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1 17 July 20 
 
Kaler Kantho 

17 July 
20 

Pilice 
Case 

Female Housewife 20 years 30 years Murdered Husband Rural পরকীয়ার জেরর স্ত্রীরক হত্যা করর পুকুরর 

জেলল স্বামী! (কারলর কন্ঠ, ১৭ েলূাই 

২০২০) 

নাট াটেে লালপুটে পুকুে থেটক উদ্ধাে কো 

হটেটে এক গহৃবধূে েক্তাক্ত লাশ। পুললটশে 

ধােণা তাটক হতযাে পটে লাশ পুকুটে থেটল 

থেওো হে। শুক্রবাে েুপুটে উপটেলাে 

থ াহেকো গ্রাট  একট  পুকুটে ভাস ান 

অবস্থাে ওই গহৃবধূে লাশ উদ্ধাে কো হে।  ৃত 

গহৃবধূ থ াহেকো গ্রাট ে আব্দলু েব্বাটেে স্ত্রী 

স্মলৃত থবগ  (২০) ।   স্থানীেো আটো োনাে, 

থ াহেকো লপোোপাড়া গ্রাট ে তসল ুকনযা 

স্মলৃতে সাটে ইংটেটেে থেটল আব্দলু োব্বাটে 

(৩০) লবটে হয। লকন্তু েব্বাে পেকীোে 

েলড়টে পড়টল স্বা ী স্ত্রীে  টধয প্রােই ঝগড়া 

লববাে থলটগই োকত। এেই ধাোবালহকতাে 

শুক্রবাে োটত থকান একস ে স্মলৃতটক 

 ােলপ  কটে হতযা কটে পুকুটে থেটল থেে।  

2 17 July 20 
 
Jugantor 

16 July 
20 

News 
report 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Attempt 
to murder 

Husband Rural েররদপুরর স্ত্রীরক আগুরে পুরিরয় 

হত্যারেষ্টা (যুগান্তর, ১৭ েলূাই ২০২০) 

সেে উপটেলাে ককেেুী ইউলনেটনে 

থ াড়াোহ গ্রাট ে থোসনা থবগট ে (২২) গাটে 

থকটোলসন থেটল আগুন ধলেটে লেটল তাে 

Issue no. 07 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/17/935950
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/17/935950
https://www.jugantor.com/country-news/326809/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
https://www.jugantor.com/country-news/326809/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
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শেীটেে ৭০ থেটক ৮০ ভাগ পুটড় যাে। 

আশঙ্কােনক অবস্থাে থোসনাটক প্রেট  

েলেেপুে থ লিটকল কটলে হাসপাতাটল এবং 

পটে অবস্থাে অবনলত হটল বহৃস্পলতবাে 

সন্ধ্যাে োকা থ লিটকল কটলে হাসপাতাটল 

স্থানান্তে কো হে। থ াড়ােহ গ্রাট ে স্বা ী 

োটশে থ ালযা ও তাে বড় ভাই হালসব থ ালযা এ 

  না  ট টেটেন বটল অলভটযাগ কটেটেন 

গহৃবধূে বড় ভাই লনলু থশখ। গহৃবধূে বড় ভাই 

লনলু থশখ োনান, থেড় বেে আটগ োটশে 

থ ালযাে সটে থোসনাে লবটে হে। লবটেে 

স ে নগে ৫০ হাোে  াকা, থসাো ভলে স্বণ ণ 

থযৌতুক লহটসটব থেো হে। লবটেে লকেুলেন পে 

থেটকই আ াে থবানটক অতযাচাে কেটত োটক 

োটশে।  াস েটেক আটগ এ লনটে স্বা ীে সটে 

ঝগড়া লাগটল এলাকাে গণয ানয বযক্তক্তো 

ল   া  কটে থেন। এেপেও লবলভন্নভাটব 

লনয ণাতন চালাটত োটক োটশে এবং বাবাে বালড় 

থেটক  াকা এটন থেোে েনয চাপ থেে। লতলন 

োনান, বহৃস্পলতবাে সকাটল থেে বাবাে বালড় 

থেটক  াকা আনাে েনয চাপ থেে োটশে। এ 

লনটে কো কা াকাট ে এক পয ণাটে থোসনাে 

গাটে থকটোলসন লেটে আগুন থেে োটশে ও 

তাে ভাই হালসব থ ালযা।  

3 16 July 20 
 
Manabzamin 

Not 
available 

News 
report 

Male Elderly man 95 years Not 
available 

Physical 
assault  

Son Rural বৃদ্ধা বাবা-মারক জপটারলা পাষন্ড পুত্র 

(মােবেরমে, ১৬ েুলাই ২০২০) 

 া াইটলে নেণনা গ্রাট ে শতবর্ষী বদৃ্ধ বাবা-

 াটক লপট টেটে পার্ষন্ড পুত্র হারুন। এ স ে 

বড় ভাইটেে স্ত্রী, ভালতো সহ আেও অটনটকই 

গুরুতে আহত হন। এলাকাবাসী োনান, 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=235509&cat=9


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

েী ণলেন ধটে কপক্তত্রক সম্পলি লনটে ভাইটেে 

সটে ঝাট লা চললেল রুটবটলে। বদৃ্ধ বাবা 

থো পুত্র হারুটনে অংটশে েল  বাে থেটখ 

বালক লতন ভাইটেে নাট  েললল কটে থেন। 

হারুন েুষ্ট প্রকৃলতে হওোে কােটণ তাে নাট ে 

েল  তাটক না ললটখ লেটে তাে েুই থেটলে নাট  

েল  েললল কটে লেটত চাইটল থসখাটনই বাটধ 

লবপলি। এে থেশ ধটে হারুন শতবর্ষী বদৃ্ধ বাবা 

 াে  আলীটক এটলাপাতালড় লাটি লেটে 

লপট টে েক্তাক্ত কটে। এে আটগ বদৃ্ধ  াে  

আলী লনটেে েীবটনে ও পলেবাটেে লনোপিা 

থচটে  া াইল োনাে একট  ক্তেলি কটেলেটলন।  

4 15 July 20 
 
Kaler Kantho 

15 July 
20 

Police 
Case  

Man Farmer 40 years 30 years Suicide Wife Rural স্ত্রীর পরকীয়া সইরত্ ো জপরর... (কারলর 

কণ্ঠ, ১৫ েুলাই ২০২০) 

থনত্রটকানাে  েটন স্ত্রীে পেকীো সইটত না 

থপটে ৩ সন্তাটনে েনক আেুে ল ো (৪০) 

নাট ে এক কৃর্ষক গলাে োাঁস লালগটে 

আত্মহতযা কটেটে। বুধবাে সকাটল উপটেলাে 

চা াঁনগাও ইউলনটেে হাসকুলড় গ্রাট  এ   না 

 ট । বুধবাে সকাটল  েন োনাে পুললশ ঝুলন্ত 

লাশ উদ্ধাে কটে স্ত্রী আে া, আেুটেে ভাই 

 ালনক, ভাটে  লনেটক আ ক কটেটে। পুললশ 

ও এলাকাবাসী সূটত্র োনা যাে, হা াঁসকুলড় গ্রাট ে 

েতটনে থেটল েলেটেে সাটে একই গ্রাট ে 

আেুটেে স্ত্রী আে া আক্তাটেে পেকীো চটল 

আসলেল। গত বহৃস্পলতবাে আেুে ল োে স্ত্রী 

আে া আক্তাে (৩০) তাে থো  বাচ্চাটক লনটে 

বালড়ে সা টন েলেটেে থোকাটন যাে। একই 

বালড়ে আলল ুদ্দীটনে থেটল হাটেে ল ো 

থোকাটন বটস োকটল আে া আক্তাটেে থো  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935092
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বাচ্চাটক একট  লচপস লকটল থেওো পে েলেে 

তাে লনটেে পেকীো ধা াচাপা লেটত এলাকাে 

থলাকেটনে কাটে বলাবলল কেটত োটক- 

আেুটেে স্ত্রী আে াে সাটে হাটেটেে পেকীো 

সম্পকণ েটেটে। পেকীো সম্পটকণে খবে 

এলাকাে েলড়টে পড়টল স্বা ী আেুে ল োে 

সাটে স্ত্রী আে া আক্তাটেে পালেবালেক কহল 

শুরু হে। পালেবালেক কলটহ আে া শলনবাে 

তাে খালু একই গ্রাট ে লেলু ল োে বালড়টত চটল 

যাে। লবর্ষেট   ী াংসাে েনয এলাকাে 

 াতাব্বেগণ  েলবাে সকাটল আেুে ল োে 

বালড়টত সাললস কবিক বসটল েলেে ল ো 

আেুে ল োসহ সবাে কাটে ক্ষ া প্রাে ণনা 

কটেন। সাললটসে লসন্ধ্ান্তনুযােী বুধবাে সকাটল 

স্ত্রী আে া আক্তােটক তাে খালুে বালড় থেটক 

আেুে ল োে লনে বালড়টত লনটে আসটব। এটত 

আেুে ল ো অসম্মলত োনাটল ভাই  ালনক ও 

ভাটে  লনে আেুে ল োটক চাপ সৃটষ্ট কটে 

স্ত্রীটক বালড় আনটত। বহৃস্পলতবাে থভাটে 

পলেবাটেে থলাকেন বালড়ে থপেটন বা াঁটশে 

সাটে তাে ঝুলন্ত লাশ থেখটত থপটে  েন োনাে 

খবে লেটল পুললশ এটস লাশ উদ্ধাে কটে। এ 

স ে স্ত্রী আে া, ভাই  ালনক ও ভাটে  লনেটক 

আ ক কটে োনাে লনটে আটস। লাটশে 

সুেতহাল লেটপা ণ কতলে কটে  েনাতেটন্তে 

েনয থনত্রটকানাে  টগ ণ থপ্রেণ কটেটে।  

5 18 July 20 
 
Kaler Kantho 

18 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Suicide Husband Rural স্বরূপকাঠিরত্ গৃহবধূর আত্মহত্যা(কারলর 

কণ্ঠ, ১৮ েুলাই ২০২০) 

লপটোেপটুেে স্বরূপকাটিে স ুেেকাটি গ্রাট  

পালেবালেক কলটহে থেে ধটে লপো হােো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936327
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(২০) নাট  এক গহৃবধূ লবর্ষপাটন আত্মহতযা 

কটেটে। শলনবাে স্বা ী থশাভন পাটলে  টে বটস 

লপো লবর্ষপান কটেন। পলেবাটেে থলাকেন 

তাটক উদ্ধাে কটে থনোোবাে (স্বরূপকাটি) 

উপটেলা স্বাস্থয ক টেটে লনটে আসাে পে 

কতণবযেত িাক্তাে লপোটক  ৃত থ ার্ষণা কটেন। 

তটব থ টেটক শালেেীক লনয ণাতন কোে 

অলভটযাগ কটেন লপোে বাবা স্বপন হােো। 

স্বপন হােো অলভটযাগ কটেন, গত কটেক 

 াস ধটে তাে থ টেটক কােটণ অকােটণ 

থশাভন  ােধে কেত। লকন্তু থ টেে কোে লতলন 

থত ন এক া আ ল লেটতন না।   নাে লেন 

সকাটলও তাে থ টে লপোটক শ্বশুে বালড়ে 

থলাকেন  ােধে কটেন বটল অলভটযাগ কটেন 

স্বপন হােো। থনোোবাে (স্বরূপকাটি) োনাে 

এসআই থ া. নেরুল ইসলা  োনান, লাশ 

উদ্ধাে কটে  েনাতেটন্তে েনয লপটোেপেু 

 টগ ণ পািাটনা হটেটে এবং োনাে অপ ৃতুয 

 া লা থেকিণ কো হটেটে। 

6 16 July 20 
 
Ittefaq 

15 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Dowry  
& 
 
Physical 
assault 

Husband Rural জযৌতু্ক দারবরত্ অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূরক 

রেয যাত্ে(ইরেোক, ১৬ েুলাই ২০২০) 

থ া া অটঙ্কে থযৌতুক োলবটত লনয ণাতটনে পে 

বালড় থেটক থবে কটে থেওো হটেটে তাসলল া 

আক্তাে নাট  এক গহৃবধূটক। েে  াস আটগ 

লবটে হটলও শুধু াত্র থযৌতুটকে েনয স্বা ীে 

বালড়টত থযটত পােলেল না ওই গহৃবধূ। 

 াোইটলে নাগেপুে উপটেলাে েলিেটেে এ 

  নাে ওই গহৃবধূ বুধবাে োনাে অলভটযাগ 

কটেন। অলভটযাটগ োনা যাে, চললত বেটেে 

োনুোলে  াটস উপটেলাে েলিেে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/167103/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/167103/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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ইউলনেটনে োলাই গ্রাট ে কতেকু্তদ্দটনে থ টে 

তাসলল া আক্তাটেে লবটে হে পাশ ণ¦বতী 

পাাঁচআড়া গ্রাট ে লসোেলু থ াল্লাে থেটল থ া. 

শলহেুল ইসলাট ে সাটে। লবটেে পে গহৃবধূ 

স্বা ীে বালড়টত থযটত চাইটল লবলভন্ন 

তালবাহানাে স্বা ী তাটক লনটে থযটত 

অপোগতা প্রকাশ কটে। গহৃবধূ তাসলল া তাে 

শ্বশুে বালড় থযটত স্বা ী শলহেুলটক চাপ লেটল 

তখন থস ৫ লক্ষ  াকা োলব কটে। থযৌতুটকে 

এত বড় অংটকে  াকা তাসলল াে পলেবাে 

লেটত না পাোে থস েী ণলেটনও তাে স্বা ীে বালড় 

থযটত পােলেটলা না। এেই  াটঝ তাসলল া 

অন্তঃসত্ত্বা হটে পটড়। পটে বাধয হটে গত 

থসা বাে লবটকটল তাসলল া একাই তাে স্বা ীে 

বালড়টত চটল যাে। থসখাটন যাওোে পে 

তাসলল াে স্বা ী, শ্বশুে ও শাশুড়ী ল টল তাটক 

অ ানুলর্ষক লনয ণাতন কো হে। পটে লনয ণালততা 

গহৃবধূ স্বা ীে পলেবাটেে লনয ণাতন সইটত না 

থপটে পাশ্ব ণবতী শাহোহাটনে বালড়টত আশ্রে 

থনে। পটেে লেন আবাে স্বা ীে বালড়টত থগটল 

তাটক থপটরাল লেটে পুলড়টে  াোে হু কী থেন 

স্বা ীে পলেবাটেে থলাকেন। পটে তাসলল াে 

পলেবাটেে থলাকেন তাসলল াটক আহত 

অবস্থাে উদ্ধাে কটে বুধবাে সকাটল নাগেপুে 

উপটেলা স্বাস্থয ক টেটে ভলতণ কোন। এ 

লবর্ষটে োনটত চাইটল নাগেপুে োনাে 

অলেসাে ইনচােণ (ওলস) আল  চা াঁে বটলন, 

তাসলল া নাট  এক গহৃবধূে একট  অলভটযাগ 

থপটেলে। তেন্ত সাটপটক্ষ আইনানুগ বযবস্থা 

গ্রহণ কো হটব। 
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7 15 July 20 
 
Kaler Kantho 

10 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 25 years 35 years Dowry 
& 
 
Physical 
assault 

Husband Rural জযৌতু্ক ো জপরয় রড রদরয় রপঠটরয় স্ত্রীর পা 

ভাঙল স্বামী (কারলর কণ্ঠ, ১৫ েুলাই 

২০২০) 

থযৌতুটকে োলব ল  াটত না থপটে স্বা ীে হাটত 

অ ানলবক লনয ণাতটনে লশকাে হটেটেন এক 

গহৃবধূ। েি লেটে পা থভটে থেওোে পে ওই 

গহৃবধূটক উন্নত লচলকৎসাে েনয  ে নলসংহ 

থ লিকযাল কটলে হাসপাতাটল পািাটনা 

হটেটে।  স্থানীে সূত্র ও লললখত অলভটযাগ সূটত্র 

োনা যাে, গত প্রাে পাাঁচ বেে আটগ ওই গ্রাট ে 

চা াঁন ল োে থেটল োহােীে আলট ে (৩৫) 

সাটে লবটে হে পাটশে থগৌেীপুে উপটেলাে 

থিৌহাখলা ইউলনেটনে চোইল গ্রাট ে আ োে 

থহাটসটনে থ টে স্মলৃত আক্তাটেে (২৫)। লবটেে 

পে থেটকই থযৌতুটকে োলবটত স্মলৃতে ওপে চটল 

অতযাচাে লনয ণাতন। এ অবস্থাে স্মলৃতে বাবাে 

কাটে কটেক েোে প্রাে এক লাখ লবশ হাোে 

 াকা এটন থেওো হে। লকন্তু লকেু লেন থযটত না 

থযটতই থেে থযৌতুক োলবটত চটল লনয ণাতন। 

স্বা ী োহােীে েুই লাখ  াকা োলব কটে 

অনযোে স্ত্রীটক তালাক থেওোেও হু কী থেন। 

গত শুক্রবাে স্ত্রী স্মলৃত োলনটে থেন, তাাঁে বাবাে 

পটক্ষ আে  াকা থেওো সম্ভব না। এ অবস্থাে 

োহােীে েি লেটে লপট টে তাাঁে িান পা থভটে 

থেন। পটে তাাঁটক উদ্ধাে কটে ঈশ্বেগঞ্জ সেে 

হাসপাতাটল ভলতণ কোটনা হে। থসখান থেটক 

লচলকৎসটকে পো টশ ণ তাাঁটক আে বুধবাে 

লবটকটল  ে নলসংহ থ লিকযাল কটলে 

হাসপাতাটল পািাটনা হে।  া লাে তেন্তকােী 

ক ণকতণা ঈশ্বেগঞ্জ োনাে উপপলেেশ ণক থ া. 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935206
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935206
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তানক্তেল োনান, প্রােল কভাটব   নাে সতযতা 

পাওো থগটে।  া লাে প্রস্তুলত চলটে। 

8 14 July 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

13 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 28 years 42 years Murdered Husband Urban জেত্ররকাোয় স্ত্রী হত্যায় আটক স্বামীরক 

জেলহােরত্ জেরণ (বাাংলারদশ েরত্রদে) 

থনত্রটকানা সেটে নালস া নাট ে এক নােীটক 

হতযাে অলভটযাটগ আ ক স্বা ী হাসান আলী 

(৪২-থক থেলহােটত থপ্রেণ কো হটেটে।  এে 

আটগ গত থসা বাে (১৩ েলুাই) সকাটল সেে 

উপটেলাে কাইলাট  ইউলনেটনে তাোকুলড় 

গ্রাট  বালড়ে পুকুটে নালস াে লাশ থভটস উিটল 

খবে থপটে পুললশ লাশ উদ্ধাে কটে।  পুললশ 

সুপাে োনান, তাোকুলড় গ্রাট ে  ৃত চা াঁনল োে 

থ টে স্বা ী লনটে বাবাে বালড়টতই োকটতন। 

থসই  টে তাে থো  থবানসহ তাো একসাটে 

বসবাস কেটতা। পটে লবলভন্ন কােটণ শুক্রবাে 

থো  থবাটনে সহােতাে হাসান আলী তাে স্ত্রীটক 

থ টে পুকুটেে পালনটত িুলবটে থেটখ পাললটে 

যাে।  লতলন বটলন, পেবতীটত থসা বাে সকাটল 

নালস াে লাশ থভটস উিটল পুললশ অনুসন্ধ্ান 

চাললটে থো টবান ক লাটক ও  াটক আ ক 

কটে। তাটেে থেো তেয টত   নাে  ূল 

আসাল  হাসানটক থগ্রেতাে কো হে। 

থসইসাটে থো টবানটকও পলুলশ থগ্রেতাে 

কটে। লতলন আেও োনান, আসাল  স্বীকাে কটে 

োনাে তাে স্ত্রীে নালস া আক্তাে (২৮) একালধক 

 ানুটর্ষে সাটে অববধ সম্পকণ লেটলা। থচাটখে 

সা টনই  াকাে লবলন টে এসব কেটতা। তাই 

খুন কোে লসদ্ধান্ত থনে। এলেটক নালস াে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/15/548649
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/15/548649
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আেও েুট া লবটে হটেলেটলা বটল পলেবাে সূটত্র 

োনা থগটে। 

9 14 July 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

14 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 45 years 19 years Murdered Son Rural জলাহাগিায় জেরলর হাতু্রিরপটায় মারয়র 

মৃতু্য (েথম আরলা, ১৪ েুলাই ২০২০) 

নড়াইটলে থলাহাগড়াে থেটলে হাতুলড়টপ াে 

 াটেে  ৃতুয হটেটে বটল অলভটযাগ উটিটে। 

 েলবাে থবলা সাটড় লতন াে লেটক 

উপটেলাে  লল্লকপেু ইউলনেটনে  েলহা া 

 ধযপাড়াে এ   না  ট । অলভযুক্ত ওই থেটলে 

না  সাক্তব্বে (১৯)। লতলন  ানলসক থোগী বটল 

স্বেটনো োলব কটেটেন। লনহত ওই  াটেে না  

আস া থবগ  (৪৫)। লনহত আস া গলৃহণী 

লেটলন। আস াে লতন থেটল ও এক থ টে। বড় 

থেটল দ্বােশ থশ্রলণে োত্র। থো  থেটল অষ্ট  

থশ্রলণটত পটড়। থ টেে বেস চাে বেে।  

পলেবাে, স্থানীে বালসন্দা ও পুললশ সূত্র োনাে, 

 টেে  টধয পালেবালেক কলটহে একপয ণাটে 

থ ে থেটল সাক্তব্বে কু্ষব্ধ হটে তাাঁে  া আস া 

থবগট ে  াোে হাতুলড় লেটে আ াত কটেন। 

এটত তাাঁে  াো থেট  যাে। লতলন অটচতন হটে 

পটড়ন। এ স ে সাক্তব্বটেে বড় ভাই কাইেু  ও 

আশপাটশে থলাকেন তাাঁটক উদ্ধাে কটে 

হাসপাতাটল থনওোে পটে লতলন  াো যান। 

স্বেটনো োনান, সাক্তব্বে এসএসলস পাস কোে 

পে েুই বেে ধটে  ানলসক থোগী। থলাহাগড়া 

োনাে ভােপ্রাি ক ণকতণা (ওলস) কসেে 

আলশকুে েহ ান বটলন, সাক্তব্বেটক ধোে থচষ্টা 

চলটে। তাাঁটক আ ক কো থগটল এ   নাে 

কােণ োনা যাটব। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1669003/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1669003/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81
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10 14 July 20 
 
