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9 মােস ‘বnকুযুেd’ 309 জন িনহত

চলিত বছেরর জানুয়াির েথেক েসেpmর পযর্n 9 মােস আiন-শৃ লা রkাকারী বািহনীর সে  ‘বnকুযুেd’

309  জন  িনহত  হেয়েছ  বেল  জািনেয়েছ  মানবািধকার  সংsা  আiন  o  সািলশ  েকnd  (আসক)।  গতকাল

েসামবার  সংsািটর  eক  pিতেবদেন  e  তথয্  pকািশত  হয়।  আসেকর  িনবর্াহী  পিরচালক  শীপা  হািফজ  eক

িববিৃতেত জানান, গণমাধয্েম pকািশত সংবােদর আেলােক pিতেবদনিট ৈতির করা হেয়েছ।

pিতেবদেন বলা হয়, িনহত 309 জেনর মেধয্ রয্ােবর সে  ‘বnকুযুেd’ 84 জন, পুিলেশর সে  ‘বnকুযুেd’
142 জন, িডিব পুিলেশর সে  ‘বnকুযুেd’ 22 জন, িবিজিবর সে  ‘বnকুযুেd’ 41 জন eবং েযৗথ বািহনী o
েকাs গােডর্ র সে  ‘বnকুযুেd’ দজুন িনহত হেয়েছ। e ছাড়া পুিলেশর িনযর্াতেন ছয়জন, পুিলেশর িলেত

িতনজন eবং িবিজিবর িলেত িতনজন মারা েগেছ। পুিলশ েহফাজেত আtহতয্া কেরেছ দজুন। e ছাড়া ei
সমেয়র মেধয্ দজুেনর ‘ িলিবd লাশ’ udার, িচিকৎসাধীন aবsায় পুিলশ েহফাজেত eকজেনর মৃতুয্ eবং
রয্াব েহফাজেত aসুs হেয় eকজেনর মৃতুয্র ঘটনা ঘেটেছ।

pিতেবদেন আেরা বলা হয়, চলিত বছেরর 9 মােস ধষর্েণর িশকার হেয়েছ  eক হাজার 115 নারী। ধষর্েণর পর

হতয্া করা হেয়েছ 57 জনেক। ধষর্েণর পর আtহতয্া কেরেছ আট নারী। ধষর্েণর েচ া চালােনা হেয়েছ 178

জন নারীর oপর। e ছাড়া গত 9 মােস েযৗন হয়রািনর িশকার হেয়েছ 203 জন। eর মেধয্ েযৗন হয়রািনর

কারেণ 12 জন আtহতয্া কেরেছ। েযৗন হয়রািনর pিতবাদ করেত িগেয় বখােট কতৃর্ ক খুন হেয়েছ চারজন

নারী o ছয়জন পু ষ। eকi কারেণ হয়রািন o লা নার িশকার  হেয়েছ 196  জন। e ছাড়া ei 9  মােস

পািরবািরক িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছ 297 নারী, যার মেধয্ 218 জনেক হতয্া করা হেয়েছ। পািরবািরক

কারেণ আtহতয্া কেরেছ 42 জন eবং শারীিরকভােব িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছ 37 জন।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
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বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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