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1 25 July 20 
 
Kaler 
Kontho 

24 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 26 years Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহবধূকে েুড়াল দিকে েুদিকে হত্যা 

েরকলন িাষণ্ড স্বামী (োকলর েণ্ঠ, ২৫ 

জুলাই ২০২০) 

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ররাজিনা রবগম (২৬) 

নাঞ্জম এক গহৃবধূঞ্জক কুড়াল দিঞ্জে কুদিঞ্জে হত্যা 

কঞ্জরঞ্জে িাষণ্ড স্বামী। হত্যাকাঞ্জণ্ডর ির 

ঘটনাস্থল রেঞ্জক িাদলঞ্জে যাে অদিযুক্ত স্বামী। 

স্থানীেরা িানাে, িাদরবাদরক িুরাবস্থার কারঞ্জে 

ঢাকাে রিাশাক শ্রদমঞ্জকর কাি করঞ্জত্ন গহৃবধূ 

ররাজিনা। আর স্বামী োদমউল রসখাঞ্জন 

কাঠদমস্ত্রীর কাি করঞ্জত্ন। ত্খন রেঞ্জকই 

িুিঞ্জনর মঞ্জধয সঞ্জন্দঞ্জহর রিঞ্জর িাম্পত্য কলহ 

চঞ্জল আসদেল। প্রাে এক মাস আঞ্জগ রাঞ্জগ ঢাকা 

রেঞ্জক ররাজিনা রবগম ত্ার বাবার বাদড়ঞ্জত্ চঞ্জল 

যান। িঞ্জর স্বামী োদমউল স্থানীে গেযমানয 

বযজক্তঞ্জির সহােত্াে সাদলঞ্জসর মাধযঞ্জম গ্রাঞ্জমর 

বাদড়ঞ্জত্ দনঞ্জে আঞ্জসন।  িাদরবাদরক দবষঞ্জে 

শুক্রবার সকাল রেঞ্জকই িুিঞ্জনর মঞ্জধয 

ঝগড়াঝা াঁটট সৃটি হে। এরির সন্ধযাে বাদড়র 

িাঞ্জশর দবঞ্জল মাে মারার কো বঞ্জল ওই 

গহৃবধূঞ্জক বাদহঞ্জর দনঞ্জে যাে ত্ার স্বামী। িঞ্জর 

দবঞ্জলর মাঞ্জঝ দনঞ্জে দগঞ্জে কাঠদমস্ত্রীর কুড়াল 
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দিঞ্জে গলাে ও শরীঞ্জরর দবদিন্ন স্থাঞ্জন কুদিঞ্জে 

হত্যা কঞ্জর। সুন্দরগে োনার িারপ্রাপ্ত 

কম মকত্মা  বঞ্জলন, এ ঘটনাে দনহঞ্জত্র লাশ 

উদ্ধার কঞ্জর মেনা ত্িঞ্জের িনয মঞ্জগ ম িাঠাঞ্জনা 

হঞ্জে। োনাে মামলা িাঞ্জেঞ্জরর প্রস্তুদত্ চলঞ্জে। 

2 24 July 20 
 
Manobzami
n 

22 July 20 Police 
Case 

Male Business Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 
& 
Body part 
mutilation 

Wife Urban দিকলকে দলঙ্গ কেকে স্বামী খুন, িইু িন্তান 

দনকে িলাত্ে স্ত্রী (মানবজদমন, ২৪ জুলাই 

২০২০) 

দসঞ্জলঞ্জট ট্রান্সঞ্জিাটম বযবসােী স্বামীর িুরুষাঙ্গ 

কত্মন কঞ্জর খুঞ্জনর ির লািাত্তা স্ত্রী। বসত্ঘঞ্জরর 

বাইঞ্জর দিঞ্জে ত্ালা রমঞ্জর িুই সোনঞ্জক দনঞ্জে 

িাদলঞ্জে রগঞ্জে রস। িুদলশ িানাে, বুধবার 

রাঞ্জত্র রকাঞ্জনা এক সমে দনিামঞ্জক ঘুমে 

অবস্থাে খুন করা হে। মৃত্ঞ্জিঞ্জহর মাোে গিীর 

ক্ষত্, হাঞ্জত্ আঘাঞ্জত্র দচহ্ন ও রগািনাঙ্গ 

দিখজণ্ডত্ করা অবস্থাে িাওো যাে। িরকীোর 

রিঞ্জর এ খুন হঞ্জত্ িাঞ্জর। িদক্ষে সুরমা োনার 

ওদস আক্তার রহাঞ্জসন িানান, ঘটনার রহসয 

উি্ঘাটঞ্জন িুদলশ ত্িে শুরু কঞ্জরঞ্জে। ত্ার স্ত্রী 

ও সোনঞ্জির রখা াঁিা হঞ্জে বঞ্জল িানান দত্দন। 

3 25 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

24 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 15 years 23 years Murdered Husband Rural গৃহবধূকে হত্যার ির গলাে ফাাঁি দিকে 

ঝুদলকে রাকখ স্বামী (োকলর েণ্ঠ, ২৫ 

জুলাই ২০২০) 

বরগুনার সির উিঞ্জিলার সির ইউদনেঞ্জনর 

কাদলরত্বক গ্রাঞ্জমর দকঞ্জশারী গহৃবধূ স্বে মাঞ্জক 

(১৫) গলাে ওড়নার ফাাঁস লাদগঞ্জে হত্যা কঞ্জরঞ্জে 

স্বামী ইোদেন (২৩)। স্বে মা নবম রশ্রদের োত্রী। 

হত্যার ির স্বে মার লাশ ঘঞ্জরর আড়ার সাঞ্জে 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236502&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236502&cat=9
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/169758/%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/169758/%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
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ঝুদলঞ্জে ররঞ্জখ িাদলঞ্জে যাে ইোদেন। ঘটনা ঘঞ্জট 

শুক্রবার িুিুর ১২ টার দিঞ্জক। । এরির মাত্র 

৪৫ দমদনট ির দ্রতু্ অদিযান চাদলঞ্জে শহঞ্জরর 

রকজি সু্কল সড়ঞ্জকর নানার বাসা রেঞ্জক 

ইোদেনঞ্জক রগ্রফত্ার করঞ্জত্ সক্ষম হই।  রস 

দনঞ্জির হাঞ্জত্ স্বে মাঞ্জক ওড়নার ফাাঁস লাদগঞ্জে 

হত্যা কঞ্জর লাশ ঘঞ্জরর আড়ার সাঞ্জে ঝুদলঞ্জে 

রাখার কো স্বীকার কঞ্জরঞ্জে। 

4 24 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

24 July 20 
 

Case File 

Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Raped Father Rural কমকেকে ধষ ষকের অদিক াকগ বাবা কেপ্তার 

(োকলর েণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০২০) 

কুদমল্লার লাকসাঞ্জম রমঞ্জেঞ্জক ধষ মঞ্জের 

অদিঞ্জযাঞ্জগ িুদলশ ধষ মক বাবাঞ্জক রগ্রপ্তার 

কঞ্জরঞ্জে। রমঞ্জের দলদখত্ অদিঞ্জযাঞ্জগর দিদত্তঞ্জত্ 

আঞ্জগর দিন রাঞ্জত্ দনি এলাকা রেঞ্জক ধষ মক 

বাবা সুমন দমোঞ্জক রগ্রপ্তার করা হে।  িুদলশ ও 

রমঞ্জের অদিঞ্জযাগ সূঞ্জত্র িানা রগঞ্জে, ওই 

গ্রাঞ্জমর মাে বযবসােী সুমন দমোর কুকঞ্জম মর 

কারঞ্জে ত্ার প্রেম স্ত্রী চঞ্জল যাে। ওই সমে এক 

কনযাঞ্জক ররঞ্জখ যাে স্বামী সুমঞ্জনর কাঞ্জে। িঞ্জর 

স্বামী দিত্ীে দবঞ্জে কঞ্জরন এবং দিত্ীে স্ত্রী 

দিলরুবা ও সপ্তম রশ্রদেঞ্জত্ িড়ুো রমঞ্জেঞ্জক 

দনঞ্জে বসবাস করঞ্জেন। এ সমে বাবা সুমন 

দমো রমঞ্জেঞ্জক নানাহ প্রঞ্জলািঞ্জন রিদখঞ্জে ত্ার 

সঞ্জঙ্গ অিকঞ্জম মর রচিা চালাে। একিয মাঞ্জে নানা 

িেিীদত্ রিদখঞ্জে ত্াঞ্জক ধষ মে কঞ্জর। এিাঞ্জব 

চলঞ্জত্ োঞ্জক কঞ্জেক মাস। এঞ্জত্ িুক্তঞ্জিাগী ওই 

রমঞ্জে প্রদত্বাি করঞ্জল ত্াঞ্জক রবাঁঞ্জধ মারধর করা 

হঞ্জত্া। দবষেটট রস ত্ার সৎ মাঞ্জক বলঞ্জলও 

প্রদত্কার িােদন। অবঞ্জশঞ্জষ দনরুিাে হঞ্জে 

রমঞ্জেটট গত্কাল বহৃস্পদত্বার ধষ মক বাবার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/24/938786
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দবরুঞ্জদ্ধ লাকসাম োনাে একটট দলদখত্ 

অদিঞ্জযাগ কঞ্জরন। ওই অদিঞ্জযাঞ্জগর রপ্রদক্ষঞ্জত্ 

রাঞ্জত্ই ধষ মক সুমন দমোঞ্জক িুদলশ আটক 

কঞ্জর। 

5 23 July 20 
 
Samakal 

23 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 45 years Not 
available 

Murdered Husband Rural িাবনাে শ্বািকরাকধ স্ত্রীকে হত্যার 

অদিক াকগ স্বামী আেে (িমোল, ২৩ 

জুলাই ২০২০) 

িাবনার আত্াইকুলাে িাদরবাদরক দবঞ্জরাঞ্জধর 

রিঞ্জর দনলুফার রবগম (৪৫) নাঞ্জম এক 

গহৃবধূঞ্জক শ্বাসঞ্জরাঞ্জধ হত্যার অদিঞ্জযাগ উঞ্জঠঞ্জে 

ত্ার স্বামীর দবরুঞ্জদ্ধ।  এ ঘটনাে দনহঞ্জত্র স্বামী 

িযানচালক শাহািত্ রহাঞ্জসনঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে 

িুদলশ। আত্াইকুলা োনার িারপ্রাপ্ত কম মকত্মা 

(ওদস) নাদসরুল আলম িানান, ওই িম্পদত্তর 

মঞ্জধয রাঞ্জত্র রকাঞ্জনা এক সমে ঝগড়া হে। 

এক িয মাঞ্জে দনলুফারঞ্জক শ্বাসঞ্জরাঞ্জধ হত্যা কঞ্জরন 

ত্ার স্বামী। বহৃস্পদত্বার রিাঞ্জর স্থানীেরা রটর 

রিঞ্জে িুদলশঞ্জক খবর রিন। িুদলশ দগঞ্জে 

মরঞ্জিহ উদ্ধার কঞ্জর মেনাত্িঞ্জের িনয িাবনা 

রিনাঞ্জরল হাসিাত্াঞ্জল িাঠাে। 

6 23 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

23 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years Not 
available 

Murdered Husband Rural দবকের আে মাকির মাথাে ক ৌতু্কের বদল 

গৃহবধূ (োকলর েণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০২০) 

নরদসংিীর রােিুরাে দবঞ্জের আট মাঞ্জসর মাোে 

হাদববা আক্তার (১৯) নাঞ্জম এক গহৃবধূ 

রযৌতু্ঞ্জকর বদল হঞ্জেঞ্জেন বঞ্জল অদিঞ্জযাগ িাওো 

রগঞ্জে।  িাদরবাদরক সূত্র িানাে, হাদববা 

হাসনাবাি বহুমুখী উচ্চ দবিযালঞ্জে িশম 

রশ্রেীঞ্জত্ িড়া অবস্থাে সাদকঞ্জবর সঞ্জঙ্গ রপ্রঞ্জম 

https://samakal.com/whole-country/article/200731420/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/200731420/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938538
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938538
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িদড়ঞ্জে িঞ্জড়ন। গত্ আট মাস আঞ্জগ িদরবাঞ্জর 

অমঞ্জত্ িুিন দবঞ্জে কঞ্জরন। হাদববার বাবা বাঞ্জি 

িুই িদরবাঞ্জর সবাই ত্াঞ্জির দবঞ্জে রমঞ্জন রনে। 

দবঞ্জের ির রেঞ্জক রযৌতু্ঞ্জকর িাদবঞ্জত্ স্বামী ত্ার 

ওির অমানদবক দনয মাত্ন চালাে। িঞ্জর রমঞ্জের 

সুঞ্জখর কো দচো কঞ্জর হাদববার িদরবার 

সাদকবঞ্জক আট লাখ টাকা রিে।  হাদববার বড় 

রবান ফারিানা িানাে, দবঞ্জের ির রেঞ্জকই 

রযৌতু্ঞ্জকর িনয সাদকব প্রােই হাদববার ওির 

অমানদবক দনয মাত্ন চালাত্। দত্ন দিন আঞ্জগও 

দনয মাত্ন করা হঞ্জেঞ্জে। িঞ্জর বাঞ্জির বাদড়র চঞ্জল 

আঞ্জসন হাদববা। গত্কাল রাঞ্জত্ হাদববা ত্ার 

শ্বশুরবাদড় চঞ্জল আঞ্জসন। এরির স্বামী ত্াঞ্জক 

অমানদবক দনয মাত্ন চাদলঞ্জে হত্যা কঞ্জরন। 

7 23 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

22 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 50 years Not 
available 

Suicide Husband Rural দিত্ীে দবকে েরাে প্রথম স্ত্রীর আত্মহত্যা 

(োকলর েণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০২০) 

বরগুনার রবত্াগী সির ইউদনেন িদরষঞ্জির 

সিঞ্জসযর স্ত্রীর রমাসা. রুনু রবগম (৫০) দবষিাঞ্জন 

মৃতু্য হঞ্জেঞ্জে। স্থানীে সূঞ্জত্র িানা রগঞ্জে, ইউদি 

সিসয শদহিুল ইসলাম দিত্ীে দববাহ করাে 

প্রেম স্ত্রী দবষেটট মানঞ্জত্ না রিঞ্জর আত্মহত্যার 

উঞ্জেঞ্জশয দবষ িান কঞ্জরন। এ বযািাঞ্জর ইউদি 

সিসয রমা. শদহিুল ইসলাঞ্জমর সঞ্জঙ্গ 

একাদধকবার রযাগাঞ্জযাগ করার রচিা হঞ্জলও 

িাওো যােদন।  এ দবষঞ্জে রবত্াগী োনার 

িারপ্রাপ্ত কম মকত্মা (ওদস) কািী সাখাওোত্ 

রহাঞ্জসন ত্ি ুবঞ্জলন, লাশ মেনাত্িঞ্জের িনয 

োনাে দনঞ্জে আসা হঞ্জেঞ্জে। মামলার প্রজক্রো 

চলঞ্জে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938415
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8 22 July 20 
 
Ittefaq 

20 July 20 Police 
Case 

Male Child Not 
available 

Not 
available 

Physica 
assault 

Father Rural কেোকর কবাঁকধ িইু দিশু িন্তানকে 

দন ষাত্কনর দিদিও মাকে িাঠাল িাষণ্ড 

বাবা! (ঈকেফাে, ২২ জুলাই ২০২০) 

জঝনাইিহ সির উিঞ্জিলাে ধানহাদড়ো গ্রাঞ্জমর 

মািকঞ্জসবী স্বামীর অত্যাচার রেঞ্জক রক্ষা রিঞ্জত্ 

িুই দশশু িুত্রঞ্জক দনঞ্জে বাবার বাদড় চঞ্জল যান 

দশদরন সুলত্ানা। স্ত্রীঞ্জক বাদড় রফরাঞ্জত্ না রিঞ্জর 

ওই িুই দশশুঞ্জক বাদড়ঞ্জত্ এঞ্জন রচোঞ্জর রবাঁঞ্জধ 

দনয মাত্ন কঞ্জর িাষণ্ড দিত্া হাদববুর রহমান 

দশমুল। আর দশশু িুটটর দনয মাত্ঞ্জনর দিদিও 

রমাবাইঞ্জল ধারে কঞ্জর ত্াঞ্জির মাঞ্জের কাঞ্জে 

িাঠাে রস। গত্ রসামবার (২০িলুাই) এ ঘটনা 

ঘঞ্জট। এরই মঞ্জধয মা দশদরন সুলত্ানা িুই 

সোঞ্জনর দনয মাত্ঞ্জনর দিদিওটট রফসবুঞ্জক রিাস্ট 

কঞ্জর িুদলঞ্জশর হস্তঞ্জক্ষি কামনা কঞ্জরঞ্জেন। 

মঙ্গলবার রাঞ্জত্ িুদলশ হাদববুর রহমান 

দশমুলঞ্জক আটক ও দশশু িুটটঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর 

োনাে দনঞ্জে আঞ্জস। দিদিওটটঞ্জত্ রিখা যাে, 

দনঞ্জির িুই সোনঞ্জক রচোঞ্জরর সাঞ্জে রবাঁঞ্জধ লাটঠ 

দিঞ্জে রিটাঞ্জে ত্াঞ্জির  বাবা। একই সঞ্জঙ্গ 

অশ্লীল িাষাে গাদলগালাি কঞ্জর বলঞ্জে ‘রত্ার 

মা আমার কো রশাঞ্জন না রকন’? এোড়া 

সোনঞ্জির দিঞ্জে ঘর রমাোঞ্জনার কাি করাঞ্জনা 

হঞ্জে।  মা দশদরন বঞ্জলন, ‘দবঞ্জের ির রেঞ্জক 

প্রােই আমাঞ্জক মারধর করত্ স্বামী। এ িনয 

ত্াঞ্জক ত্ালাক দিঞ্জত্ বাধয হই। এখন আবার 

আমাঞ্জক দফদরঞ্জে দনঞ্জত্ সোনঞ্জির মারধর করা 

হঞ্জে।’ 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/169004/%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/169004/%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/169004/%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE
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9 22 July 20 
 