Prothom Alo 

13 July 
20 

Police 
Case 

Female RMG 
worker 

26 years Not 
available 

Murdered Mother-
in-law 
 
Sister-in-
Law 
 
Brother-
in-law 

Urban োরায়ণগরে শ্বশুরবারির কারে পরি রেল 

োরী জপাশাককমীর লাশ (েথম আরলা, ১৪ 

েুলাই ২০২০) 

নাোেণগটঞ্জে আড়াইহাোে উপটেলাে লশল্পী 

আক্তাে (২৬) নাট ে এক থপাশাকক ীে লাশ 

উদ্ধাে কটেটে পুললশ। লশল্পী আক্তাে সতযভান্দী 

এলাকাে  ৃত সু ন ল োে স্ত্রী। েুই বেে আটগ 

তাাঁে স্বা ীও হতযাে লশকাে হন। স্বা ীে  ৃতুযে 

কােটণ ক ণস্থল থেটক পাওো ক্ষলতপূেটণে ১০ 

লাখ  াকা লনটে শ্বশুেবালড়ে থলাকেন লশল্পীটক 

লনয ণাতন কেটতন বটল োলব কটেটে লশল্পীে 

পলেবাটেে থলাকেন। তাাঁে েুই লশশুসন্তানটকও 

তাাঁে কাে থেটক লবক্তিন্ন োখা হটেলেল বটল 

অলভটযাগ কটেন তাাঁো।   লশল্পীে  া সাটনাোো 

থবগ  অলভটযাগ কটেন, তাাঁে থ টেটক স্বা ীে 

কােখানা থেটক পাওো ১০ লাখ  াকা থেওো 

হেলন। থস া শ্বশুেবালড়ে থলাকেন থেটখ থেন। 

এ লনটে কলহ থেটক তাাঁে থ টেটক প্রােই 

 ােধে কেটতন শাশুলড়, ননাশ ও থেবে। এ 

কােটণ তাাঁো থ টেটক ওই বালড় থেটক লনটে 

আটসন। তখন শ্বশুেবালড়ে থলাকেন লশল্পীে 

হাটত  াত্র থেড় লাখ  াকা থেন এবং তাাঁে েুই 

লশশুসন্তানটক থেটখ থেন। সন্তানটেে থেখাে 

েনয প্রােই ওই বালড়টত থযটতন লশল্পী। লশল্পীে 

 া বটলন, অটনক লনটর্ষধ কোে পে সন্তানটেে 

 াটন েুট  থযটতন তাাঁে থ টে। কালও 

লগটেলেটলন। পটে োত ১১ াে লেটক পুললশ 

তাাঁটেে থোন কটে োনাে, লশল্পীে লাশ 

শ্বশুেবালড়ে কাটে একট  বালড়ে থপেন থেটক 

উদ্ধাে কো হটেটে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668910/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668910/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80
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11 14 July 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

13 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered 
Or 
 
Suicide 

Father-in-
law 
& 
Mother-
in- law 

Rural রবেয়েগরর গৃহবধূরক হত্যা করর ঝুরলরয় 

রাখার অরভরযাগ, শ্বশুর-শাশুরি পলাত্ক 

(বাাংলারদশ েরত্রদে, ১৪ েুলাই ২০২০) 

ব্রাহ্মণবালড়োে লবেেনগটে এক গহৃবধূটক 

হতযা কটে ঝুললটে োখাে অলভটযাগ পাওো 

থগটে। এ   নাে পে শ্বশুে ও শাশুলড় পলাতক 

েটেটে। পুললশ লাশ উদ্ধাে কটে  েনাতেটন্তে 

েনয ব্রাহ্মণবালড়ো থেলা সেে হাসপাতাটল 

থপ্রেণ কটেটে।  স্থানীে সূটত্র োনা যাে, ৬ 

বেে পূটব ণ লবেেনগে উপটেলাে পাহাড়পুে 

ইউলনেটনে কা াল ড়ুা গ্রাট ে শাহ আলট ে 

সাটে লবটে হে একই ইউলনেটনে 

লভট োউেপেু গ্রাট ে শাহাল  ল োে থ টে 

নালগ ণটসে (২২)। লবটেে স ে থযৌতুক লহটসটব 

স্বণ ণালংকাে, নগে  াকা থেোে পেও আেও 

থযৌতুটকে েনয লনয ণাতন চালাটতা স্বা ীে বালড়ে 

থলাকেন। গহৃবধূ নালগ ণসটক তাে লপতাে কাে 

থেটক আেও  াকা এটন থেোে েনয চাপ থেো 

হে। ১ বেে পূটব ণ ২ লাখ  াকা থেে গহৃবধূ 

নালগ ণটসে পলেবাে। থসই  াকা লেটে কাটেে 

সন্ধ্াটন স্বা ী শাহ আল  থসৌলে আেব পালড় 

ে াে। তােপে শ্বশুে সাইে ল ো ও শাশুলড় 

থববী থবগ  থেনা থশাধ কোে েনয পুত্রবধূটক 

বাটপে বালড় থেটক আেও  াকা এটন থেোে 

েনয চাপ থেে। এ লনটে তাটেে  াটঝ প্রােই 

কলহ হটতা।  লনহত নালগ ণটসে  া সুোনা থবগ  

োনান, থসা বাে েুপুটে থলাক  ােেত 

োনটত পালে আ াে থ টে আত্মহতযা কটেটে। 

পটে থ টেে শ্বশুেটক থোন লেটল পটে কো 

বলটব বটল থোন থেটখ থেে। এ   নাে পে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/14/548290
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/14/548290
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শ্বশুে পলাতক েটেটে। শাশুলড় থববী থবগ টক 

পুললশ ধটে লনটে আসটত চাইটল গ্রা বাসী বা াঁধা 

থেে। পটে োড়া থপটে থসও পাললটে থগটে। 

আ াে থ টেটক হতযা কটে ঝুললটে োখা 

হটেটে। আল  থ টে হতযাে লবচাে চাে।  

12 14 July 20 
 
Kaler Kantho 

11 July 
20 

News 
report 

Female Housewife 27 years Not 
available 

Dowry & 
Physical 
assault 

Husband Rural 'সন্তাে েরের বযয়' রদরত্ ো পারায় স্ত্রীরক 

সন্তােসহ বারিোিা! (কারলর কণ্ঠ, ১৪ 

েুলাই ২০২০) 

লসটলট ে লবশ্বনাটে থযৌতুটকে  াকা না থেওোে 

সালেো থবগ  (২৭) নাট ে এক গহৃবধূ ৯ 

লেটনে লশশু লনটে  ড়োড়া হটেটেন। গত 

লবটেে লকেুলেন পে থেটক থযৌতুটকে োলবটত 

নববধূে ওপে থনট  আটস অ ানুলর্ষক 

লনয ণাতন। নববধ ূলবলভন্ন স টে  াকা এটন 

লেটলও আবােও থযৌতুটক োলব কটে স্বা ী ও 

তাাঁে পলেবাে।  াকা লেটত না পােটল চটল 

লনয ণাতন। গত ৫ েলুাই সালেো একট  

থ টেসন্তান েন্ম থেে। নবোতক লশশুটক 

থেখটত গত শলনবাে সালেোে বালড়টত যান 

তাাঁে বড় ভাই থগে ুল ো ও  া োটত া থবগ । 

এ স ে থনেুে আলী তাটেে কাটে 

সন্তানেটন্মে স টেে বযেভাে লহটসটব ৩০ 

হাোে  াকা োলব কটে। ‘ াকাে লবর্ষটে এখন 

লকেু বলা যাটব না’-এ কো বলা  াত্রই তাটেে 

ওপে হা লা চালাে থনেুে আলী, তাাঁে ভাই 

েটুনে, লুৎেুে ও তাটেে ভাটে েেেল। তাটেে 

 ােধে কটে আ টক োখা হে। পটে স্থানীে 

যুবলীগ থনতা কা রুজ্জা ান থসবুল ও সালেো 

থবগট ে গ্রাট ে তাটেক আহ ে েুলনসহ 

 ুেক্তব্বো লগটে তাটেে উদ্ধাে কটেন। লনয ণালতত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934760
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934760
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গহৃবধূ সালেো থবগ  োনান, লনয ণাতন সহয 

কটে এক বেে পাে কটেলে স্বা ীে সংসাটে। 

থভটবলেলা  সন্তাটনে  ুখ থেটখ হেটতা 

পলেবতণন হটব তাাঁে। উটটা লশশুসন্তান েন্ম 

থনওোে পেও আ াে লপতাে বালড়ে 

থলাকেটনে কাটে  াকা োলব কটে। থযৌতুটকে 

েনযই থসলেন  া-ভাইসহ আ াটক  ােধে 

কটেটে তাাঁো। গত শলনবাে োটত আল  বাটপে 

বালড় চটল এটসলে। বতণ াটন লশশুসন্তান লনটে 

লপতাে বালড়টত অবস্থান কেলে। লবশ্বনাে োনাে 

ভােপ্রাি ক ণকতণা (ওলস) শা ী   ুসা বটলন, এ 

লবর্ষটে থকাটনা অলভটযাগ এখটনা আ ো 

পাইলন। তটব অলভটযাগ থপটল অবশযই আইলন 

প্রক্তক্রোে বযবস্থা গ্রহণ কো হটব। 

13 14 July 20 
 
Kaler Kantho 

9 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Dowry 
& 
pornogra
phic 

Husband 
& 
Mother-
in-law 

Rural স্ত্রীর অশ্লীল েরব তু্রল জযৌতু্ক দারব করর 

জমম্বার স্বামী! (কারলর কণ্ঠ, ১৪ েুলাই 

২০২০) 

লক্ষ্মীপুটেে োেপুটে স্ত্রীে (শাহানা আক্তাে 

ল কা) অশ্লীল েলব তুটল থযৌতুক োলব কোে 

  নাে োটেে কো  া লাে স্বা ী সু ন 

ল ক্তঝটক থগ্রিাে কো হটেটে। সু ন 

উপটেলাে েলক্ষণ চেবংশী ইউলনেটনে ১ নম্বে 

ওোটিণে সেসয (থ ম্বাে)। োনা থগটে, অশ্লীল 

েলব তুটল থযৌতুক োলব ও  ােধে কোে   নাে 

৯ েলুাই স্ত্রী বােী হটে স্বা ী সু নসহ ৪ েটনে 

লবরুটদ্ধ োনাে  া লা োটেে কটে। অনয 

আসাল ো হটলন- সু টনে  া নেন থবগ , 

থবান শাহানাে থবগ  ও ভাই থ া.  ু ুল। 

 া লাে এোহাে সূত্র োনাে, ২০১৪ সাটল 

সু ন লবটে কটে। তখন লতলন শ্বশুে বালড় থেটক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934544
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934544
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থযৌতুক লহটসটব োলন ণচাে লনটেটে। তাটেে 

সংসাটে থেটল সন্তান েন্ম থনে। সু ন 

থনশাগ্রস্ত ও পেকীো থপ্রট  েলড়ত। এলেটক 

সন্তান েন্ম থনওোে পে থেটক থযৌতুটকে 

োলবটত লবলভন্ন স ে তাে স্ত্রীটক  ােধে কেত। 

এটত তাে শাশুলড়, ননে ও থেবে সহটযাগীতা 

কেত।  প্রাে থেড় বেে আটগ থ া েসাইটকল 

থকনাে েনয স্ত্রীটক লেটে শ্বশুে বালড় থেটক ১ 

লাখ  াকা থনে সু ন। এে  টধয সু ন তাে স্ত্রীে 

লকেু অশ্লীল েলব থ াবাইটল ধােণ কটে। 

েলবগুটলা পুাঁক্তে কটে চললত বেে ১ েলুাই 

সু ন ৩ লাখ  াকাে েনয স্ত্রীটক চাপ প্রটোগ 

কটে লকন্তু  াকা থেওো সম্ভব না বলটল একই 

লেন সু ন তাে শাশুলড় ও নালন শাশুলড়টক 

বালড়টত থিটক থনে। তাটেে কাটে োলব কো 

 াকা লেটত বলা হে।  াকা লেটত পােটব না 

োনাটল তাটেে সা টনই স্ত্রীটক  ােধে কটে 

সু ন। থ টেটক বা াঁচাটত এটল  া ও নালনটক 

লপট টে আহত কটে সু নসহ আসাল ো। তটব 

এ লবর্ষটে ইউলপ সেসয সু ন ল ক্তঝে পলেবাটেে 

কাটো বক্তবয োনা যােলন। 

14 13 July 20 
 
Kaler Kantho 

13 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 19 years Not 
available 

Dowry 
& 
 
Physical 
assault 

Husband Rural জযৌতু্ক ো জপরয় স্ত্রীর েুল কাটরলে 

মাদকরসবী (কারলর কণ্ঠ, ১৩ েুলাই 

২০২০) 

বগুড়াে নন্দীগ্রাট  েল  লবক্তক্র কটে বাটপে 

বালড় থেটক থযৌতুক এটন লেটত োক্তে না হওোে 

 ােলপট ে পে স্ত্রী সােী খাতুটনে (১৯)  াোে 

চুল থকট  লেটেটেন স্বা ী েলন সেকাে। সােীে 

বড় ভাই সবুে থহাটসন োনান, লবটেে স ে 

থযৌতুক লহটসটব নগে ৫০ হাোে  াকা থেওো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934360
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934360
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হটেলেল। লকেুলেন যাওোে পে েলন বাটপে 

বালড় থেটক েল  লবক্তক্র কটে আটো  াকা 

আনটত বটলন। োক্তে না হওোে লতলন সােীে 

ওপে শােীলেক ও  ানলসক লনয ণাতন কটে 

আসলেটলন। গত ৩-৪ লেন ধটে সােী শােীলেক 

ভাটব অসসু্থ। অনুটোধ কোে পেও েলন তাটক 

ওর্ষুধ এটন থেনলন। খবে থপটে থ টে  া সবুেন 

থবওো েুট  আটসন থ টেে বালড়টত। গত 

শলনবাে লবকাটল িাক্তাটেে কাটে লনটে থযটত 

বলটল েলন লক্ষি হটে  াটেে সা টন সােীটক 

 ােলপ  কটেন। বাধা লেটল শাশুলড়টকও 

 ােধে কো হে।  বাটপে বালড় থেটক েল  

লবক্তক্র কটে  াকা এটন না থেওোে তাটক 

 ােলপট ে পে চুল থকট  থেে। এক কাপটড় 

তাটক বালড় থেটক থবে কটে লেটল বাটপে 

বালড়টত আশ্রে লনটেটেন। বাটপে বালড়টত 

আশ্রে থনওোে পে তাটক লসংড়া উপটেলা 

স্বাস্থয ক টেটে ভলতণ কো হে। এ   নাে গত 

থসা বাে গহৃবধূে  া সবুেন থবওো বােী হটে 

োনাে ো াই ও থ টেে শ্বশুে-শাশুলড়ে 

লবরুটদ্ধ লললখত অলভটযাগ কটেটে। থসা বাে 

েুপুটে গহৃবধূে  া সবুেন থবওো বােী হটে 

নন্দীগ্রা  োনাে লতনেটনে নাট  অলভটযাগ 

কটেটেন।  

15 12 July 20 
 
Prothom Alo 

12 July 
20 

Police 
Case 

Female worker 40 years 50 years Throwing 
Acid 

Ex- 
Husband  

Rural োরীরক অযারসড রেরেপ, সারবক স্বামীর 

রবরুরদ্ধ অরভরযাগ (েথম আরলা, ১২ 

েুলাই ২০২০) 

যটশাটেে ক্তঝকেগাো উপটেলাে এক 

চাতালশ্রল ক অযালসিেগ্ধ হটেটেন। তাাঁে না  

লেনা থবগ  (৪০)। শলনবাে লেবাগত োটত 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668607/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%AA-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668607/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%AA-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
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লেনাে সাটবক স্বা ী ইললোস থহাটসন (৫০) 

তাাঁটক লক্ষয কটে অযালসি েুটড় পাললটে যান 

বটল অলভটযাগ উটিটে। অযালসটি লেনাে 

 ুখ ণ্ডল, বুক, লপি ও হাত পুটড় থগটে। তাাঁটক 

যটশাে থেনাটেল হাসপাতাটল ভলতণ কো 

হটেটে। লেনা থবগ  োনান, ক্তঝকেগাো 

উপটেলাে নোপাড়া গ্রাট ে ইললোস 

থহাটসটনে সটে তাাঁে লবটে হে। ইললোস প্রােই 

তাাঁটক  ােধে কেটতন। থস কােটণ ১৫ লেন 

আটগ লেনা তাাঁটক তালাক থেন। এেপে লতলন 

নওোপাড়া গ্রাট ে বালড় থেটড় ক্তঝকেগাো 

উপটেলাে েেকৃষ্ণপুে গ্রাট ে থখােটশে 

আলট ে চাতাটল শ্রল টকে কাে থনন। 

চাতাটল একট   টে লতলন োটকন। শলনবাে 

লেবাগত োত আড়াই াে লেটক ইললোস থহাটসন 

তাাঁে থশাবাে  টে প্রটবশ কটেন। এেপে লতলন 

 চণ জ্বাললটে তাাঁে  ুটখ অযালসি েুটড় পাললটে 

যান। অযালসি তাাঁে  ুখ, বকু, লপি ও হাটত 

থলটগ ঝলটস যাে। এ স ে লতলন লচৎকাে লেটল 

এলাকাবাসী েুট  আটসন এবং তাাঁটক উদ্ধাে 

কটেন। থোববাে থভাে পাাঁচ াে লেটক তাাঁটক 

যটশাে ২৫০ শযযাে থেনাটেল হাসপাতাটল 

লনটে ভলতণ কো হে।  

16 13 July 20 
 
Kaler Kantho 

13 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Suicide Husband Rural ভাণ্ডাররয়ায় গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, 

স্বামী পলাত্ক (কারলর কণ্ঠ, ১৩ েুলাই 

২০২০) 

লপটোেপটুেে ভাণ্ডালেোে েলহ া খাতুন (২২) 

নাট  এক গহৃবধূ গলাে োাঁস লালগটে 

আত্মহতযা কটেটেন। পুললশ আে থসা বাে 

েুপুটে উপটেলাে পূব ণ ধাওো গ্রাট ে বালড়ে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934359
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934359
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বাোন্দাে ঝুলন্ত ওই গহৃবধূে লাশ উদ্ধাে কটে। 

পালেবালেক কলটহে থেে ধটে লতলন আত্মহতযা 

কটেটেন বটল পলেবাটেে োলব। এ   নাে পে 

গহৃবধূে স্বা ী পলাতক েটেটে। তটব পুললশ 

ক্তেজ্ঞাসাবাটেে েনয শাশুলড় হাল ো থবগ টক 

আ ক কটেটে। লনহত গহৃবধূ উপটেলাে পূব ণ 

ধাওো গ্রাট ে বালসন্দা অট াচালক েলস  

হাওলাোটেে লদ্বতীে স্ত্রী। লতলন এক সন্তাটনে 

েননী। ভাণ্ডালেো োনাে উপ-পলেেশ ণক 

আলশকুে েহ ান োনান, েুপুটে স্থানীেটেে 

কাটে খবে থপটে   নাস্থটল লগটে  টেে 

বাোন্দাে গলাে োাঁস লাগাটনা অবস্থাে ওই 

গহৃবধূে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধাে কটে োনাে লনটে 

আলস। ভাণ্ডালেো োনাে ওলস এস এ  

 াকসুেুে েহ ান োনান, লাশ  েনা তেটন্তে 

েনয লপটোেপুে  টগ ণ পািাটনা কো হটেটে। 

এ   নাে ভাণ্ডালেো োনাে একট  অপ ৃতুয 

 া লা োটেে হটেটে।  

17 13 July 20 
 
Samakal 

12 July 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 45 years 55 years Murdered Husband Rural েওগাাঁয় োমারের সময় রপঠটরয় স্ত্রীরক 

হত্যা, স্বামী জেেত্ার (সমকাল, ১৩ েুলাই 

২০২০) 

নওগা াঁে োণীনগে উপটেলাে আতাইকুলা 

সেোেপাড়া গ্রাট  সা েুন নাহাে (৪৫) নাট  

গহৃবধূ না াে পড়াে স ে তাটক লপট টে হতযা 

কটেটে তাে স্বা ী। এ স ে তাে স্বা ী লসোেলু 

ইসলা টক (৫৫) আ ক কটে পুললটশ থসাপ ণে 

কটেটে স্থানীেো। োনা যাে, প্রাে ২৬ বেে 

আটগ লসোেলু ইসলাট ে সটে লবটে হে 

সা েুন নাহাটেে। তাটেে সংসাটে ৩ থেটল 

সন্তান েটেটে। থবশ লকেুলেন ধটে পালেবালেক 

https://samakal.com/whole-country/article/200730267/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200730267/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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লবর্ষে লনটে স্বা ী-স্ত্রীে  টধয দ্বন্দ্ব চটল 

আসলেল। এক পয ণটে গত থোববাে সকাটল 

স্বা ী-স্ত্রীে  টধয ঝগড়া হে। এে থেটে লবটকটল 

 টেে লভতে আেটেে না াে আোে কোে 

স ে সা েুন নাহাটেে  াোে লাটিে আ াত 

কটে লসোেলু। এ স ে তাে  ােলপট ে কােটণ 

  নাস্থটলই  াো যাে গহৃবধূ।   না োনাে 

পে গ্রা বাসী তাটক আ ক কটে পুললটশ 

থসাপ ণে কটে। লনহটতে ভাই হাসান  লল্লক 

বটলন, আ াে ভলেপলত কােটণ-অকােটণ 

আ াে থবানটক লনয ণাতন কেটতা। তাে 

েৃষ্টান্ত ূলুক শাক্তস্তে োলব কেলে।  

ARTICLE 

কররাোকারল আশঙ্কােেক হারর জবরিরে োরী ও রশশু রেয যাত্ে (সমকাল, ১৫ েুলাই ২০২০) 

 

