯-এর প্রভোনব প্সরনবি ও িিবোযু প্সরবিিে
আনিোর্চেোয ি্ নি িরো িয। ঢো ো সবশ্বসবদযোিনযর আইে সবভোনগ্র অিযোপ্ মোিবুবুর রিমোে
গ্নবষণোপ্ে উপ্স্থোপ্ে নরে। এ সময বোিংিোনদি সুসপ্রম থ োনিি র সবসিি আইেিীবী িোিদীে
মোসি , িোিীয মোেবোসি োর সমিনের সোনব থর্চযোরমযোে সমিোেুর রিমোে, বোিংিোনদি
প্সরনবি আইেিীবী সসমসির (থবিো) সেবোিী
ি প্সরর্চোি সসযদো সরিওযোেো িোসোে বক্তবয থদে।
ভোর্চ্িযযোি সনেিনের সমোপ্েী অেুিোনের প্রিোে অসিসথর বক্তবয থদে বোিংিোনদি সুসপ্রম থ োনিি র
থিযি সবর্চোরপ্সি ড. োমোি থিোনসে। সবনিষ অসিসথর বক্তবয থদে ইউএসপ্র ট্রোসি থবোনডির
থর্চযোরমযোে ও ইউএমএসএআইএিএনসর ভোইস থর্চযোরমযোে সস এম িসি সোসম, মদেজিৎ সসিং
িোউনন্ডিনের সপ্রজন্সপ্োি ট্রোসি ফ্রোন্স মোরন ি, বোিংিোনদি সুসপ্রম থ োনিি র সোনব সবর্চোরপ্সি এম
এ মসিে, সোউথ এসিযো িোউনন্ডিনের শ্রীিঙ্কো অিংনির থর্চযোরমযোে অরসবন্দ রসিনগ্ো এবিং
ইউএসপ্র ভোরপ্রোপ্ত উপ্োর্চোে থমো.
ি
সুিিোে মোিমুদ।
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%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8

International Virtual Conference on the Impact of
COVID- 19 Pandemic in the Legal Field held at UAP

UNESCO Madanjeet Singh South Asian Institute of Advanced Legal and Human Rights Studies
(UMSAILS) in partnership with the Department of Law and Human Rights, University of Asia
Pacific (UAP) organised three days long 1st UMSAILS-UAP International Virtual Conference
from June 17 to June 19, 2021. The theme of the conference spotlighted the impact of the
COVID-19 Pandemic in the Legal Field.
In the inaugural ceremony, Mr Justice Goekle, Former Justice of the Supreme Court of India was
present as Chief Guest while Professor Asono, Professor of Law from Kansai University, Japan
and Mr Justice Moinul Islam Chowdhury, former Justice of the Supreme Court of Bangladesh
adorned the session as special guests. Qayum Reza Chowdhury, BOT member, UAP and

treasurer Air Cdre(Retd) Isfaq Elahi Choudhury also spoke at the ceremony. Dr Chowdhury
Ishrak Ahmed Siddiky, Head of Department of Law and Human Rights, UAP offered a vote of
thanks at the end of the plenary session.
The conference was divided into nine sessions with covering three sessions each day. It tried to
synergise diverse knowledge and insights on evolving legal dynamics emanated from pandemic
Covid-19 from the stellar personalities of the legal world. On the first day of the conference, the
impact of Covid-19 in the legal professions, human rights infringements and entry regulations on
border closures during Covid-19, women and children violence in pandemic were discussed.
Amongst others, Dr Sumaya Khair and Dr Farmin Islam, professors of law, University of Dhaka;
Dr Faustina Pereira and Shahriar Sadat, professors of BRAC University; Dr A.K.M Emdadul
Hauqe, Deputy Secretary to Government of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and
parliamentary affairs were the key discussants for the three different sessions.
The issues of Counterbalancing the public interests in the pandemic, Covid -19 influence on
labour situations in South Asia and regional food security, educational constraints during the
pandemic, appraisal of international laws and epidemic laws in the backdrop of Covid 19 were
deliberated by the participants in the 2nd day of the conference. Dr Ridwanul Hauqe and Dr
Jamila A Chowdhury, professors, Department of Law, University of Dhaka, Barrister Sara
Hossain conveyed their worthwhile feedbacks on the presented papers as distinguished panellists
on that occasion.
The third day of the conference was highlighted with the discourse of Covid-19 footprints on the
environment and climate change which is followed by a couple of thought-provoking narrations
from different participants on the right to privacy, E-commerce and the right to freedom of
expression during the pandemic. Dr Shahdeen Malik, an eminent advocate of Supreme Court, Dr
Mizanur Rahman, former chairman of National Human Rights, Ms Syeda Rizwana Hasan,
executive director BELA Dr Mahbubur Rahman, Professor of Law, University of Dhaka and
Associate professor Quazi Mahfuzul Houqe Shupon disseminated their contemplations on the
intellectual outputs of the paper presenters in the last day of the international conference in
collaboration with other famous lawyers and academicians of Bangladesh.In addition to national
contenders, Participants from eight different countries presented their papers at the conference on
pandemic-driven legal principles, laws and policies. Dr David Makwerere from Zimbabwe,
Susma Giri from Nepal, Professor Alok Kumar Yadav from India, Dr Habil Krystyna Niziol
from Poland, Hansi Halangoda from Sri Lanka presented their papers together with other
international participants.