Samakal 

22 July 20 Police 
Case 

Female Elderly 
women 

60 years Not 
available 

Murdered Grand son Rural মািোিক্ত নাদত্ েুদিকে হত্যা েরকলা 

িাদিকে (িমোল, ২২ জুলাই ২০২০) 

টাঙ্গাইঞ্জলর রগািালিুঞ্জর মািকাসক্ত নাদত্ 

কুদিঞ্জে হত্যা কঞ্জরঞ্জে িাদিঞ্জক।  দনহত্ িাদির 

নাম রহনা রবগম (৬০)। িানা রগঞ্জে, রহনা 

রবগম রান্নাঘঞ্জর বঞ্জস ত্ার স্বামীঞ্জক িাত্ 

খাওোজেঞ্জলন। এসমে ওই বদৃ্ধার িাদত্িা 

আব্দরু রাজ্জাঞ্জকর রেঞ্জল দরিন ত্ার কাঞ্জে দকেু 

টাকা চাে। দত্দন টাকা দিঞ্জত্ অস্বীকার করঞ্জল 

দরিন কু্ষব্ধ হঞ্জে রান্নাঘঞ্জর োকা িা দিঞ্জে ত্াঞ্জক 

এঞ্জলািাত্াদড় কুদিঞ্জে হত্যা কঞ্জর িাদলঞ্জে যাে। 

খবর রিঞ্জে রগািালিুর োনা িুদলশ মরঞ্জিহ 

উদ্ধার কঞ্জর।  ওদস রমাস্তাদফিরু রহমান 

িানান, খুঞ্জনর অদিঞ্জযাঞ্জগ নাদত্ঞ্জক আটক 

করা হঞ্জেঞ্জে।  

10 22 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 July 20 Police 
Case 

Male Elderly man 60 years Not 
available 

Murdered Wife 
& 
Son 

Rural স্ত্রী-িন্তান আেেঃ িম্পদের কলাকি মা-

কেকল দমকল বাবাকে হাতু্দড় কিো েকর 

হত্যা! (োকলর েণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০২০) 

কক্সবািাঞ্জরর সম্পদত্তর রলাঞ্জি বদৃ্ধঞ্জক দিটটঞ্জে 

হত্যা কঞ্জরঞ্জে ত্াাঁর স্ত্রী ও িুই সোন। আলত্াফ 

রহাঞ্জসন নাঞ্জমর ৬০ বের বেসী ওই বদৃ্ধঞ্জক  

হাতু্দড় দিঞ্জে দিটটঞ্জে  হত্যা কঞ্জর ত্াাঁর স্ত্রী সবুর 

খাতু্ন এবং িুই সোন রসকাব উজেন ও মামুন। 

বরইত্লী ইউদনেন িদরষঞ্জির রচোরমযান 

িালাল আহমি দসকিার বঞ্জলন, দত্ন বের ধঞ্জর 

বদৃ্ধ আলত্াফ রহাঞ্জসঞ্জনর সঞ্জঙ্গ দবঞ্জরাধ রিখা 

রিে স্ত্রী ও িুই সোঞ্জনর। এর রির ধঞ্জর 

িদরকদিত্িাঞ্জব এই হত্যাকাণ্ড ঘটাঞ্জনা হঞ্জেঞ্জে। 

এ বযািাঞ্জর চকদরো োনার ওদস রমা. হাদববুর 

https://samakal.com/whole-country/article/200731352/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%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%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/200731352/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%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%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937882
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937882
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937882
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রহমান ঘটনাস্থল িদরিশ মন কঞ্জর কাঞ্জলর 

কণ্ঠঞ্জক বঞ্জলন, িুদলঞ্জশর প্রােদমক ত্িঞ্জে স্ত্রী ও 

িুই সোন দমঞ্জল ওই বদৃ্ধঞ্জক দিটটঞ্জে হত্যা এবং 

ত্াাঁর শরীঞ্জরর একাদধক স্থাঞ্জন িখঞ্জমর দচহ্ন 

িাওো রগঞ্জে।  

11 21 July 20 
 
Samakal 

20 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 37 years Murdered Husband Rural ৬ বের ির কিকি দফকরই স্ত্রীকে খুন 

(িমোল, ২১ জুলাই ২০২০) 

িাদরবাদরক দবঞ্জরাঞ্জধর রিঞ্জর দকঞ্জশারগঞ্জের 

িাকুজন্দোে প্রবাসী স্বামীর হাঞ্জত্ মাহফুিা 

খাতু্ন (৩৫) নাঞ্জম এক গহৃবধু খুন হঞ্জেঞ্জেন। 

িুদলশ িানাে, িগিগা গ্রাঞ্জমর মৃত্ মুদশ মি 

উজেঞ্জনর রেঞ্জল আব ুবাক্কার দসজেঞ্জকর (৩৭) 

সঞ্জঙ্গ প্রাে ১২ বের আঞ্জগ িাদরবাদরকিাঞ্জব 

মাহফুিা খাতু্ঞ্জনর দবঞ্জে হে। ত্াঞ্জির সংসাঞ্জর  

িু’টট রেঞ্জল সোন রঞ্জেঞ্জে। িাদরবাদরক অিাব 

অনটঞ্জনর কারঞ্জে আবু বাক্কার দসজেক 

শ্বশুরবাদড়র সহঞ্জযাদগত্াে ৬ বের আঞ্জগ 

রসৌদিআরব যান। দবঞ্জিশ যাওোর ির রেঞ্জক 

স্ত্রীঞ্জক িরেঞ্জিাষঞ্জের খরচ না রিওোে 

মাহফুিা িুই সোন দনঞ্জে ত্ার বাবার বাদড়ঞ্জত্ 

চঞ্জল যান। এ দনঞ্জে প্রােই স্বামীর সঞ্জঙ্গ 

মুঞ্জঠাঞ্জফাঞ্জন মাহফুিার ঝগড়া হঞ্জত্া। 

একিয মাঞ্জে িুইিঞ্জনর মঞ্জধয মত্দবঞ্জরাধ রিখা 

রিে। গত্ ১৭ িলুাই আবু বাক্কার দসজেক 

রসৌদিআরব রেঞ্জক েুটট দনঞ্জে দনি বাদড়ঞ্জত্ 

আঞ্জসন। িঞ্জর িুই িদরবাঞ্জরর রলাকিন বঞ্জস 

স্বামী-স্ত্রীর মঞ্জধয সৃি মত্দবঞ্জরাধ দমমাংসা কঞ্জর 

রিন। িঞ্জর মা নািমা খাতু্নঞ্জক সঞ্জঙ্গ দনঞ্জে 

মাহফুিা স্বামীর বাদড়ঞ্জত্ যান। দকন্তু আব ু

বাক্কাঞ্জরর মঞ্জনর মঞ্জধয দেল অনয রকম 

https://samakal.com/whole-country/article/200731227/%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%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%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
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িদরকিনা। িূব ম দবঞ্জরাঞ্জধর রির ধঞ্জর রসামবার 

রাত্ সাঞ্জড় ১২টার দিঞ্জক আব ুবাক্কার দসজেক 

চািাদত্ দিঞ্জে ঘুমে স্ত্রীঞ্জক কুদিঞ্জে গুরুত্র 

িখম কঞ্জর িাদলঞ্জে যান। এ সমে মাহফুিার 

দচৎকার শুঞ্জন মা নািমা আক্তারসহ বাদড়র 

অনযানয রলাকিন এদগঞ্জে আসঞ্জল উিদস্থত্ 

সকঞ্জলর সামঞ্জন স্বামী ত্াঞ্জক কুদিঞ্জেঞ্জে বঞ্জল 

িানান। এরিরই দত্দন মারা যান। খবর রিঞ্জে 

মঙ্গলবার সকাঞ্জল িাকুজন্দো োনার িুদলশ 

ঘটনাস্থল রেঞ্জক লাশ উদ্ধার কঞ্জর.  

12 21 July 20 
 
Samakal 

5 July 20 
 

Case File 
 
19 July 20 

Police 
Case 

Female Child 14 years 50 years Raped Father Rural দনকজর কমকেকে ধষ ষকের অদিক াকগ 

স্বামীর দবরুকে স্ত্রীর মামলা (িমোল, ২১ 

জুলাই ২০২০) 

দিঞ্জরািিঞু্জরর মঠবাদড়োে স্বামীর দবরুঞ্জদ্ধ 

দনঞ্জির রমঞ্জেঞ্জক (১৪) ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাঞ্জগ 

মামলা কঞ্জরঞ্জেন স্ত্রী।  মামলা সূঞ্জত্র িানা যাে, 

উিঞ্জিলার রঘািখালী গ্রাঞ্জমর আ. রব রবিারীর 

রেঞ্জল ৫ সোঞ্জনর িনক লম্পট রসদলম (50) 

রবিারী ত্ার দনঞ্জির রমঞ্জেঞ্জক কুপ্রস্তাব দিঞ্জে 

আসদেল। এঞ্জত্ রস রাজি না হঞ্জে প্রদত্বাি 

করঞ্জল রমঞ্জেটটর ওির মানদসক ও শাদররীক 

দনয মাত্ন চালাে। এক িয মাঞ্জে চলদত্ মাঞ্জসর ৫ 

িলুাই হত্িদরদ্র িদরবাঞ্জরর রমঞ্জেটটর মাঞ্জক 

রকৌশঞ্জল বািার করার কো বঞ্জল হাঞ্জট িাঠাে 

রসদলম। এরির ঘঞ্জর একা রিঞ্জে রসদলম 

দনঞ্জির রমঞ্জের মুখ রচঞ্জি ধঞ্জর ধষ মে কঞ্জর। িঞ্জর 

বািার রেঞ্জক দফঞ্জর এঞ্জল রমঞ্জেটট ত্ার মাঞ্জের 

কাঞ্জে ধষ মঞ্জের ঘটনাটট খুঞ্জল বঞ্জল। এরির 

ধষ মঞ্জের দশকার রমঞ্জেটটর মা দবষেটট স্বামীর 

কাঞ্জে জিঞ্জেস কদরঞ্জল রসদলম রবিারী দক্ষপ্ত 

https://samakal.com/whole-country/article/200731196/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%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%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-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200731196/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%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%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-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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হঞ্জে বঞ্জল, দবষেটট কাউঞ্জক িানাঞ্জল এবং 

মামলা-রমাকেমা কদরঞ্জল মা, িুই দশশুঞ্জক খুন-

িখম করঞ্জব রস। িঞ্জর স্বামীর অবযাহত্ 

অত্যাচাঞ্জর অদত্ষ্ঠ হঞ্জে আত্মীে-স্বিঞ্জনর সাঞ্জে 

আলাি-আঞ্জলাচনা কঞ্জর ঘটনার ১৭ দিন িঞ্জর 

োনাে মামলাটট িাঞ্জের কঞ্জরন ওই নারী।  

13 21 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

19 July 20 News 
Report 

Female Housewife 48 years Not 
available 

Physica 
assault 

Husband Rural গাকে কবাঁকধ গৃহবধূকে কিোল স্বামী ও 

িত্িন্তানরা (োকলর েণ্ঠ, ২১ জুলাই 

২০২০) 

লক্ষ্মীিুঞ্জরর গাে রেঞ্জক নাদরঞ্জকল িাড়াঞ্জক 

রকন্দ্র কঞ্জর আঞ্জলো রবগম (৪৮) নাঞ্জম এক 

গহৃবধূঞ্জক দিটটঞ্জে িখম করা হঞ্জেঞ্জে। িানা 

রগঞ্জে, রদববার (১৯ িলুাই) দবঞ্জকঞ্জল নাদরঞ্জকল 

িাড়াঞ্জক রকন্দ্র কঞ্জর কাঠাল গাঞ্জের সঞ্জঙ্গ রবাঁঞ্জধ 

আঞ্জলোর ওির অমানদবক দনয মাত্ন চালাে 

স্বামী ও সত্সোনরা। এঞ্জত্ ত্ার হাত্-মুখসহ 

শরীঞ্জরর দবদিন্ন অংঞ্জশ িখম হঞ্জেঞ্জে। সূত্র 

িানাে, িীঘ ম কঞ্জেক বের আঞ্জগ সোন না 

হওোে আঞ্জলোর আঞ্জগর সংসার রিঞ্জে যাে। 

আঞ্জলোর মা-বাবা না োকাে িাইঞ্জির সংসাঞ্জর 

দগঞ্জে ঠা াঁই হে। প্রাে সাঞ্জড় দত্ন বের আঞ্জগ 

লাহারকাজন্দর কুতু্বিুর গ্রাঞ্জমর বদৃ্ধ শাহ 

আলঞ্জমর সঞ্জঙ্গ আঞ্জলোর দবঞ্জে হে। শাহ 

আলঞ্জমর রেঞ্জল-রমঞ্জে রঞ্জেঞ্জে। আঞ্জগর স্ত্রী মারা 

যাওোর িঞ্জর দত্দন আঞ্জলোঞ্জক দবঞ্জে কঞ্জরন। 

আঞ্জলোর রোট রবান কুসুম রবগম িানান, 

দনিমেিাঞ্জব ত্ার রবানঞ্জক রিটাঞ্জনা হঞ্জেঞ্জে। 

আহত্ হঞ্জলও হাসিাত্াঞ্জল রনওো হেদন। খবর 

রিঞ্জে ত্ার রবানঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর দনঞ্জে আসা 

হঞ্জেঞ্জে। এর আঞ্জগও কঞ্জেকবার ত্ার রবানঞ্জক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/21/937441
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/21/937441
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রিটাঞ্জনা হঞ্জেঞ্জে। দত্দন এ ঘটনার দবচার িাদব 

কঞ্জরঞ্জেন। লক্ষ্মীিুর সির মঞ্জিল োনার 

িারপ্রাপ্ত কম মকত্মা (ওদস) এ রক এম আজিিরু 

রহমান দমো বঞ্জলন, ঘটনাটট রকউ আমাঞ্জির 

িানােদন। দলদখত্ অদিঞ্জযাগ রিঞ্জল ত্িে কঞ্জর 

আইদন বযবস্থা রনওো হঞ্জব। 

14 21 July 20 
 
Daily Star 

19 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 40 years Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband Rural Woman killed for dowry: Housewife 

found hanging in Jamalpur (Daily Star, 

21 July 2020) 

স্ত্রীকে গলা কেকে হত্যার ির কেৌিকলর 

আশ্রে, কজরাে ধরা কখল স্বামী(িমোল, 

২০ জুলাই ২০২০) 

A housewife was killed allegedly by her 

husband for dowry in Chatmohar upazila 

on Sunday night. The deceased, Kalpana 

Rani Pal, 40, was wife of Niranjan Pal, a 

tea vendor. Officer in Charge of 

Chatmohar Police Station Aminul Islam 

quoted victim's family members as saying 

that Niranjan often used to torture 

Kalpana, also mother of two sons, for 

dowry. As a sequel, Niranjan killed 

Kalpana by slitting her throat and fled the 

scene, leaving her body at her house in a 

bid to spread the incident as miscreants' 

attack. During primary interrogation, 

Niranjan confessed his involvement in the 

murder, the OC said.  

https://www.thedailystar.net/country/news/woman-killed-dowry-1933549
https://www.thedailystar.net/country/news/woman-killed-dowry-1933549
https://samakal.com/whole-country/article/200731077/%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/200731077/%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80


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 

15 20 July 20 
 
Prothom Alo 

17 May 
20 

Case file 
 

16 July 20 
 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

 Not 
available 

Physica 
assault 

Husband Urban োত্র ইউদনেকনর িাকবে িিািদত্র 

দবরুকে নারী দন ষাত্কনর মামলা (প্রথম 

আকলা, ২০ জুলাই ২০২০) 

োত্র ইউদনেঞ্জনর সাঞ্জবক সিািদত্ ও দসদিদবর 

সাব মক্ষদেক সিসয এস এম শুির দবরুঞ্জদ্ধ নারী 

দনয মাত্ঞ্জনর মামলা কঞ্জরঞ্জেন ত্াাঁর স্ত্রী।  গত্ ১৬ 

িলুাই িাঞ্জের হওো মামলাে ওই নারী 

অদিঞ্জযাগ কঞ্জরন, গত্ বেঞ্জর ত্াাঁরা দবঞ্জে 

কঞ্জরন। সংসাঞ্জরর খরচ দত্দনই চালাজেঞ্জলন। 

দবঞ্জের মাস রিঞ্জড়ক ির ত্াাঁর স্বামী বযবসার 

িনয ত্াাঁর বাবার (নারীর) কাে রেঞ্জক ১০ লাখ 

টাকা দনঞ্জে দিঞ্জত্ বঞ্জলন। দত্দন অস্বীকৃদত্ 

িানাঞ্জনার ির রেঞ্জকই এস এম শুি ত্াাঁর ওির 

দনয মাত্ন চালাঞ্জত্ শুরু কঞ্জর। গত্ ১৭ রম মারধর 

করঞ্জল দনয মাত্ঞ্জনর দশকার নারী ত্াাঁর বাবাঞ্জক 

িানান। এঞ্জত্ কু্ষব্ধ হঞ্জে এস এম শুি ত্াাঁর 

সঞ্জঙ্গ োকা বন্ধ কঞ্জর রিন।  মামলার এিাহাঞ্জর 

ওই নারী উঞ্জল্লখ কঞ্জরঞ্জেন, স্বামীঞ্জক বাসাে দনঞ্জে 

আসঞ্জত্ দত্দন িল্টঞ্জনর দসদিদব কায মালঞ্জে রগঞ্জল 

এম এম শুি ও ত্াাঁর বন্ধু আদরফুল ইসলাম 

নাদিম ত্াাঁঞ্জক এঞ্জলািাত্াদড় রিটান। 

16 20 July 20 
 
Prothom Alo 

19 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 32 years Murdered Husband Rural িন্তান না হওোে প্রােই দিকত্ হকলা 

গৃহবধূকে (প্রথম আকলা, ২০ জুলাই ২০২০) 