থকালভি- ১৯ ক্রালন্তকাটল বাংলাটেটশ নােী ও কনযালশশুে প্রলত সলহংসতা আশঙ্কােনক হাটে বকৃ্তদ্ধ থপটেটে। থবটড়টে বালযলববাহও। গত চাে  াটস ৩০৭ েন নােী ও 
লশশু ধর্ষ ণটণে লশকাে হটেটেন। থ া  সলহংসতাে লশকাে হটেটেন ৭৮৮ েন। এটেে  টধয ৪৫৭ েন নােী ও ৩৩১ েন লশশু। এোড়াও এই স টে ১৮ট  বালয 
লববাহটে   না  ট টে। এলেটক,  কটোনাকালীন স টে সংলশ্লষ্টটেে কাটে অলভটযাগ কেটত না পাোে সংলহসতা বাড়টে বটলও োলনটেটেন বাংলাটেশ  লহলা পলের্ষটেে 
ভােপ্রাি সভাপলত েওক্তেো থ াসটল । 

বুধবাে ‘থকালভি- ১৯ ক্রালন্তকাটল নােী ও কনযাে প্রলত সলহংস পলেলস্থলত এবং নযােলবচাে প্রালি’ শীর্ষ ণক আটোক্তেত এক অনলাইটন সংবাে সটম্মলটন এসব তেয োনাটনা 
হে।  লহলা পলের্ষটেে থকন্দ্রীে কল ট ে উটেযাটগ অনুটিত এ সংবাে সটম্মলটন সভাপলতত্ব কটেন সংগিটনে ভােপ্রাি সভাপলত িা.  েওক্তেো থ াসটল । বক্তবয 
োটখন,  সংগিটনে সাধােণ সম্পােক  াটলকা বানু। 

লললখত বক্তটবয সংগিটনে লিটেক্টে ললগযাল অযািটভাটকলস এন্ড ললব অযািটভাটক   াকেুো আখতাে বটলন,  কটোনা সংক কালীন স টে নােীে প্রলত সকল ধেটণে 
সলহংসতা,  লবটশর্ষ পালেবালেক সলহংসতা উটদ্বগেনকভাটব বকৃ্তদ্ধে সাটে সাটে লনয ণাতটনে এক লভন্ন  াত্রা ধােণ কটেটে। ধর্ষ ণণ,  লশশু ধর্ষ ণণ,  বালযলববাহ,  কববালহক 
ধর্ষ ণণ,  লববাহ- লবটিে,  সাইবাে ক্রাই  ও পাচাটেে   না   টে। এই লকিাউটন লশশু ও প্রলতবন্ধ্ী নােীে প্রলত সলহংসতা,  ধর্ষ ণণ,  গণধর্ষ ণটণে   না বকৃ্তদ্ধ থপটেটে। 

িা.  েওক্তেো থ াসটল  বটলন,  থকালভি- ১৯ পলেলস্থলতটত নােী ও কনযাে েীবন অটনক থক্ষটত্র েুলব ণর্ষহ হটে উিটে। সালব ণকভাটব নােী আটন্দালটনে থক্ষটত্র বড় 
ধেটণে প্রভাব থেলটব। লতলন আেও বটলন,  থকালভি পলেলস্থলতটত নােীে প্রলত সৃষ্ট চযাটলঞ্জস ূহ লচলিত কটে েেূ কেটত হটল আলাোভাটব লবলনটোগ কেটত হটব। 

https://samakal.com/bangladesh/article/200730539/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8


বাংলাটেশ  ধয  আটেে থেটশ উন্নীত হওোে পটে লেল। এই ধাোটক অবযাহত োখটত হটল নােী ও কনযালশশুে প্রলত সলহংসতা প্রলতটোধ কেটত হটব। একই সাটে 
নােীে োেবনলতক ক্ষ তােটনে েনযও কাে কটে যাটি এই সংগিন। 

সম্প্রলত লনব ণাচন কল শটনে আেলপও সংটশাধটনে লবর্ষেট  উটল্লখ কটে লতলন বটলন,  নােীে োেবনলতক অগ্রগলতে থক্ষত্রটক এলগটে লনটত এই সংগিন োেবনলতক 
েটল ৩৩% নােী প্রলতলনলধত্ব লবর্ষটে পলেবতণন আনাে থক্ষটত্র লনব ণাচন কল শটনে লসদ্ধাটন্ত প্রলতবাে োলনটেটে। লতলন নােী- পুরুটর্ষে স তাপূণ ণ স াে গিটন পুরুর্ষটেে 
এলগটে আসাে পাশাপালশ সকলটক ঐকযবদ্ধভাটব  কাে কোে আহ্বান োনান। 

Women, girls need more protection in emergencies: UN (Independent, 13 July 2020) 

The UN’s deputy rights chief on Monday said the collective impact of climate change, Covid-19 pandemic and conflict mean that well over 200 million 
people will likely need humanitarian assistance by 2022. “The situation is worrying especially for women and girls,” Nada Al-Nashif, Deputy High 
Commissioner for Human Rights told the UN Human Rights Council at a discussion on how to improve accountability for women and girls in 
emergencies. Women and girls face additional hardships from the pandemic – including sexual abuse, particularly those displaced by war, she said, 
reports UN News. She also said that “experience demonstrates that insecurity and displacement fuel increases in sexual and gender-based violence, 
as well as other crimes and human rights violations such as child, early and forced marriages, or denial of access to sexual and reproductive health 
services.” According to the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), more than 212 million people may need humanitarian 
assistance by 2022. It’s believed that nearly 168 million people are in need of such protection this year, representing around one in 45 people in the 
world, the highest figure in decades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theindependentbd.com/post/250074
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1 18 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

17 July 20 Police 
Case 

Female Student 18 years 18 years Raped Friend Rural বারিরত্ ঢুরক সহপািীরক ধষ যণ! 

করলেোত্র জেপ্তার (কারলর কণ্ঠ, ১৮ 

েুলাই  ২০২০) 

নওগা াঁে ধা ইেহাট  বান্ধ্বীটক ধর্ষ ণটণে 

অলভটযাটগ বন্ধুটক আ ক কো হটেটে। 

ধা ইেহা  োনাে  া লা সূটত্র োনা থগটে, 

গতকাল শুক্রবাে োটত ধা ইেহা  থপৌেসভাে 

হা নগে গ্রাট ে লপতা হাো ওই োত্রীটক লনে 

বালড়টত তাে সহপািী বন্ধ ুআলেেুল ইসলা  

(১৮) থোে পূব ণক ধর্ষ ণণ কটে। এস ে থ টেট ে 

লচৎকাে শুটন থ টেট ে  াসহ প্রলতটবশীো েুট  

এটস ধর্ষ ণকটক আ ক কটে। োটতই খবে থপটে 

পুললশ   নাস্থটল লগটে থ টেসহ ধর্ষ ণকটক 

আ ক কটে োনাে লনটে আটস। ধর্ষ ণক ও ধলর্ষ ণতা 

স্থানীে একট  কটলটে একই থশ্রলণটত পড়াশুনা 

কটে। ধা ইেহা  োনাে ভােপ্রাি ক ণকতণা থ া. 

আব্দলু  ল ন বটলন, থ টেট ে  া বােী হটে 

োনাে একট  ধর্ষ ণণ  া লা োটেে কটেটেন। 

ধর্ষ ণকটক আ ক কটে থকা ণ হােটত পািাটনা 

হটেটে। থ টেট ে িাক্তােী পেীক্ষাে েনয নওগা াঁ 

সেে হাসপাতাটল পািাটনা হটেটে। 

2 18 July 20 10 Feb 20 
 

Case file: 
18 July 20 

Police 
Case 

Female Not 
available 

24 years 22 years Raped Neighbor Rural গভযবত্ী জেরমকার ধষ যণ মামলায় জেপ্তার 

জেরমক (কারলর কণ্ঠ, ১৮ েুলাই ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936295
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936295
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936385
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936385
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চট্টগ্রাট ে সীতাকুটণ্ড থপ্রট ে সম্পকণ গটড় 

লবটেে প্রটলাভন থেলখটে এক তরুণীে সটে 

েোে েোে শােীলেক সম্পকণ গটড় তুটলন 

স্থানীে এক তরুণ। তাে এ ন কাটণ্ড ওই তরুণী 

গভণবতী হটে পটড়টেন বটল োনা থগটে। 

গভণবতী হওোে পে থপ্রল কটক লবটেে েনয 

চাপ লেটল লতলন লবটে কেটত চানলন। তাই বাধয 

হটে ভুক্তটভাগী ধর্ষ ণণ  া লা োটেে কটেটেন 

োনাে। এেপে অলভযুক্ত ওই তরুণটক থগ্রিাে 

কটেটে পুললশ।   া লা সূটত্র োনা যাে, 

থসানাইেলড় গ্রাট ে োেলস আহাম্মটেে থেটল 

ইোলেন আোোত থখাকন (২২)। একই 

এলাকাে শা েুল আলট ে বালড়টত যাতাোটতে 

সুটযাটগ তাে থ টে থ াোম্মৎ সী া আক্তাটেে 

(২৪) সাটে ৬/৭  াস আটগ থপ্রট ে সম্পকণ 

গটড় থতাটলন থখাকন। গত ১০ থেব্রুোলে 

েুপুটে সী াে বাসাে থকউ না োকাে সুটযাটগ 

তাটক লবটেে প্রটলাভন থেলখটে শােীলেক 

সম্পকণ কটেন থখাকন। এেপে থেটক বাসাে 

থকউ না োকটলই থখাকন সী াে সটে 

শােীলেক সম্পকণ কেটতন। একপয ণাটে সী া 

অসুস্থ হটে পটড়ন।  এলেটক, গত ১৫ েলুাই 

আল্রাসটনাগ্রালে কোটল সী া ৫  াটসে 

গভণবতী বটল ধো পটড়। এেপে তাটক পুনোে 

লবটেে েনয থযাগাটযাগ কেটলও থখাকন 

এলড়টে যান। বাধয হটে শলনবাে েুপুটে সী া 

বােী হটে থপ্রল ক থখাকটনে লবরুটদ্ধ ধর্ষ ণণ 

 া লা  োটেে কেটল পুললশ থখাকনটক 

থগ্রিাে কটে। 
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3 17 July 20 
 
Prothom 
Alo 

17 July 20 Police 
Case 

Female 
Female 
Male 
Malle 

Housewife 
Child 
Child 

Businessma
n 

37 years 
7 years 

20 years 
52 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban মধুপুরর একই পররবাররর োরেরের 

মৃত্রদহ উদ্ধার (েথম আরলা, ১৭ েুলাই 

২০২০) 

 াোইটলে  ধুপুে থেটক একই পলেবাটেে 

চােেটনে  ৃতটেহ উদ্ধাে কটেটে পুললশ। 

তাাঁটেে শেীটে ধাোটলা অটস্ত্রে আ াটতে লচি 

েটেটে। আে শুক্রবাে সকাল নে াে লেটক 

 ধুপুে উপটেলা সেটেে  াস্টােপাড়া এলাকাে 

একট  বালড় থেটক  ৃতটেহগুটলা উদ্ধাে কো 

হে। লনহত বযক্তক্তো হটিন ওস ান গলন (৫২), 

তাাঁে স্ত্রী তাক্তেেন (৩৭), তাাঁটেে থেটল তালেকুল 

ইসলা  ওেটে তাটেল (২০) ও থ টে সালেো 

(৭)। তাাঁটেে কপতৃক বালড় উপটেলাে থগালাবালড় 

থপাদ্দােবালড়। স্থানীে কটেকেন োনান, 

ওস ান গলন বেেখাটনক আটগ  াস্টােপাড়াে 

নতুন বালড় কটে থসখাটনই বসবাস কেটতন। 

আে সকাটল তাাঁটেে এক আত্মীে ওই বালড়টত 

লগটে িাকািালক কটে কােও সাড়া পাক্তিটলন 

না। পটে েেোে কাটে লগটে েুগ ণন্ধ্ পান। এ 

খবে োনাে পে স্থানীে বযক্তক্তো পুললটশ খবে 

থেন। পটে পুললশ   নাস্থল থেটক চােেটনে 

গললত  েটেহ উদ্ধাে কটে।  ধুপুে োনাে 

ভােপ্রাি ক ণকতণা (ওলস) তালেক কা াল 

লবর্ষেট  লনক্তিত কটেটেন।  াোইটলে 

অলতলেক্ত পুললশ সুপাে (লিএসলব) শলেকুল 

ইসলা  োনান, লনহত বযক্তক্তটেে শেীটে 

ধাোটলা অটস্ত্রে আ াটতে লচি েটেটে। ধােণা 

কো হটি, েু-এক লেন আটগ এ হতযাকাণ্ড 

সং ট ত হটেটে।  ধুপুে সাটকণটলে সহকােী 

পুললশ সুপাে কা োন থহাটসন োনান, থেলা 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1669506/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1669506/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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শহে থেটক লপলবআই ও লসআইলিে লবটশটর্ষজ্ঞ 

েল   নাস্থটল আসটে। পুললশ   নাস্থল 

লনোপিা থবষ্টনীটত থেটখটে। 

4 of a family killed in Tangail (Dhaka 

Tribune, 17 July 2020) 

4 18 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

16 July 20 Police 
Case 

Male Student Not 
available 

Not 
available 

Suicide Police Urban পুরলরশর অরভযারে মা ও জবাে লারিত্ 

োরত্রর ‘আত্মহত্যা’- অরভযুক্ত পুরলশ 

সদসয জলােড (কারলর কণ্ঠ, ১৮ েুলাই 

২০২০) 

চট্টগ্রাট  োটত সাো থপাশাটক অলভযাটন যাওো 

এক পুললশ সেসয ও লতন থসাটস ণে সটে 

ধস্তাধক্তস্তটত সু্কলোটত্রে  া ও থবান আহত হটে 

হাসপাতাটল যাওোে পে োত্রট ে ঝুলন্ত লাশ 

উদ্ধাে কটেটে পুললশ। পুললটশে ধােণা,  া ও 

থবানটক পুললশ বাসা থেটক োনাে লনটে থগটে—

এ ন তেয োনাে পে বাসাে েযাটনে সটে 

ঝুটল ‘আত্মহতযা’ কটে সু্কলোত্র সাল ান 

ইসলা   ারুে। আে পলেবাে বলটে, বাসাে 

সাল াটনে  া-থবান পুললশ সেসয ও থসাস ণটেে 

হাটত লালিত না হটল এ ন   না   ত না। এ 

  নাে েলড়ত োকাে অলভটযাটগ িবল ুলেং 

োনাে উপপলেেশ ণক (এসআই) থহলাল 

উক্তদ্দনটক   নাে োটতই প্রতযাহাে (থলােি) 

কটে পুললশ লাইটন সংযুক্ত কো হটেটে। 

সাল ান। প্রতযক্ষেশীো োনাে, শুরুটত 

সাল াটনে সটে লবতণ্ডাে স ে যখন তাাঁো 

লনেটেে পুললটশে সেসয ও থসাস ণ পলেচে থেন, 

তখনই সাল াটনে  া রুলবনা, থবান থনহাসহ 

অনযো থহলাটলে কাটে ক্ষ া চান।  া োলব 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/17/4-of-a-family-killed-in-tangail
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936148
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936148
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936148
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কটেন, েুই লেন আটগ থেটলে থ াবাইল থোন ও 

সাইটকল চুলে হওোে থস সটন্দহ কটেলেল 

আবাে (বাসাে উাঁলক থেওো বযক্তক্ত) থচাে 

এটসটে। থস কােটণ সাল ান এ ন আচেণ 

কটেটে। আসটল সাল ান ভাটলা থেটল। লকন্তু 

এসআই থহলাল ও থসাস ণো এটত খুলশ হটত 

পাটেনলন। পটে তাাঁো এক লাখ  াকা োলব 

কটেন। তখন সাল াটনে  া ও থবান অনুনে-

লবনে কটে এত  াকা লেটত পােটবন না বটল 

োনান। এটত থহলাল ও তাাঁে সটেে লতন থসাস ণ 

আটো উটিাক্তেত হটে সাল ানটক আ ক কটে 

োনাে লনটে থযটত থচষ্টা কটেন। তখনই পুললশ 

সেসয ও থসাটস ণে সটে ধস্তাধক্তস্তে   না  ট ; 

সাল াটনে  া ও থবাটনে শেীটে থসাস ণো ‘হাত’ 

লেটেটেন, থনহাে ‘গলা ট টপ’ ধটেটেন—এ ন 

অলভটযাগ কো হটেটে সাল াটনে পলেবাটেে 

পক্ষ থেটক। 

6 17 July 20 
 
Kaler 
Kasntho 

4 July 20 
 

Case file: 
16 July 20 

Police 
Case 

Female Not 
available 

18 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural রায়পরুর জডরক ত্রুণীরক জোরপূব যক 

ধষ যরণর অরভরযাগ (কারলর কণ্ঠ, ১৭ েুলাই 

২০২০) 

লক্ষ্মীপুটেে োেপুটে তরুণীটক (১৮) থিটক 

লনটে থোেপূব ণক ধর্ষ ণটণে   নাে থ া.  া ুন 

নাট  এক যুবটকে লবরুটদ্ধ োনাে লললখত 

অলভটযাগ কো হটেটে।  োনা থগটে, ১০ েলুাই 

ক্ষলতগ্রস্ত লকটশােী বােী হটে ধর্ষ ণটণে   নাে 

হােী াো পুললশ োাঁলড়টত  া ুটনে লবরুটদ্ধ 

লললখত অলভটযাগ কটে। ৭ লেন পে বহৃস্পলতবাে 

(১৬ েলুাই) লবটকটল একই অলভটযাগ থেে 

োেপুে োনাে কো হে।এ অলভটযাগ সূত্র োনা 

যাে, প্রাে ৪ বেে ধটে প্রলতটবশী  া ুটনে সটে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/17/935771
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/17/935771
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ওই তরুণীে থপ্রট ে সম্পকণ েটেটে। গত ৬ 

 াস থেটক লবটেে প্রটলাভন থেলখটে  া ুন তাে 

সটে একালধকবাে কেলহক সম্পটকণ ললি হে। 

গত ৪ েলুাই োত ১২ াে লেটক লকটশােীটক  ে 

থেটক থিটক থনে। পটে তাটক বালড়ে পাটশ 

থখালা স্থাটন লনটে থোেপূকণ ধর্ষ ণণ কটে। 

একপয ণাটে লচৎকাে শুটন তরুণীে বাবা- া েুট  

আসটল  া ুন পাললটে যাে। পটে পুটো   নাট  

তরুণী তাে বাবা- াটক োনাে। এ বযাপাটে 

লবচাটেে নাট  গ্রা য  াতবেটেে কালটক্ষপটণ 

োনাে অলভটযাগ কেটত লবলম্ব হে।  

7 17 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 July 20 
 
 

Police 
Case 

Female Not 
available 

20 years 32 years, 
45 years 
& 
35 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural বাোরীপািায় গণধষ যরণর রশকার মারহন্দ্র 

যাত্রী ত্রুণী (কারলর কণ্ঠ, ১৭ েুলাই 

২০২০) 

বলেশাটলে বানােীপাড়াে চাখাটে এক সংখযাল  ু

তরুণী গণ ণধর্ষটণে লশকাে হটেটে। োনা থগটে, 

লপটোেপটুেে নাক্তেেপুে উপটেলাে পদ্মিুলব 

গ্রাট ে স্বপন োটসে থ টে (২০) বুধবাে লবকাল 

৫ াে লেটক বলেশাল শহটে কাকাে বাসাে 

থবড়াটনা থশটর্ষ বানােীপাড়া হটে লনে বালড় 

থেোে উটদ্দটশয নেুল্লাবাে থেটক  াটহন্দ্র-

আলোে যাত্রী হন।  সন্ধ্যা থপৌটন ৭ াে লেটক 

ওই  াটহন্দ্র-আলো বানােীপাড়াে আসাে পটে 

চালক শাহাোত থহাটসন ও অপে যাত্রী আল ে 

থহাটসন তাটক বটলন সন্ধ্যা হটে থগটে 

নাক্তেেপুটেে পদ্মিুলব গ্রাট  থযটত তাে অটনক 

োত হটে যাটব। পটে লবপে হটত পাটে সকাটল 

যাটবন এসব কো বটল তাটক চাখাটে  াটহন্দ্র-

আলো চালক শাহাোত থহাটসটনে বাসাে লনটে 

যাওো হে। পটে থসখাটন শাহাোত থহাটসন, 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/17/935751
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/17/935751
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আল ে থহাটসন ও শাহাোটতে ভাড়াট ো  টেে 

 াললক লবউট লশোন আস া থবগট ে 

সহােতাে ওই তরুণীটক একই এলাকাে েটুেল 

ও থহ াটেত ভেভীলত থেলখটে ধর্ষ ণণ কটে। পটে 

গভীে োটত ওই তরুণী থকৌশটল বাসা থেটক 

থবে হটে চাখাে পুললশ কযাটম্প লগটে লবস্তালেত 

  না খুটল বটলন।এ   নাে ৫ েনটক আসাল  

কটে বহৃস্পলতবাে সকাটল বানােীপাড়া োনাে 

ধলর্ষ ণতা ওই তরুণী নােী ও লশশু লনয ণাতন ে ন 

আইটন  া লা োটেে কটেটেন। আসাল ো 

হটলন- েটুেল (৩২), শাহাোত থহাটসন (৪৫), 

থহ াটেত (৩৫), আল ে থহাটসন (৩৫) ও 

আস া থবগ  (৩৫)। এটেে  টধয েটুেল ও 

শাহাোতটক থগ্রিাে কটেটে পুললশ।   

8 17 July 20 
 
Daily Star 

14 July 20 Police 
Case 

Female Model 28 years 33 years, 
22 years 
& 
46 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban Girl gang-raped in Panchagarh(Daily 

Star, 17 July 2020) 

A 28-year-old female model has allegedly 

been gang-raped in Panchagarh's Boda 

upazila. The woman filed a case with Boda 

Police Station against three named and 

12/14 unnamed accused on Wednesday 

night. Later, police arrested two of the 

accused, including a female Jubo League 

leader, in connection with the case. The 

investigation officer of the case, told The 

Daily Star that the victim met one Sazzad 

Hossain Milon, 33, of Jhinuknagar in Boda 

municipality, about five years ago in 

Gazipur's Kaliakoir. At that time, Milon 

introduced himself as chief news editor 

and graphic designer of an online TV 

platform. Recently, Milon offered her to act 

https://www.thedailystar.net/backpage/news/girl-gang-raped-panchagarh-1931553
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in a music video and asked her to meet 

him in Boda. Accordingly, they met on July 

14, said the police official. Sazzad first took 

her to a house in Thanapara of Boda 

municipality and gang-raped her along 

with four to five others there. The house is 

owned by Abida Sultana Lucky, general 

secretary of Jubo League in the upazila, 

said the inspector, quoting the case 

statement. The victim was then taken to 

another house in Bhasainagar in the same 

municipality where she was gang-raped 

again, he said. On Wednesday night, she 

managed to flee the house and come to 

the police station. Later, police carried out 

raids and arrested Milon and Abida, said 

the inspector.  