The closing ceremony of the 1st UAP-UMSAILS virtual international conference was graced by
the prominent jurist, Dr Kamal Hossain as the chief guest, Mr C. M. Shafi Sami, Chairman,
Board of Trustees and Vice-Chairman, SAILS; France Marquet, Principal Trustee of UNESCO
Madanjeet Singh South Asian Foundation, Mr Justice M.A. Matin, Former Justice of the
Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh, Mr Arvindo Rodrigo, the
Chairperson of SAILS, Sri-Lanka, Professor Dr Md. Sultan Mahmud, Acting Vice-Chancellor of
UAP. Among others, members of BOT, faculty members, participants, and students were also
present. The ceremony was concluded with a brief summary presentation of the conference and
announcement of the best paper presenters by the chair.
https://www.thedailystar.net/pr/news/international-virtual-conference-the-impact-covid-19pandemic-the-legal-field-held-uap-2114581

ইউএনিত্রে আইি নবষত্র়ের উির কত্ররোিো মহোমোরীর প্রভোব
শীষক
য আন্তর্যোনেক কিফোত্ররন্স

ইউনেনকো মদেজিৎ সসিং সোউথ এসিযোে ইেসিটিউি অি অযোডভোন্সড সিগ্যোি
অযোন্ড সিউমযোে রোইিস িোসডি (ইউএমএসএআইএিএস) এবিং ইউসেভোসসটি
ি
অি এসিযো প্যোসসসি
উনদযোনগ্ আন্তিিোসি

(ইউএসপ্) এর আইে ও মোেবোসি োর সবভোনগ্র থেৌথ
ভোর্চ্িযোি

েিোনরন্স অেুটিি িয।

গ্ি ১৭-১৯ িুে প্রথমবোনরর সিে সদেবযোপ্ী এই সনেিনের প্রসিপ্োদয সবষয সেি
“আইেী থেনে

নরোেো মিোমোরীর প্রভোব”।

উনবোিেী অেুিোনে প্রিোে অসিসথর বক্তবয রোনখে ভোরনির সুসপ্রম থ োনিি র প্রোক্তে সবর্চোরপ্সি িোসিস এইর্চ.
এি. থগ্োখনি। সবনিষ অসিসথর বক্তবয রোনখে িোপ্োনের োেসোই সবশ্বসবদযোনযর আইে সবভোনগ্র অিযোপ্
অযোনসোনেো এবিং বোিংিোনদি সুসপ্রম থ োনিি র প্রোক্তে সবর্চোরপ্সি িোসিস মইেুি ইসিোম থর্চৌিুরী।

এসময অেযোেযনদর মোনে আরও বক্তবয রোনখে ইউএসপ্ ট্রোসি থবোনডির সদসয
োইযুম থরিো থর্চৌিুরী, এবিং ইউএসপ্র থ োষোিযে এযোর
ইিোিী থর্চৌিুরী। অেুিোে থিনষ িেযবোদসূর্চ

বক্তবয রোনখে ইউএসপ্র আইে ও

মোেবোসি োর সবভোনগ্র প্রিোে ড. থর্চৌিুরী ইিরো
সনেিনে প্রসিসদে সিেটি

আিনমদ সসজি ী।

নর সিেসদনে থমোি েযটি আিোদো আিোদো অসিনবিনে

থমোি ৩৫টি িোিীয এবিং আন্তিিোসি
মিোমোরী থথন

নমোডর (অবঃ) ইিিো

গ্নবষণোপ্ে উপ্স্থোপ্ে

রো িয েো

নরোেো

সদি উদ্ভূি আইেী গ্সিিীিিো সব সিি িওযোর িেয েোেোসবি

জ্ঞোে ও অন্তদদিটির সমন্বয সোিে

রনি সেম িনযনে। সনেিনের প্রথম সদনে

নরোেোর সময আইে থপ্িোনি থ োসভড -১৯ এর প্রভোব, মোেবোসি োর িঙ্ঘে এবিং
সীমোনন্ত প্রনবনির থেনে সেনষিোজ্ঞো, এবিং মিোমোরীনি েোরী ও সিশু সসিিংসিো
সেনয আনিোর্চেো

