
ব্লাস্ট এর ররট : 

জন্মসূত্রে কানারিয়ান তরুণীত্রক  কানািা হাইকরিশত্রনর কাত্রে হস্তান্তর করত্রত 

হাইত্রকাত্রটের রনত্রদেশ । 

 
উল্লেখ্য জন্মসূল্লে কানাডার তরুণী  ননল্লজল্লক মুক্ত করল্লত কানাডা সরকার ও ঢাকাস্থ কানানডয়ান 

হাই কনমশল্লনর দ্বারস্থ হওয়ার পর  কানাডা হাইকনমশল্লনর কাল্লে হস্তান্তর করল্লত হাইল্লকাল্লটের 

ননল্লদেশ এর মধ্য নদল্লয় আইনন প্রক্রিয়া শশষ হল গত শরাববার (১৭/০৪/২০২২)।   
 

• ৯ ফেব্রুয়ারর কানারিয়ান হাইকরিশন এর  সাধারণ িাত্রয়রর । 

• ৩ এরিল বাাংলাত্রদশ রলগ্যাল এইি অ্যান্ড সারভেত্রসস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) হাইত্রকাত্রটে ররট  । 

• িাথরিক শুনারন  ৫ এরিল , শুনানী ফশত্রে  ১০ এরিল  অ্রভভাবক সহ   হাজজর হত্রত 

হাইত্রকাত্রটের রনত্রদেশ । 

• ১৭ এরিল আদালত্রত আত্রবদনকারীর  পত্রে  রসরনয়র আইনজীরব বযাররস্টার সারা ফহাত্রসন 

এর শুনারন । 

•  কানািা হাইকরিশত্রনর কাত্রে  তরুণীত্রক হস্তান্তর করত্রত হাইত্রকাত্রটের রনত্রদেশ । 

নরল্লট  পুনলল্লশর আইক্রজ, ঢাকা মহানগর পুনলশ কনমশনার, সংনিষ্ট থানার ওনস, ওই তরুণীর বাবা-

মাল্লক নববাদী করা হয়। 

আদালল্লত আল্লবদনকারীল্লদর পল্লে নেল্ললন আইনজীবী শজড আই খ্ান এবং পল্লে  নসননয়র 

আইনজীনব বযানরস্টার সারা শহাল্লসন ।এোড়া উপনস্থত নেল্ললন অ্যাডল্ল াল্লকট শজড আই খ্ান । 

সল্লে নেল্ললন আইনজীবী শমা. শাহীনুজ্জামান ও আল্লয়শা আক্তার। রাষ্ট্রপল্লে নেল্ললন শডপুটট 

অ্যাটনন ে শজনাল্লরল সমল্লরন্দ্র নাথ নবশ্বাস। 

 

ননল্লে জাতীয় দদননল্লক (বাংলা ও ইংল্লরজী) প্রকানশত এতদসংিান্ত সংবাল্লদর নকেু নলংক সমুহ ঃ   
 
17th April | Finally, she returns to Canada | the daily star 

17th April | কানাডীয় তরুণীল্লক হাইকনমশল্লনর কাল্লে হস্তান্তর করল্ললন হাইল্লকাটে|ajkerpatrika 

17th April | অ্বল্লশল্লষ শসই তরুণী নিরল্লেন কানাডায় | SAMAKAL  

17th April | শমল্লয় শবেঁল্লে থাকুক এটাই োওয়া: কানানডয়ান তরুণীর বাবা |Jago news 24 

17th April | কানাডায় নিরল্লেন শসই তরুণী | Amader somoy 

17th April | শসই তরুণীল্লক কানাডা সরকাল্লরর তত্ত্বাবধ্াল্লন নদল্ললন হাইল্লকাটে | Jugantar  

17th April |  ঢাকায় “গৃহবন্দী” তরুণীল্লক কানাডা সরকাল্লরর হাল্লত তুল্লল শদওয়ার ননল্লদেশ নদল্ললন 

হাইল্লকাটে | voice of america 

 
12th April | Canadian govt must ensure security of girl ‘confined by parents’ in Dhaka: HC| the 
daily star|  

12th April | তরুণীর ননরাপত্তা কানাডা সরকারল্লকই ননক্রিত করল্লত হল্লব : হাইল্লকাটে | dhakapost 
 
11th April | HC orders parents to provide internet connection, mobile phone to Canadian 
daughter|thefinacial express 
11th April | Confined Canadian girl prays before HC for freedom |daily observerbd 

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/finally-she-returns-canada-3006906
https://www.ajkerpatrika.com/175780/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://www.ajkerpatrika.com/175780/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://samakal.com/bangladesh/article/2204107201/%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://samakal.com/bangladesh/article/2204107201/%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A7%9F
মেয়ে%20বেঁচে%20থাকুক%20এটাই%20চাওয়া:%20কানাডিয়ান%20তরুণীর%20বাবা
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https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/canadian-govt-must-ensure-security-girl-confined-parents-dhaka-hc-3003401
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/canadian-govt-must-ensure-security-girl-confined-parents-dhaka-hc-3003401
https://www.dhakapost.com/law-courts/109929
https://www.dhakapost.com/law-courts/109929
https://thefinancialexpress.com.bd/national/hc-orders-parents-to-provide-internet-connection-mobile-phone-to-canadian-daughter-1649601614
https://thefinancialexpress.com.bd/national/hc-orders-parents-to-provide-internet-connection-mobile-phone-to-canadian-daughter-1649601614
https://www.observerbd.com/news.php?id=361218


11th April | মুগদায় ঘরবক্রন্দ তরুণী শিান করল কানাডা সরকারল্লক, অ্ত পর.| amadersomoy 
10th April| Parents should not impose anything forcefully on children: HC | The Daily Star 

10th April |  াল্ললাবাসা নদল্লয় সন্তানল্লক শাসন করল্লত হল্লব: হাইল্লকাটে |jagonews24 
 

6th April | কানাডীয় নাগনরক এক তরুণীল্লক হাইল্লকাল্লটে হাক্রজর করল্লত ননল্লদেশ | prothom alo 

6th April | কানাডীয় তরুণীল্লক হাইল্লকাল্লটে হাক্রজর করার ননল্লদেশ| Kaler Kantha 

6th April | কানাডা সরকাল্লরর নরট: তরুণীল্লক হাইল্লকাল্লটে হাক্রজর করার ননল্লদেশ | 
lawyersclubbangladesh 
 

5th April | রাজধ্ানীল্লত ‘গৃহবন্দী’ কানানডয়ান তরুণীল্লক হাক্রজর করল্লত ননল্লদেশ | dhakatimes 
5th April | HC orders police to produce Canadian citizen on Apr 10 | thefinancialexpress 

5th April |কানাডার নাগনরক তরুণীল্লক হাইল্লকাল্লটে হাক্রজল্লরর ননল্লদেশ |Banglatribune  

5th April| কানাডীয় তরুণীল্লক হাইল্লকাল্লটে হাক্রজর করার ননল্লদেশ|banglanews24 

https://www.amadershomoy.com/offbeat/article/1621689/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8
https://www.amadershomoy.com/offbeat/article/1621689/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/parents-should-not-impose-anything-forcefully-children-hc-3002191
https://www.jagonews24.com/law-courts/news/753219
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2022/04/06/1135708
https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2022/04/06/1135708
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https://thefinancialexpress.com.bd/national/hc-orders-police-to-produce-canadian-citizen-on-apr-10-1649174708
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