9 16 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

14 July 20 
Case file 

Police 
Case 

Female Teenager 
 

(Disability 
person) 

Not 
available 

26 years Raped Neighbor Rural েরত্বন্ধী রকরশারীরক ধষ যণ, ৭ মারসর 

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর মামলা! (কারলর 

কণ্ঠ, ১৬ েুলাই ২০২০) 

বলেশাটলে উক্তেেপুটে গােীেপাড় গ্রাট ে 

শাহাবুক্তদ্দন থবপােী (২৬) একই এলাকাে বুক্তদ্ধ 

প্রলতবন্ধ্ী এক লকটশােীটক সাত  াস পূটব ণ ধর্ষ ণণ 

কটে বটল অলভটযাগ উটিটে। ওই লকটশােী 

এখন ৭  াটসে অন্তঃসত্ত্বা। লকটশােী ও  া লা 

সূটত্র োনা থগটে, উপটেলাে বড়াটকািা 

ইউলনেটনে গােীেপাড় গ্রাট ে আক্তেে 

থবপােীে থেটল শাহাবুক্তদ্দন থবপােী (২৬) একই 

এলাকাে হতেলেদ্র এক বুক্তদ্ধ প্রলতবন্ধ্ী 

লকটশােীটক লবটেে প্রটলাভন থেলখটে সাত  াস 

পূটব ণ ধর্ষ ণণ কটে। গত বুধবাে ওই লকটশােী অসুস্থ 

হটল বলেশাটল িাক্তাটেে কাটে লনটে যাে তাে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/16/935534
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/16/935534
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খালা। িাক্তাে োনান, ওই লকটশােী ৭  াটসে 

অন্তঃসত্ত্বা। পটে লকটশােী তাে বাবা- াটক 

ধর্ষ ণটণে   না খুটল বটল। গত  েলবাে (১৪ 

েলুাই) লকটশােীে চাচা বােী হটে উক্তেেপুে 

 টিল োনাে ওই ধর্ষ ণটকে লবরুটদ্ধ  া লা 

োটেে কটেন। 

11 15 July 20 
 
Samakal 

9 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 30 years 
& 
40 years 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural কসবায় গৃহবধূরক ধষ যণরেষ্টার অরভরযারগ 

জেপ্তার ২ (সমকাল, ১৫ েুলাই ২০২০) 

ব্রাহ্মণবালড়োে কসবাে এক গহৃবধূটক (২০) 

ধর্ষ ণণটচষ্টাে অলভটযাটগ েুইেনটক থগ্রিাে 

কটেটে পুললশ। থগ্রিাে েু'েন হটলন- 

থগাপীনােপুে গ্রাট ে  েনু ল ো (৪০) ও 

ল োন ল ো (৩০)। পুললশ ও স্থানীে সূটত্র োনা 

থগটে, থগাপীনােপুে ইউলনেটন ওই গহৃবধূে 

(২০) বাবাে বালড়। তাে স্বা ী প্রবাটস োটকন। 

কটেকলেন ধটে জ্বটে আক্রান্ত হওোে 

পলেবাটেে অনয সেসযটেে থেটক লতলন আলাো 

একট   টে োকলেটলন। গত ৯ েলুাই গভীে 

োটত  েনু ল ো ও ল োন ল ো নাট ে স্থানীে 

েুই বখাট  তাে  টেে োনালা থভটে থভতটে 

থোটক। পটে অটস্ত্রে  ুটখ ওই গহৃবধূটক ধর্ষ ণটণে 

থচষ্টা চালাে তাো। কসবা োনাে ভােপ্রাি 

ক ণকতণা (ওলস) থ াহাম্মে থলাক ান থহাটসন 

োনান, থগ্রিােকৃতো বখাট  ও উশঙৃ্খল 

প্রকৃলতে থলাক।  

12 15 July 20 
 
Naya 
Digantha 

3 March 20 
 

Case file 
15 July 20 

Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

50 years Raped 
& 

Forced 
abortion 

Neighbor Rural েবাবগরে রকরশারীর গভযপারত্র 

অরভরযারগ মামলা, ধষ যক জেেত্ার(েয়া 

রদগন্ত, ১৫ েলূাই ২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200730470/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://samakal.com/whole-country/article/200730470/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/515441/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/515441/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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লেনােপুটেে নবাবগটঞ্জ লকটশােীে গভণপাত 

  াটনাে অলভটযাটগ সাইেুল ইসলা  (৫০) 

নাট  এক বযক্তক্তটক থগ্রেতাে কটেটে পুললশ। 

বুধবাে  া লা োটেটেে পে তাটক থগ্রেতাে 

কো হে।  া লাে সূটত্র োনা যাে, ৩  াচণ 

োটত থ াবাইটল চােণ থেোে কো বটল থকৌশটল 

ওই লকটশােীে  টে প্রটবশ কটে উপটেলাে 

ভােুলেো ইউলনেটনে বাক্তেতপুে পূব ণপাড়াে 

 ৃত আবেুে েলশটেে থেটল সাইেুল ইসলা  

(৫০)। এ স ে ওই লকটশােীটক ইিাে লবরুটদ্ধ 

থোে পূব ণক ধর্ষ ণণ কটে। এেপে ২৯  াচণ 

োটতও একই থকৌশটল তাটক ধর্ষ ণণ কটে 

সাইেুল। ইটতা টধয থস ৩  াটসে অন্তঃস্বিা 

হটে পটড়। লবর্ষেট  ওই লকটশােী তাে  াটক 

োনাটল তাো সাইেুলটক লবর্ষেট  ল  াংশাে 

েনয চাপ থেে। সাইেুল তাটেে ভেলভলত 

থেলখটে ৫ েলুাই েংপুটেে একট  লললনটক 

লনটে লকটশােীে গভণপাত   াে। েপে শাললটসে 

নাট  কলতপে বযক্তক্ত তাে নালনে লনক  থেটক 

লচলকৎসাে কাগেপত্র লনটে নষ্ট কটে থেটল। 

পটে বুধবাে ওই লকটশােী বালে োনাে  া লা 

োটেে কটে। পুললশ োনাে  া লাে অলভযুক্ত 

ধর্ষ ণক সাইেুল ইসলা টক থগ্রেতাে পূব ণক 

বুধবাে আোলটত থসাপেণ কো হটেটে। একই 

লেন লকটশােীটক িাক্তােী পেী ক্ষাে েনয 

পািাটনা হটেটে। 

13 15 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

13 July 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

26 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban আিাইহাোরর োরী গারম যন্ট শ্ররমকরক 

শ্বাসররারধ হত্যা (কারলর কণ্ঠ, ১৫ েুলাই 

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935005
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935005
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আড়াইহাোটে লশল্পী আক্তাে (২৬) নাট  এক 

গাট ণন্ট শ্রল কটক লপট টে ও শ্বাসটোটধ হতযা 

কো হটেটে। থসা বাে োত ১১ াে লেটক 

উপটেলাে েুিাো ইউলনেটনে সতযবাক্তন্দ  

আড়াইহাোে োনাে উপপলেেশ ণক (এসআই) 

শলেকুল ইসলা  োনান, লশল্পীে শ্বশুেবালড় 

আড়াইহাোে উপটেলাে সতযবাক্তন্দ গ্রাট । 

তাাঁে েুট  সন্তান েটেটে। স্বা ীে সটে সম্পকণ 

খাোপ হওোে স্বা ী-স্ত্রীে  টধয থযাগাটযাগ 

থনই। এেই  াটঝ স্বা ী সু নও  াো যান। থসই 

কােটণ স্থানীে একট  গাট ণটন্ট কাে কেটতন 

এবং বাটপে বালড় োকত।   নাে লেন থসা বাে 

েুপুটে লশল্পী গাট ণন্ট থেটক সতযবাক্তন্দ আটসন। 

সাো লেন ওই এলাকাে থ াোটেো কটেন। 

একপয ণাটে সন্ধ্যাে পে তাাঁে লাশ সতযবাক্তন্দ 

গ্রাট  পাওো যাে। খবে থপটে পুললশ োত 

১১ াে লাশ উদ্ধাে কটে। পুললটশে ধােণা, 

তাাঁটক লপট টে ও শ্বাসটোটধ হতযা কো হটেটে।  

14 15 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

2 July 20 
 

Case file 
14 July 20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

37 years Raped Neighbor Rural অপহরণ করর েবাসীর স্ত্রীরক ৬ রদে ধরর 

ধষ যণ! (কারলর কণ্ঠ, ১৫ েুলাই ২০২০) 

েুই সন্তাটনে েননী  ে নলসংটহে েুলবালড়ো 

এলাকাে এক আলেবাসী নােীটক ভালুকা থেটক 

উটিটে  াোইটলে থগাপালপুে এলাকাে লনটে 

েে লেন আ ক থেটখ ধর্ষ ণটণে অলভটযাগ 

উটিটে। ওই   নাে ভালুকা  টিল োনাে 

একট   া লা োটেে কো হটেটে। লনয ণালততা 

ওই নােী োনান, তাাঁে স্বা ী প্রবাটস আটেন। 

প্রবাস থেটক লতলন েুলবালড়ো উপটেলাে 

োো াট ো ইউলনেটনে হালতটলইত গ্রাট ে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935210
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935210
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বাবুটলে বাোে এলাকাে একই গ্রাট ে 

উজ্জটলে লবকাটশে থোকাটন  াকা পািাটতন। 

পটে স্বা ীে পািাটনা  াকা উজ্জটলে থোকান 

থেটক লনটে আসটতন ওই নােী। থোকান থেটত 

 াকা আনাে সুবাটে উজ্জটলে সাটে তাাঁে 

পলেচে। আে ওই পলেচটেে সূত্র ধটেই উজ্জল 

লবলভন্ন স ে তাটক কুপ্রস্তাব লেটে আসলেটলা। 

লকন্তু োক্তে না হওোে উজ্জল ওই নােী েুই 

লশশু সন্তানটক হতযাে হু লক থেে এবং তাাঁে 

স্বা ীে পািাটনা থেড় লাখ  াকা না লেটে 

আ টক োটখ। একপয ণাটে অলতষ্ট ওই নােী তাাঁে 

স্বা ীে সাটে কো বটল গত ১২ েনু ভালুকাে 

কাাঁিালী এলাকাে বাসা ভাড়া লনটে চটল 

আটসন।  পটে উজ্জল থকৌশটল পাওনা  াকা 

থেওোে কো বটল গত ২ েলুাই সকাটল থোটন 

ওই নােীটক ভালুকাে  লল্লকবালড় থ াড় 

এলাকাে থিটক আটনন। থসখান থেটক তাটক 

লসএনক্তেটত তুটল লনটে  াোইটলে 

থগাপালপুটেে নন্দনপুে এলাকাে অজ্ঞাত এক 

 লহলাে বালড়টত আ টক থেটখ ধর্ষ ণণ কটে। 

পটে গত ৮ েলুাই তাটক  ধুপুটেে েেটল 

থেটখ যাে। 

15 14 July 20 
 
Samakal 

13 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban কারলয়াককরর গৃহবধূরক হত্যার অরভরযারগ 

জেপ্তার ৩ (সমকাল, ১৪ েুলাই ২০২০) 

গােীপুটেে কাললোবকে উপটেলাে পল্লীলবেুযৎ 

এলাকাে থসা বাে োটত থসললনা আক্তাে (২৮) 

নাট  এক গহৃবধূটক হতযাে অলভটযাটগ পুললশ 

লতন েনটক থগ্রিাে কটেটে।  লনহত থসললনা 

বগুড়া থেলাে থসানাতলা উপটেলাে 

আ টকালেো গ্রাট ে নওোব আলীে থ টে। 

https://samakal.com/whole-country/article/200730409/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://samakal.com/whole-country/article/200730409/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
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পুললশ সূটত্র োনা যাে, সাত  াস আটগ স্বা ী 

এনা ুটলে সটে বগুড়া থেটক েীলবকাে সন্ধ্াটন 

গােীপুটেে কাললোবকটেে পল্লীলবেুযৎ এলাকাে 

এটস একট  বাসা ভাড়া লনটে বসবাস শুরু 

কটেন থসললনা। এ স ে থসললনা পল্লীলবেুযৎ 

এলাকাে ল িু নাট  এক থেটলে সটে 

পেকীোে েলড়টে পটড়ন। এ   নাট  এনা ুল 

োনাে পে থেটকই গত চাে াস ধটে স্ত্রীটক 

থেটড় থস োকাে অবস্থান কেটে বটল 

প্রলতটবশীো োনান। পটে থসা বাে োটত থক বা 

কাো থসললনা আক্তােটক শ্বাসটোধ কটে হতযা 

কটে। পটে ওড়না লেটে  টেে আড়াে সটে 

 েটেহ ঝুললটে োটখ।  েলবাে োটতই পুললশ 

খবে থপটে লনহটতে লাশ উদ্ধাে কটে গােীপুে 

শহীে তাে উক্তদ্দন আহম্মে থ লিটকল কটলে 

হাসপাতাল  টগ ণ থপ্রেণ কটে। লনহটতে  া 

োটত া থেওোন বটলন, আ াে থ টেটক 

পলেকলল্পতভাটব হতযা কো হটেটে। 

16 14 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

1 July 20 
 

Case file: 
13 July 20 

Police 
Case 

Female Teenager 18 years 40 years, 
30 years 
& 
30 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural ত্রুণীরক সাংঘবদ্ধ ধষ যরণর অরভরযাগ, ১২ 

রদে পর মামলা (কারলর কণ্ঠ, ১৪ েুলাই 

২০২০) 

লসটলট ে লবশ্বনাে উপটেলাে লা াকােী 

ইউলনেটনে ইসবপুে গ্রাট ে ১৮ বেটেে এক 

লপতৃহাো তরুণী গণধর্ষ ণটণে লশকাে হটেটে বটল 

অলভটযাগ পাওো থগটে।  া লাে এোহাে 

সূটত্র োনা যাে, গত ১ েলুাই চাচা শাসন 

কোে তাাঁে উপে অলভ ান কটে   নাে লেন 

েুপুটে পাশ্ব ণবতী োতক োনাে েুেুে বালড়টত 

যাওোে েটনয  ে থেটক থবে হন তরুণী। 

এস ে সে থনে তাাঁে থো  ভাই োল ল। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934765
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934765
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যাওোে পটে গ্রাট ে আল ে আলীে থোকাটন 

ভাড়াে োকা  ুলে থোকানোে আটনাোে ল ো 

তাটেে গন্তবয থকাোে োনটত চাইটল তরুণী 

োতটক েুেুে বালড়টত যাটি বটল োনাে। 

আটনাোে ল োও ওই পটে থগালবন্দগঞ্জ যাটব 

বটল তরুণীটক থোকাটন বলসটে থেটখ 

 ুটিাটোটন থিটক আটন সেুন ল ো ও 

অট ালেকশাচালক শাটেস্তাবুে ল োটক। তাাঁো 

লতনেন ল টল তরুণী ও তাাঁে ভাইটক লনটে 

োউো বাোে েলক্ষণপাড়া তরুণীে 

নানাবালড়টত লগটে তাাঁে থো ভাই োল লটক 

নাল টে লেটে তাটক লনটে লবলভন্ন এলাকা  ুটে 

োত ৮ াে লেটক ইসবপুটে আটনাোটেে 

থোকাটন লেটে আটস। পটে থোকাটনে থভতে 

আটনাোে, সুেন ও শাটেস্তাবুে সাোোত 

তরুণীটক পালাক্রট  ধর্ষ ণণ কটে। পেলেন অসসু্থ 

অবস্থাে তাটক থগালবন্দগঞ্জ পটেটন্ট থেটল 

আটস অলভযুক্তো। আসাে স ে তাাঁো   নাট  

কাউটক োনাটল বা  া লা কেটল তাটক থ টে 

থেলাে হু কী থেে। খবে থপটে তরুণীে 

চাচাটতা ভাই োটহল তাটক উদ্ধাে কটে বালড়টত 

লনটে আটসন। োটহটলে বালড়টত একোত 

োকাে পে ভটে-লজ্জাে োতটকে থবতটকানা 

গ্রাট  েুেুে বালড়টত আত্মটগাপটন চটল যাে 

তরুণী। গণধর্ষ ণণ  া লা োটেটেে সতযতা 

স্বীকাে কটে লবশ্বনাে োনাে ভােপ্রাি ক ণকতণা 

(ওলস) শা ী   ুসা বটলন, গতকাল থসা বাে 

লভকট   তরুণীটক লসটল  এ এক্তে ওস ানী 

থ লিকযাল কটলে হাসপাতাটলে ওলসলসটত 
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পািাটনা হটেটে। আসাল টেে থগ্রিাে কেটত 

অলধক তৎপে েটেটে পুললশ। 

17 13 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

3 July 20 
 

Case File: 
13 July 20 

Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

Not 
available 

Kidnaped, 
Raped 

Neighbor Rural রকরশারীরক অপহরণ করর আটরক 

ধষ যরণর অরভরযাগ, যুবক জেপ্তার(কারলর 

কণ্ঠ, ১৩ েুলাই ২০২০) 

কুল ল্লাে  টনাহেগটঞ্জ এক লকটশােীটক 

অপহেণ ও ধর্ষ ণটণে অলভটযাটগ পুললশ এক 

যুবকটক থগ্রিাে কটে গতকাল থসা বাে 

কুল ল্লাে আোলটত পাটিটেটে। থগ্রিােকৃত ওই 

যুবটকে না  ই া  থহাটসন অপহৃতাে 

পলেবাটেে অলভটযাগ সূটত্র োনা যাে, 

 টনাহেগঞ্জ উপটেলাে লবপুলাসাে 

ইউলনেটনে বড়কাাঁলে গ্রাট ে  ৃত হালববুল্লাহে 

থেটল নুে থ াহাম্মে বাবলু গত ৩ েলুাই 

লবটকটল ওই লকটশােীটক থকৌশটল বালড় থেটক 

থিটক আটন এবং তাে সহটযাগী (থগ্রিােকৃত) 

ই টনে সহটযালগতাে তাটক অপহেণ কটে 

থসানাই ুড়ী লসট  থসন্টাে  াটকণ  সংলে 

ই টনে ভাড়া বাসাে লনটে যাে। থসখাটন েুই 

লেন আ টক থেটখ ওই লকটশােীটক 

একালধকবাে ধর্ষ ণণ কটে। গত ৫ েলুাই ধর্ষ ণক 

নুে থ াহাম্মে বাবলু ও তাে সটযাগী ই ন ওই 

লকটশােীটক লনটে থসনবাগ উপটেলাে 

নাক্তেেহা  গ্রাট  তাে নানাে বালড়ে পাটশ থেটখ 

আটস। পটে ওই লকটশােী তাে নানাে বালড় 

লগটে লবস্তালেত   না োনাে। এলেটক সংবাে 

থপটে ওই লকটশােীে অলভভাবকো তাৎক্ষলণক 

থসখাটন েুট  যাে। এ স ে তাে শােীলেক 

অবস্থাে অবনলত থেটখ দ্রতু তাটক োকা 

থ লিকযাল কটলটে হাসপাতাটল লনটে ভলতণ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934434
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934434
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কটে। গতকাল থসা বাে ভুক্তটভাগী লকটশােীে 

বাবা থ া. থখােটশে আল  বালে হটে 

 টনাহেগঞ্জ োনাে একট   া লা োটেে 

কটেন।  

18 13 July 20 
Samakal 

12 July 20 Police 
Case 

Female Teacher Not 
available 

35 years Pornogra
phic 

Ex-
Husband 

Rural বারগরহারট রশরেকার পণ যোরের মামলায় 

সারবক স্বামী জেেত্ার (সসমকাল, ১৩ 

েুলাই ২০২০) 

বাটগেহাট  পণ ণগ্রালে আইটন সেকালে প্রােল ক 

লবেযালটেে এক লশলক্ষকাে  া লাে তাে সাটবক 

স্বা ী এনাটেত কলে  ওেটে  োক্তেবটক (৩৫) 

থগ্রেতাে কটেটে পুললশ।  থ াটেলগঞ্জ োনাে 

ওলস থকএ  আক্তেেলু ইসলা  বটলন, একেন 

সু্কল লশলক্ষকা তাে সাটবক স্বা ী এনাটেত কলে  

ওেটে োক্তেটবে লবরুটদ্ধ পণ ণগ্রালে আইটন 

 া লা োটেে কটেন।  া লাে লতলন উটল্লখ 

কটেন স্ত্রী োকা অবস্থাে ইিাে লবরুটদ্ধ 

এনাটেত কলে  থবশলকেু আপলিকে েলব ধােণ 

কটে োটখন। এক পয ণাটে উভটেে  টধয 

বলনবনা না হওোে এনাটেত কলে  ওই 

লশলক্ষকাটক তালাক থেন। পটে এনাটেত 

কলেট ে কাটে োকা থসই আপলিকে েলব লপ্রন্ট 

কটে লবলভন্ন েিে ও গণ াধয ক ীটেে কাটে 

থপ্রেণ কটেন। লবলভন্ন থ াবাইল নম্বে বযবহাে 

কটে থ া া অংটকে চা াঁো োলব কটে। 

19 13 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

18 years, 
28 years 
& 
19 years 

Attempt 
to rape 

Bus driver Urban আশুরলয়ায় বারস তু্রল োরীরক ধষ যরণর 

জেষ্টা, রত্েেে জেপ্তার (কারলর কণ্ঠ, ১৩ 

েুলাই ২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200730275/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200730275/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934598
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934598
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োকাে আশুললোে  হাসড়টকে পাটশ থেট  