দবঞ্জে হঞ্জেঞ্জে আট বের। দকন্তু সোন হে না। এ 

িনয স্ত্রীঞ্জক প্রদত্দনেত্ মারধর করঞ্জত্ন স্বামী। 

রশষ িয মে স্বামীর দনয মাত্ঞ্জনই মরঞ্জত্ হঞ্জলা 

ত্াাঁঞ্জক।  ঘটনাটট নড়াইঞ্জলর রলাহাগড়া 

উিঞ্জিলার িেিুর ইউদনেঞ্জনর চরআদড়োরা 

গ্রাঞ্জমর। গহৃবধূ মদনরা রবগম (২৫) একই 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670195/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF%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-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670195/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF%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-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670084/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670084/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87
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গ্রাঞ্জমর হাদবব মৃধার (৩২) স্ত্রী। িুদলশ ও স্থানীে 

রলাকিন িানান, মদনরার সোন হে না বঞ্জল 

নানা েুঞ্জত্াে প্রােই হাদবব ত্াাঁঞ্জক মারধর ও 

মানদসক দনয মাত্ন করঞ্জত্ন। দনম মম দনয মাত্ন 

সহয কঞ্জরও মদনরা মুখ বুঞ্জি সংসার 

করদেঞ্জলন। সোঞ্জনর আকাঙ্ক্ষাে িুই মাস 

আঞ্জগ আঞ্জরকটট দবঞ্জে কঞ্জরন হাদবব। এরির 

মদনরার ওির দনয মাত্ন আরও রবঞ্জড় যাে। 

গত্কাল সকাঞ্জল বাদড়র ঘঞ্জরর মঞ্জধয আটঞ্জক 

ত্াাঁঞ্জক রবধড়ক মারধর কঞ্জরন হাদবব। এরির 

দত্দন বাদড়র বাইঞ্জর চঞ্জল যান। ত্খন রেঞ্জক 

িুিুর িয মে দবোনাে িঞ্জড় দেঞ্জলন মদনরা। 

প্রদত্ঞ্জবশীঞ্জির মাধযঞ্জম খবর রিঞ্জে ত্াাঁর বাবার 

বাদড়র িুিন রলাক এঞ্জস ত্াাঁঞ্জক মুমূষু ম অবস্থাে 

উদ্ধার কঞ্জর রলাহাগড়া উিঞ্জিলা স্বাস্থয 

কমঞ্জেঞ্জক্স দনঞ্জে যান। অবস্থার অবনদত্ রিঞ্জখ 

নড়াইল সির হাসিাত্াঞ্জল দনঞ্জে রগঞ্জল িরুদর 

দবিাঞ্জগর দচদকৎসঞ্জকরা ত্াাঁঞ্জক মৃত্ রঘাষো 

কঞ্জরন। রলাহাগড়া োনার িারপ্রাপ্ত কম মকত্মা 

(ওদস) সসেি আদশকুর রহমান িানান, গহৃবধূ 

মদনরার শরীঞ্জর আঘাঞ্জত্র িাগ আঞ্জে। গত্কাল 

রাঞ্জত্ই হাদববঞ্জক আটক করা  

17 19 July 20 
 
Samakal 

18 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Suicide Husband Urban মিকন গৃহবধূর ঝুলন্ত মরকিহ উোর 

(িমোল, ১৯ জুলাই ২০২০) 

রনত্রঞ্জকানার মিঞ্জন িান্না রিবনাে (২০) নাঞ্জমর 

এক গহৃবধূর ঝুলে মরঞ্জিহ উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে 

িুদলশ। িদরবার ও িুদলশ সঞূ্জত্র িানা যাে, গত্ 

বেঞ্জরর আদশ্বন মাঞ্জসর ২ ত্াদরখ ত্ারাকান্দার 

মাদলিাংগা গ্রাঞ্জমর প্রকাশ রিবনাঞ্জের রেঞ্জল 

িলাশ রিবনাঞ্জের সাঞ্জে িান্না রিবনাঞ্জের দবঞ্জে 

https://samakal.com/whole-country/article/200730949/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%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
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হে। রগািাল রিবনাে িাহাঙ্গীিুর রকন্দ্রীে 

বািাঞ্জর িান বযবসা করাে মিন রিৌরসিার 

রজেঞ্জত্র বাসাে িদরবার দনঞ্জে িাড়া োঞ্জকন। 

িান্নার স্বামী িলাশ রিবনাঞ্জের মাোে সমসযা 

োকার কারঞ্জে অদধকাংশ সমে িান্না মিঞ্জন 

ত্ার বাবার বাদড়ঞ্জত্ োকঞ্জত্ন। প্রাে এক মাস 

যাবৎ দত্দন বাবার বাদড়ঞ্জত্ই অবস্থান 

করদেঞ্জলন।  শদনবার সকাঞ্জল িান্নার শাশুদড় ও 

চাচী শাশুদড় িান্নাঞ্জক স্বামীর বাদড়ঞ্জত্ দনঞ্জে 

যাওোর িনয মিঞ্জন আঞ্জসন। সন্ধযার দিঞ্জক 

িান্নাঞ্জক বাসাে ররঞ্জখ ত্ার মা, শাশুদড়  ও চাচী 

শাশুদড়ঞ্জক দনঞ্জে মিন বািাঞ্জর আত্মীের বাসাে 

রবড়াঞ্জত্ যান। এর দকেুক্ষে ির িান্নার রুঞ্জমর 

িরিা বন্ধ োকাে ও িাকািাদক কঞ্জর সাড়া না 

রিঞ্জে বাদড়র মাদলঞ্জকর রমঞ্জে দিদত্ িরিা খুঞ্জল 

িানালার দগ্রঞ্জলর সাঞ্জে ওড়না রিাঁচাঞ্জনা অবস্থাে 

িান্নার ঝুলে মরঞ্জিহ রিখঞ্জত্ িান। িঞ্জর মিন 

োনাে খবর দিঞ্জল িুদলশ এঞ্জস ত্ার মরঞ্জিহ 

উদ্ধার কঞ্জর। ত্াৎক্ষদেকিাঞ্জব মৃতু্যর কারে 

িানা যােদন। 

 

ARTICLE 

‘Society needs gender sensitization training to understand equality’ (Dhaka Tribune, 24 July 2020) 

The Domestic Violence Act in Bangladesh should be amended so that it does not just offer rehabilitation-based and protective remedies to victims but also criminalizes 

all forms of domestic violence, says Barrister Reshad Imam. Everyone in society needs gender sensitization training to understand the real meaning of equality in order 

to become good human beings, speakers told a webinar. At the webinar on Friday, jointly organized by the Academy of Law and Policy (ALAP) and Dhaka Tribune, 

experts emphasized on adequate legal and regulatory framework to protect women against domestic violence 

Dr Faustina Pereira, head of Legal Empowerment and Sustainable Development, EC member of Ain O Shalish Kendra (ASK), former director of Human Rights and 

Legal Aid Services at BRAC, discussed various practical and societal hurdles faced by victims of domestic violence. 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/07/24/live-dt-and-alap-presents-a-webinar-on-domestic-violence-against-women-during-the-covid-19-pandemic


She gave a personal message to all the women who are silently suffering from domestic violence and said: “You are valued and important and you are not alone. You 

must love yourself and show a little courage by taking that initial step in the right direction. Please call the helpline number 109. We are all with you in this fight.” 

Justice Naima Haider, judge at High Court Division, Supreme Court of Bangladesh, talked about the adequacy of the legal and regulatory framework in place to protect 

women against domestic violence and the enforcement issues thereof.  

She pointed out that the children of the victim who are growing up in an environment of violence need to be protected from the devastating psychological consequences 

that may result from witnessing such violence. She also discussed various practical hurdles faced by victims of domestic violence. 

Dr Ruchira Tabassum Naved, senior scientist at ICDDR,B, stated that many women who are victims of domestic violence do not come forward and seek help because 

they feel that our society will not give due importance to this issue.  

While discussing the various practical and societal hurdles faced by victims of domestic violence, she said in some cases, victims do not identify themselves as victims 

due to prevailing cultural and societal norms.  

Dr Ruchira gave a personal message to all the women who are silently suffering from domestic violence and stated that victims of violence should not feel helpless. 

There are many people out there who would be willing to help and support them. All they need to do is locate them. The webinar was moderated by Barrister Reshad 

Imam, advocate, Supreme Court of Bangladesh. Barrister Reshad stated that the significance of this topic and the severity of the problem cannot be overstated, especially 

during this pandemic. 

There is an urgent need for a robust enforcement of all the existing laws that can protect victims of domestic violence in Bangladesh as it appears that movement 

restrictions aimed to contain the spread of the virus may be making violence in homes more frequent, more severe and more dangerous, he said. 

He also stated that the Domestic Violence Act in Bangladesh should be amended so that it does not just offer rehabilitation-based and protective remedies to victims but 

also criminalizes all forms of domestic violence. This was the fifth webinar of ALAP’s Legal Webinar Series jointly organized by Dhaka Tribune and ALAP. 

Violence Against Women During Covid-19: Accepting the threat as ‘real’ is paramount (By Taslima Yasmin, Daily Star, opinion, 25 July 2020) 

It is now common knowledge that a pandemic, or any emergency for that matter, impacts women and girls differently than men. While the direct health and financial risks 

are common for all, it is the additional risk of facing violence and discrimination at home and outside that women and girls have to put up with during any emergency. In 

the context of Bangladesh, where there is already high prevalence of violence against women, the risk is clearly greater. This leads to the legitimate expectation that 

there would be stronger commitments towards mitigating these risks in our national response to Covid-19. However, in the national-level actions and strategies pursued 

so far to address the pandemic, there has been very little emphasis on the issue of gender-based violence, or so it seems from the publicly available information, reflecting 

a lack of concern at the policy level.  

 

 

 

 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/violence-against-women-during-covid-19-accepting-the-threat-real-paramount-1935633
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1 25 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

25 July 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

40 years Raped 
& 

Video 
rape 

Doctor Urban ব্ল্যােকমইল েকর আইনজীবীকে কিড় বের 

ধকর ধষ ষে! দেদেৎিে কেপ্তার (োকলর েণ্ঠ, 

২৫ জুলাই ২০২০) 

রািশাহীঞ্জত্ নারী আইিীদবঞ্জক দবঞ্জের প্রঞ্জলািন 

রিদখঞ্জে ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাঞ্জগ এক দচদকৎসকঞ্জক 

রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ।  অদিযুক্ত দচদকৎসঞ্জকর 

নাম সাখাওোত্ রহাঞ্জসন রানা (৪০)। দত্দন 

রািশাহী রমদিকযাল কঞ্জলি (রাঞ্জমক) 

হাসিাত্াঞ্জলর চকু্ষ দবঞ্জশষে। অিরদিঞ্জক 

অদিঞ্জযাগকারী রািশাহী রিলা িি আিালঞ্জত্ 

দশক্ষানদবশ আইনিীবী দহঞ্জসঞ্জব কাি কঞ্জরন। ওই 

নারীর অদিঞ্জযাগ, প্রাে রিড় বের আঞ্জগ িা. রানার 

সঞ্জঙ্গ ত্ার িদরচে হে। এরির দবঞ্জের প্রঞ্জলািন 

রিদখঞ্জে রানা ত্াঞ্জক ধষ মে কঞ্জর এবং এর 

দিদিওদচত্র ধারে কঞ্জর। ত্ারির রসই দিদিওদচত্র 

ইন্টারঞ্জনঞ্জট েদড়ঞ্জে রিওোর িে রিদখঞ্জে গত্ রিড় 

বের হঞ্জলা ত্াঞ্জক ধষ মে কঞ্জর আসদেল রানা। 

গত্কাল সকাঞ্জল রানা ওই নারীর িাড়া বাসাে 

দগঞ্জে ত্ার সঞ্জঙ্গ রিারিূব মক শারীদরক সম্পকম 

স্থািন করঞ্জত্ চাে। এ সমে ওই নারীর বান্ধবী 

রকৌশঞ্জল িুদলশঞ্জক রফান রিে এবং বাইঞ্জর এঞ্জস 

স্থানীেঞ্জিরঞ্জক িানাে। স্থানীেরা িা. রানাঞ্জক 

আটক কঞ্জর িুদলঞ্জশ রসািিম কঞ্জর। 

 

2 24 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

23 July 20 
 

Case file 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

23 years Raped Neighbor Rural িে কিদখকে প্রবািীর স্ত্রীকে িীর্ ষদিন ধষ ষে! 

ধষ ষে কেপ্তার (োকলর েণ্ঠ, ২৪ জুলাই 

২০২০) 

যঞ্জশাঞ্জরর বাঘারিাড়াে প্রবাসীর স্ত্রীঞ্জক ধষ মঞ্জের 

অদিঞ্জযাঞ্জগ দশহাব (২৩) নাঞ্জম এক যুবকঞ্জক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/25/939094
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/25/939094
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/24/938755
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/24/938755
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রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে োনা িুদলশ।  মামলার এিাহাঞ্জর 

বলা হঞ্জেঞ্জে, ওই গহৃবধূর স্বামী িীঘ মদিন যাবত্ 

দবঞ্জিঞ্জশ অবস্থান করঞ্জেন। এ সুঞ্জযাঞ্জগ দবদিন্ন 

সমে িেিীদত্ রিদখঞ্জে ত্াঞ্জক ধষ মে কঞ্জর 

আসদেল। রলাক লজ্জার িঞ্জে এত্দিন ত্া রগািন 

ররঞ্জখদেঞ্জলন ওই গহৃবধূ। একিয মাঞ্জে বাধয হঞ্জে 

োনা িুদলঞ্জশর শরোিন্ন হন দত্দন। এ বযািাঞ্জর 

বাঘারিাড়া োনার িারপ্রাপ্ত কম মকত্মা ওদস সসেি 

আল-মামুন সাংবাদিকঞ্জির বঞ্জলন, ধষ মঞ্জের 

অদিঞ্জযাঞ্জগ দশহাবঞ্জক আটক করা হঞ্জেঞ্জে। 

শুক্রবার আসাদমঞ্জক রিল হািঞ্জত্ রপ্ররে করা 

হঞ্জেঞ্জে। 

3 25 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

25 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

26 years 
23 years 

Pornogra
phy  
& 

Video of 
rape 

Teacher Rural প্রবািীর স্ত্রীর আিদেের দিদিও ধারে েকর 

সু্কলদিক্ষকের োাঁিাবাজজ! (োকলর েণ্ঠ, ২৫ 

জুলাই ২০২০) 

িাবনার চাটঞ্জমাহঞ্জর প্রবাসীর স্ত্রীর সঞ্জঙ্গ শারীদরক 

সম্পঞ্জকম দমদলত্ হঞ্জে দিদিও ধারে ও সামাজিক 

রযাগাঞ্জযাগ মাধযঞ্জম রসই দিদিও েদড়ঞ্জে রিোর 

িে রিদখঞ্জে টাকা িাদবর অদিঞ্জযাঞ্জগ দত্ন 

যুবকঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে িুদলশ।  মামলা ও 

এলাকাবাসীর ত্ঞ্জেয িানা রগঞ্জে, রবা াঁের গ্রাঞ্জমর 

িননক এক প্রবাসী বের খাঞ্জনক আঞ্জগ রসৌদি 

আরব িাদড় িমান। ওই প্রবাসীর স্ত্রীর সাঞ্জে 

রেঞ্জলর সু্কলদশক্ষক মামুন রহাঞ্জসঞ্জনর রপ্রঞ্জমর 

সম্পকম গঞ্জড় ওঞ্জঠ। এই সম্পঞ্জকমর ররশ ধঞ্জর ত্ারা 

উিঞ্জেই দবদিন্ন িােগাে একাদধকবার শারীদরক 

সম্পঞ্জকম দমদলত্ হন। এ সমে ত্ার রমাবাইল 

রফাঞ্জন দিদিও ধারে কঞ্জরন মামুন। িঞ্জর ওই 

দিদিও রিদখঞ্জে আবারও শারীদরক সম্পঞ্জকম 

দমদলত্ হওোর রচিা করঞ্জল ওই নারী দবঞ্জের িনয 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/25/939080
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/25/939080
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মামুনঞ্জক চাি রিন। দকন্তু রস দবঞ্জে করঞ্জত্ 

অস্বীকৃদত্ িানাে। এরির মামুন ত্ার এলাকার 

আলমগীর ও িগলুল নাঞ্জমর িুই যুবকঞ্জক রসই 

দিদিও রমাবাইঞ্জলর মাধযঞ্জম হস্তাের কঞ্জর। িঞ্জর 

ত্ারা দত্নিন দমঞ্জল রসই দিদিও সামাজিক 

রযাগাঞ্জযাগ মাধযঞ্জম েদড়ঞ্জে রিওোর িে রিদখঞ্জে 

প্রবাসীর স্ত্রীর কাঞ্জে টাকা িাদব কঞ্জরন। এ ঘটনার 

ির শুক্রবার রাঞ্জত্ ওই প্রবাসীর স্ত্রী োনাে নারী ও 

দশশু দনয মাত্ন িমন আইন এবং িঞ্জে মাগ্রাদফ 

আইঞ্জন মামলা িাঞ্জের কঞ্জরন।   

4 24 July 20 23 July 20 Police 
Case 

Female Teenager 24 years 30 years Murdered Neighbor Urban কহাকেল েকক্ষ ত্রুেীর ঝুলন্ত লাি, ত্রুে 

আেে (প্রথম আকলা, ২৪ জুলাই ২০২০) 