রো িয। এ সময মূি আনিোর্চ

সবশ্বসবদযোিনযর আইে সবভোনগ্র অিযোপ্
ব্র্যো

সবশ্বসবদযোিনযর অিযোপ্

ড. সুমোযো খোনযর, ড. িোরসমে ইসিোম,

ড. িসিেো থপ্নরইরো, িোিসরযোর সোদোি এবিং

বোিংিোনদি সর োনরর আইে, সবর্চোর ও সিংসদ সবষয
থ .

এম.

সিনসনব উপ্সস্থি সেনিে ঢো ো

মন্ত্রোিনযর উপ্-সসর্চব ড. এ.

ইমদোদুি

ি ।

এেোড়ো মিোমোরীনি িেস্বোনথরি প্োল্টো প্রসিনরোনির সবষযগুসি থেমে দসেণ এসিযর
শ্রম প্সরসস্থসি এবিং আঞ্চসি

খোদয সুরেোর উপ্র থ োসভড-১৯ এর প্রভোব,

মিোমোরী োিীে সিেোগ্ি সীমোবদ্ধিো, থ োসভড ১৯-এর প্িভূ সমনি আন্তিিোসি

আইে ও মিোমোরী আইে সম্পন ি মূিযোযে সবষযগুসি আনিোর্চেোয উনে এনসনে
সনেিনের সবিীয সদনে। আর এই আনিোর্চেোয অিংিগ্রিণ
সবশ্বসবদযোিনযর আইে সবভোনগ্র অিযোপ্
থর্চৌিুরী, সুসপ্রম থ োনিি র সোনব

ড. সরদওযোেুি ি

নরে ঢো ো

এবিং ড. িোসমিো এ

থরজিস্ট্রোর থিেোনরি ইখনিদোর আিনমদ, সবসিি

আইেিীবী সোরো থিোনসে, এবিং ঢো ো সবশ্বসবদযোিনযর আইে সবভোনগ্র সিনেোগ্ী
অিযোপ্

োিী মোিিুিুি ি শুপ্ে।
সনেিনের িদিীয ও থিষসদে থ োসভড-১৯ এর প্রভোনব প্সরনবি ও িিবোযু
প্সরবিিে আনিোর্চেোয ি্ নি িরো িয। এসময বোিংিোনদি সুসপ্রম থ োনিি র সবসিি
আইেিীসব ড. িোিদীে মোসি , িোিীয মোেবোসি োর

সমিনের প্রোক্তে

থর্চযোরমযোে ড. সমিোেুর রিমোে, থবিো এর সেবোিী
ি প্সরর্চোি

সসযদো সরিওযোেো

িোসোে, ঢো ো সবশ্বসবদযোিনযর আইে সবভোনগ্র অিযোপ্

ড. মোিবুবুর রিমোে

সনেিনের থিষ সদনে সবসভন্ন গ্নবষণোপ্ে উপ্স্থোপ্নের সময িোনদর জ্ঞোেগ্ভি
বক্তবয রোনখে। সনেিনে িোিীয প্রসিনেোসগ্নদর প্োিোপ্োসি সবনশ্বর আিটি থদনির
প্রসিনেোসগ্রো িোনদর গ্নবষণোর সেবন্ধ উপ্স্থোপ্ে
িি; জিম্বোবুনয থথন
থথন

অিযোপ্

শ্রীিিং ো থথন

নরে। এর মনিয উনেখনেোগ্য

ড. থডসভড মযো ওযোর, থেপ্োর থথন

অনিো

ু মোর েোদব, থপ্োিযোন্ড থথন

সুষমো সগ্সর, ভোরি

ড. িোসবি সেিি এবিং

িোেসস িোিোঙ্গনগ্োডো অেযিম।

প্রথম ইউএমএসএআইএিএস-ইউএসপ্ ভোর্চ্িযোি সনেিনের সমোপ্েী অেুিোনের
প্রথোে অসিসথর বক্তবয রোনখে বোিংিোনদি সুসপ্রম থ োনিি র সিি আইেিীবী ড.
োমোি থিোনসে। সবনিষ অসিসথর বক্তবয রোনখে ইউএসপ্র ট্রোসি থবোনডির
থর্চযোরমযোে ও ইউএমএসএআইএিএস এর ভোইস-থর্চযোরমযোে সস এম িসি সোসম,
মদেজিৎ সসিং িোউনন্ডিনের সপ্রজন্সপ্োি ট্রোসি ফ্রোন্স মোরন ি, বোিংিোনদি সুসপ্রম
থ োনিি র প্রোক্তে সবর্চোরপ্সি এম এ মসিে, সোউথ এসিযো িোউনন্ডিনের শ্রীিিং ো
র্চযোপ্টোনরর থর্চযোরমযোে অরসবন্দ রসিনগ্ো, এবিং ইউএসপ্র ভোরপ্রোপ্ত উপ্োর্চোে ি
অিযোপ্