োকা বাটস তুটল এক নােীটক ধর্ষ ণটণে থচষ্টাে 

অলভটযাগ পাওো থগটে। এ   নাে গত েলববাে 

োটত এক বাসচালকসহ লতনেনটক থগ্রিাে 

কটেটে পুললশ। থগ্রিােকৃতো হটলন 

‘আশুললো লালসক পলেবহন’ বাটসে চালক 

আলেে থহাটসন (১৮), থগাপালগটঞ্জে কালশোনী 

উপটেলাে সলহেুল ইসলা  (২৮) এবং 

লক্ষ্মীপুে উপটেলাে সেীব (১৯)।  পুললশ 

োনাে, পূব ণপলেচটেে সূত্র ধটে অলভযুক্তটেে 

সটে েলববাে োটত আশুললোে পলাশবাড়ী 

এলাকাে ওই নােীে থেখা হে। ওই নােীসহ 

তাাঁো লতনেন সড়ক লেটে থহাঁট  যাক্তিটলন। 

একপয ণাটে সড়টকে পাটশ ো াঁলড়টে োকা 

আশুললো লালসক পলেবহটনে একট  বাটস 

নােীটক থোে কটে ওিান অলভযুক্তো। পটে 

ধর্ষ ণটণে থচষ্টা কেটল নােীে লচৎকাটে 

আশপাটশে থলাকেন এলগটে এটস তাাঁটেে 

আ ক কটে এবং োনাে খবে থেে। খবে থপটে 

  নাস্থল থেটক লতনেনটক আ ক কটে 

পুললশ।  

20 13 July 20 
 
Samakal 

12 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban োাঁদাবাজে ও জযৌে হয়রারের অরভরযারগ 

েওগাাঁয় জপৌর কাউজিলরসহ ৪ েে জেপ্তার 

(সমকাল, ১৩ েুলাই ২০২০) 

চা াঁোবাক্তে ও থযৌন হেোলনে অলভটযাটগ নওগা াঁ 

থপৌেসভাে ৪ নম্বে ওোটিণে কাউক্তিলে 

থগালাপ েহ ান বনোেসহ চােেনটক থগ্রিাে 

কটেটে পুললশ।  া লাে এেহাে  সূটত্র োনা 

যাে, শহটেে থপাশাটকে থোকাটনে ক ণচােী 

লেপন ও তাাঁে স্ত্রী শান্তনা খাতুন সাত-আ   াস 

https://samakal.com/whole-country/article/200730260/%E0%A6%93-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%AA-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200730260/%E0%A6%93-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%AA-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ধটে নওগা াঁ থপৌেসভাে খাস-নওগা াঁ এলাকাে 

একট  ভাড়া বাসাে বসবাস কটে আসটেন। 

থোববাে োত ১০ াে লেটক কাউক্তিলে থগালাপ 

েহ ান বনোটেে থনতৃটত্ব স্থানীে সাত-

আ েন যুবক লেপটনে ভাড়া বাসাে যান। তাো 

ওই স ে লেপন ও শান্তনাটক প্রকৃত স্বা ী-স্ত্রী 

নে োলব কটে লেপটনে স্ত্রীে সটে অটশাভন 

আচেণ কটেন এবং তাে শ্লীলতাহালনে থচষ্টা 

কটেন। এক পয ণাটে লবর্ষেট   ী াংসাে েনয 

কাউক্তিলে বনোে, লেপটনে কাটে ৫০ হাোে 

 াকা চা াঁো োলব কটেন। োটতে  টধয  ুটিা 

থোটনে  াধযট   াকাে বযবস্থা কেটত বটল 

তাো ওই েম্পলতে ফ্লাট  বাইটে থেটক তালা 

থ টে যান । লেপটনে স্বেনটেে  াধযট  লবর্ষেট  

োনটত থপটে নওগা াঁ সেে োনা পুললশ 

  নাস্থটল উপলস্থত হটে কাউক্তিল বনোে ও 

তাে সেী োটসল, োেহান এবং হৃেেটক আ ক 

কটেন। পটে চা াঁোবাক্তে ও থযৌন হেোলনে 

অলভটযাগ এটন লেপন কাউক্তিলে বনোেসহ 

আ েটনে না  উটল্লখ কটে োনাে  া লা 

কটেন। 

21 13 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

9 July 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

25 years 45 years Attempt 
to  rape 

UP 
member 

Rural েরত্বন্ধী ত্রুণীরক ধষ যণরেষ্টা, ইউরপ সদসয 

জেপ্তার (কারলর কণ্ঠ, ১৩ েুলাই ২০২০) 

ো ালপুটেে থেওোনগঞ্জ উপটেলাে বাক ও 

শ্রবণ প্রলতবন্ধ্ী এক তরুণীটক (২৫) ধর্ষ ণটণে 

থচষ্টাে অলভটযাটগ উপটেলাে পােো ো পেু 

ইউলপে সেসয  ুসলল  উদ্দীনটক থগ্রিাে 

কটেটে পুললশ। অলভটযাগ সূটত্র োনা থগটে, 

গত বহৃস্পলতবাে োটত থেওোনগঞ্জ উপটেলাে 

পােো ো পুে ইউলনেটনে েলক্ষণ ভাতখাওো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934427
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934427
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গ্রাট ে এক েলেদ্র পলেবাটেে বাক ও শ্রবণ 

প্রলতবন্ধ্ী তরুণীটক  ু ন্ত অবস্থাে ধর্ষ ণটণে থচষ্টা 

কটেন ইউলপ সেসয থ া.  ুসলল  উক্তদ্দন (৪৫)। 

এ স ে ওই তরুণীে থচাঁ চাট লচটত থলাকেন 

থসখাটন থগটল ইউলপ সেসয  ুসলল  উক্তদ্দন 

পাললটে যান। এ   নাে ওই তরুণীে  া বােী 

হটে তাে থ টেটক ধর্ষ ণটণে থচষ্টাে অলভটযাটগ 

 ুসলল  উক্তদ্দনটক আসাল  কটে গতকাল 

েলববাে থেওোনগঞ্জ  টিল োনাে একট  

 া লা োটেে কটেন।  

22 12 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

30  June 20 
 

Case File: 
10 July 20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Gang 
raped 

& 
Video of 

rape 

Neighbor Rural সাংঘবদ্ধ ধষ যরণর অরভরযারগ মামলা 

(কারলর কণ্ঠ, ১২ েুলাই ২০২০) 

ক্তঝনাইেটহে কালীগঞ্জ উপটেলাে 

পূব ণবাললোিাো গ্রাট ে এক প্রবাসীে স্ত্রী ও লতন 

সন্তাটনে েননীটক সং বদ্ধ ধর্ষ ণটণে অলভটযাটগ 

পাাঁচেনটক আসাল  কটে কালীগঞ্জ োনাে 

একট   া লা হটেটে।  লভকট   োনান, তাে 

স্বা ী লবটেশ যাওোে পে লতন থ টেটক লনটে 

বালড়টত োটকন। গত ৫/৬  াস যাবৎ সাঈে 

থহাটসন নাট  একেন তাটক থ াবাইটল থোন 

লেত। লবলভন্ন স টে থোটন উিযক্ত কেত এবং 

থোন থেওোে লবর্ষটে কাটো কাটে বলটল 

আ াটক ও আ াে সন্তানটেে থ টে থেলাে 

হু লক লেত। লতলন ভটে কাউটক লকেু বটলনলন। 

এ োড়া থস থোন লেটে নানা স টে কুপ্রস্তাব 

লেত। এেপে ৩০ েনু  েলবাে   নাে লেনগত 

োটত সাঈে থোন লেটে আ াটক  টেে বাইটে 

আসটত বটল। েেো না খুলটল থভটে  টে 

েুকটব।  ানসম্মাটনে ভটে লতলন  টেে েেো 

খুলটতই তাো ৩/৪ েন আ টক বালড়ে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/12/933865
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থপেটনে একট  আ াবাগাটন লনটে যাে। 

এেপে আ াটক তাো থোেপূব ণক ধর্ষ ণণ কটে 

এবং থ াবাইটল থসই েৃশয ধােণ কটে।  লতলন 

অজ্ঞান হটে  াটিে  টধয পটড় োটকন। ২/৩ 

 ণ্টা পে জ্ঞান লেটে আসটল লতলন লববস্ত্র 

অবস্থাে পটড় আটেন থেখটত পান। লতলন 

আটো োনান,   নাে পেলেন সকাটল আল  

কাউটক থকাটনা লকেু োনাটনাে আটগই তাো 

আ াটক থ াবাইল থোটন হু লক লেটত শুরু 

কটে। থযন আল  কাউটক লকেু না বলল। কাউটক 

লকেু বলটল তাো আ াে সন্তাটনে অটনক ক্ষলত 

কেটব ও ধর্ষ ণণ কো লভলিও ইন্টােটনট  থেটড় 

থেটব। আল  এই ভটে চুপ োলক। এেপে তাো 

আ াটক থোন লেটে ৫ লাখ  াকা োলব কটে। 

নাহটল ধর্ষ ণটণে লভলিও ইন্টােটনট  থেটড় 

থেওোে ভে থেখাে। আল   াকা লেটত 

অপােগতা প্রকাশ কেটল তাটেে কাটে োকা 

ওই লভলিও কটেককেন থক থেখাটল পটে 

লবর্ষেট  থলাক োনাোলন হে। সব ণটশর্ষ এ 

বযাপাটে শুক্রবাে (১০ েলুাই) সন্ধ্যাে সং বদ্ধ 

ধর্ষ ণটণে লশকাে গহৃবধূ পাাঁচেনটক আসাল  কটে 

োনাে  া লা কটেন।  

23 12 July 20 
 
Jugantor 

8 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Pornogra
phic 

Neighbor Urban পূবাইরল রডশ সাংরযাগ রদরত্ রগরয় গৃহবধূর 

বাসায় জগাপে কযারমরা! (যুগান্তর, ১২ 

েুলাই ২০২০) 

গােীপুে  হানগেীে পূবাইটল লিশ সংটযাগ 

লেটত লগটে গহৃবধূে বাসাে থগাপন কযাট ো 

বসাটনাে অলভটযাগ উটিটে। স্থানীে তালট ো 

এলাকাে কযাবল অপাটে ে বযবসােী েলেকুল 

ইলসলা , আল ে, োজ্জাক ও শাহীটনে লবরুটদ্ধ 

https://www.jugantor.com/country-news/325311/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%C2%A0
https://www.jugantor.com/country-news/325311/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%C2%A0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

এ অলভটযাগ উটিটে। গত বুধবাে এ অলভটযাগ 

লনটে ওই গহৃবধূ পূবাইল থ টরা োনাে 

অলভটযাগ কটেটেন। । অলভটযাগ সূটত্র োনা 

যাে, পূবাইল োনাে থ  িুবী এলাকাে 

নতুনবালড়ে কাে চলাে পাটশে কা ােগা াঁও 

এলাকাে ইোল টনে ভাড়া বালড়টত উটিন ওই 

গবৃবধূ। থসখাটন প্রবাসী স্বা ী ও েুই থেটলসহ 

োনুোলে থেটক োকটেন ওই নােী। বাসাে লিশ 

ও ইন্টােটন  সংটযাগ লেটত লগটে অলভযুক্তো 

শেককটক্ষ থগাপটন লসলস কযাট ো বলসটে লেটে 

আটসন। লবর্ষেট  লতলন োনটতন না। পটে ওই 

নােীটক কুপ্রস্তাব থেে অলভযুক্তো। প্রস্তাটব 

োক্তে না হটল স্বা ী-স্ত্রীে েলব ও লভলিও 

সা াক্তেক থযাগাটযাগ াধযট  েলড়টে থেোে 

হু লক থেো হে। পটে ওই নােীে শেনকটক্ষ 

ধােণ কো থগাপন লভলিও বােীে  ুটিাটোটন 

পাটিটে থেে অলভযুক্তো। স্বা ী বতণ াটন প্রবাটস 

োকাে লতলন গহৃবধূটক আইটনে আশ্রে থনোে 

কো বটলন। অলভযুক্তটেে থগ্রেতাে কটে দ্রতু 

লবচাে োলব কটে ওই গহৃবধূ বটলন, এো এ ন 

থগাপন কযাট ো অনযটেে বাসােও লাগাটত 

পাটে। আ াে  টতা অনয থকউ থযন 

লভকট  াইে না হে, থস েনয থেটশে প্রচললত 

আইটন তাটেে লবরুটদ্ধ বযবস্থা থনো থহাক। এ 

লবর্ষটে পূবাইল োনাে ওলস নাে ুল হক ভূাঁ ইো 

বটলন, অলভটযাগ থপটেলে। বােী োনাে এটস 

 া লা কেটত চাইটল তেন্ত কটে আইনানুগ 

বযবস্থা থনো হটব 

ARTICLE 



416 women raped in last six months: BMP report (Daily Star, 16 July 2020) 

The government has decided to put a hold on the implementation of low-priority development projects On average, more than two women were raped every day 
in the last six months in the country, said rights body Bangladesh Mahila Parishad (BMP). Citing data collected from reports published in 14 national newspapers, 
BMP yesterday said 416 women were raped and 24 of them killed after rape in last six months, whole two died by suicide following rape. There were also rape 
attempts on 79 others during this time.   BMP disclosed this data at an online press conference titled "Violence against women and justice to them during Covid-
19 crisis". Reading a keynote paper, Maksuda Akhter, director (advocacy and lobby) of central legal aid sub-committee of BMP, said there were 1,451 reports of 
torture and sexual violence against women from January 1 to June 31, including the rape incidents.   She said 244 women were killed in different circumstances 
and 80 died by suicide within the timeframe; 33 women suffered torture by husbands and in-laws for dowry and 62 were kidnapped. Besides, there were three 
incidents of trafficking and 13 cybercrimes and other incidents.  Maksuda said BMP had summited a set of recommendations to the prime minister, concerned 
ministries, administrations and local administrations to prevent sexual violence to women during the pandemic. 
 

কররাোকারল আশঙ্কােেক হারর জবরিরে োরী ও রশশু রেয যাত্ে (সমকাল, ১৫ েুলাই ২০২০) 

 

থকালভি- ১৯ ক্রালন্তকাটল বাংলাটেটশ নােী ও কনযালশশুে প্রলত সলহংসতা আশঙ্কােনক হাটে বকৃ্তদ্ধ থপটেটে। থবটড়টে বালযলববাহও। গত চাে  াটস ৩০৭ েন নােী ও 
লশশু ধর্ষ ণটণে লশকাে হটেটেন। থ া  সলহংসতাে লশকাে হটেটেন ৭৮৮ েন। এটেে  টধয ৪৫৭ েন নােী ও ৩৩১ েন লশশু। এোড়াও এই স টে ১৮ট  বালয 
লববাহটে   না  ট টে। এলেটক,  কটোনাকালীন স টে সংলশ্লষ্টটেে কাটে অলভটযাগ কেটত না পাোে সংলহসতা বাড়টে বটলও োলনটেটেন বাংলাটেশ  লহলা পলের্ষটেে 
ভােপ্রাি সভাপলত েওক্তেো থ াসটল । 

বুধবাে ‘থকালভি- ১৯ ক্রালন্তকাটল নােী ও কনযাে প্রলত সলহংস পলেলস্থলত এবং নযােলবচাে প্রালি’ শীর্ষ ণক আটোক্তেত এক অনলাইটন সংবাে সটম্মলটন এসব তেয োনাটনা 
হে।  লহলা পলের্ষটেে থকন্দ্রীে কল ট ে উটেযাটগ অনুটিত এ সংবাে সটম্মলটন সভাপলতত্ব কটেন সংগিটনে ভােপ্রাি সভাপলত িা.  েওক্তেো থ াসটল । বক্তবয 
োটখন,  সংগিটনে সাধােণ সম্পােক  াটলকা বানু। 

লললখত বক্তটবয সংগিটনে লিটেক্টে ললগযাল অযািটভাটকলস এন্ড ললব অযািটভাটক   াকেুো আখতাে বটলন,  কটোনা সংক কালীন স টে নােীে প্রলত সকল ধেটণে 
সলহংসতা,  লবটশর্ষ পালেবালেক সলহংসতা উটদ্বগেনকভাটব বকৃ্তদ্ধে সাটে সাটে লনয ণাতটনে এক লভন্ন  াত্রা ধােণ কটেটে। ধর্ষ ণণ,  লশশু ধর্ষ ণণ,  বালযলববাহ,  কববালহক 
ধর্ষ ণণ,  লববাহ- লবটিে,  সাইবাে ক্রাই  ও পাচাটেে   না   টে। এই লকিাউটন লশশু ও প্রলতবন্ধ্ী নােীে প্রলত সলহংসতা,  ধর্ষ ণণ,  গণধর্ষ ণটণে   না বকৃ্তদ্ধ থপটেটে। 

িা.  েওক্তেো থ াসটল  বটলন,  থকালভি- ১৯ পলেলস্থলতটত নােী ও কনযাে েীবন অটনক থক্ষটত্র েুলব ণর্ষহ হটে উিটে। সালব ণকভাটব নােী আটন্দালটনে থক্ষটত্র বড় 
ধেটণে প্রভাব থেলটব। লতলন আেও বটলন,  থকালভি পলেলস্থলতটত নােীে প্রলত সৃষ্ট চযাটলঞ্জস ূহ লচলিত কটে েেূ কেটত হটল আলাোভাটব লবলনটোগ কেটত হটব। 
বাংলাটেশ  ধয  আটেে থেটশ উন্নীত হওোে পটে লেল। এই ধাোটক অবযাহত োখটত হটল নােী ও কনযালশশুে প্রলত সলহংসতা প্রলতটোধ কেটত হটব। একই সাটে 
নােীে োেবনলতক ক্ষ তােটনে েনযও কাে কটে যাটি এই সংগিন। 

সম্প্রলত লনব ণাচন কল শটনে আেলপও সংটশাধটনে লবর্ষেট  উটল্লখ কটে লতলন বটলন,  নােীে োেবনলতক অগ্রগলতে থক্ষত্রটক এলগটে লনটত এই সংগিন োেবনলতক 
েটল ৩৩% নােী প্রলতলনলধত্ব লবর্ষটে পলেবতণন আনাে থক্ষটত্র লনব ণাচন কল শটনে লসদ্ধাটন্ত প্রলতবাে োলনটেটে। লতলন নােী- পুরুটর্ষে স তাপূণ ণ স াে গিটন পুরুর্ষটেে 
এলগটে আসাে পাশাপালশ সকলটক ঐকযবদ্ধভাটব  কাে কোে আহ্বান োনান। 

Experts: Urgent action needed to end gender-based violence amid pandemic (Dhaka Tribune, 14 July 2020) 

The UN and regional experts on violence against women and women's rights have called on all states to seize the opportunity to “build back better” by reinforcing 

and expanding efforts they have already made to promote and protect the rights of women in all spheres of life. The Covid-19 pandemic has sparked a pandemic of 

https://www.thedailystar.net/city/news/416-women-raped-last-six-months-bmp-report-1931065
https://samakal.com/bangladesh/article/200730539/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2020/07/14/experts-urgent-action-must-to-end-gender-based-violence-pandemic


gender-based violence and discrimination against women that requires urgent action, said the expert noting that the world struggles to contain the Covid-19 pandemic. 

They said urgent steps must be taken to combat this pandemic within a pandemic, according to a statement issued from Geneva on Tuesday. As countries imposed 

lockdowns to fight the health pandemic, the world saw “dramatic increases in cases of domestic violence, including violence by intimate partners, sexual violence 

and femicide,” the seven experts said on Tuesday in a joint statement.  The experts are Dubravka Šimonovic, special rapporteur on violence against women, its 

causes and consequences; Hilary Gbedemah, chairperson of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women; Elizabeth Broderick, chair of 

the UN Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice; Marceline Naudi, president of the Group of Experts on Action against 

Violence against Women and Domestic Violence of the Council of Europe (Grevio); Margarette May Macaulay, Inter-American Commission on Human Right's 

rapporteur for Women's Rights; Lucy Asuagbor, special rapporteur on Rights of Women in Africa; and Tatiana Rein Venegas, president of the Committee of Experts 

of the Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention. 

Women, girls need more protection in emergencies: UN (Independent, 13 July 2020) 

The UN’s deputy rights chief on Monday said the collective impact of climate change, Covid-19 pandemic and conflict mean that well over 200 million 
people will likely need humanitarian assistance by 2022. “The situation is worrying especially for women and girls,” Nada Al-Nashif, Deputy High 
Commissioner for Human Rights told the UN Human Rights Council at a discussion on how to improve accountability for women and girls in 
emergencies. Women and girls face additional hardships from the pandemic – including sexual abuse, particularly those displaced by war, she said, 
reports UN News. She also said that “experience demonstrates that insecurity and displacement fuel increases in sexual and gender-based violence, 
as well as other crimes and human rights violations such as child, early and forced marriages, or denial of access to sexual and reproductive health 
services.” According to the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), more than 212 million people may need humanitarian 
assistance by 2022. It’s believed that nearly 168 million people are in need of such protection this year, representing around one in 45 people in the 
world, the highest figure in decades. 