িটুোখালী শহঞ্জরর রগারস্থান ররাি এলাকার 

একটট আবাদসক রহাঞ্জটঞ্জলর কক্ষ রেঞ্জক এক 

ত্রেীর লাশ ঝুলে োকা অবস্থাে উদ্ধার করা 

হঞ্জেঞ্জে। শুক্রবার সকাঞ্জল সাউে দকং নাঞ্জমর ওই 

রহাঞ্জটঞ্জলর কঞ্জক্ষর িরিা রিঞ্জে লাশটট উদ্ধার 

কঞ্জর িুদলশ। এ সমে আটক করা হে ওই 

ত্রুেীর সঞ্জঙ্গ রহাঞ্জটঞ্জল আসা এক ত্রুেঞ্জক। এই 

ত্রুে দনহত্ ত্রুেীর স্বামী িদরচে দিঞ্জে রহাঞ্জটঞ্জল 

ওঞ্জঠন।িুদলশ িানাে, দত্ন দিন আঞ্জগ ওই ত্রুে–

ত্রুেী দনঞ্জিঞ্জির স্বামী-স্ত্রী িদরচে দিঞ্জে শহঞ্জরর 

রগারস্থান ররাি এলাকার ওই রহাঞ্জটঞ্জল ওঞ্জঠন। 

রহাঞ্জটঞ্জলর তৃ্ত্ীে ত্লাে ৯৫০ নম্বর কক্ষ ত্াাঁঞ্জির 

নাঞ্জম বরাে হে। রহাঞ্জটল ররকঞ্জিম ত্রুঞ্জের নাম 

রমা. রাহাত্ (৩০) এবং যুবত্ীর নাম দিংদক (২৪)। 

িুিঞ্জনরই টঠকানা রলখা হে খাদলশিুর, খুলনা। 

িুদলশ সূঞ্জত্র িানা রগঞ্জে, িুদলঞ্জশর হাঞ্জত্ আটক 

রাহাত্ িুদলশঞ্জক িানান, রিশাে দত্দন একিন 

রংদমদস্ত্র। ওই ত্রুেীর সঞ্জঙ্গ ঢাকাে ত্াাঁর িদরচে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670919/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670919/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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হে। রসই িদরচঞ্জের সূত্র ধঞ্জর ত্াাঁরা িুিন 

িটুোখালী এঞ্জস স্বামী-স্ত্রীর িদরচে দিঞ্জে রহাঞ্জটঞ্জল 

ওঞ্জঠন। ওই ত্রুেী ত্াাঁর কাে রেঞ্জক ৩০ হািার 

টাকা হাদত্ঞ্জে দনঞ্জেঞ্জেন। রাহাঞ্জত্র িাষাে, 

রমঞ্জেটট রিশািার রযৌনকমী।  

5 25 July 20 
 
Kaler 
kantho 

24 July 20 
18  July 20 

Police 
Case 

Female Worker Not 
available 

40 years 
28 years 

Raped UP 
member 
& 
Neighbor 

Rural ধদষ ষত্াকে দবোকরর আশ্বাি দিকে ধষ ষে 

েরকলন কমম্বার! (োকলর েণ্ঠ, ২৫ জুলাই 

২০২০) 

ধষ মঞ্জের দশকার হঞ্জে যখন অসুস্থ ত্রুেীটট 

কাাঁিদেঞ্জলন ত্খন ইউদি সিসয ত্াাঁর কাঞ্জে দগঞ্জে 

সহঞ্জযাদগত্ার আশ্বাস রিন। আর সহঞ্জযাদগত্ার 

আশ্বাস দিঞ্জেই তু্ঞ্জল দনঞ্জে ওই ত্রুেীঞ্জক কঞ্জেক 

িফা ধষ মে কঞ্জরন ইউদি সিসয দনঞ্জিও। ত্রুেী 

িানান, দত্দন একটট রিাশাক কারখানাে চাকদর 

কঞ্জরন। কারখানাে যাওো-আসার িঞ্জে 

িারঞ্জিঞ্জির সঞ্জঙ্গ ত্াাঁর িদরচে হে। আর 

িদরচঞ্জের সূত্র ধঞ্জর প্রাে ৯ মাস আঞ্জগ 

িারঞ্জিঞ্জির সঞ্জঙ্গ ত্াাঁর রপ্রঞ্জমর সম্পকম গঞ্জড় ওঞ্জঠ। 

গত্ ১৮ িলুাই সন্ধযা ৭টার দিঞ্জক দবঞ্জে করার কো 

বঞ্জল িারঞ্জিঞ্জির বাদড়ঞ্জত্ দনঞ্জে যান ত্াাঁঞ্জক। দকন্তু 

দবঞ্জে না কঞ্জর ওই রাঞ্জত্ ত্াাঁর ওির কঞ্জেক িফা 

দনয মাত্ন চালান িারঞ্জিি। এঞ্জত্ দত্দন অঞ্জনক 

অসুস্থ হঞ্জে িঞ্জড়ন। িঞ্জর রিার হঞ্জত্ই ত্াাঁঞ্জক ররঞ্জখ 

বাদড় রেঞ্জক িাদলঞ্জে যান িারঞ্জিি।  কান্নাে রিঞ্জে 

িঞ্জড় দনয মাত্ঞ্জনর দশকার ত্রুেী আঞ্জরা িানান, ওই 

দিনই সকাল ৮টার দিঞ্জক ইউদি সিসয কদলম 

উজেন ওই বাদড়ঞ্জত্ যান। ত্াাঁর কাে রেঞ্জক ঘটনা 

রিঞ্জন িারঞ্জিঞ্জির সঞ্জঙ্গ দবঞ্জের উঞ্জিযাগ রনঞ্জবন 

বঞ্জল রমাটরসাইঞ্জকঞ্জল তু্ঞ্জল দনঞ্জে যান ত্াাঁঞ্জক। 

সরকাদর শালবঞ্জনর রিত্র একটট িদরত্যক্ত বাদড়র 

রান্নাঘঞ্জর দনঞ্জে কদলম উজেনও ত্াাঁঞ্জক কঞ্জেক িফা 

ধষ মে কঞ্জরন। শ্রীিুর োনার িদরিশ মক (ত্িে)  

বঞ্জলন, গত্কাল শুক্রবার রাঞ্জত্ দনয মাত্ঞ্জনর দশকার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/25/939117
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/25/939117
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ত্রুেী োনাে এঞ্জস ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাগ কঞ্জরন। 

িঞ্জর ওই রাঞ্জত্ই ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাঞ্জগ আলািা িুটট 

মামলা রনওো হে। অদিযান চাদলঞ্জে অদিযুক্ত 

ধষ মক িারঞ্জিিঞ্জক রগ্রপ্তার করা হঞ্জেঞ্জে। ইউদি 

সিসয কদলম উজেনঞ্জক রগ্রপ্তাঞ্জরর রচিা চলঞ্জে। 

6 24 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

23 July 20 Police 
Case 

Female Teenager 25 years 32 years Attempt 
to rape 

Neighbor Urban ত্রুেীকে ধষ ষেকেষ্টার অদিক াকগ  ুবে 

কেপ্তার (োকলর েণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০২০) 

যঞ্জশাঞ্জরর অিেনগঞ্জর ত্রুেী ধষ মেঞ্জচিার 

অদিঞ্জযাঞ্জগ আলাদমন রশখ (২৫) নাঞ্জম এক 

যুবকঞ্জক রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। এ ঘটনাে 

মামলা হঞ্জেঞ্জে।  ওই ত্রুেী িানান, বহৃস্পদত্বার 

সন্ধযাে রগাসঞ্জলর ির ঘঞ্জরর মঞ্জধয কািড় 

বিলাজেঞ্জলন। হঠাৎ প্রদত্ঞ্জবশী আলাদমন রশখ 

ঘঞ্জর প্রঞ্জবশ কঞ্জর রিারিূব মক ধষ মঞ্জের রচিা কঞ্জর। 

এক িয মাঞ্জে ত্রুেীর দচৎকাঞ্জর রস রিৌঞ্জড় িাদলঞ্জে 

যাে। এ বযািাঞ্জর অিেনগর োনার িারপ্রাপ্ত 

কম মকত্মা (ওদস) বঞ্জলন, বহৃস্পদত্বার রাঞ্জত্ 

ধষ মেঞ্জচিার অদিঞ্জযাঞ্জগ িুই িঞ্জনর নাঞ্জম মামলা 

হঞ্জেঞ্জে। মামলার প্রধান আসাদম মশরহাটট 

গ্রাঞ্জমর ইদলোঞ্জসর বাদড়র িাড়াটটো (নড়াইল 

রিলার চাকই গ্রাম) মাদনক রশঞ্জখর রেঞ্জল 

আলাদমন রশখঞ্জক রগ্রপ্তার করা হঞ্জেঞ্জে। অির 

আসাদম বদিোরঞ্জকও (৩২) রগ্রপ্তার করা হঞ্জেঞ্জে। 

7 23 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

13 July 20 
 

Case file 

Police 
Case 

Female Housewife 25 years 25 years Raped Neighbor Rural মিকন প্রবািীর স্ত্রীকে ধষ ষে, প্রধান আিাদম 

কেপ্তার (োকলর েণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০২০) 

রনত্রঞ্জকানার মিঞ্জন প্রবাসীর স্ত্রী ধষ মঞ্জের দশকার 

হঞ্জে সোন প্রসব মামলার প্রধান আসাদম কলযাে 

সািী (২৫) রক রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে মিন োনার 

িুদলশ।  দিকটটম ও িুদলশ সূঞ্জত্র িানা যাে, সাত্ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/24/938633
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/24/938633
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938272
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938272
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বের আঞ্জগ রনত্রঞ্জকানার মিন উিঞ্জিলার  

হাটদশরা গ্রাঞ্জমর আব্দলু আহাঞ্জির রমঞ্জে (২৫) এর 

সাঞ্জে িাঞ্জশর রিলা দকঞ্জশারগঞ্জের ত্াড়াইল 

উিঞ্জিলার িাওোর গ্রাঞ্জমর সবুি িূাঁ ইোর রেঞ্জল 

হাদফিঞু্জলর দবঞ্জে হে। দবঞ্জের কঞ্জেক বের িঞ্জর 

স্বামী হাদফিলু ত্ার স্ত্রীঞ্জক দনি বাদড়ঞ্জত্ ররঞ্জখ 

িীদবকার ত্াদগঞ্জি ওমান চঞ্জল যাে। স্বামী রিঞ্জশর 

বাইঞ্জর োকাে স্ত্রী বাবার বাদড় ফঞ্জত্িঞু্জরর 

হাটদশরাে বসবাস করঞ্জত্ োঞ্জক। প্রাবাসীর স্ত্রীর 

বালযবন্ধ ুকলযাে সািীর সাঞ্জে রযাগাঞ্জযাগ হঞ্জল 

িরকীোর সম্পকম গঞ্জড় ওঞ্জঠ। একিয মাঞ্জে ওই 

নারী অেঃসত্ত্বা হঞ্জে িঞ্জড়। স্বামী রিঞ্জশর বাইঞ্জর 

োকা অবস্থাে স্ত্রী অেঃসত্ত্বা- এ দনঞ্জে স্বামী ও স্ত্রীর 

িদরবাঞ্জরর মাঞ্জঝ নানা গুেঞ্জনর সৃটি হে। িঞ্জর ১৮ 

রম ২০২০ ত্াদরঞ্জখ একটট রেঞ্জল সোন িন্ম রিে 

প্রবাসীর স্ত্রী। এদনঞ্জে এলাকাে একাদধক সাদলঞ্জস 

সুরাহা না হওোে গত্ ১৩ িলুাই ২০২০ প্রবাসীর 

স্ত্রী বািী হঞ্জে কলযাে সািীঞ্জক প্রধান আসাদম ও 

ত্ার বাবা অমৃত্ সািী, বড় িাই দমলন সািী ও মা 

আদম্বোঞ্জক আসাদম কঞ্জর রনত্রঞ্জকানার মিন 

রকাঞ্জটম নারী ও দশশু দনয মাত্ন িমন আইঞ্জন একটট 

মামলা িাঞ্জের কঞ্জরন।  

8 23 July 20 
 
Ittefaq 

22 March 
20 

 
Case file 

22 July 20 

Complai
n Petion 
(court) 

Female Domestic 
worker 

Not 
available 

Not 
available 

Raped 
& 

Video of 
rape 

UP 
Cairman 

Rural গৃহিদরোদরোকে ধষ ষকের অদিক াকগ ইউদি 

কেোরমযাকনর দবরুকে মামলা  (ইকেফাে, 

২৩ জুলাই ২০২০) 

লক্ষ্মীিুঞ্জরর রামগে উিঞ্জিলার রিালাঞ্জকাটম 

ইউদনেন িদরষি (ইউদি) রচোরমযান বদশর 

আহঞ্জমি মাদনঞ্জকর দবরুঞ্জদ্ধ গহৃিদরচাদরকাঞ্জক 

ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাঞ্জগ আিালঞ্জত্ মামলা িাঞ্জের 

কঞ্জরঞ্জেন এক দনয মাদত্ত্া নারী। গহৃিদরচাদরকা 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/169279/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%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%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%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-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/169279/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%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%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%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-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%C2%A0
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িানান, িীঘ মদিন ধঞ্জর রচোরমযান বদশর আহঞ্জমি 

মাদনঞ্জকর বাসাে ত্ার মা জিঞ্জের কাি করঞ্জত্ন। 

হঠাৎ ত্ার মা অসুস্থ হঞ্জল ত্াঞ্জির বাসাে 

গহৃিদরচাদরকার কাি করঞ্জত্ যাে রস। চলদত্ 

বেঞ্জরর ২২ মাচম দবকাঞ্জল রচোরমযান রিারিূব মক 

বাসার রিাত্লাে দনঞ্জে ধারাঞ্জলা অঞ্জস্ত্রর িেিীদত্ 

রিদখঞ্জে ত্াঞ্জক ধষ মে কঞ্জর। এ সমে ধষ মঞ্জের 

দিদিও রচোরমযান ত্ার রমাবাইল রফাঞ্জন ধারে 

কঞ্জরন। িঞ্জর কাউঞ্জক ঘটনাটট বলঞ্জল দিদিওটট 

সামাজিক রযাগাঞ্জযাগ মাধযঞ্জম েদড়ঞ্জে রিওোর 

হুমদক দিঞ্জে একাদধকবার ধষ মে কঞ্জর বঞ্জল 

অদিঞ্জযাগ কঞ্জরন দনয মাদত্ত্া নারী। অদিযুক্ত 

ইউদি রচোরমযান বদশর আহমি মাদনক বঞ্জলন, 

‘দত্দন এ দবষঞ্জে দকেুই িাঞ্জনন না। িুঞ্জরা ঘটনাটট 

সািাঞ্জনা নাটক।’  

 

9 23 July 20 
 
Samakal 

23 July 20 Police 
case 

Female Teenager 25 years Not 
available 

Murdered Not 
available  

Urban আশুগকে অজ্ঞাত্ ত্রুেীর দত্ন েুেরা লাি 

উোর (িমোল, ২৩ জুলাই ২০২০) 

ব্রাহ্মেবাদড়োর আশুগঞ্জে এক অোত্ ত্রুেীর 

৩ টুকরা ক্ষত্-দবক্ষত্ লাশ উদ্ধার করা হঞ্জেঞ্জে। 

ররলওঞ্জে িুদলশ ফাোর সাদিমঞ্জসর সহােত্াে লাশ 

উদ্ধার কঞ্জর মেনাত্িঞ্জের িনয রিলাসির 

হাসিাত্াঞ্জল িাটঠঞ্জেঞ্জে। দনহঞ্জত্র বেষ 

আনুমাদনক ২৫-২৭ বের। সংদশ্লি সুঞ্জত্র িানা 

রগঞ্জে, বহৃস্পদত্বার সকাঞ্জল স্থানীে রলাকিন 

ত্ালশহর রস্টশঞ্জনর উত্তর িাঞ্জশ ররললাইঞ্জনর 

দনঞ্জচ খাঞ্জলর মঞ্জধয ক্ষত্-দবক্ষত্ লাশ রিখঞ্জত্ রিঞ্জে 

রস্টশন কতৃ্মিক্ষঞ্জক িানাে। খবর রিঞ্জে ররলওঞ্জে 

িুদলশ ঘটনাস্থঞ্জল রিৌৌঁঞ্জে আশুগে ফাোর 

https://samakal.com/whole-country/article/200731421/%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%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/200731421/%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%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
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সাদিমঞ্জসর সহােত্াে খাঞ্জলর িাদন রেঞ্জক কঞ্জেক 

িফার রচিাে ত্রুেীর ৩ টুকরা লাশ উদ্ধার কঞ্জর। , 

বহৃস্পদত্বার সকাঞ্জল স্থানীে রলাকিন ররলাইঞ্জনর 

খাঞ্জলর দনঞ্জচ লাশ িঞ্জড় োকঞ্জত্ রিঞ্জখ িুদলশ খবর 

রিে।  

10 23 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 July 20 
 
 

Police 
Case 

Female Teenager 
 

( disability 
person) 

19 years 22 years Raped Neighbor Rural মানদিে িারিামযহীন ত্রুেীকে ধষ ষে, 

প্রবািীর দবরুকে মামলা (োকলর েণ্ঠ, ২৩ 

জুলাই ২০২০) 

রনাোখালীর রকাম্পানীগঞ্জে প্রবাসীর দবরুঞ্জদ্ধ এক 

মানদসক িারসামযহীন ত্রুেীঞ্জক (১৯) ধষ মঞ্জের 

অদিঞ্জযাগ িাওো রগঞ্জে। গত্ ২০ িলুাই চর যাত্রা 

গ্রাঞ্জমর একটট চা রিাকান রেঞ্জক মানদসক 

িারসামযহীন ওই ত্রুেী বাদড় রফরার িঞ্জে দশিন 

রিারিূব মক ত্াঞ্জক একটট দনিমন মাঞ্জের প্রঞ্জিঞ্জের 

ঘঞ্জরর রিেঞ্জন দনঞ্জে ধষ মে কঞ্জর। ঘটনার িুদিন 

িঞ্জর ধষ মঞ্জের দশকার ত্রুেীর িালক বাবা বািী 

হঞ্জে মামলা িাঞ্জের কঞ্জরঞ্জেন।  

11 23 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

17 July 20 Police 
Case 

Female Student 20 years Not 
available 

Raped Neighbor  Rural িাত্ দিকনও মামলা নদথিূক্ত হেদনঃ 

কপ্রদমোকে ধষ ষকের ির ধান কক্ষকত্ কফকল 

িালাকলন কপ্রদমে! (োকলর েণ্ঠ, ২৩ জুলাই 

২০২০) 