ড. থমোঃ সুিিোে মোিমুদ।

এ সময অেযোেযনদর মনিয আরও উপ্সস্থি সেনিে ইউএসপ্র ট্রোসি থবোনডির
সদসযবদন্দ, সেবন্ধ উপ্স্থোপ্ , সিে , েোে-েোেীবদন্দ। প্সরনিনষ সনেিনের

সিংসেপ্ত উপ্স্থোপ্েো এবিং অেুিোে সভোপ্সির মোিযনম থসরো সেবন্ধ উপ্স্থোপ্ নদর
েোম থ োষণোর মনিয সদনয অেুিোনের সমোসপ্ত নি।
https://www.bd-pratidin.com/campus-online/2021/06/20/661621
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UAP holds international conference on
Covid- 19’s impact on legal field
Participants from at least eight countries attended the conference
virtually
An international virtual conference was held from Thursday to Saturday on the
impact of Covid-19 pandemic in the legal field.The conference was organized by
Unesco Madanjeet Singh South Asian Institute of Advanced Legal and Human
Rights Studies (UMSAILS) in partnership with Department of Law and Human
Rights, University of Asia Pacific (UAP), read a press release.
The conference was divided into nine sessions covering three sessio ns each day.
It tried to synergize diverse knowledge and insights on evolving legal dynamics
emanated from the pandemic from stellar personalities of the legal world, read the
statement.
On the first day of the conference, impact of Covid-19 on the legal professions,
human rights infringements and entry regulations on border closures during
Covid-19, and violence on women and children amid the pandemic were
discussed.
In the inaugural ceremony, former justice of the Supreme Court of India Goekle
was present as Chief Guest while Professor Asono, of the Department of Law at
Kansai University, Japan and Justice Moinul Islam Chowhdury, former justice of
the Supreme Court of Bangladesh adorned the session as special guests, read
the release.

Screenshot of the international virtual conference held on June 17 to June 19, 2021
CourtesyQayum Reza Chowdhury, board of trustees member, UAP and Treasurer

Air Cadre (Retd) Isfaq Elahi Choudhury also spoke at the ceremony. Dr
Chowdhury Ishrak Ahmed Siddiky, head of the Department of Law and Human
Rights, UAP offered vote of thanks at the end of the plenary session.
The issues of counterbalancing public interests amid pthe pandemic, Covid -19’s
influence on labour situations in South Asia and regional food security,
educational constraints during pandemic, appraisal of international laws and
epidemic laws in the backdrop of Covid-19 were deliberated on by the participants
on the second day of the conference.
The third day of the conference highlighted the discourse of Covid-19 footprints
on environment and climate change which was followed by a couple of thought
provoking narrations from different participants on the right to privacy, E commerce and right to freedom of expression during pandemic.Along with
national participants, participants from eight different countries presented their
papers at the conference on pandemic-driven legal principles, laws and policies.

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2021/06/20/uap-holds-international-conference-oncovid-19-s-impact-on-legal-field

Int’l confce on Covid impact
concludes
Staff Correspondent | Published: 01:39, Jun 21,2021

Guests join the concluding session of the first UMSAILS-UAP three-day international virtual conference on the impact of the
Covid pandemic in legal field on Saturday. — Press conference

The first UMSAILS-UAP three-day international virtual conference on the impact of the Covid pandemic in
the legal field concluded on Saturday, said a press release.

UNESCO Madanjeet Singh South Asian Institute of Advanced Legal and Human Rights Studies in partnership
with University of Asia Pacific’s Department of Law and Human Rights organised the conference.

Prominent jurist Dr Kamal Hossain was the chief guest in the concluding session of the conference on
Saturday.
UMSAILS trustee board chairman CM Shafi Sami, UNESCO Madanjeet Singh South Asian Foundation
principal trustee France Marquet, Appellate Division’s former justice MA Matin, UAP acting vice-chancellor
Professor Md Sultan Mahmud, teachers, students and others also attended the session.

https://www.newagebd.net/article/141418/intl-confce-on-covid-impact-concludes