ধষ যণ েরত্ররারধ করণীয় (আব্দলু্লাহ আল মামুে, সমকাল, ১০ েুলাই ২০২০) 

বাংলাটেটশে ধর্ষ ণটণে কােণ অনুসন্ধ্ান কেটত চাইটল আ াটেে একেন ধর্ষ ণটকে থো  থেটক থবটড় ওিা বা সা াক্তেকীকেণ প্রক্তক্রোটক লক্ষয কেটত হটব। এটেটশ পলেবাে থেটক 

লশশুটেে থযৌনতা লবর্ষেট টক লনলর্ষদ্ধ লহটসটব লচলিত কটে লশক্ষা থেওো হে। এটত সন্তানো থকৌতূহলবশত অটনক কাে কটে থেটল অলভভাবকটেে অটগাচটে। পটে লশশুট  যখন 

বড় হে, তখন থস থযৌন লশক্ষা পাে হেটতা তাে থকাটনা বন্ধুে কাে থেটক লকংবা ইন্টােটন  থেটক। এ েুট   াধযট ে থকাটনাট ই রুলচশীল থকাটনা লশক্ষা লেটত পাটে না। 

আ াটেে থেটশ এ ন অটনক লবর্ষে আটে, থযগুটলা লনলর্ষদ্ধ লহটসটব থেখা হে। অেচ যুব স াে পক্তি া সংসৃ্কলতে প্রভাটব এসব কাটে উে্বুদ্ধ হটি। থেটশ ২০১৫ থেটক ২০১৮ 

সাল পয ণন্ত ধর্ষ ণণ প্রাে একই থেখাে োকটলও ২০১৯ সাটল তা প্রাে লদ্বগুণ হটে যাে। এ ন বযাপক হাটে ধর্ষ ণণ বকৃ্তদ্ধ পাওোে েনয আেও থযসব লবর্ষে প্রভাবক লহটসটব কাে কটে, 

থসগুটলা হটলা : পালেবালেক সলহংসতা, বাবা- াে লবটিে,  ােকাসক্তক্ত, থপ্রট  বযে ণতা,  ানলসক স সযা, অশ্নীল লবটনােটনে  াধয , ক্ষ তাে অপবযবহাে, লবচাে বযবস্থাে েী ণসূত্রতা, 

প্রটোেনীে কনলতক লশক্ষাে অভাব ইতযালে। 

লবখযাত উপটযাগবােী োশ ণলনক ও অপোধলচন্তক থেটেল  থবন্থা  অপোধ সং ট ত হওোে কােণ বযাখযা কোে েনয একট  তাক্তত্ত্বক বযাখযা থেন। এই তত্ত্ব অনুযােী, একেন বযক্তক্ত 

অপোধ কোে আটগ  টন  টন থ টপ থনে, অপোধ কোে েটল থস কত ুকু আনন্দ পাটব এবং অপোটধে েনয তাে শাক্তস্ত কত ুকু হটত পাটে। যলে শাক্তস্তে তুলনাে আনন্দ থবলশ 

পাটব বটল তাে  টন হে, তাহটল থস অপোধট ে সটে যুক্ত হে। অনযলেটক, যলে আনটন্দে তুলনাে শাক্তস্তে পলে াণ থবলশ হে তাহটল থস অপোধট  কটে না। আ াটেে থেটশ ধর্ষ ণণ না 

ক াে েনয একট  কােণ হটত পাটে শাক্তস্তে অপয ণািতা; কােণ েণ্ডলবলধ প্রণেন কো হটেলেল ১৮৬০ সাটল, যা বতণ ান স টেে অটনক অপোটধে সটে সা ঞ্জসযপূণ ণ নে। দণ্ডবিবির 

৩৭৬ িারা অনুযায়ী ির্ ষণের সণি ষাচ্চ শাস্তি যািজ্জীিন িা ১০ িছণরর কারাদণ্ড। বকন্তু ির্ষমাণন ির্ ষণের প্রণকাপর্ার বিচাণর সসটি পবরির্ষন করা উবচর্। 

http://www.theindependentbd.com/post/250074
https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/200729975/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F


োত্রীরক োরী রেরকৎসক বরলে 'জরপ করর রদরল সব ঠিক হরয় যারব!'(কারলর কণ্ঠ, ১৪ েুলাই ২০২০) 

নােীটেেটক শুধু পরুুর্ষোই থয অসম্মান কটেন তা লকন্তু নে, নােীটক নােীোও অটনক স ে অসম্মান কটেন। োকাে এক হাসপাতাটল লচলকৎসা লনটত যাওো এক লবশ্বলবেযালটেে 

লশক্ষােীে উটদ্দটশয এক নােী লচলকৎসটকে কলেত  ন্তবয থসেক ই এক েৃষ্টান্ত। থসই োত্রীটক স্কোে হাসপাতাটলে নােী লচলকৎসক িা. কােী শা সুন নাহাে বটলটেন, 'থেপ কটে 

লেটল সব লকেু টিক হটে যাটব! 

গত শলনবাে োকাে স্কোে হাসপাতাটল লবশ্বলবেযালটেে এক োত্রী তাে 'ভযাোইলনস াস' থোটগে স সযা লনটে গাইলন লবভাটগে লচলকৎসক িা. কােী শা সুন নাহাটেে কাটে লগটে 

হেোলনে লশকাে হন।  াটক সটে লনটে থসখাটন লগটেলেটলন ওই তরুণী। তাে অলভটযাগ অনুযােী, নানা শােীলেক পেীক্ষা-লনেীক্ষাে এক পয ণাটে ওই লচলকৎসক তাটক বটলন, 'এসব 

থ টেটেে হােটবন্ড এক ু েংলল  াইটপে হওো উলচত, যাটত তাো এটকবাটে থেপ কটে থেটল। এটকবাটে থেপ কটে লেটল সব টিক হটে যাটব। 

ওই োত্রী তাে এক থেসবকু থপাটস্ট এ কো োলনটে ওই লচলকৎসকটক বেকট ে আহ্বান োলনটেটেন। স্কোে হাসপাতাল কতৃ ণপক্ষ এই অলভটযাগ অস্বীকাে কটে একট  লববলৃত 

লেটেটে। তাটত অলভটযাগটক 'অপপ্রচাে' বটল অলভলহত কো হটেটে। তাো বটলটেন, চাইটল ওই োত্রী আইনগত বযবস্থা লনটত পাটেন। 

োত্রীর বাবার বক্তবয 

ওই োত্রীে বাবা োলাল উক্তদ্দন থকাটনা আইনগত বযবস্থা থনটবন না বটল োলনটেটেন। লতলন বটলন, 'আল   টন কলে, শব্দ বা ভার্ষা বযবহাটে লচলকৎসক ভুল কটেটেন। তাে হেোলনে 

থকাটনা উটদ্দশয লেল না। আ াে থ টে ওই ধেটনে ভার্ষা শুটন অপ্রস্তুত হটে থেসবুটক থপাস্ট লেটেটে।' তটব লচলকৎসকটেে ভার্ষাে বযবহাে এবং আচেটণ আটো সংয ী এবং সতকণ 

হওো প্রটোেন বটল লতলন  টন কটেন। 

োরীর অসম্মাে হরহারমশাই ঘরট 

লকন্তু এ ধেটনে   না বাংলাটেটশ হেহাট শা   টলও তাে থকাটনা প্রলতকাে থেখা যাে না। গত থসা বাে কটোনাে ভুো থ স্ট লেটপা ণ থেোে োটে থগ্রিাে হন থেটকক্তে থহলে 

থকোটেে থচোে যান িা. সাবলেনা থচৌধুেী। সা াক্তে থযাগাটযাগ  াধযট  তাে অপোধ লনটে যত না আটলাচনা, তাে থচটে থবলশ আটলাচনা হটি তাে 'শেীে' লনটে। শুধু তাই নে, 

সা াক্তেক থযাগাটযাগ  াধযট  তাে েলব লেটে থযৌন হেোলন ূলক থপাস্টও থেো হটি। সুলপ্র  থকাট ণে আইনেীবী বযালেস্টাে ল লত সানোনা এটক বটলটেন, 'ভাচুণোল থেপ'। র্ার 

মণর্, সংবাে াধয ও এটক্ষটত্র লপলেটে থনই। 

 

Bangladesh Country Profile on Gender-Biased Sex Selection (UNFPA Bangladesh, 13 July 2020) 

Globally, gender-biased sex selection has become a serious concern among policymakers, development partners and researchers because of its implications for 
human rights, as well as its socioeconomic and demographic implications. Gender-biased sex selection is a consequence of interactions between deeply rooted 
religiocultural values and socioeconomic status, as well as traditional norms of patriarchy where son preference prevails and manifests through a skewed sex ratio 
at birth. This country profile provides an overview of trends in sex ratio at birth in Bangladesh, including variations by region, social and economic factors and parity. 
Factors contributing to strong son preference, skewed sex ratio at birth and possible emergence of gender-biased sex selection are presented. The profile concludes 
with a description of the national policy framework and efforts to address the skewed sex ratio at birth, followed by recommendations for future interventions. 

https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2020/07/14/934789
https://bangladesh.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/bangladesh-web.pdf
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Dhaka 
Tribune 

18 July 20 Police 
Case 

Female Househelp 10 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Employer Urban Couple arrested for torturing minor 
househelp in Rupnagar (Dhaka Tribune, 
18 July 2020) 

Police have arrested a couple for allegedly 
torturing a minor girl who is a househelp at 
their flat in Dhaka’s Rupnagar 
neighbourhood. The victim is a 10 year old 
girl from Noakhali. She has been working at 
the couple’s house for around three years. 
She told the police that the couple have 
been physically abusing her for a long time 
for trivial matters. Her primary job 
responsibility was to take care of the two 
children of the house but the couple forced 
her to do other tasks as well. On Saturday 
morning, Shahnaj allegedly poured boiling 
water on the minor girl after she made a 
mistake in one of her chores. Hearing 
screams, neighbours rushed to the spot 
and contacted the police, said 
Asaduzzaman, sub-inspector of Rupnagar 
police station. Mokammel Haque, inspector 
(operation) of the police station, said a 
police team rescued the minor girl from the 
flat, and took her to Shaheed Suhrawardy 
Medical College and Hospital for treating 
her burn injuries. Police arrested the couple 
after a complaint was lodged against them. 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/07/18/couple-arrested-for-torturing-minor-househelp-in-rupnagar
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/07/18/couple-arrested-for-torturing-minor-househelp-in-rupnagar
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Kaler 

Kantho 

16 July 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 45 years Raped Teacher Rural শাশ যায় মাদরাসার সহকারী সুপাররর রবরুরদ্ধ 

শ্লীলত্াহারের অরভরযাগ োত্রীর (কারলর 

কণ্ঠ, ১৮ েুলাই ২০২০) 

যটশাটেে শাশ ণা উপটেলাে থগাগা ইউলনেটনে 

থগাপালপুে ইোপুে আল লনো োলখল  ােোসাে 

সহকােী সুপাে আব্দলু গেুটেে(৪৫)  লবরুটদ্ধ 

অষ্ট  থশ্রলণে এক োত্রীটক (১৪) শ্লীলতাহালনে 

অলভটযাগ ওটিটে।  বাগআাঁচড়া পুললশ তেন্ত 

থকটন্দ্রে উপ পলেেশ ণক (এসআই) আটনাোরুল 

আক্তে  োনান, বহৃস্পলতবাে (১৬ েলুাই) 

থগাপালপুে ইোপুে আল লনো োলখল  ােোসাে 

সহকােী সুপাে আব্দলু গেুে  ােোসা কটক্ষ এই 

  না   ান বটল ওই লশক্ষােী অলভটযাগ 

কটেটেন। এেপে থেটক  ােোসা লশক্ষক 

পলাতক েটেটেন। থগাগা ইউলনেন পলের্ষটেে 

স্থানীে ইউলপ সেসয আব্দসু সালা  বটলন, 

কটোনাে  ােোসা বন্ধ্। লকন্তু অলেস থখালা 

োকাে ওই লশক্ষােীটক কটক্ষ লনটে আব্দলু গেুে 

থোে কটে তাে শ্লীলতাহালন কটেন। পটে 

থ টেট  কাাঁেটত কাাঁেটত বালড় লগটে তাে বাবা ও 

 াটেে কাটে   নাট  খুটল বটল। এেপে থ টেে 

বাবা ও গ্রাট ে স্থানীে থলাকেন  ােোসাে থখা াঁে 

লনটত থগটল অলভযুক্ত গেুে পাললটে যান।  শাশ ণা 

োনাে ভােপ্রাি ক ণকতণা (ওলস) বেরুল আল  

বটলন, শুক্রবাে এ বযাপাটে নােী ও লশশু লনয ণাতন 

আইটনে ৯/৪(খ) ধাোে একট   া লা হটেটে। 

 া লাট  কটেটেন ওই োত্রীে বাবা। অলভযুক্তটক 

আ টকে েনয অলভযান চলটে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936412
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/18/936412
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3 17 July 20 
 

Samakal 

14 Feb 20 
 

Case file: 
16 July 20 

Police 
Case 

Female teenager  
(Disability 

person) 

14 years 25 years Raped Neighbor Urban টঙ্গীরত্ রবরয়র েরত্শ্রুরত্রত্ েরত্বন্ধী 

রকরশারীরক ধষ যণ, আটক ১ (সমকাল,  ১৭ 

েুলাই ২০২০) 

 েীটত ১৪ বেটেে প্রলতবন্ধ্ী লকটশােীটক ধর্ষ ণটণে 

অলভটযাগ পাওো থগটে। এ   নাে বহৃস্পলতবাে 

োটত ক্তেহাে হাসান োলেটক (২৫) নাট  এক 

যুবকটক আ ক কটেটে পুললশ। পুললশ োনাে, 

োলে লহ ােলে ী এলাকাে ভাড়া বাসাে 

োকটতন। লকটশােী তাে প্রলতটবশী লেটলা। 

প্রলতটবশী হওোে োলে প্রােই তাটেে বাসাে 

যাওো আসা কেটতা োলে। গত ১৪ থেব্রুোলে 

েুপুটে লবটেে প্রলতশ্রুলতটত লনে বাসাে থিটক 

লনটে ধর্ষ ণণ কটেন োলে। পটে লকটশােীে 

পলেবােটক ভেভীলত থেলখটে   নাট  ধা াচাপা 

থেওো হে। এে পাাঁচ  াস পে লকটশােী 

অন্তঃসত্ত্বা হটে পড়টল লবর্ষেট  োনাোলন হে। 

অন্তঃসত্ত্বা লকটশােীটক স্বাস্থয পেীক্ষাে েনয 

গােীপুে শহীে তােউক্তদ্দন আহট ে থ লিটকল 

কটলে হাসপাতাটল পািাটনা হটেটে।  েী পূব ণ 

োনাে ওলস থ া. আল নুল ইসলা  োনান, 

 া লা হটেটে । 

4 17 July 20 
 

Samakal 

16 July 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 35 years Raped Neighbor Rural কারলয়ায় রবরয়র েরত্শ্রুরত্ রদরয় 

সু্কলোত্রীরক ধষ যরণর অরভরযাগ(সমকাল,  

১৭ েুলাই ২০২০) 

নড়াইটলে কাললোে লবটেে প্রলতশ্রুলত লেটে এক 

সু্কলোত্রীটক ধর্ষ ণটণে অলভটযাগ উটিটে। এ 

  নাে থশে আলী লবশ্বাস (৩৫) নাট  এক 

প্রবাসীটক থগ্রিাে কটেটে পুললশ। পুললশ োনাে, 

থশে আলী পাাঁচ-েে  াস আটগ থসৌলে আেব 

https://samakal.com/whole-country/article/200730748/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/200730748/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/200730723/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/200730723/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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থেটক থেটশ লেটে আটসন। এেপে থেটকই তাে 

েৃটষ্ট পটড় প্রলতটবশীে সি  থশ্রলণপড়ুো থ টেে 

লেটক। লতলন ওই থ টেট ে পলেবােটক নানাভাটব 

সহটযালগতাে আড়াটল তাে সটে থপ্রট ে 

অলভনে শুরু কটেন। একপয ণাটে তাটক লবটেে 

প্রলতশ্রুলত লেটে েুই-লতন  াস ধটে ধর্ষ ণণ কটে 

আসলেটলন থশে আলী। বহৃস্পলতবাে ওই োত্রীে 

পলেবাটেে থলাকেনসহ প্রলতটবশীো   না 

োনটত থপটে কাললো োনাে োনাটল পুললশ 

তাটক থগ্রিাে কটে। কাললো োনাে ওলস থ া. 

েলেকুল ইসলা    নাে সতযতা লনক্তিত কটে 

বটলন, থশে আলীটক ধর্ষ ণটণে অলভটযাটগ থগ্রিাে 

কো হটেটে। ধলর্ষ ণতা লকটশােীে বাবা বােী হটে 

 া লা কটেটেন। 

5 17 July 20 
 

Naya 
Digantha 

11 June 20 
 

Case file: 
29 June 20 

Police 
Case 

Female Student 16 years 25 years Kidnaped Neighbor  েবাবগরে অপহৃত্ সু্কলোত্রীরক গােীপুর 

জথরক উদ্ধার (েয়া রদগন্ত, ১৭ েলূাই ২০২০) 

লেনােপুটেে নবাবগঞ্জ থেটক খুলশ লন আেলেন 

নাট  নব  থশ্রণী পড়ুো অপহৃত এক 

সু্কলোত্রীটক গাক্তেপুটেে কাললোবকে থেটক 

উদ্ধাে কটেটেন বাবুগঞ্জ োনা পুললশ। এস ে 

 ূল অপহেণকােী থসাহাগ ল ো (২৫) নাট  

একেনটক থগ্রেতাে কো হে। গত বুধবাে 

লেবাগত গভীে োটত অলভযান পলেচালনা কটে 

তাটেে উদ্ধাে ও থগ্রেতাে কো হে। নবাবগঞ্জ 

োনাে ওলস অটশাক কু াে থচৌহান লবর্ষেট  

লনক্তিত কটেটেন। োনা যাে গত ১১ েনু োটত 

উপটেলাে ভােুলেো ইউলনেটনে নোনী োল ো 

গ্রাট ে তলেকুল ইসলা  তলেে থেটল থসাহাগ 

ল ো তাে সহটযাগীটেে লনটে একই গ্রাট ে আব ু

তাটলটবে থ টে পলাশবাড়ী উচ্চ লবেযালটেে 

https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/515804/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/515804/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

নব  থশ্রণীে োত্রী খুলশ লন আেলেনটক 

অপহেণ কটে লনটে যাে। এ   নাে অপহৃত 

সু্কলোত্রীে লপতা আব ুতাটলব বােী হটে গত ২৯ 

েনু নবাবগঞ্জ োনাে অপহেণ ও সহােতাে 

অলভটযাটগ একট   া লা োটেে কটেন। ওই 

 া লাে তেন্তকােী ক ণকতণা এসআই আ: 

োলা  গত বুধবাে গভীে োটত গাক্তেপুটেে 

কাললবকটে অলভযান পলেচালনা কটে 

অপহৃতাটক উদ্ধােসহ অপহেণকােীটক 

থগ্রেতাে কটেন।  

6 16 July 20 
 

Manabzami
n 
 

14 July 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 15 years Raped Neighbor Rural োমালপরুর ৭ বেররর রশশু ধরষ যত্ 

(মােবেরমে, ১৬ েুলাই ২০২০) 

থেলাে থ লান্দহ উপটেলাে ভালুকা গ্রাট  এক 

কৃর্ষটকে ৭ বেটেে লশশুটক পাটশে বালড়ে 

আটনাোে বাগুটেে পুত্র উজ্জল েলকে ধর্ষ ণণ 

কটে। গত  েলবাে েুপুটে এ   না   াে পে 

বুধবাে থ লান্দহ োনাে একট   া লা োটেে 

কো হটেটে।  া লাে এোহাে সুটত্র োনা যাে, 

ো ালপুটেে থ লান্দহ উপটেলাে ভালুকা 

গ্রাট  গত  েলবাে েুপুটে প্রলতটবশী আটনাোে 

বাগুটেে  পুত্র উজ্জল েলকে প্রলতটবশী কৃর্ষটকে 

লশশুটক একা থপটে ধর্ষ ণণ কটেটে বটল োনান। 

পটে লশশুট  লচৎকাে কেটল প্রলতটবশীো এটস 

তাটক আপলিকে অবস্থাে পটে োকটত থেটখ। 

এ স ে উজ্জল েলকে (১৫) থেৌটড় পাললটে 

যাে। প্রলতটবশীো ধলর্ষ ণতা লশশুটক প্রেট  

থ লান্দটহ হাসপাতাটল ভলতণ কটে। পটে অবস্থাে 

অবনলত হটল ো ালপুে থেনাটেল হাসপাতাটল 

ভলতণ কটেন। তটব এ বযাপাটে ো ালপুে 

থেনাটেল হাসপাতাটলে গাইলন লবভাটগে 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=235396&cat=9
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ইনচােণ নাস ণ থোকসানা থবগ  তেয োনাটত 

অস্বীকাে কটেন।এ লবর্ষটে থ লান্দহ োনা 

ভােপ্রাি ক ণকতণা (ওলস) থ া. থেোউল ইসলা  

খান বটলন, ধর্ষ ণক উজ্জল েলকটেে লবরুটদ্ধ 

বুধবাে একট   া লা হটেটে। আসাল টক 

থগ্রিাটেে থচষ্টা অবযহত আটে। 

7 15 July 20 
 

Samakal 

14 July 20 Police 
Case 

Female Child 8 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban শশলকুপায় ৮ বেররর রশশুরক ধষ যরণর 
অরভরযারগ মামলা(সমকাল, ১৫ েুলাই 

২০২০) 

ক্তঝনাইেটহে কশলকুপাে ৮ বেে বেসী এক 
লশশুটক ধর্ষ ণটণে অলভটযাটগ  া লা হটেটে। 
 েলবাে োটত  া লাট  োটেে হে বটল 
োলনটেটেন কশলকুপা োনাে ভােপ্রাি 
ক ণকতণা োহােীে থহাটসন।  া লাে 
এোহাে সূটত্র োনা যাে,   উপটেলাে 

শাহবােপুে গ্রাট ে বালসন্দা ওই লশশুট ে 
বাবা-  া  েলবাে সকাটল লকেুক্ষটণে েনয 

থ টেট টত বালড়টত একা থেটখ বাইটে কাটে 
যান। এ সুটযাটগ প্রলতটবশী আব্দলু কুদু্দটসে 
থেটল ও  াদ্রাসাোত্র োনা  টে েুটক 
লশশুট ে উপে থোেপূব ণক পাশলবক লনয ণাতন 
চালাে। এ স ে লশশুট ে আত্মলচৎকাটে 
থলাকেন েুট  এটল োনা পাললটে যাে। 
  নাে পে পে লশশুট ে স্বেনো েক্তাক্ত ও  
 ূ ূর্ষ ণ অবস্থাে তাটক উদ্ধাে কটে প্রেট  
ক্তঝনাইেহ সেে হাসপাতাটল এবং পটে 
েলেেপুে থ লিটকল কটলে হাসপাতাটল 
ভলতণ কটেন। এ   নাে লশশুট ে লপতা বােী 
হটে োনাটক আসাল  কটে োনাে  া লা 
োটেে কটেটেন। কশলকুপা োনাে ভােপ্রাি 

https://samakal.com/whole-country/article/200730503/%E0%A7%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200730503/%E0%A7%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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ক ণকতণা োহােীে থহাটসন োনান,   ধর্ষ ণক 