লালমদনরহাঞ্জটর হাত্ীবান্ধাে রপ্রঞ্জমর িাঞ্জল রফঞ্জল 

কঞ্জলিোত্রীঞ্জক ধষ মঞ্জের ির ধান রক্ষঞ্জত্ রফঞ্জল 

ররঞ্জখ িাদলঞ্জে যাওোর অদিঞ্জযাগ িাওো রগঞ্জে 

দশিন নাঞ্জম এক চাকুরীজিবীর দবরুঞ্জদ্ধ। িানা 

রগঞ্জে, গত্ ৩বের ধঞ্জর প্রদত্ঞ্জবশী ওই 

কঞ্জলিোত্রীর সাঞ্জে রপ্রঞ্জমর সম্পকম গঞ্জড় ওঞ্জঠ 

দশিঞ্জনর। দবঞ্জের প্রঞ্জলািন রিদখঞ্জে দশিন ওই 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938121
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938121
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938390
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938390
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938390
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দশক্ষােীর সাঞ্জে শারীদরক সম্পকম গঞ্জড় তু্ঞ্জলন। 

এমন অবস্থাে গত্ শুক্রবার রাঞ্জত্ দশিন আবার 

ওই োত্রীঞ্জক দনি বাদড়ঞ্জত্ রিঞ্জক দনঞ্জে দগঞ্জে 

দবঞ্জের প্রঞ্জলািন রিদখঞ্জে একাদধকবার ধষ মে 

কঞ্জরন। দশিঞ্জনর িদরবাঞ্জরর রলাকিন দবষেটট 

বুঝঞ্জত্ রিঞ্জর ওই দশক্ষােীঞ্জক মারধর কঞ্জর বাদড়র 

িাঞ্জশর ধান রক্ষঞ্জত্ রফঞ্জল ররঞ্জখ চঞ্জল যাে। িঞ্জর 

স্থানীেরা অোন অবস্থাে ধান রক্ষত্ রেঞ্জক ওই 

োত্রীঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর। ওই দশক্ষােীর বাবা বঞ্জলন, 

দশিন আমার রমঞ্জেঞ্জক দবঞ্জের প্রঞ্জলািন রিদখঞ্জে 

দনি বাদড়ঞ্জত্ দনঞ্জে দগঞ্জে একাদধকবার ধষ মে 

কঞ্জরন। ত্ার িদরবার দবষেটট বুঝঞ্জত্ রিঞ্জর ত্ার 

রেঞ্জল দশিনঞ্জক শাসন না কঞ্জর বরং আমার 

রমঞ্জেঞ্জক মারধর কঞ্জর ধান রক্ষঞ্জত্ রফঞ্জল ররঞ্জখ 

দিঞ্জে যাে। োনাে অদিঞ্জযাগ কঞ্জরদে মামলাটট 

এখঞ্জনা নদেিূক্ত হেদন। ত্ঞ্জব অদিঞ্জযাগ তু্ঞ্জল 

দনঞ্জে আঞ্জিাস দমমাংসা করঞ্জত্ চাি সৃটি করঞ্জেন 

স্থানীে প্রিাবশালী রনত্ারা। ত্ারা ৪ লক্ষ টাকার 

দবদনমঞ্জে আঞ্জিাস দমমাংসা করঞ্জত্ চাি দিঞ্জেন।  

এ বদষঞ্জে হাত্ীবান্ধা োনার িারপ্রাপ্ত কম মকত্মা 

(ওদস) ওমর ফারুক বঞ্জলন, অদিঞ্জযাগ িাওো 

রগঞ্জে। ত্িে চলঞ্জে। ত্িে রশঞ্জষ প্রঞ্জোিনীে 

বযবস্থা গ্রহন করা হঞ্জব। 

12 22 July 20 
 
Kaler 
kantho 

18 July 20 Police 
Case 

Female Student 
 

(disability 
person) 

Not 
available 

20 years Raped Neighbor Rural নানাবাদড় কবড়াকত্ দগকে ধষ ষকের দিোর 

প্রদত্বন্ধী োত্রী! (োকলর েণ্ঠ, ২২ জুলাই 

২০২০) 

বদরশাঞ্জলর উজিরিুঞ্জর এক হত্িদরদ্র প্রদত্বন্ধীঞ্জক 

আজিিলু দবশ্বাস (২০) ধষ মে কঞ্জরঞ্জে বঞ্জল 

অদিঞ্জযাগ িাওো রগঞ্জে। স্থানীে ও িুক্তঞ্জিাগী 

সূঞ্জত্র িানা রগঞ্জে, গত্ ১৮ িলুাই ওই োত্রী 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937961
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937961
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উিঞ্জিলার হজস্তশুণ্ড গ্রাঞ্জম ত্ার নানাবাদড়ঞ্জত্ 

যাে। ওই দিন োত্রী ত্ার নানাবাদড়ঞ্জত্ রগঞ্জল গিীর 

রাঞ্জত্ আজিিলু ত্াঞ্জক রফান কঞ্জর রিঞ্জক বাদড়র 

িাশ্ব মবত্ী দনিমন বাগাঞ্জন দনঞ্জে ধষ মে কঞ্জর। োত্রীর 

দচৎকাঞ্জর বাদড়র রলাকিন রমঞ্জেটটঞ্জক উদ্ধর 

কঞ্জর। িঞ্জর এ ঘটনা এলাকাে িানািাদন হে। 

ধষ মক প্রিাবশালী হওোে ধদষ মত্ার িদরবারঞ্জক িে 

রিখাে।  ধদষ মত্ার িদরবার মামলা করঞ্জত্ সাহস 

িাঞ্জে না। একটট মহল ধষ মঞ্জের ঘটনা ধামাচািা 

দিঞ্জত্ মদরো হঞ্জে উঞ্জঠঞ্জে। এ বযািাঞ্জর উজিরিুর 

মঞ্জিল োনার িারপ্রাপ্ত কম মকত্মা (ওদস) রমা. 

জিোউল আহসান িানান, অদিঞ্জযাগ রিঞ্জেদে, 

মামলা প্রজক্রোধীন রঞ্জেঞ্জে।  

13 22 July20 
 
Manabzami
n 

17 July 20 
 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

38 years Nasty 
picture 

Neighbor Urban নারীর মুখচ্ছদবর িাকথ অশ্লীল েদব জুকড় 

প্রত্ারো,  ুবে আেে (মানবজদমন, ২২ 

জুলাই ২০২০) 

রফনীর িাগনিূঞাে নারীর মুখেদবর সাঞ্জে 

অশ্লীল েদব িঞু্জড় প্রত্ারো কঞ্জর অে ম আিাঞ্জের 

অদিঞ্জযাঞ্জগ নিরুল ইসলাম (৩৮) নাঞ্জম এক 

যুবকঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে র্্যাব। র্্যাব-৭ রফনী 

কযাঞ্জম্পর িারপ্রাপ্ত অদধনােক রমা. নুরুজ্জামান 

িানান, িীঘ মদিন ধঞ্জর নারীঞ্জির মুখেদবর সাঞ্জে 

অশ্লীল েদব িঞু্জড় প্রত্ারো করঞ্জে এক যুবক। 

িঞ্জর রসই েদবগুঞ্জলা সামাজিক রযাগাঞ্জযাগ 

মাধযঞ্জম প্রকাঞ্জশর িে রিদখঞ্জে ওই রমঞ্জেঞ্জির 

ব্ল্যাকঞ্জমইল কঞ্জর রমাটা অংঞ্জকর টাকা আিাে 

করঞ্জে। র্্যাব আঞ্জরা িানাে, আটককৃত্ 

নিরুল ওই রমঞ্জেটটর েদব সম্পািনা কঞ্জর 

সামাজিক রযাগাঞ্জযাগ মাধযঞ্জম িাইরাঞ্জলর িে 

রিদখঞ্জে এক লাখ টাকা িাবী করঞ্জল গত্ ১৭ 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236310&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236310&cat=9
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িলুাই ত্াঞ্জক ৫০ হািার টাকা প্রিান কঞ্জর। বাকী 

৫০ হািার টাকা রনোর িনয মঙ্গলবার নিরুল 

মদহিাঞ্জল অঞ্জিক্ষা করদেল। রমা. নুরুজ্জামান 

িানান, অদিযুক্ত নিরুঞ্জলর দবরুঞ্জদ্ধ আইনানুগ 

বযবস্থা গ্রহে কঞ্জর আসামীঞ্জক িাগনিূঞাে োনাে 

হস্তােঞ্জরর প্রজক্রো চালাঞ্জে র্্যাব। 

14 22 July 20 
 
Manabzami
n 

6 July 20 
 

Case file 
19 July 20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

22 years Raped Neighbor Rural িালুোে কপ্রদমোকে ধষ ষকের িাকে কপ্রদমে 

কেপ্তার (মানবজদমন, ২২ জুলাই ২০২০) 

িালুকাে কঞ্জলিোত্রী রপ্রদমকাঞ্জক ধষ মঞ্জের 

অদিঞ্জযাঞ্জগ ধষ মক আশরাফুল ইসলামঞ্জক (২২) 

রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। মামলা সূঞ্জত্র িানা যাে, 

গািীিুর রিলার শ্রীিুর উিঞ্জিলার দমিানুর 

রহমান খান মদহলা দিদগ্র কঞ্জলঞ্জির ২ে বঞ্জষ মর 

োত্রীর সঞ্জঙ্গ উিঞ্জিলার িাদমরদিো গ্রাঞ্জমর 

আশরাফুল ইসলাঞ্জমর রপ্রঞ্জমর সম্পকম গঞ্জড় ওঞ্জঠ। 

রপ্রঞ্জমর সূত্র ধঞ্জর গত্ ৬ই িলুাই রাঞ্জত্ 

আশরাফুল দিকটটঞ্জমর ঘঞ্জর ঢুঞ্জক ত্াঞ্জক ধষ মে 

কঞ্জর। এ ঘটনার ির ১০ই িলুাই দিকটটম দবঞ্জের 

িাদবঞ্জত্ ধষ মঞ্জকর বাদড়ঞ্জত্ অবস্থান রনে। িঞ্জর 

স্থানীে ইউদি সিসয খদললুর রহমান দবঞ্জের কো 

বঞ্জল আশ্বস্ত কঞ্জর দিকটটঞ্জমর বাদড় দনঞ্জে 

আঞ্জসন। সামাজিকিাঞ্জব দবচার না রিঞ্জে 

দিকটটম বািী হঞ্জে ১৯রশ িলুাই িালুকা োনাে 

একটট দলদখত্ অদিঞ্জযাগ দিঞ্জল িুদলশ 

আশরাফুলঞ্জক রগ্রপ্তার কঞ্জর োনাে দনঞ্জে আঞ্জস।  

15 22 July 20 
 
Manabzami
n 

17 July 20 Police 
Case 

Female Teenager 13 years Nat 
available 

Gang 
Raped 

Neighbor  Rural বড়াইোকম দেকিারী গেধষ ষে, কেপ্তার ২ 

(মানবজদমন, ২২ জুলাই ২০২০) 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236248&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236248&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236215&cat=9
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বড়াইগ্রাঞ্জম দকঞ্জশারী গেধষ মে মামলাে স্বিন 

আলী ও শাহািৎ রহাঞ্জসন নাঞ্জম িুই অদিযুক্তঞ্জক 

রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে দিদব িুদলশ। িুদলশ সুিার 

িানান, গত্ ১৭ই িলুাই সন্ধযা সাঞ্জড় সাত্টার 

দিঞ্জক ১৩ বেঞ্জরর এক দকঞ্জশারী বাবার উির 

অদিমান কঞ্জর একই উিঞ্জিলার মাদনকিুর 

গ্রাঞ্জম নানার বাদড়ঞ্জত্ যাওোর িনয রবর হে। 

িঞ্জর িযানঞ্জযাঞ্জগ রাত্ সাঞ্জড় ৯টার দিঞ্জক 

উিঞ্জিলার রেনা দফদলং রস্টশঞ্জনর িাঞ্জশ 

রিৌৌঁোঞ্জল িযানচালক সহ দত্নিন ত্াঞ্জক রিার 

কঞ্জর ধঞ্জর একটট কলা বাগাঞ্জন দনঞ্জে দগঞ্জে 

গেধষ মে কঞ্জর রফঞ্জল ররঞ্জখ িাদলঞ্জে যাে। িঞ্জর 

রমঞ্জেটট দনঞ্জিই বাদড়ঞ্জত্ দফঞ্জর দগঞ্জে িদরবাঞ্জরর 

সিসযঞ্জির ঘটনাটট িানাে। এরির রমঞ্জেটটর মা 

বািী হঞ্জে অোত্ দত্নিনঞ্জক অদিযুক্ত কঞ্জর 

বড়াইগ্রাম োনাে একটট মামলা িাঞ্জের কঞ্জরন।  

16 22 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

4 March 20 
 

Case File 
16 July 20 

 

Complai
n 

petition 
(court) 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Kidnaped 
& 
 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural অিহরে েকর গৃহবধূকে ধষ ষে, দিগাকরকের 

আগুকন কিাড়াল িরীর! (োকলর েণ্ঠ, ২২ 

জুলাই ২০২০) 

রািবাড়ীর বাদলোকাজন্দঞ্জত্ এক গহৃবধূঞ্জক (৩৫) 

অিহরঞ্জের ির আটঞ্জক ররঞ্জখ ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাগ 

িাওো রগঞ্জে। এ সমে ওই গহৃবধূঞ্জক দসগাঞ্জরর 

রসাঁকা দিঞ্জে ত্াাঁর শরীর িুদড়ঞ্জে রিওো হে।  ওই 

গহৃবধূ অদিঞ্জযাগ কঞ্জর বঞ্জলন, উিঞ্জিলার িঙ্গল 

ইউদনেঞ্জনর িঙ্গল গ্রাঞ্জমর বাদসন্দা ও গ্রাম িুদলশ 

কৃষ্ণিি মণ্ডঞ্জলর বাদড়ঞ্জত্ স্বামী ও সোন দনঞ্জে 

বসবাস করদেলাম। প্রহল্লাি মণ্ডল দবদিন্ন সমে 

আমাঞ্জক কুপ্রস্তাব দিঞ্জে আসদেল। গত্ ৪ মাচম 

সন্ধযা সাঞ্জড় ৭টাে রকউ বাদড়ঞ্জত্ না োকার 

সুঞ্জযাঞ্জগ প্রহল্লাি মণ্ডল ঘঞ্জর ঢুঞ্জক অঞ্জস্ত্রর মুঞ্জখ িে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937948
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937948
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রিদখঞ্জে আকাশ মণ্ডল, দিলীি দবশ্বাসসহ 

অোত্নামা িু-দত্নিন সািা মাইঞ্জক্রাবাঞ্জস তু্ঞ্জল 

দনঞ্জে যাে। অোত্ স্থাঞ্জন আটঞ্জক রাঞ্জখ। 

প্রহল্লাঞ্জির কুপ্রস্তাঞ্জব রাজি না হঞ্জল দসগাঞ্জরঞ্জটর 

আগুন দিঞ্জে হাত্, িা, বুক, দিঠসহ শরীঞ্জরর 

দবদিন্ন স্থান িুদড়ঞ্জে দনয মাত্ন করাসহ রিারিূব মক 

ধষ মে কঞ্জর। িঞ্জর রকৌশঞ্জল িাদলঞ্জে বাবার বাদড় 

চঞ্জল যাই। রসখাঞ্জন দচদকৎসা দনঞ্জে দকেুটা সুস্থ হঞ্জে 

গত্ ১৬ িলুাই রািবাড়ী আিালঞ্জত্ মামলা িাঞ্জের 

কদর। 

17 20 July 20 
 
Prothom 
Alo 

23 May 20 
 

Case File  
12 July 20 

Police 
Case 

Female Journalist Not 
available 

Not 
available 

Pornogra
phy 

Colleague 
 

Urban িকন ষাোদফ দনেন্ত্রে আইকন িহেমীর 

মামলাে িাাংবাদিে দরমাকে (প্রথম আকলা, 

২০ জুলাই ২০২০) 

দিজিটাল দনরািত্তা ও িঞ্জন মাগ্রাদফ দনেন্ত্রে 

আইঞ্জনর মামলাে  এটটএন দনউঞ্জির এক 

সাংবাদিকঞ্জক একদিন দরমাঞ্জে দনঞ্জে জিোসাবাি 

করার অনুমদত্ দিঞ্জেঞ্জেন আিালত্। উিস্থাদিকা 

অদিঞ্জযাগ কঞ্জরন, গত্ ২৩ রম ত্াাঁর স্বামীর 

রফসবকু রমঞ্জসোঞ্জর দবদিন্ন আইদি রেঞ্জক 

আিদত্তকর অশ্লীল খুঞ্জি বাত্মা িাঠাঞ্জনা হে। িঞ্জর 

ওই নারী একটট সাধারে িাঞ্জেদর (জিদি) কঞ্জরন। 

জিদি করার িরও রহাোটস অযাি বযবহার কঞ্জর 

আিদত্তকর েদব িাঠাঞ্জনা হে। এ োড়া ওই নারীর 

স্বামীর েদব বযবহার কঞ্জর িুো আইদি খুঞ্জল দমেযা 

বাঞ্জনাোট ত্েয প্রচার করা হে। 

18 22 July 20 
 
Samakal 

22 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 40 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural কনাোখালীকত্ দনকখাাঁকজর ১০ দিন ির নারীর 

গদলত্ লাি উোর (িমোল, ২২ জুলাই 

২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670201/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670201/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://samakal.com/whole-country/article/200731289/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%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/200731289/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%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
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দনঞ্জখা াঁঞ্জির ১০ দিন ির রনাোখালীর রবগমগঞ্জে 

এক নারীর গদলত্ লাশ উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। 

বুধবার সকাল ১০টার দিঞ্জক উিঞ্জিলার 

নঞ্জরাত্তমিুর গ্রাঞ্জমর একটট দবল রেঞ্জক ত্ার লাশ 

উদ্ধার করা হে। উদ্ধার হওো নারীর নাম িরানী 

রবগম (৪০)। রবগমগে মঞ্জিল োনা িুদলশ 

িানাে, উিঞ্জিলার নঞ্জরাত্তমিুর গ্রাঞ্জমর স্বামী 

িদরত্যক্তা িরানী রবগম গত্ ১২ িলুাই রাঞ্জত্ 

দনঞ্জখা াঁি হন। এ ঘটনাে ত্ার রমঞ্জে মুক্তা রবগম 

১৩ িলুাই রবগমগে মঞ্জিল োনাে একটট জিদি 

কঞ্জরন। রবগমগে মঞ্জিল ত্ানার ওদস িানান, 

বুধবার সকঞ্জল নঞ্জরাত্তমিুর গ্রাঞ্জমর ইউেুফ 

নাঞ্জমর এক কৃষক গ্রাঞ্জমর দবঞ্জল গরুর ঘাস 

কাটঞ্জত্ যান। এসমে িাঁচা িুগ মন্ধ রিঞ্জে সামঞ্জন 

এদগঞ্জে দগঞ্জে িরানী রবগঞ্জমর মৃত্ঞ্জিহ রিঞ্জখ োনা 

ও ত্ার িদরবাঞ্জরর রলাঞ্জকঞ্জির খবর রিন। খবর 

রিঞ্জে িুদলশ ঘটনাস্থল রিৌৌঁঞ্জে লাশ উদ্ধার কঞ্জর।  

19 21 July 20 
 
Samakal 

2 April 20 Complai
n 

petition 
(court) 