পলাতক োকটলও তাটক আ টকে েনয 
অলভযান অবযাহত আটে। 

8 15 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

14 July 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 12 years Raped Neighbor Rural ৪ বেররর রশশুরক ধষ যরণর অরভরযারগ ১২ 

বেররর রকরশার আটক(কারলর কণ্ঠ, ১৫ 

েুলাই ২০২০) 

৪ বেে বেসী লশশুটক ধর্ষ ণটণে অলভটযাগ 

উটিটে ১২ বেটেে এক লকটশাটেে লবরুটদ্ধ। 

পুললশ অলভযুক্ত লকটশােটক আ ক কটে বুধবাে 

েুপুটে লেনােপুে থেলহােটত থপ্রেণ কটে।  

 া লাে এোহাে সুটত্র োনাযাে, গতকাল 

 েলবাে েুপুটে থ টে লশশুট  বালড়ে পাটশ 

থখলা কেলেল। প্রলতটবশী অলভযুক্ত লকটশাে 

লশশুট টক েুসললটে তাটেে বালড়ে থগাোল টে 

লনটে ধর্ষ ণণ কটে। এ স ে থ টে লশশুট ে 

লচৎকাটে লশশুট ে  া ও োেীসহ প্রলতটবশীো 

েুট  এটস েক্তাক্ত অবস্থাে লশশুট টক উদ্ধাে 

কটেন। পটে লশশুট টক লবো পুে উপটেলা 

স্বাস্থয ক টেটে লনটে প্রােল ক লচলকৎসা লেটে 

উন্নত লচলকৎসাে েনয লেনােপুে এ  আব্দেু 

েলহ  থ লিকযাল কটলে হাসপাতাটল ভলতণ 

কোটনা হে। এ   নাে বুধবাে েুপুটে লশশুট ে 

বাবা নােী ও লশশু লনয ণাতন আইটন োনাে  া লা 

োটেে কটেন। পটে পুললশ অলভযান চাললটে 

অলভযুক্ত ওই লকটশােটক আ ক কটে।   

9 15 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

11 July 20 
 

Case file 
14 July 20 

Police 
Case 

Female teenager 
 

(Disability 
person) 

14 years 20 years Raped Neighbor Rural দগু যাপরুর েরত্বন্ধী রকরশারী ধষ যরণর ঘটোয় 

যুবক আটক (বাাংলারদশ েরত্রদে, ১৫ 

েুলাই ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935170
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/15/935170
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/15/548518
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/15/548518
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থনত্রটকানাে েুগ ণাপুে উপটেলাে এক বুক্তদ্ধ 

প্রলতবন্ধ্ী লকটশােী (১৪) ধর্ষ ণটণে   নাে অলভযুক্ত 

থ াোটম্মল হক (২০) যুবকটক পুললটশ থসাপেণ 

কো হটেটে। পুললশ ও স্থানীে সুটত্র োনা থগটে, 

গত শলনবাে  েুপুটে লকটশােী বালড়ে পাটশে 

পুকুটে থগাসল কেটত যাক্তিল। পলে টধয ওই 

গ্রাট ে আব্দলু খাটলটকে থেটল থ াোটম্মটলে 

সাটে থেখা হে। থ াোটম্মল েুসললটে তাে  টে 

লনটে সাউন্ডবটে গান থেটড় লকটশােীটক ধর্ষ ণন 

কটে। েী ণ স ে অলতবালহত হটল লকটশােীে 

পলেবাটেে থলাকেন তাটক থখা াঁে কেটত থবে 

হটল আশপাটশে থলাকেটনে সহােতাে 

থ াোটম্মটলে  ে থেটক লকটশােীটক উদ্ধাে 

কো হে।  

10 15 July 20 
 

Naya 
Digantha 

14 July 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 47 years 
& 
45 years 

Kidnaped Neighbor Urban খুলো জথরক অপহৃত্ রশশু কুঠষ্টয়া জথরক 

উদ্ধার (েয়া রদগন্ত, ১৫ েুলাই ২০২০) 

খুলনা  হানগেীে ল োপাড়া থেটক অপহৃত 

লশশু োইো আক্তাে থোোটক কুটষ্টো থেটক 

উদ্ধাে কটেটে খুলনা  হানগে পুললশ। 

অপহেটণে সাটে েলড়ত কুটষ্টোে কাঞ্চনপুে 

এলাকাে আব ুতাটলব লবশ্বাটসে থেটল োরুক 

লবশ্বাস (৪৭) ও তাে স্ত্রী রুলবনা আক্তােটক (৪৫) 

থগ্রেতাে কো হটেটে। থকএ লপে থিপুট  

পুললশ কল শনাে (েলক্ষণ) এ  এ  

শালকলুজ্জা ান োনান, খুলনা  হানগেীে 

 ু পাড়া ল োপাড়া থেটক  েলবাে সকাল 

৯ াে লেটক েলন থ ালযাে চাে বেটেে থ টে 

োইো আক্তাে থোোটক চকটল  খাওোটনাে 

প্রটলাভন থেলখটে তুটল লনটে যাওো হে। এক 

প্রলতটবলশে  াধযট  েলন থ ালযাে স্ত্রী নাসলেন 

https://www.dailynayadiganta.com/khulna/515386/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/515386/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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থবগ  লবর্ষেট  োনটত পাটেন। লতলন অটনক 

থখা াঁোখুাঁক্তে কটেও থকাটনা হলেস না কেটত 

থপটে অবটশটর্ষ পুললটশে কাটে অলভটযাগ 

কটেন। এেপে নাসলেটনে কাটে ২ লাখ  াকা 

 ুক্তক্তপণ োলব কটে অপহেণকােীো। থসই 

থ াবাইল নম্বে রালকং কটে  েলবাে লেবাগত 

োত সাটড় ৩ াে লেটক কুটষ্টো থেলাে 

কাঞ্চনপুে এলাকা থেটক লশশু থোোটক উদ্ধাে 

কটে পুললশ। এস ে অপহেটণে সাটে েলড়ত 

োরুক লবশ্বাস ও তাে স্ত্রীটক থগ্রেতাে কো হে। 

11 14 July 20 
 

Jugantor 

11 July 20 Police 
Case 

Female Student 16 years Not 
available 

Raped Teacher Urban োইরভট পিারোর সময় দশম জশ্ররণর 

োত্রীরক ধষ যণ, রশেক জেেত্ার (যুগান্তর, 

১৪ েুলাই ২০২০) 

েলেেপুটেে সেেপুে উপটেলাে কােী 

থেবুটন্নো সেকালে বাললকা উচ্চ লবেযালটেে 

সহকােী লশক্ষক ল োনুে েহ ান েশ  থশ্রলণে 

এক োত্রীটক ধর্ষ ণণ কটেটে। এ   নাে অলভযুক্ত 

লশক্ষকটক সেেপুে োনা পুললশ আ ক কটে 

থেলহােটত থপ্রেণ কটেটে। োনা থগটে, 

লশক্ষক ল োনুে েহ াটনে বাসাে প্রাইটভ  

পড়ত ওই লশক্ষােী। প্রাইটভ  পড়াটনাে স ে 

লবলভন্ন প্রটলাভন থেলখটে ও ভাটলাবাসাে োটল 

থেটল ওই লশক্ষােীটক। লশক্ষক ল োনুে েহ ান 

তাে কায ণকলাটপে েলব থ াবাইটল ধােণ কটে 

ইন্টােটনট  থেটড় থেোে হু লক লেটে েী ণলেন 

যাবৎ ওই লশক্ষােীটক ধর্ষ ণণ কটে আসলেল। গত 

শলনবাে উপটেলাে বাইশেলশ েল োে বালড়ে 

পলেতযক্ত ভবটনে োটে লনটে ওই লশক্ষােীটক 

ধর্ষ ণণ কটে। ধর্ষ ণটণে একপয ণাটে স্থানীে থলাকেন 

থ ে থপটল উক্ত লশক্ষােীটক থেটখ লশক্ষক ল োন 

https://www.jugantor.com/country-news/325991/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/325991/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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পাললটে যাে। পটে লবর্ষেট  অলভভাবকো 

োনটত পাটে। এ   নাে থসা বাে োটত 

লশক্ষােীে লপতা বােী হটে সেেপুে োনাে নােী ও 

লশশু লনয ণাতন আইটন  া লা োটেে কটেন।  

12 14 July 20 
 

Samakal 

12 July 20 Police 
Case 

Male Student 13 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural েয়পুরহারট রেরখাাঁরের পররদে 
মাদ্রাসাোরত্রর ঝুলন্ত মররদহ উদ্ধার 

(সমকাল, ১৪ েুলাই ২০২০) 

েেপুেহাট ে পাাঁচলবলবটত থসাহাগ থহাটসন 
( ১৩)  নাট  এক  াদ্রাসাোটত্রে ঝুলন্ত 

 েটেহ উদ্ধাে কটেটে পুললশ। প্রতযক্ষেশীো 
োনাে,  থসা বাে সকাটল বটৃষ্টে  টধয োতা 

লনটে বালড় থেটক থবে হে থসাহাগ। সন্ধ্যাে 
বালড়টত না থেোে স্বেনো অটনক 
থখা াঁোখুাঁক্তে কটেন। োটত গ্রাট ে  সক্তেটেে 
 াইটক ওই োটত্রে লনটখা াঁটেে লবর্ষেট  প্রচাে 
কো হে।  েলবাে থবলা ১২ াে লেটক 
নন্দইল গ্রাট ে বুড়া লবলবে  াোে এলাকাে 
একেন স্থানীে কচুে শাক তুলটত লগটে 
কলা গাটেে সটে থসাহাটগে থেহ ঝুলন্ত 
অবস্থাে থেখটত পান। এস ে তাে লচৎকাটে 
আটশ পাটশে থলাকেন   নাস্থটল এটস 
পুললটশ খবে থেে। পটে পুললশ লগটে ওই 
োটত্রে  েটেহ উদ্ধাে কটে  েনাতটন্তে 
েনয েেপুেহা  থেলা আধুলনক 
হাসপাতাটলে  টগ ণ পািাে। 

13 14 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

12 July 20 News 
report 

Female Child 
 

(Disability 
person) 

13 years 35 years Raped Neighbor Rural েরত্বন্ধী রশশুরক ধষ যরণর অরভরযাগ 

(কারলর কণ্ঠ, ১৪ েুলাই ২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200730363/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200730363/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934796
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যটশাটেে ক্তঝকেগাোে  ানলসক প্রলতবন্ধ্ী এক 

লশশুটক ধর্ষ ণটণে অলভটযাগ উটিটে।  োনাটগটে, 

 াট টকা ো গ্রাট ে কলুপাড়াে ১৩ বেে বেসী 

 ানলসক প্রলতবন্ধ্ী এক থ টেটক প্রলতটবশী 

 লনরুজ্জা ান (৩৫) গত েলববাে থবলা ১১ াে 

স ে থখলাে েটল বালড়েপাটশ এক েেটল 

লনটে ধর্ষ ণণ কটে।  লনরুজ্জা ান একই এলাকাে 

 ৃত আল ে থহাটসটনে থেটল। ধলর্ষ ণত থ টেট ে 

 া েলেো খাতুন োনান, তাাঁে  ানলসক প্রলতবন্ধ্ী 

থ টে বড় বালড়ে ( ান্নাটনে) পাটশ সােীটেে 

সাটে বটসলেল। থসখান থেটক  লনরুজ্জা ান 

থখলাে কো বটল তাটক থিটক  াটিে থভতে 

বাগাটন লনটে ধর্ষ ণণ কটে। এস ে আল   াটি 

জ্বালানী আনটত যাক্তিলা । আ াে থযটত থেটখ 

 লনরুজ্জা ান থেৌৌঁটড় পালাে। তখন আ াে 

থ টেে গাটে কাো াট  ও পেটনে থপাশাক 

থেড়া লেল। অলভযুক্ত  লনরুজ্জা ান োনান, 

থ টেট টক লতলন ধর্ষ ণণ কটেলন। তাাঁে সাটে  াটি 

থযটত লগটে থ টেট  পটড় লগটেলেল।  হাক্তেেবাগ 

ইউলনেন থচোে যান আতাউে েহ ান ল ন্ ু 

োনান,   নাট  লনটে আে োটত বসাবলস হটব।  

োনাে ওলস আব্দেু েজ্জাক োনান, লবর্ষেট  

লতলন োটনন না। তটব   না সতয হটল 

স্থানীেভাটব  ী াংসাে সুটযাগ থনই। 

14 14 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

13 July 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 22 years Raped Neighbor Rural ধষ যরণর রশকার সু্কলোত্রী, আটক ১ (কারলর 

কণ্ঠ, ১৪ েুলাই ২০২০) 

থশেপুটেে শ্রীবেেীটত নব  থশ্রলণে এক 

োত্রীটক লবটেে কো বটল ধর্ষ ণটণে   নাে 

ধর্ষ ণণকােীে সহটযাগী আ ক হটেটে। আ ক 

সহটযাগী তালতহা ী ইউলনেটনে বকচে গ্রাট ে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934719
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আ. কলেট ে থেটল েটুেল (২২)। ধর্ষ ণটণে 

লশকাে ওই সু্কলোত্রী ও তাে পলেবাটেে 

থলাকেন োনান, বকচে গ্রাট ে বালসন্দা ও 

ইউলপ সেসয েলেকুল ইসলা  ওেটে আন্ডাে 

থেটল থোনাইে এে সাটে প্রাে এক  াস আটগ 

থ াবাইল থোটন পলেচে হে। গত ১৩ েলুাই 

থসা বাে সকাল ১১ াে লেটক থ াবাইটল বালড় 

থেটক থিটক থনে। পটে থোনাইে ও েটুেল 

অট ালেকশাে থবড়াটনাে কো বটল তাটক 

বাললেলুে অলেস পাড়াে পাহালড় ট লাে লনেণন 

স্থাটন লনটে যাে। এে পে লবটেে কো বটল তাটক 

একালধকবাে ধর্ষ ণণ কটে। পটে থ টে থেলাে 

হু লক লেটল থস লচৎকাে থেে। এ স ে 

আশপাটশে থলাকেন এটল থোনাইে ও তাে 

অপে সহটযাগীো পাললটে যাে। তটব েটুেলটক 

আ ক কটে স্থানীেো।  

15 14 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

13 July 20 Police 
Case 

Female Teenager 
(Disability 

person) 

15 years 22 years Raped Neighbor Rural বুজদ্ধেরত্বন্ধী রকরশারীরক ধষ যণ, অরভযুক্ত 

আটক (কারলর কণ্ঠ, ১৪ েুলাই ২০২০) 

লসোেগটঞ্জ বুক্তদ্ধপ্রলতবন্ধ্ী এক লকটশােীটক 

ধর্ষ ণটণে অলভটযাটগ এক যুবকটক আ ক কটেটে 

পুললশ। থসা বাে ধর্ষ ণটণে অলভটযাটগ থ াহাম্মে 

লবেে (২২) নাট ে ওই যুবকটক পুললশ থপৌে 

এলাকাে থ ৌলভী পাড়া গ্রাট ে লনে বালড় থেটক 

আ ক কটে। পুললশ ও সেে োনাে োটেে কো 

 া লা সূটত্র োনা যাে, থপৌে এলাকাে 

থ ৌলভীপাড়া গ্রাট ে বুক্তদ্ধপ্রলতবন্ধ্ী ১৫ বেটেে 

এক লকটশােীটক একা থপটে অলভযুক্ত ধর্ষ ণক 

লবেে থকৌশটল তাটক লনে বালড়টত লনটে যাে। 

এেপে বালড়সংলে একট  েলে কােখানাে  টধয 

লনটে তাটক ধর্ষ ণণ কটে। থ টেট ে  া তাে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934646
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/14/934646
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প্রলতবন্ধ্ী থ টেট টক খুাঁটে না থপটে থখা াঁোখুাঁক্তে 

কেটত োটক। একপয ণাটে প্রলতটবশীো প্রলতবন্ধ্ী 

থ টেট টক লবধ্বস্ত অবস্থাে থেখটত থপটে তাে 

 াটক খবে থেে। এ বযাপাটে লসোেগঞ্জ সেে 

োনাে একট  ধর্ষ ণণ  া লা োটেে কো হটেটে।  

16 13 July 20 
 

Samakal 

13 July 20 Police 
Case 

Female Student 16 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Rural বিাইোরম সু্কলোত্রীর লাশ উদ্ধার 

(সমকাল, ১৩ েুলাই ২০২০) 

নাট াটেে বড়াইগ্রাট  থসা বাে সকাটল লনে  ে 

থেটক বর্ষ ণা নাট  এক সু্কলোত্রীে লাশ উদ্ধাে 

কটেটে পুললশ। উপটেলাে থোোড়ী 

ইউলনেটনে কু রুল  ধযপাড়া গ্রাট  এই   না 

 ট । বর্ষ ণা ওই গ্রাট ে েেনাল আটবেীটনে থ টে 

এবং ো াগাড়ী উচ্চ লবেযালটেে নব  থশ্রলণে 

োত্রী। বড়াইগ্রা  োনাে ওলস (তেন্ত) সু ন আলী 

বর্ষ ণাে পলেবাটেে বোত লেটে োনান, থোববাে 

লবকটল সু্কলোত্রী পলেবাটেে সাটে অলভ ান কটে 

লনে  টে যাে। পটে থকাটনা এক স ে থস লবর্ষ 

পান কটে আত্মহতযা কটে। খবে থপটে লাশ 

উদ্ধাে কটে  েনাতেটন্তে েনয  টগ ণ পািাটনা 

হটেটে। এ   নাে োনাে একট  অপ ৃতুয 

(ইউলি)  া লা োটেে কো হটেটে। 

17 13 July 20 
 

Samakal 

13 July 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 31 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural বিাইোরম রশশুরক ধষ যণ জেষ্টার অরভরযারগ 

যুবক জেেত্ার (সমকাল, ১৩ েুলাই ২০২০) 

নাট াটেে বড়াইগ্রাট  েে বেটেে এক লশশুটক 

ধর্ষ ণণ থচষ্টাে অলভটযাটগ আবুল কাটশ  (৩১) 

নাট ে এক যুবকটক থগ্রেতাে কটেটে পুললশ। 

পুললশ ও স্থানীেো োনান, সকাটল লশশুট  

পাশ্ববতী খালাে বালড়টত যাক্তিল। এস ে আবুল 

https://samakal.com/whole-country/article/200730279/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200730278/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200730278/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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কাটশ  তাটক েুসললটে লনে  টে লনটে ধর্ষ ণণ 

থচষ্টা কটে। এস ে লশশুট  কান্না শুরু কেটল 

তাটক থেটড় থেে।   নাট  ওই লশশু বালড়টত 

লগটে তাে বাবা- াটক োনাে। পটে লশশুট ে  া 

োনাে অলভটযাগ লেটল আবলু কাটশ টক 

থগ্রেতাে কটে পুললশ। স্থানীে ইউলপ সেসয আব ু

সাঈে বটলন, আবুল কাটশ  প্রােই এ ন 

ক ণকাণ্ড কটে োটক। তাটক আ টকে পটে আে 

৩-৪ েন অলভভাবক অলভটযাগ লনটে োনাে 

যাটি বটল শুটনলে। বড়াইগ্রা  োনাে ভােপ্রাি 

ক ণকতণা লেললপ কু াে োস   নাে সতযতা 

লনক্তিত কটে বটলন, লশশুট ে  াটেে 

অলভটযাটগে লভলিটত অলভযুক্ত কাটশ টক 

থগ্রেতাে কো হটেটে। 

18 13 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

4 July 20 
 

Case file 
12 July 20 

Police 
Case 

Female Child 4 years 22 years Attempt 
to rape 

Neighbor Urban ৪ বেররর রশশুরক ধষ যণরেষ্টার অরভরযাগ, 

যুবক জেপ্তার (কারলর কণ্ঠ, ১৩ েুলাই 

২০২০) 

নাোেণগঞ্জ  হানগটেে লসক্তদ্ধেগটঞ্জ চাে বেটেে 

এক প্রলতটবশী লশশুটক ধর্ষ ণণ থচষ্টাে অলভটযাটগ 

োে ুথশখ (২২) নাট  এক যুবকটক থগ্রিাে 

কটেটে পুললশ। গত ৪ েলুাই শলনবাে লেবাগত 

োত থেড় াে তাে চাে বেটেে লশশু থ টে বযো 

বযো বটল কান্না কটে উটি। তখন তাটক থকাোে 

বযো ক্তেজ্ঞাসা কেটল তাে থ টে তাটক তাে 

থযৌনাটে বযো বটল োনাে। এস ে থস তাে 

থ টেে পযান্ট খুটল থেখটত পাে তাে থযৌনাে 

লাল হটে আটে। তখন থস তাে থ টেটক থক ন 

কটে উক্ত স্থাটন বযো থপটেটে ক্তেজ্ঞাসা কলেটল 

লশশুট  োনাে, গত শুক্রবাে সকাল থপৌটন 

৮ াে থ টেট  বাসাে রুট ে পূব ণ পাটশে থগট ে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934479
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934479
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আড়াটল প্রস্রাব কেটত থগটল অলভযুক্ত োে ুথশখ 

তাটক িালকো লনো তাে পলেলহত পযান্ট খুললো 

থযৌনাটে আেুল লেটে ধর্ষ ণটণে থচষ্টা কটে। 

থ টেট  লচৎকাে কোে থচষ্টা কেটল তাে  ুখ 

চালপো ধটে এবং উক্ত লবর্ষটে কাউটক লকেু 

বলটত লনটর্ষধ কটে। থ টেট  আটো োনাে, 

তাটক এই অলভযুক্ত লবলভন্ন স ে উক্ত স্থাটন 

একই ভাটব ধর্ষ ণটণে থচষ্টা কটে। এ বযাপাটে 

লসক্তদ্ধেগঞ্জ োনাে ভােপ্রাি ক ণকতণা (ওলস) 

কা রুল োরুক োনাে, এ   নাে ভুক্তটভাগী 

লশশুট ে  া অলভযুক্ত োে ুথশখটক আসাল  কটে 

একট   া লা োটেে কটেটে। গত েলববাে োটত 

লশশুট ে  াটেে অলভটযাটগে থপ্রলক্ষটত 

লসক্তদ্ধেগটঞ্জে আট  ওোপো কটলানী এলাকা 

থেটক তাটক থগ্রিাে কো হটেটে। 

19 13 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

12 July 20 
 

Case file 

Police 
Case 

Female Student 13 years 40 years Raped Neighbor Rural োাঁদপুরর রশশুরক ধষ যণ ও গভযপারত্র 