Female Worker 15 years 26 years Raped Neighbor Rural হদবগকে ধষ ষকের অদিক াকগ োত্রলীগ 

কনত্ার দবরুকে মামলা (িমোল, ২১ জুলাই 

২০২০) 

হদবগঞ্জের মাধবিুঞ্জর এক নারী শ্রদমকঞ্জক (১৫) 

ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাঞ্জগ রিলা োত্রলীঞ্জগর সাঞ্জবক 

সহ-সম্পািক মদহবুর রহমান দিিঞ্জলাসহ (২৬)  

দত্নিঞ্জনর দবরুঞ্জদ্ধ মামলা িাঞ্জের করা হঞ্জেঞ্জে। 

রসামবার নারী ও দশশু দনয মাত্ন িমন ট্রাইবুযনাঞ্জল 

মামলাটট িাঞ্জের কঞ্জরন দনয মাদত্ঞ্জত্র মা। গত্ ২ 

এদপ্রল সন্ধযাে দনয মাদত্ত্ রমঞ্জেটট কম মঞ্জক্ষত্র রেঞ্জক 

বাদড়ঞ্জত্ রফরার িঞ্জে ঢাকা-দসঞ্জলট মহাসড়ঞ্জকর 

িাঞ্জশ্ব ম লদক্ষিুর গ্রাঞ্জম টমটম দিঞ্জে যাওোর সমে 

আসাদমরা রিারিূব মক ত্াঞ্জক গাদড় রেঞ্জক নাদমঞ্জে 

https://samakal.com/whole-country/article/200731192/%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%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%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-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200731192/%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%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%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-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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একটট দনিমন দবেরাে দনঞ্জে যাে। রসখাঞ্জন 

দিিঞ্জলা রিারিূব মক ত্াঞ্জক ধষ মে কঞ্জরন। অনযরা 

সহঞ্জযাদগত্া কঞ্জরন। িঞ্জর ধষ মঞ্জের দশকার 

রমঞ্জেটটর দচৎকার শুঞ্জন রলাকিন এদগঞ্জে এঞ্জল 

আসাদমরা িাদলঞ্জে যাে। িঞ্জর এলাকাবাসী অসসু্থ 

অবস্থাে রমঞ্জেটটঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর হদবগে 

আধুদনক রিলা সির হাসিাত্াঞ্জল িদত্ম কঞ্জর। 

স্থানীে সূঞ্জত্র িানা রগঞ্জে, দিকটটঞ্জমর অদিিাবক 

দবষেটট স্থানীে মুরুজি, ইউদি রচোরমযান ও 

রমম্বারঞ্জক িানাঞ্জল ত্ারা দবষেটট সাদলঞ্জশ 

দনষ্পদত্তর রচিা কঞ্জরন। দকন্তু আসাদমর বাবা 

এখলােুর রহমান কঞ্জরানার অিহুাঞ্জত্ সমে 

রক্ষিে করঞ্জত্ োঞ্জকন। িঞ্জর দত্দন দবদিন্ন রলাক 

মারফত্ দিকটটঞ্জমর মাঞ্জের কাঞ্জে ২০ হািার 

টাকা দিঞ্জে দবষেটট দনষ্পদত্ত করার কো িানান। 

িঞ্জর দিকটটঞ্জমর মা আিালঞ্জত্ মামলা িাঞ্জের 

বািী োনাে মামলা করঞ্জত্ রগঞ্জল দবলঞ্জম্বর িনয 

মামলা রনেদন। এ কারঞ্জে আিালঞ্জত্ মামলা 

িাঞ্জের করা হঞ্জেঞ্জে। 

20 20 July 20 
 
Samakal 

20 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 26 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban েট্টোকম ত্ালাবে বািাে দমলল অজ্ঞাত্ 

নারীর গদলত্ লাি (িমোল, ২০ জুলাই 

২০২০) 

চট্টগ্রাম নগরীর হাদলশহর োনাধীন রহমানবাগ 

আবাদসক এলাকার একটট িবঞ্জনর দনচত্লাে 

ত্ালাবদ্ধ একটট বাসা রেঞ্জক অোত্িদরচে এক 

নারীর গদলত্ লাশ উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। 

রসামবার সন্ধযাে খবর রিঞ্জে িুদলশ লাশটট উদ্ধার 

কঞ্জর। ওই নারীর বেস আনুমাদনক ২৫-২৬ বের। 

এখন িয মে লাশটটর িদরচে শনাক্ত করঞ্জত্ 

িাঞ্জরদন িুদলশ। রহমানবাগ আবাদসক এলাকার 

https://samakal.com/whole-country/article/200731114/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/200731114/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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রয িবন রেঞ্জক লাশটট উদ্ধার করা হঞ্জেঞ্জে রসই 

বাসাে িাড়া োঞ্জকন ররিাউল ও ত্ার স্ত্রী। বুধবার 

ত্াঞ্জির সঞ্জঙ্গ ওই নারী বাসাে আঞ্জসন। 

বহৃস্পদত্বার ররিাউল ও ত্ার স্ত্রী বাসা রেঞ্জক চঞ্জল 

যান। এরির রেঞ্জক বাসাটট ত্ালা মারা দেল 

প্রদত্ঞ্জবশীরা িানাে। হাদলশহর োনার ওদস 

রদফকুল ইসলাম বঞ্জলন, 'দত্নত্লা ওই িবঞ্জনর 

দনচত্লাে ত্ালাবন্ধ একটট বাসা রেঞ্জক লাশটট 

উদ্ধার করা হে। ওই নারীঞ্জক রকউ গলাে কািড় 

রিাঁদচঞ্জে হত্যা কঞ্জরঞ্জে বঞ্জল মঞ্জন হঞ্জে। এ ঘটনাে 

একটট হত্যা মমলা িাঞ্জের কঞ্জর ত্িে শুরু করা 

হঞ্জেঞ্জে বঞ্জল ওদস িানান। 

 

ARTICLE 

Violence Against Women During Covid-19: Accepting the threat as ‘real’ is paramount (By Taslima Yasmin, Daily Star, opinion) 

It is now common knowledge that a pandemic, or any emergency for that matter, impacts women and girls differently than men. While the direct health and financial risks 
are common for all, it is the additional risk of facing violence and discrimination at home and outside that women and girls have to put up with during any emergency. In 
the context of Bangladesh, where there is already high prevalence of violence against women, the risk is clearly greater. This leads to the legitimate expectation that 
there would be stronger commitments towards mitigating these risks in our national response to Covid-19. However, in the national-level actions and strategies pursued 
so far to address the pandemic, there has been very little emphasis on the issue of gender-based violence, or so it seems from the publicly available information, reflecting 
a lack of concern at the policy level. 

Even the public perception in this regard seems to be somewhat similar; issues of violence against women and gender diverse communities are by and large considered 
to be of low priority. Certain aspects (or lack of them) may have caused this overall underplaying of the issue during the crisis. Firstly, this is an impact that is not always 
directly visible unlike the impact on public health. At the same time, media reporting has been relatively limited due to the outbreak, unlike in pre-pandemic times when 
the media played a significant role in bringing to the fore issues of violence against women. Because of the necessary restrictions over movement and social gatherings, 
the civil society organisations too—which always provided services including shelter and legal protection to victims of gender-based violence—have had to limit their 
engagement. Meanwhile, government responses to the pandemic have largely focused on issues of public health and economy, with minimal direction to the agencies 
assigned for the purpose. 

The result is that, although a number of development partners and civil society organisations have been insisting on the need to address the risk of violence against 
women and children, we are yet to reach a public understanding that acknowledges such a risk as "real". 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/violence-against-women-during-covid-19-accepting-the-threat-real-paramount-1935633


Needless to say, we have a separate ministry dealing with issues involving women and children under which there is also the Department of Women Affairs, Jatiyo 
Mohila Sangstha and many ongoing projects on prevention of gender-based violence. There are committees set up at district, upazila and union levels to prevent violence 
and also central cells on the same at the ministry. Also, in terms of legislation and policies, this is one of the most dealt-with subjects where we have had several laws, 
policies and action plans over the years. However, while it is understandable that this unprecedented crisis shifted the entire focus of the state machinery to public health 
management, a considerable length of time has passed since the outbreak in March. By now, those existing, elaborate structures for preventing violence against women 
and children should have come up with a strategy to provide additional protection and preventive support for victims during the pandemic. 

 

Unfortunately, the voices that are now cautioning about the increase in gender-based violence are largely that of civil society organisations and rights groups. But without 
the government agencies and functionaries actively leading the initiatives, it is not possible for civil society members alone to provide effective prevention and protection 
services to the victims of violence. 

In designing the steps for ensuring additional protection during the outbreak, all those government agencies and protection services and projects should first accept that 
the link between the pandemic and increase in gender-based violence does exist. Without this acknowledgment of the severity of the risk, it is hardly possible to take it 
seriously and plan towards mitigating it. Secondly, an effective strategy direction needs to be given from the government to all these bodies and services on how best to 
function in the emergency situation maximising the benefits for their target groups. There has to be an inclusive and large-scale consultation initiative at the national level 
including all relevant ministries, civil society members, women and gender rights groups, donors and development partners. Through such consultation, a brief but 
effective step-by-step guidance needs to be drawn for various agencies to follow in preventing gender-based violence.  

For example, for the One-Stop Crisis Centres (OCC), a special procedural instruction may be provided to all OCCs about how they can maximise their output during 
Covid-19, instead of working on an ad-hoc basis. Particularly, examination and treatment of the victims of rape and other sexual assaults have to include additional 
health and safety protocols, and a direction to that effect from the relevant ministry is a timely demand. Similar additional protocols need to be introduced at the safe 
homes and victim support centres with regard to admission and release of victims. The police stations also need to be given special instructions as regards receiving 
complaints from victims of gender-based violence, keeping in mind that the victims' option to reach out for help during the crisis is extremely limited. 

In short, there are many new alterations to be made to the existing system and these need to be made carefully by the concerned ministries and authorities so that the 
existing protection systems do not suffer or come to a standstill during the crisis. 

However, it is true that while some of these efforts can be initiated right away utilising the existing resources and structures, some inevitably would remain on paper only, 
unless increased resources are provided. However, for a wider impact, we must all first acknowledge that the crisis has indeed increased women's chances of facing 
violence, and we must consciously try to build this awareness at all levels of governance. 

Keeping up the fight (By Ishret Binte Wahid, Dhaka Tribune, op-ed, 21 July 2020) 

It’s no wonder that now and then we get to see content on media, including both mainstream and social media, that are explicitly sexist. We can define “sexism” as 

society-led perceptions, attitudes, norms, and beliefs based on a person’s sex. With the digital wave grasping Bangladesh, there has been plenty of opportunities in the 

areas of information dissemination, communication, employment, and entrepreneurship. However, we often do not speak about how this digitization process also led to 

a culture of sexual harassment and violence against women and girls. Despite a series of great initiatives from the government of Bangladesh, digital space remains 

largely unsafe for women. On the other hand, women and girls who gained access to the digital world are limited to urban and semi-urban areas, and lack digital literacy. 

We noticed two distinct types of content developed by women that can be connected to the discussion of sexism. The first category comprises media content that reflects 

extreme levels of sexism and represents the localized version of being “sexy” and “attractive” as women. 

https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/07/21/op-ed-keeping-up-the-fight


MJF condemns torture of house help (Daily Star, 20 July 2020) 

Rights group Manusher Jonno Foundation (MJF) has condemned torture on 10-year old domestic help in the capital. On Saturday, police arrested a couple for abusing 

the girl on a regular basis. She was recruited about a year ago and the couple had been treating her in an inhumane way, according to police.  In a statement, MJF urged 

the government to formulate the Domestic Help Safety and Welfare Police 2015 into an act immediately, to ensure well-being of domestic help workers. According to a 

recent report by MJF, it is said that a total of 14 underage domestic helps were tortured in 2019. Besides, 22 domestic workers have so far been victim of torture in this 

year, and 10 of them were killed by torture. Most of them were aged between 13 years and 18 years. Quoting Ain o Salish Kendra, the statement said some were killed 

after rape and torture while some died by suicide. 

দনজ িাদত্জজকে ধষ ষে কিাকহকলর! কজল কথকে কবদরকে কিািা াত্রা (োকলর েণ্ঠ, ২০ জুলাই ২০২০) 

কুদমল্লার নাঙ্গলঞ্জকাঞ্জট দকঞ্জশারী ধষ মে মামলার আসাদম ফুঞ্জলর মালা িঞ্জর রমাটরসাইঞ্জকল রশািাযাত্রা ও আনন্দ, উল্লাস কঞ্জর এলাকাে আত্ঙ্ক সত্দর কঞ্জরঞ্জে বঞ্জল িানা রগঞ্জে। ধষ মক 

রসাঞ্জহল নাঙ্গলঞ্জকাট উিঞ্জিলার বাঙ্গড্ডা ইউদনেঞ্জনর রহদসোরা িূব মিাড়ার আবিুল মান্নাঞ্জনর রেঞ্জল। রস আিন িাদত্জিঞ্জক ধষ মঞ্জের িাঞ্জে িুদলঞ্জশর হাঞ্জত্ রগ্রপ্তার হে। িাদমঞ্জন রবদড়ঞ্জে 

রসাঞ্জহল গত্ শুক্রবার ফুঞ্জলর মালা িঞ্জর এলাকাে রমাটরসাইঞ্জকল রশািাউন ও উল্লাস কঞ্জর। 

এদিঞ্জক আসাদম রগ্রপ্তাঞ্জরর ির আট মাঞ্জসর অেঃসত্ত্বা দকঞ্জশারী কনযা সোন প্রসব কঞ্জর। এর আঞ্জগ গত্ (১৪ িনু) িুক্তঞ্জিাগী দকঞ্জশারীর বাবা রমঞ্জেঞ্জক ধষ মঞ্জের ঘটনাে আিন িাই 

রসাঞ্জহঞ্জলর দবরুঞ্জদ্ধ নাঙ্গলঞ্জকাট োনাে নারী ও দশশু দনয মাত্ন িমন আইঞ্জন মামলা কঞ্জরন। এর িরদিন (১৫ িনু) িাদত্জিঞ্জক ধষ মঞ্জের ঘটনাে ধষ মক রসাঞ্জহলঞ্জক রগ্রপ্তার কঞ্জর িুদলশ। 

রখা াঁি দনঞ্জে িানা যাে, গত্ বেঞ্জরর নঞ্জিম্বর মাঞ্জস ধদষ মত্া দকঞ্জশারীর মা কযান্সার দচদকৎসার িনয কুদমল্লার একটট প্রাইঞ্জিট দিদনঞ্জক যান। দচদকৎসঞ্জকর িরামশ ম রমাত্াঞ্জবক ওই দিদনঞ্জক 

৫/৬ দিন অবস্থান কঞ্জরন। এ সুঞ্জযাঞ্জগ বাদড়ঞ্জত্ রকউ না োকাে দকঞ্জশারীর চাচা রসাঞ্জহল দকঞ্জশারীঞ্জক ধষ মে কঞ্জরন। টানা চারদিন রিারিবূ মক ধষ মঞ্জের ির দবষেটট প্রকাশ না করার িনয 

দকঞ্জশারীঞ্জক হুমদক রিে। িঞ্জে দকঞ্জশারী কাউঞ্জক িানােদন। এরই মঞ্জধয ত্ার মা অসুস্থত্া দনঞ্জে মারা যান। এরির দকঞ্জশারী ৮ মাঞ্জসর অেঃসত্ত্বা হঞ্জে িড়ঞ্জল এলাকাে দবষেটট িানািাদন 

হে। রশষ িয মে স্থানীে িয মাঞ্জে সাদলশ বসঞ্জল দকঞ্জশারী ওই ঘটনার িনয চাচা রসাঞ্জহলঞ্জক িােী কঞ্জরন। গত্ িনু মাঞ্জসর রশষ দিঞ্জক দসিার অিাঞ্জরশঞ্জনর মাধযঞ্জম ওই দকঞ্জশারী কনযা 

সোঞ্জনর িন্ম রিে। িরবত্ীঞ্জত্ োনার ওদসর মাধযঞ্জম বাচ্চাটটঞ্জক িত্তক রিওো হে। গত্ মঙ্গলবার ধষ মক রসাঞ্জহল কারাগার রেঞ্জক রবর হঞ্জে শুক্রবার এলাকাে রমাটরসাইঞ্জকল রশািাউন 

কঞ্জর। এঞ্জত্ ওই িুক্তঞ্জিাগী িদরবাঞ্জরর মাঞ্জঝ আত্ঙ্ক সত্দর হে। 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thedailystar.net/city/news/mjf-condemns-torture-house-help-1932997
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/20/937152
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1 24 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

23 July 20 Police 
Case 

Female Child 9 years 35 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural মত্লকব দিশুকে ধষ ষকের কেষ্টা,  ুবে আেে 

(োকলর েণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০২০) 

চা াঁিিুঞ্জরর মত্লব িদক্ষে উিঞ্জিলার উিািী উত্তর 

ইউদনেঞ্জন ৯ বের বেসী এক দশশুঞ্জক ধষ মেঞ্জচিার 

অদিঞ্জযাঞ্জগ রাঞ্জসল মিমুিার (৩৫) নাঞ্জমর এক 

যুবকঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। িুদলশ ও 

স্থানীেরা িানাে, দশশুটটঞ্জক বািাঞ্জর একা রিঞ্জে 

বাদড়ঞ্জত্ নাদমঞ্জে রিওোর কো বঞ্জল অঞ্জটাদরকশাে 

রত্াঞ্জলন রাঞ্জসল। এরির ত্াঞ্জক রকৌশঞ্জল বাদড়র 

িাঞ্জশর একটট বা াঁশঝাঞ্জড়র কাঞ্জে দনঞ্জে যান। 

রসখাঞ্জন দশশুটটর হাঞ্জত্ ২০০ টাকা দিঞ্জে ত্াঞ্জক 

রটঞ্জন িঙ্গঞ্জল রনওোর রচিা কঞ্জরন রাঞ্জসল। এ 

সমে দশশুটটর দচৎকাঞ্জর স্থানীেরা এঞ্জস রাঞ্জসলঞ্জক 

আটঞ্জক মারধর কঞ্জর িুদলঞ্জশ রিে। 

2 24 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

18 July 20 
 

Case file 
22 July 20 

Police 
Case 

Female Student 
 

(Disability 
person) 

15 years 21 years Raped Neighbor Rural প্রদত্বন্ধী দেকিারী ধষ ষে: িাদলি কথকে ধষ ষে 

কেপ্তার (োকলর েণ্ঠ, ২৪ জুলাই ২০২০) 

বদরশাঞ্জলর উজিরিুঞ্জর প্রদত্বন্ধী দকঞ্জশারী 

সু্কলোত্রীঞ্জক একাদধকবার ধষ মঞ্জের ঘটনাে ধষ মক 

আজিিলু দবশ্বাসঞ্জক (২১)  রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে 

িুদলশ। প্রসঙ্গত্, উিঞ্জিলার রশালক ইউদনেঞ্জনর 

িদক্ষে ধামুরা গ্রাঞ্জমর  লম্পট আজিিলু দবশ্বাস 

বামরাইল ইউদনেঞ্জনর হজস্তশুে গ্রাঞ্জমর শদহিুল 

ইসলাম রবিারীর রমঞ্জে প্রদত্বন্ধী অিম রশ্রেীর 

োত্রীঞ্জক সরলত্ার সুঞ্জযাগ দনঞ্জে দবঞ্জের প্রঞ্জলািন 

রিদখঞ্জে ফুাঁ সদলঞ্জে দবদিন্ন স্থাঞ্জন দনঞ্জে একাদধকবার 

ধষ মে কঞ্জর। সব মঞ্জশষ ১৮ িলুাই রাঞ্জত্ লম্পট 

https://samakal.com/whole-country/article/200731540/%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/24/938552
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/24/938552
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আজিিলু ওই োত্রীঞ্জক রিঞ্জক দনিমন স্থাঞ্জন দনঞ্জে 

িুনরাে ধষ মে কঞ্জর। দবষেটট বাদড়র রলাকিন রটর 

িাে এবং িঞ্জর ধষ মঞ্জের ঘটনা এলাকাে িানািাদন 

হে। ২২ িলুাই উজিরিুর মঞ্জিল োনাে 

দিকটটঞ্জমর বাবা শদহিুল ইসলাম রবিারী বািী হঞ্জে 

ধষ মক আজিিলু দবশ্বাঞ্জসর দবরুঞ্জদ্ধ নারী ও দশশু 

দনয মাত্ন িমন আইঞ্জন মামলা িাঞ্জের কঞ্জরন।  

3 23 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

22 July 20 Police 
Case 

Female Child 7 years Aged Raped Neighbor Rural শিলেুিাে িাত্ বেকরর দিশুকে ধষ ষে 

(বাাংলাকিি প্রদত্দিন, ২৩ জুলাই ২০২০) 

জঝনাইিঞ্জহর সশলকুিাে ৭ বেঞ্জরর দশশু ধষ মঞ্জের 

ঘটনা ঘঞ্জট। এ ঘটনাে অদিযুক্ত বদৃ্ধ আত্নহত্যা 

কঞ্জরঞ্জে। খবর রিঞ্জে বহৃস্পদত্বার সকাঞ্জল 

সশলকুিা োনা িুদলশ ত্ার লাশ উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে। 

িানা রগঞ্জে, লাি-লজ্জার িঞ্জে গলাে গামো 

রিাঁদচঞ্জে অদিযুক্ত বদৃ্ধ কালাম শাহ ্আত্নহত্যা 

কঞ্জর। এ ঘটনার সশলকুিা োনার ওদস িাহাঙ্গীর 

আলাম িানান, ধষ মঞ্জকর লাশ উদ্ধার কঞ্জর মেনা 

ত্িঞ্জেরর িনয জঝনাইিহ মঞ্জগ ম িাঠাঞ্জনা হঞ্জেঞ্জে।  

উঞ্জল্লখয, গত্ ২২ িলুাই িুিুঞ্জর অবঝু দশশু 

রমঞ্জেটটঞ্জক টাকার রলাি রিদখঞ্জে গরুর রগাোল 

ঘঞ্জর দনঞ্জে ধষ মে কঞ্জর দশশুটটর চাচাঞ্জত্া বদৃ্ধ িািা। 

িঞ্জর দশশুটটর মা এঞ্জস রগাোল ঘঞ্জর দগঞ্জে 

শ্বশুঞ্জড়র অিকম ম রিখঞ্জত্ িাে। িঞ্জর দশশুটটঞ্জক 

উদ্ধার কঞ্জর সশলকুিা উিঞ্জিলা স্বাস্থয কমঞ্জেঞ্জক্স 

িদত্ম কঞ্জর। রসখান রেঞ্জক দশশুটটর স্বাস্থয িরীক্ষার 

িনয কত্মবযরত্ দচদকৎসক ত্াঞ্জক জঝনাইিহ সির 

হাসিাত্াঞ্জল ররফািম কঞ্জর।  

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/23/551007
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4 23 July 20 
 

Manabzami
n 

22 July 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 22 years Raped Neighbor Rural কেৌদ্দোকম োত্রী ধদষ ষত্, অদি ুক্ত বখাকে 

আেে (মানবজদমন, ২৩ জুলাই ২০২০) 

কুদমল্লার রচৌেগ্রাঞ্জম িঞ্চম রশ্রেী িড়ুো োত্রীঞ্জক 

ধষ মঞ্জের ঘটনাে রমঞ্জহিী হাসান (২২) নাঞ্জমর এক 

বখাঞ্জট যুবকঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। িানা 

রগঞ্জে, বুধবার দবঞ্জকঞ্জল রবলঘর গ্রাঞ্জমর িাড়াটটো 

স’দমল দমস্ত্রীর রমঞ্জে স্থানীে মািরাসার িঞ্চম 

রশ্রেীর োত্রী(১১) রিাকাঞ্জনর উঞ্জেঞ্জশয রবর হে। 

বখাঞ্জট রমঞ্জহিী হাসান ত্াঞ্জক রিখঞ্জত্ রিঞ্জে 

রিারিূব মক িাশ্ববত্ী একটট িদরত্যক্ত ঘঞ্জর দনঞ্জে 

দশশুটটর হাত্-িা রবঞ্জধ ধষ মে কঞ্জর। এ সমে 

দশশুটটর দচৎকার শুঞ্জন রলাকিন এদগঞ্জে এঞ্জস 

ধদষ মত্াঞ্জক উদ্ধার ও বখাঞ্জট রমঞ্জহিী হাসানঞ্জক 

আটক কঞ্জর। খবর রিঞ্জে িুদলশ ধদষ মত্াঞ্জক 

হাসিাত্াঞ্জল িদত্ম কঞ্জর এবং বখাঞ্জট রমঞ্জহিী 

হাসানঞ্জক োনাে দনঞ্জে আঞ্জস। 

5 23 July 20 
Kaler 

Kantho 

22 July 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Attempt 
to reape 

Teacher Rural ধষ ষেকেষ্টাে গিীর রাকত্ োত্রীর র্কর দিক্ষে! 

(োকলর েণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০২০) 

রকাদচং রসন্টাঞ্জর িড়ঞ্জত্ দগঞ্জে দশক্ষক কতৃ্মক 

ধষ মঞ্জের দশকার হে নবম রশ্রদেঞ্জত্ িড়ুো মািরাসা 

োত্রী। দবঞ্জের কো বঞ্জল ঘটনাটটর দবচার না হঞ্জল 

িুই মাস ির গত্কাল বুধবার রাঞ্জত্ ওই দশক্ষক 

োত্রীর বাদড়ঞ্জত্ দগঞ্জে রফর ধষ মঞ্জের রচিা কঞ্জরন। 

মামলা ও স্থানীে সূত্র রেঞ্জক িানা যাে, রকাদচং 

রসন্টাঞ্জর প্রাইঞ্জিট িঞ্জড় নান্দাইঞ্জলর একটট 

মািরাসার নবম রশ্রদেঞ্জত্ িড়ুো োত্রী। রপ্রঞ্জমর 

কো বঞ্জল ওই োত্রীর সঞ্জঙ্গ সম্পকম গঞ্জড় রত্াঞ্জলন 

দশক্ষক রবলাঞ্জেত্ রহাঞ্জসন। একিয মাঞ্জে দবঞ্জের 

প্রঞ্জলািঞ্জন প্রাে িুই মাস আঞ্জগ রকাদচং রসন্টাঞ্জরর 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236448&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236448&cat=9
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/23/938332
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একটট কঞ্জক্ষ োত্রীঞ্জক ধষ মে কঞ্জরন। িঞ্জর ঘটনাটট 

না িানাঞ্জনার িনয ওই োত্রীঞ্জক দবদিন্ন ধরঞ্জনর 

হুমদক-ধমদক রিন দশক্ষক রবলাঞ্জেত্ রহাঞ্জসন।  

োত্রী িানাে, রস আত্মহত্যার হুমদক দিঞ্জল খুব 

দ্রতু্ই ত্াঞ্জক দবঞ্জে করঞ্জব বঞ্জল আশ্বস্ত কঞ্জর। এ 

অবস্থাে গত্ বুধবার রাঞ্জত্ ত্ার বাদড়ঞ্জত্ এঞ্জস 

দনঞ্জির িড়ার ঘঞ্জর প্রঞ্জবশ কঞ্জর ঝািঞ্জট ধঞ্জর 

ধষ মঞ্জের রচিা চালাে। োত্রী দচৎকার দিঞ্জল ত্ার মা 

ও িদরবাঞ্জরর রলাকিন েুঞ্জট এঞ্জস রবলাঞ্জেত্ঞ্জক 

ধঞ্জর িুদলঞ্জশ খবর রিন। নান্দাইল োনার ওদস 

মনসুর আহম্মি িানান, িুদলশ ওই স্থাঞ্জন দগঞ্জে 

িনত্ার হাঞ্জত্ আটক দশক্ষকঞ্জক রগ্রপ্তার কঞ্জর 

োনাে দনঞ্জে আঞ্জস।  

6 23 July 20 
 

Naya 
Digantha 

19 July 20 Police 
Case 

Female Child 11 years 22 years Raped Neighbor Rural দিরাজদিখাকন ১১ বেকরর দিশু ধষ ষে, ধষ ষে 

কেফত্ার(নো দিগন্ত, ২৩ জুলাই ২০২০) 

মুজন্সগঞ্জের দসরািদিখান উিঞ্জিলার ১১ বেঞ্জরর 

দশশুঞ্জক ধষ মঞ্জের ঘটনাে মামুন (২১) নাঞ্জম এক 

ধষ মকঞ্জক রগ্রফত্ার করা হঞ্জেঞ্জে। এলাকা রেঞ্জক 

ত্াঞ্জক আটক করা হে। িুদলশ ও স্থানীে সূঞ্জত্র 

িানা যাে, উিঞ্জিলার িাদনোিাড়া গ্রামস্থ 

দশকিার দফদলং রস্টশঞ্জনর িজিম িাঞ্জশর িননক 

রশফালী রবগঞ্জমর বাদড়র একটট ঘঞ্জরর একিাঞ্জশ 

ধষ মক মামুন ও অির িাঞ্জশর রুঞ্জম ধদষ মত্ার 

িদরবার বাসা িাড়া দনঞ্জে বসবাস কঞ্জর 

আসদেঞ্জলন। গত্ ১৯ িলুাই ধদষ মত্ার বাবা মা 

ত্াঞ্জির ১১ বেঞ্জরর কনযাঞ্জক বাদড়ঞ্জত্ ররঞ্জখ 

দিনমিঞু্জরর কাঞ্জি যাে। ওইদিন িুিুর সাঞ্জড় 

১২টার দিঞ্জক ঘঞ্জর ঢুঞ্জক দশশুটটঞ্জক রিার িূব মক 

ধষ মে কঞ্জর মামুন। ধদষ মত্া দচৎকার করঞ্জল রকৌশঞ্জল 

িাদলঞ্জে যাে ধষ মক। এ ঘটনাে ২০ িলুাই ধদষ মত্ার 

https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/517405/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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/dhaka/517405/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

মা বাদে রবগম ধষ মক মামুনক দববািী কঞ্জর 

দসরািদিখান োনাে একটট দলদখত্ অদিঞ্জযাগ 

িাঞ্জের কঞ্জরন। দলদখত্ অদিঞ্জযাঞ্জগর রপ্রদক্ষঞ্জত্ 

ধষ মক মামুনঞ্জক রগ্রফত্ার কঞ্জর আিালঞ্জত্ 

িাটঠঞ্জেঞ্জে িুদলশ।  

7 22 July 20 
 

Kaler 
Kantha 

21 July 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 22 years Raped Neighbor Rural নবীনগকর দিশুকে ধষ ষকের অদিক াগ, 

আিাদম িলাত্ে (োকলর েণ্ঠ, ২২ জুলাই 

২০২০) 

ব্রাহ্মেবাদড়োর নবীনগর উিঞ্জিলার নাটঘর 

ইউদনেঞ্জনর বান্িুসার গ্রাঞ্জম সাত্ বেঞ্জরর এক 

দশশু ধষ মঞ্জের দশকার হঞ্জেঞ্জে বঞ্জল অদিঞ্জযাগ 

িাওো রগঞ্জে। ধদষ মত্া ওই দশশুটট এখন 

ব্রাহ্মেবাদড়ো রিলা সির হাসিাত্াঞ্জল 

দচদকৎসাধীন রঞ্জেঞ্জে। িুদলশ ঘটনাস্থল িদরিশ মন 

কঞ্জরঞ্জে। এলাকাবাসী িানাে, ওই গ্রাঞ্জমর আবিুল 

হান্নাঞ্জনর রেঞ্জল শাহাবুজেন দমো (২২) মঙ্গলবার 

সন্ধযাে দশশুটটঞ্জক ফুসদলঞ্জে বাদড়র িাঞ্জশ দনঞ্জে 

ধষ মে কঞ্জর িাদলঞ্জে যাে। িঞ্জর রলাকিন মুমূষু ম 

অবস্থাে দশশুটটঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর ব্রাহ্মেবাদড়ো 

রিলা সিঞ্জর দনঞ্জে যাে। বত্মমাঞ্জন দশশুটট রিলা 

সির হাসিাত্াঞ্জল দচদকৎসাধীন। নবীনগর োনার 

ওদস প্রিাষ চন্দ্র ধর বঞ্জলন, ঘটনাটট রশানার 

িরিরই ঘটনাস্থঞ্জল িুদলশ িাটঠঞ্জেদে। অিরাধী গা 

ঢাকা দিঞ্জেঞ্জে।  

8 22 July 20 
 

Kaler 
Kantha 

20 July 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 65 years Raped Neighbor Rural দিশু ধষ ষেকেষ্টাে বৃকের দবোকর বযথ ষ 

মাত্ব্বররা, অবকিকষ োরাগাকর (োকলর 

েণ্ঠ, ২২ জুলাই ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937934
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937934
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937896
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/22/937896


Sl. Date of 
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Date of 
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by 
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দকঞ্জশারগঞ্জের িাকুজন্দোে সাত্ বেঞ্জরর এক 

কনযাদশশুঞ্জক ধষ মেঞ্জচিার অদিঞ্জযাঞ্জগ আটক 

সুরুি দমোর (৬৫) নাঞ্জম মামলা হঞ্জেঞ্জে।  িানা 

যাে, গত্ রসামবার দবঞ্জকল ৬টার দিঞ্জক ওই 

দনয মাদত্ত্ রমঞ্জে ত্ার বাদড়র সামঞ্জন রঘারাঞ্জফরা 

করদেল। এ সমে সুরুি দমো টাকা রিওোর রলাি 

রিদখঞ্জে রমঞ্জেটটঞ্জক ত্ার রিাকাঞ্জন দনঞ্জে যাে। িঞ্জর 

রসখাঞ্জন দনঞ্জে ত্াঞ্জক ধষ মঞ্জের রচিা চালাে। দবষেটট 

রমঞ্জের বড় িাইঞ্জের নিঞ্জর িঞ্জড়। িঞ্জর রসখান 

রেঞ্জক রমঞ্জেটটঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর বাদড় দনঞ্জে যান 

দত্দন।  িঞ্জর গত্কাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার 

দিঞ্জক উিঞ্জিলা দনব মাহী কম মকত্মার কাঞ্জে 

অদিঞ্জযাগ কঞ্জরন রমঞ্জেটটর মা। দবষেটট রিখঞ্জত্ 

উিঞ্জিলা সহকারী কদমশনার (িূদম) এ রক এম 

লুৎফর রহমানঞ্জক িাদেত্ব রিন উিঞ্জিলা দনব মাহী 

কম মকত্মা । উিঞ্জিলার সহকারী কদমশনার (িূদম) 

একিল িুদলশ দনঞ্জে ওই গ্রাঞ্জম দগঞ্জে সুরুি 

দমোঞ্জক আটক কঞ্জর োনাে রসািিম কঞ্জরন।  

9 22 July 20 
 

Janakantha 

21 July 20 
Case File 

Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Kidnaped 
& 
Raped 

Neighbor Rural রাজিাহীকত্ সু্কলোত্রীকে অিহরে েকর 

ধষ ষে, এেজন আেে ( জনেন্ঠ, ২২ জুলাই 

২০২০) 