অরভরযারগ ধষ যক জেপ্তারঃ ঘটো ধামাোপা 

ও সহায়ত্ায় ১১ েরের রবরুরদ্ধ মামলা 

(কারলর কণ্ঠ, ১৩ েুলাই ২০২০) 

চা াঁেপুটে লশশুটক ধর্ষ ণণ ও অববধ গভণপাটতে 

অলভটযাটগ একেনটক থগ্রিাে কটেটে পুললশ। 

  নাট  ধা াচাপা ও ধর্ষ ণকটক সহােতাে ১১ 

েটনে লবরুটদ্ধ  া লা কটেটেন লশশুে  া। এে 

আটগ োহােীে থহাটসন েক্তেণ নাট   ূল 

আসাল টক েলববাে োটত সেে উপটেলাে 

বাবুেহা  থেটক আ ক কো হে। গত চাে  াস 

আটগ বালড়ে পাটশ খালপাটড় থখলটত যাে 

লশশুট । থসখাটন  ুখ থচটপ ধটে ধর্ষ ণণ কটে 

োহােীে থহাটসন েক্তেণ (৪০)। এেপে ভেভীলত 

থেলখটে আটো কটেকবাে ধর্ষ ণটণে লশকাে হে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934150
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934150
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/13/934150
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লশশুট । একপয ণাটে পঞ্চটশ্রলণটত পড়ুো এই 

লশশুট  অন্তঃসত্ত্বা হটে পটড়। গত এক সিাহ 

আটগ লম্প  োহােীে ও তাে স্ত্রীসহ কটেকেন 

চা াঁেপুে শহটেে একট  লললনটক এটন লশশুট ে 

গভণপাত   াে। এই   নাে পে লবর্ষেট  এলাকাে 

েলড়টে পটড়। এটত লবব্রত হটে লশশুে বাবা- া 

স্থানীে থ ম্বাে আব্দলু আউোল, সু্কল কল ট ে 

সভাপলত থ াস্তো  ালসহ লবলভন্নেটনে কাটে 

েুট  যান। এই লনটে তাো কটেক েো থেন-

েেবাে কটে বযে ণ হন। অলভটযাগ েটেটে, এসব 

স্থানীে বযক্তক্তো   নাট  ধা াচাপা থেওোে থচষ্টা 

কটেন। 

20 13 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

31 May 20 
 

Case file 
 

12 July 20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

40 years Raped Neighbor Rural সু্কলোত্রীরক ধষ যরণর অরভরযারগ মামলা 

(বাাংলারদশ েরত্রদে, ১৩ েুলাই ২০২০) 

ঝালকাটিে োোপুটেে বড় গালুো গ্রাট  এক 

সু্কলোত্রীটক ধর্ষ ণটণে অলভটযাটগ ৩ সন্তাটনে 

েনক ো াল থহাটসটনে (৪০) লবরুটদ্ধ েলববাে 

োটত োনাে  া লা হটেটে। ো াল ওই গ্রাট ে 

 ৃত থহাটসন আলীে থেটল। োোপুে োনাে 

এসআই  াসুে শেীে োনান, ৩১ থ  েুপুটে 

বালড়ে পাটশে একট  পুকুটে থগাসল কটে 

থগাসলখানাে থপাশাক পলেবতণটনে স ে ওই 

োত্রীটক থোেপূবকণ ধর্ষ ণণ কটে ো াল। 

আসাল টক থগ্রেতাটে পুললশী অলভযান অবযাহত 

আটে।  

21 12 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

4 July 20 
 

Case file 
 

10 July 20 

Police 
Case 

Female Student 12 years 55 years Raped Teacher Rural েন্দীোরম জসই ধষ যক হারেে জেেত্ার 

(বাাংলারদশ েরত্রদে, ১২ েুলাই ২০২০) 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/13/548084
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/12/547738
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বগুড়াে নন্দীগ্রাট  থসই ধর্ষ ণক হাটেে রুহুল 

কুদু্দস (৫৫)-থক থগ্রেতাে কটেটে পুললশ।  োনা 

থগটে, ধর্ষ ণটণে লশকাে থসই লশশুট  এলাকাে 

সেকালে প্রােল ক লবেযালটে পঞ্চ  থশ্রলণটত 

পটড়। সু্কটল যাওোে আটগ প্রলতলেন সকাটল 

এলাকাে অনয লশশুটেে সটে থসও গ্রাট ে 

হাটেে রুহুল কুদু্দটসে বালড়টত আেলব পড়টত 

যাে। থসলেন হাটেটেে বালড়টতও পলেবাটেে 

থলাকেন থকউ লেল না। এই সুটযাটগ পড়াটশটর্ষ 

সবাইটক েুট  লেটলও লশশুট টক (১২) েবক 

থনটবন (পড়া ধেটবন) বটল হাটেে রুহুল কুদু্দস 

তাটক বসটত বটল। অনয লশশুো চটল যাওোে 

পে লম্প  হাটেে তাটক ধর্ষ ণণ কটে। লশশুট  

লচৎকাে কেটত োকটল তাে  ুটখ কাপড় চাপা 

লেটে তাটক ধর্ষ ণণ কটে লম্প  হাটেে রুহুল 

কুদু্দস। এভাটব থবশ কটেকবাে লশশুটক ধর্ষ ণণ 

কো হে। এক পয ণাটে ধর্ষ ণটণে কো কােও কাটে 

বলটল তাটক থ টে থেলা হটব বটল ওই হাটেে 

লশশুটক ভে থেখাে। এই ভটে লশশু বালড়টত 

পলেবাটেে কাউটক োনােলন। সম্প্রলত ওই োত্রী 

অসুস্থ হটে পটড়। এেপটে গত ৪ েলুাই 

নন্দীগ্রা  থহলে থকোে লললনক অযান্ড 

িাোগলনটষ্টক থসন্টাটে লশশুট ে 

আল্রাসটনাগ্রালে কো হে। ওই লেটপাট ণ 

থ টেট টক লতন  াটসে গভণবতী বটল উটল্লখ কো 

হে। 

 

ARTICLE 

Spike in school dropout and child marriage predicted: We cannot lose our hard-earned successes (Daily Star, editorial, 19 July 2020) 

https://www.thedailystar.net/editorial/news/spike-school-dropout-and-child-marriage-predicted-1932393


As a number of national and international reports have revealed, the impacts of Covid-19 on primary and secondary level students in Bangladesh (and in many other 

countries of the world) will be massive as school dropout rate could increase due to the prolonged school closure, which may eventually lead to an increase in child 

marriage and child labour. A recent Save the Children report put Bangladesh among 28 countries where children are at moderate or high risk of dropping out of 

school while "girls are at increased exposure to gender-based violence and risk of child marriage." According to the Directorate of Primary Education (DPE), the 

dropout rate in primary education was 49.3 percent in 2008, which came down to 17.9 percent last year. It is, therefore, concerning to learn that all the successes 

attained in recent years by the government and non-government organisations to check the dropout rate may be lost due to the impact of the pandemic. Sadly, an 

increase in child marriage is already visible across the country. According to Manusher Jonno Foundation, 462 girls were victims of child marriage in June this year 

while the number was 170 in May. The reasons for the increase, as described by the NGO, included a lack of monitoring by local government authorities amid the 

pandemic, closure of schools, social insecurity, poverty, etc. 

স্থােীয় েশাসে দায় এিারত্ পারর ো: বালযরববাহ ও রশশু রেয যাত্ে (েথম আরলা, ১৭ েুলাই ২০২০) 

কটোনাকাটল েনেীবটন থয অে ণবনলতক অলভ াত সৃটষ্ট হটেটে, থসট  েৃশয ান। হিাৎ কটে কাে হাোটনা অভাবী  ানুর্ষটক সেকালে–থবসেকালে লবলভন্ন সংস্থা সহােতাও কেটে; যলেও 

তা প্রটোেটনে তুলনাে ক । লকন্তু সা াক্তেক থক্ষটত্র থযসব অলভ াত কতলে কটেটে, থসট  তত া েৃশয ান না হওোে অটনটকে নেটেে বাইটেই থেটক যাটি। বালযলববাহ ও লশশু 

লনয ণাতন থস েক ই উটদ্বগেনক   না।  

থস্বিাটসবী সংগিন  ানুটর্ষে েনয োউটন্ডশটনে (এ ক্তেএে) েলেপ টত, েনু  াটস লশশু লনয ণাতন ও বালযলববাটহে হাে গত এলপ্রল ও থ   াটসে তুলনাে থবটড়টে। েটুন ৪৬২ট  

কনযালশশু বালযলববাটহে লশকাে হে। ২০৭ট  বালযলববাহ বন্ধ্ সম্ভব হটেটে। থ   াটস বালযলববাটহে সংখযা লেল ১৭০ট । বন্ধ্ কো হটেটে ২৩৩ট । অে ণাৎ এক  াটস বালযলববাহ থবটড়টে 

২৯২ট । অনযলেটক একই স টে ২ হাোে ৮৯৬ট  লশশু লবলভন্ন ধেটনে লনয ণাতটনে লশকাে হটেটে। থ   াটস লনয ণাতটনে এই সংখযা লেল ২ হাোে ১৭১। কটোনাকাটল নােী ও লশশুো 

থক ন আটে তা োনাে েনয  ানুটর্ষে েনয োউটন্ডশন এলপ্রল থেটক থ ললটোটনে  াধযট  লনেল ত তেয সংগ্রহ কটে আসটে। এট  ভাটলা উটেযাগ।  

কটোনাকাটল বালযলববাহ থবটড় যাওোে কােণ কী? ব্রযাটকে গটবর্ষণাে বলা হে, ৮৭ শতাংশ বালযলববাহ হটি থ টেে ভলবর্ষযৎ লনটে েুক্তিন্তাে কােটণ। ৭১ শতাংশ বালযলববাহ হটি 

সু্কল বন্ধ্ োকাে সুটযাটগ। আে ৬২ শতাংশ থক্ষটত্র অলভভাবক থ টেে লবটে লেটিন প্রবাসী ভাটলা পাত্র পাওো থগটে, এই যুক্তক্ত থেলখটে।  

কােণ যা–ই থহাক, বালযলববাহ একট  গুরুতে অপোধ। থয অল্প বেস্ক থেটল বা থ টেে লবটে থেওো হে, তাো অপোধী নে। অপোধী হটলন অলভভাবক ও কাক্তে, যাঁাাো থসই লবটেে 

বযবস্থা কটেন।  া–বাবা অসটচতন বটল অটনক স ে অল্প বেটস থ টেটক লবটে লেটে ভাে ুক্ত হটত চান। লকন্তু এে  াধযট  তাাঁো থয আসটল থ টেে সব ণনাশ কেটলন, থসট  ভাটবন 

না। এে প্রলতকাটে পাড়া প্রলতটবশী, স্থানীে েনপ্রলতলনলধ ও প্রশাসটনে আেও উটেযাগী ভূল কা থনওো উলচত। অটনক থক্ষটত্র থনওো হে। 

লকন্তু কটোনাকাটল স্থানীে েনপ্রলতলনলধ ও প্রশাসন এে থ াকালবলা ও ত্রাণসা গ্রী লবতেণ কাটে বযস্ত োকটে। এ কােটণ নালক বালযলববাটহে লেটক নেে লেটত পােটে না। এট  থখা াঁড়া 

অেহুাত। তাটেে অবশযই এই গুরুতে সা াক্তেক বযালধ ও অপোটধে প্রলত নেে লেটত হটব। ‘আ াটেে োনাটনা হেলন’ বটল প্রশাসলনক ক ণকতণাো োলেত্ব এড়াটত পাটেন না। 

 লহলা ও লশশুলবর্ষেক  ন্ত্রণালটেে নােী লনয ণাতন প্রলতটোধকটল্প থয প্রকল্প আটে, এে োলেত্বপ্রািটেে কাটেও সক্তক্রে ভূল কা প্রতযালশত। স্থানীে প্রশাসটনে কাে থেটক তাঁ াাো সব 

স ে সটিক তেয পাটবন না। অতএব, ব্রযাক,  ানুটর্ষে েনয োউটন্ডশন, আইন ও সাললশ থকন্দ্রসহ থবসেকালে সংস্থাগুটলাে তেয-উপাি আ টল লনটে কায ণকে পেটক্ষপ লনটত হটব। 

বালযলববাহ ও লশশু লনয ণাতন থোটধ থয ুকু সােলয এটসটে, তাটক থকাটনাভাটব নসযাৎ হটত থেওো যাটব না।  

সেকাটেে অেীকাে লেল ২০৩০ সাল নাগাে বালযলববাহ শটূনযে থকািাে লনটে আসা। হাটত থবলশ স ে থনই। অতএব, এখনই থেটগ ওিাে স ে। ‘একট  বালযলববাহও হটত থেব না’, 

এই ব্রত লনটেই প্রশাসন ও স্থানীে েনপ্রলতলনলধটেে কাে কেটত হটব। 

https://www.prothomalo.com/opinion/article/1669455/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8


কনযালশশু ও লকটশােী থ টেটেে সা াক্তেক লনোপিা লবধাটন চললত অে ণবেটে লনলেণষ্ট বোদ্দ না োখাও েুভণাগযেনক। যলে সেকাে সলতয সলতয লক্ষয অেণন কেটত চাে, তাহটল 

অপ্রটোেনীে ও লবলাসী প্রকল্প থেটক বোদ্দ কল টে হটলও এ প্রকটল্প প্রটোেনীে অে ণ বোদ্দ থেওো েরুলে। 

 

 

কররাোকারল আশঙ্কােেক হারর জবরিরে োরী ও রশশু রেয যাত্ে (সমকাল, ১৫ েুলাই ২০২০) 

 

থকালভি- ১৯ ক্রালন্তকাটল বাংলাটেটশ নােী ও কনযালশশুে প্রলত সলহংসতা আশঙ্কােনক হাটে বকৃ্তদ্ধ থপটেটে। থবটড়টে বালযলববাহও। গত চাে  াটস ৩০৭ েন নােী ও 
লশশু ধর্ষ ণটণে লশকাে হটেটেন। থ া  সলহংসতাে লশকাে হটেটেন ৭৮৮ েন। এটেে  টধয ৪৫৭ েন নােী ও ৩৩১ েন লশশু। এোড়াও এই স টে ১৮ট  বালয 
লববাহটে   না  ট টে। এলেটক,  কটোনাকালীন স টে সংলশ্লষ্টটেে কাটে অলভটযাগ কেটত না পাোে সংলহসতা বাড়টে বটলও োলনটেটেন বাংলাটেশ  লহলা পলের্ষটেে 
ভােপ্রাি সভাপলত েওক্তেো থ াসটল । 

বুধবাে ‘থকালভি- ১৯ ক্রালন্তকাটল নােী ও কনযাে প্রলত সলহংস পলেলস্থলত এবং নযােলবচাে প্রালি’ শীর্ষ ণক আটোক্তেত এক অনলাইটন সংবাে সটম্মলটন এসব তেয োনাটনা 
হে।  লহলা পলের্ষটেে থকন্দ্রীে কল ট ে উটেযাটগ অনুটিত এ সংবাে সটম্মলটন সভাপলতত্ব কটেন সংগিটনে ভােপ্রাি সভাপলত িা.  েওক্তেো থ াসটল । বক্তবয 
োটখন,  সংগিটনে সাধােণ সম্পােক  াটলকা বানু। 

লললখত বক্তটবয সংগিটনে লিটেক্টে ললগযাল অযািটভাটকলস এন্ড ললব অযািটভাটক   াকেুো আখতাে বটলন,  কটোনা সংক কালীন স টে নােীে প্রলত সকল ধেটণে 
সলহংসতা,  লবটশর্ষ পালেবালেক সলহংসতা উটদ্বগেনকভাটব বকৃ্তদ্ধে সাটে সাটে লনয ণাতটনে এক লভন্ন  াত্রা ধােণ কটেটে। ধর্ষ ণণ,  লশশু ধর্ষ ণণ,  বালযলববাহ,  কববালহক 
ধর্ষ ণণ,  লববাহ- লবটিে,  সাইবাে ক্রাই  ও পাচাটেে   না   টে। এই লকিাউটন লশশু ও প্রলতবন্ধ্ী নােীে প্রলত সলহংসতা,  ধর্ষ ণণ,  গণধর্ষ ণটণে   না বকৃ্তদ্ধ থপটেটে। 

িা.  েওক্তেো থ াসটল  বটলন,  থকালভি- ১৯ পলেলস্থলতটত নােী ও কনযাে েীবন অটনক থক্ষটত্র েুলব ণর্ষহ হটে উিটে। সালব ণকভাটব নােী আটন্দালটনে থক্ষটত্র বড় 
ধেটণে প্রভাব থেলটব। লতলন আেও বটলন,  থকালভি পলেলস্থলতটত নােীে প্রলত সৃষ্ট চযাটলঞ্জস ূহ লচলিত কটে েেূ কেটত হটল আলাোভাটব লবলনটোগ কেটত হটব। 
বাংলাটেশ  ধয  আটেে থেটশ উন্নীত হওোে পটে লেল। এই ধাোটক অবযাহত োখটত হটল নােী ও কনযালশশুে প্রলত সলহংসতা প্রলতটোধ কেটত হটব। একই সাটে 
নােীে োেবনলতক ক্ষ তােটনে েনযও কাে কটে যাটি এই সংগিন। 

সম্প্রলত লনব ণাচন কল শটনে আেলপও সংটশাধটনে লবর্ষেট  উটল্লখ কটে লতলন বটলন,  নােীে োেবনলতক অগ্রগলতে থক্ষত্রটক এলগটে লনটত এই সংগিন োেবনলতক 
েটল ৩৩% নােী প্রলতলনলধত্ব লবর্ষটে পলেবতণন আনাে থক্ষটত্র লনব ণাচন কল শটনে লসদ্ধাটন্ত প্রলতবাে োলনটেটে। লতলন নােী- পুরুটর্ষে স তাপূণ ণ স াে গিটন পুরুর্ষটেে 
এলগটে আসাে পাশাপালশ সকলটক ঐকযবদ্ধভাটব  কাে কোে আহ্বান োনান। 

ধষ যণ েরত্ররারধ করণীয় (আব্দলু্লাহ আল মামুে, সমকাল, ১০ েুলাই ২০২০) 

বাংলাটেটশে ধর্ষ ণটণে কােণ অনুসন্ধ্ান কেটত চাইটল আ াটেে একেন ধর্ষ ণটকে থো  থেটক থবটড় ওিা বা সা াক্তেকীকেণ প্রক্তক্রোটক লক্ষয কেটত হটব। এটেটশ পলেবাে থেটক 

লশশুটেে থযৌনতা লবর্ষেট টক লনলর্ষদ্ধ লহটসটব লচলিত কটে লশক্ষা থেওো হে। এটত সন্তানো থকৌতূহলবশত অটনক কাে কটে থেটল অলভভাবকটেে অটগাচটে। পটে লশশুট  যখন 

বড় হে, তখন থস থযৌন লশক্ষা পাে হেটতা তাে থকাটনা বন্ধুে কাে থেটক লকংবা ইন্টােটন  থেটক। এ েুট   াধযট ে থকাটনাট ই রুলচশীল থকাটনা লশক্ষা লেটত পাটে না। 

https://samakal.com/bangladesh/article/200730539/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/200729975/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F


আ াটেে থেটশ এ ন অটনক লবর্ষে আটে, থযগুটলা লনলর্ষদ্ধ লহটসটব থেখা হে। অেচ যুব স াে পক্তি া সংসৃ্কলতে প্রভাটব এসব কাটে উে্বুদ্ধ হটি। থেটশ ২০১৫ থেটক ২০১৮ 

সাল পয ণন্ত ধর্ষ ণণ প্রাে একই থেখাে োকটলও ২০১৯ সাটল তা প্রাে লদ্বগুণ হটে যাে। এ ন বযাপক হাটে ধর্ষ ণণ বকৃ্তদ্ধ পাওোে েনয আেও থযসব লবর্ষে প্রভাবক লহটসটব কাে কটে, 

থসগুটলা হটলা : পালেবালেক সলহংসতা, বাবা- াে লবটিে,  ােকাসক্তক্ত, থপ্রট  বযে ণতা,  ানলসক স সযা, অশ্নীল লবটনােটনে  াধয , ক্ষ তাে অপবযবহাে, লবচাে বযবস্থাে েী ণসূত্রতা, 

প্রটোেনীে কনলতক লশক্ষাে অভাব ইতযালে। 

লবখযাত উপটযাগবােী োশ ণলনক ও অপোধলচন্তক থেটেল  থবন্থা  অপোধ সং ট ত হওোে কােণ বযাখযা কোে েনয একট  তাক্তত্ত্বক বযাখযা থেন। এই তত্ত্ব অনুযােী, একেন বযক্তক্ত 

অপোধ কোে আটগ  টন  টন থ টপ থনে, অপোধ কোে েটল থস কত ুকু আনন্দ পাটব এবং অপোটধে েনয তাে শাক্তস্ত কত ুকু হটত পাটে। যলে শাক্তস্তে তুলনাে আনন্দ থবলশ 

পাটব বটল তাে  টন হে, তাহটল থস অপোধট ে সটে যুক্ত হে। অনযলেটক, যলে আনটন্দে তুলনাে শাক্তস্তে পলে াণ থবলশ হে তাহটল থস অপোধট  কটে না। আ াটেে থেটশ ধর্ষ ণণ না 

ক াে েনয একট  কােণ হটত পাটে শাক্তস্তে অপয ণািতা; কােণ েণ্ডলবলধ প্রণেন কো হটেলেল ১৮৬০ সাটল, যা বতণ ান স টেে অটনক অপোটধে সটে সা ঞ্জসযপূণ ণ নে। েণ্ডলবলধে 

৩৭৬ ধাো অনুযােী ধর্ষ ণটণে সটব ণাচ্চ শাক্তস্ত যাবজ্জীবন বা ১০ বেটেে কাোেণ্ড। লকন্তু বতণ াটন ধর্ষ ণটণে প্রটকাপতাে লবচাটে থসট  পলেবতণন কো উলচত। 
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