রািশাহীর চারঘাঞ্জট অিম রশ্রেীর একোত্রী তু্ঞ্জল 

দনঞ্জে দগঞ্জে ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাঞ্জগ িুই সোঞ্জনর 

িনক শযামল রহাঞ্জসনঞ্জক নাঞ্জমর একিনঞ্জক 

আটক কঞ্জরঞ্জে োনা িুদলশ। চারঘাট মঞ্জিল 

োনার ওদস সদমত্ কুমার কুন্িু িানান, 

হদলিাগােী এলাকার এক বযজক্তর অিম রশ্রেীঞ্জত্ 

িড়ুো রমঞ্জেঞ্জক কঞ্জেকদিন আঞ্জগ তু্ঞ্জল দনঞ্জে 

দগঞ্জে আত্মঞ্জগািঞ্জন দেঞ্জলা শযামল। এ ঘটনাে 

দিকটটঞ্জমর মা মঙ্গলবার রাঞ্জত্ অদিঞ্জযাগ দিঞ্জল 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/512986/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95/
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/512986/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95/


Sl. Date of 
Newspaper 
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victim 
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by 
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িুদলশ হদলিাগােী এলাকাে অদিযান িদরচালো 

কঞ্জর দিকটটমঞ্জক অসসু্থ অবস্থাে উদ্ধার কঞ্জর 

এবং আসাদম শযামলঞ্জক আটক কঞ্জর। িঞ্জর 

দিকটটমঞ্জক রািশাহী রমদিকযাল কঞ্জলি 

হাসিাত্াঞ্জলর ওোন িি ক্রাইদসস রসন্টার 

(ওদসদসঞ্জত্ ) িদত্ম কঞ্জর। আি বুধবার সকাঞ্জল 

আসামঞ্জক আিালঞ্জত্র মাধযঞ্জম রিল হািঞ্জত্ 

রপ্ররে করা হঞ্জেঞ্জে।  

10 21 July 20 
Bangladesh 

Protidin 

19 July 20 Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Suicide Mother 
& 
Father 

Rural নাঙ্গলকোকে দেরেুে দলকখ োত্রীর আত্মহত্যা 

(বাাংলাকিি প্রদত্দিন, ২১ জুলাই ২০২০) 

কুদমল্লার নাঙ্গলঞ্জকাঞ্জট মাহমুিা আক্তার উদম ম (১৪) 

নাঞ্জম এক োত্রী দচরকুট দলঞ্জখ আত্মহত্যা 

কঞ্জরঞ্জেন। ওই দচরকুঞ্জট দলখা দেল ‘মা এবং বাবা 

কারও কাঞ্জে শাদে রিলাম না’।   ধারো করা হঞ্জে, 

মাঞ্জের উশঙৃ্খল িীবনযািন এবং বাবার দনকট 

অনাির অবঞ্জহলাে উদম ম মানদসক চাঞ্জি 

িুগদেঞ্জলন। আর রস চাি সহয করঞ্জত্ না রিঞ্জর 

গত্ রদববার দবকাঞ্জল নানার বাদড় নাঙ্গলঞ্জকাঞ্জটর 

রােঞ্জকাট উত্তর ইউদনেঞ্জনর উত্তর মাদহনী গ্রাঞ্জম 

আত্মহত্যা কঞ্জর। খবর রিঞ্জে নাঙ্গলঞ্জকাট োনা 

িুদলশ ওইদিন রাত্ সাঞ্জড় ১০টাে মরঞ্জিহ উদ্ধার 

কঞ্জর কুদমল্লা রমদিঞ্জকল কঞ্জলি হাসিাত্াঞ্জল 

িাটঠঞ্জে মেনাত্িে সম্পন্ন কঞ্জর। উদম মর বাবা 

মজিবুল হক অদিঞ্জযাগ কঞ্জর বঞ্জলন, হাদলমা 

খারাি প্রকৃদত্র রমঞ্জে। িীবঞ্জনর সব সঞ্চে রশষ 

কঞ্জর রস আমাঞ্জক সব মশাে কঞ্জরঞ্জে। ত্ারা আমার 

রমঞ্জেঞ্জক দবষ খাইঞ্জে হত্যা কঞ্জর। আদম রমঞ্জে 

হত্যার দবচার চাই। নাঙ্গলঞ্জকাট োনার ওদস 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/21/550493
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বখদত্োর উজেন রচৌধুরী বঞ্জলন, এ দবষঞ্জে দনহঞ্জত্র 

বাবা অিমৃতু্য মামলা িাঞ্জের কঞ্জরঞ্জেন।  

11 21 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

20 July 20 
 

Case file 

Police 
Case 

Male Child Not 
available 

Not 
available 

Physica 
assault 
& 
Video of 
Torture 

Father Rural ত্ালােপ্রাপ্ত স্ত্রীকে দফকর কিকত্ িইু কেকলকে 

কেোকরর িাকথ কবাঁকধ দন ষাত্ন! (োকলর েণ্ঠ, 

২১ জুলাই ২০২০) 

িুই সোনঞ্জক দনয মাত্ঞ্জনর অদিঞ্জযাঞ্জগ দিত্া হাদববুর 

রহমান দশমুলঞ্জক রগ্রফত্ার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। 

রসামবার জঝনাইিহ সির উিঞ্জিলার ধানহাদড়ো 

গ্রাঞ্জম এ ঘটনা ঘঞ্জট। মািকঞ্জসবী স্বামীর অত্যাচাঞ্জর 

ঘর রেঞ্জড় বাবার বাদড়ঞ্জত্ অবস্থান করাে িুই 

সোনঞ্জক রচোঞ্জরর সাঞ্জে রবাঁঞ্জধ মারধর কঞ্জর ত্া 

দিদিও কঞ্জর স্ত্রীর কাঞ্জে িাঠাঞ্জনা হে। সম্প্রদত্ 

দশদরন সুলত্ানা নাঞ্জম ওই গহৃবধূ দিদিওটট 

সামাজিক রযাগাঞ্জযাগ মাধযম রফসবুঞ্জক দিঞ্জে 

আইনশঙৃ্খলা রক্ষা বাদহনীর হস্তঞ্জক্ষি কামনা 

কঞ্জরন। িানা যাে, িাদরবাদরক িাঞ্জব ২০০৬ সাঞ্জল 

জঝনাইিহ সির উিঞ্জিলার ধানহাদড়ো গ্রাঞ্জমর 

দলোকত্ আলীর রেঞ্জল হাদববুর রহমান দশমুঞ্জলর 

সাঞ্জে শহঞ্জরর আরািিুর এলাকার দশদরন 

সুলত্ানার দবঞ্জে হে। এরির ত্াঞ্জির ২টট রেঞ্জল 

সোন হে। দকেুদিন যাবৎ নানা কারঞ্জে স্ত্রী 

দশদরনঞ্জক মারধর ও অত্যাচার কঞ্জর আসদেল স্বামী 

দশমুল। অত্যাচার সইঞ্জত্ না রিঞ্জর িুই সোন ররঞ্জখ 

বাবার বাদড়ঞ্জত্ চঞ্জল যাে দশদরন। এরির ত্াঞ্জির 

োড়াোদড়ও হঞ্জে যাে। ত্ালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীঞ্জক আবার 

বাদড় দফঞ্জর িাওোর িাদবঞ্জত্ সোনঞ্জির মারধর ও 

দনয মাত্ন কঞ্জর দিত্া দশমুল। এ বযািাঞ্জর স্ত্রী দশদরন 

িানান, দবঞ্জের ির রেঞ্জক প্রােই মারধর করা 

হঞ্জত্া। কঞ্জেক বার শাদলস সবঠক কঞ্জর বাদড়ঞ্জত্ 

দনঞ্জে দগঞ্জে আবাঞ্জরা মারধর করঞ্জত্া। এ িনয িুই 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/21/550475
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/21/550475
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বের আঞ্জগ ত্ালাক দিঞ্জে চঞ্জল এঞ্জসঞ্জে। এখন 

আবার দফদরঞ্জে রনওোর িনয আমার সোনঞ্জির 

মারধর করঞ্জে। আদম ত্ার িৃিােমূলক শাদে িাদব 

করদে। 

12 21 July 20 
 

Manabzami
n 

19 July 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 14 years Raped Neighbor Rural ফুলগাজীকত্ েেকলকের কলাি কিদখকে দিশু 

ধষ ষে, দেকিার কেপ্তার (মানবজদমন, ২১ 

জুলাই ২০২০) 

রফনীর ফুলগািীঞ্জত্ চকঞ্জলঞ্জটর রলাি রিদখঞ্জে 

দশশু ধষ মঞ্জের অদিঞ্জযাঞ্জগ রমা. রােহান (১৪) নাঞ্জম 

এক দকঞ্জশারঞ্জক রগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। ফুলগািী 

োনার িদরিশ মক (ত্িে) িানান, ররাববার িুিুঞ্জর 

দশশুটট বাদড়র িাঞ্জশ রখলা করদেল। এ সমে 

দকঞ্জশার রােহান ত্াঞ্জক চকঞ্জলট দকঞ্জন রিোর কো 

বঞ্জল রিঞ্জক রনে। এক িয মাঞ্জে দশশুটটর মুখ রচঞ্জি 

ধঞ্জর রােহান িাঞ্জশর একটট দনিমনস্থাঞ্জন দনঞ্জে ধষ মে 

কঞ্জর। এ সমে দশশুটটর দচৎকাঞ্জর রােহান িাদলঞ্জে 

যাে। িঞ্জর আশিাঞ্জশর রলাকিন এদগঞ্জে দগঞ্জে 

দশশুটটঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর বাদড়ঞ্জত্ দনঞ্জে যাে। এদিঞ্জক 

দশশুটটর রযৌনাঞ্জঙ্গ রক্তক্ষরে হঞ্জল স্বিনরা ত্াঞ্জক 

ফুলগািী উিঞ্জিলা স্বাস্থয কমঞ্জেঞ্জক্স দনঞ্জে যাে। 

রসখাঞ্জন ত্ার শারীদরক অবস্থার অবনদত্ হঞ্জল 

কত্মবযরত্ দচদকৎসঞ্জকর িরাশঞ্জম ম দশশুটটঞ্জক উন্নত্ 

দচদকৎসার িনয রফনী রিনাঞ্জরল হাসিাত্াঞ্জল 

রপ্ররে করা হে। দনয মাদত্ত্া দশশুটটর শারীদরক 

িরীক্ষার িনয  গত্কাল রসামবার িুিুঞ্জর 

হাসিাত্াঞ্জল িুদলশ আঞ্জবিন িাঠাঞ্জনা হঞ্জেঞ্জে। 

ফুলগািী োনার অদফসার ইনচািম (ওদস) রমা. 

কুতু্ব উজেন িানান, খবর রিঞ্জে িুদলশ অদিযান 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236122&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236122&cat=9
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চাদলঞ্জে দকঞ্জশার রােহানঞ্জক আটক কঞ্জর োনাে 

দনঞ্জে আঞ্জস।  

13 21 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

18 July 20 Police 
Case 

Female Student 11 years 25 years Raped Neighbor Rural িদরত্যক্ত র্কর দিশুকে ধষ ষে েরল প্রদত্কবিী! 

(োকলর েণ্ঠ, ২১ জুলাই ২০২০) 

হদবগঞ্জের চুনারুঘাট শ্রকুটা গ্রাঞ্জম চতু্ে ম রশ্রদের 

োত্রীঞ্জক ধষ মে কঞ্জরঞ্জে এক বখাঞ্জট। গুরুত্র 

অবস্থাে রমঞ্জেটটঞ্জক প্রেঞ্জম চুনারুঘাট উিঞ্জিলা 

স্বাস্থয কমঞ্জেঞ্জক্স ও িঞ্জর হদবগে আধুদনক 

হাসিাত্াঞ্জল িদত্ম করা হঞ্জেঞ্জে। িানা যাে, শদনবার 

দবঞ্জকঞ্জল িদরত্যক্ত একটট ঘঞ্জর রমঞ্জেটট রখলদেল। 

ওই সমে ত্াঞ্জির িাঞ্জশর বাদড়র আব্দলু মান্নাঞ্জনর 

বখাঞ্জট রেঞ্জল গাদড়র রহলিার িাদকর দমো (২৫) 

রমঞ্জেটটঞ্জক রিাড়িূব মক ধষ মে কঞ্জর। রমঞ্জেটটর 

দচৎকাঞ্জর এলাকার রলাকিন ও ত্ার মা এঞ্জস 

ত্াঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর। ধষ মঞ্জের ঘটনাে রদববার 

সকাঞ্জল রমঞ্জের বাবা বািী হঞ্জে চুনারুঘাট োনাে 

মামলা কঞ্জরঞ্জেন। চুনারুঘাট োনার ওদস (ত্িে) 

চম্পক িাম  বঞ্জলন, শদনবার রাঞ্জত্ই ধষ মক 

িাদকরঞ্জক রগ্রপ্তার করা হঞ্জেঞ্জে। 

14 20 July 20 
 

Manabzami
n 

14 July 20 
 

Case file 
18 July 20 

Police 
Case 

Female Child Not 
available 

20 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural কিরিুকর দত্ন দিশুকে ক ৌন হেরাদন, লম্পে 

কেপ্তার (মানবজদমন, ২০ জুলাই ২০২০) 

বগুড়ার রশরিুঞ্জর চকঞ্জলট দকঞ্জন রিোর প্রঞ্জলািন 

রিদখঞ্জে রমাবাইল রফাঞ্জন অশ্লীল েদব রিখাঞ্জনা হে 

একঞ্জত্র দত্ন দশশু কনযাঞ্জক। এসমে ওই দশশুঞ্জির 

দবদিন্ন স্পশ মকাত্র স্থাঞ্জন হাত্ রিো সহ রযৌন 

হেরাদনর রচিা কঞ্জর এক লম্পট যুবক িঞু্জেল 

রানা (২০)। মা। িানা যাে, রশরিুর উিঞ্জিলার 

িবানীিুর ইউদনেঞ্জনর দবরইল গ্রাঞ্জমর দত্ন দশশু 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/21/937486
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236112&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236112&cat=9
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একঞ্জত্র গত্ ১৪ িলুাই িুিুর সাঞ্জড় ১২টাে ত্াঞ্জির 

দনি বাদড়র বাদহঞ্জর একসঞ্জঙ্গ রখলাধুলা করদেল। 

এসমে িাশর্^বত্ী রোনকা রগােলািাড় গ্রাঞ্জমর 

লম্পট িঞু্জেল রানা ওই দশশুঞ্জির চকঞ্জলট দকঞ্জন 

রিোর নাঞ্জম ত্ার বাদড়ঞ্জত্ শেন ঘঞ্জরর মঞ্জধয দনঞ্জে 

যাে। এরির রকৌশঞ্জল রমাবাইল রফাঞ্জন দশশুঞ্জির 

অশ্লীল দিদিও েদব রিখাে। এসমে রস ত্াঞ্জির 

শরীঞ্জরর দবদিন্ন স্পশ মকাত্র স্থাঞ্জন হাত্ ও চুম্বন 

দিঞ্জে রযৌন হেরাদন করঞ্জত্ োঞ্জক। এসমে দশশু 

িান্নাদত্ খাতু্ন দচৎকার দিঞ্জে বাদহঞ্জর এঞ্জস ত্ার 

নানী দরনা রবগমঞ্জক দবষেটট িানাঞ্জল ওই ঘটনাটট 

প্রদত্ঞ্জবশীঞ্জির িানািাদন হে। এঞ্জত্ কঞ্জর 

প্রদত্ঞ্জবশীরা দক্ষপ্ত হঞ্জে লম্পট যুবক িঞু্জেল রানা 

আটক কঞ্জর গেঞ্জধালাই রিে এবং অনযানয দশশু 

কনযাঞ্জির দিত্া-মাত্াঞ্জক িানাে। িঞ্জর রযৌন 

হেরাদনর দশকার দশশু কনযাঞ্জির অদিিাবকগে 

একঞ্জত্র রমাো. ররাজিনা দবদব রশরিুর োনাে 

উিদস্থত্ হঞ্জে িঞু্জেল রানাঞ্জক আসামী কঞ্জর 

একটট মামলা িাঞ্জের কঞ্জরন। 

15 20 July 20 
 

Naya 
Digantha 

19 July 20 News 
Report 

Female Student 16 years 50 years Attempt 
to rape 
& 
Sexual 
harassme
nt 

Neighbor Rural কবত্াগীকত্ িিম কশ্রেীর োত্রীকে শ্লীলত্াহাদন 

কেষ্টার অদিক াগ (নো দিগন্ত, ২০ জুলাই 

২০২০) 

বরগুনার রবত্াগী উিঞ্জিলার বুড়া মিমুিার 

ইউদনেঞ্জন িশম রশ্রেীর এক োত্রীঞ্জক শ্লীলত্াহাদন 

রচিার অদিঞ্জযাগ উঞ্জঠঞ্জে। দিকটটঞ্জমর বাবা 

িানান, প্রদত্দিঞ্জনর মত্ ঘটনার দিন ত্ার রমঞ্জে 

িাঞ্জশর এলাকাে প্রাইঞ্জিট িড়ার উঞ্জেঞ্জশ সকাঞ্জল 

রওনা রিে। িদেমঞ্জধয ত্িন িাইক (৫০) ও 

নািমুল মৃধা িেঞ্জরাধ কঞ্জর ধষ মঞ্জের উঞ্জেঞ্জশ 

ত্াঞ্জক িাঞ্জশর বাগাঞ্জন দনঞ্জে যাে। এ সমে ত্ারা 

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/516498/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%A7%80%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%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
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/516498/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%A7%80%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%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
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শ্লীলত্াহাদনর রচিা কঞ্জর। এক িয মাঞ্জে ত্ার রমঞ্জে 

রকানিাঞ্জব ত্াঞ্জির কাে রেঞ্জক িাদলঞ্জে প্রাইঞ্জিট 

দশক্ষঞ্জকর বাসাে আশ্রে রনে। এরির ত্ার রমঞ্জে 

বাসাে এঞ্জস িদরবাঞ্জরর সিসযঞ্জির সব ঘটনা 

িানান। এ বযািাঞ্জর রবত্াগী োনার অদফসার 

ইনচািম কািী সাখাওোত্ রহাঞ্জসন ত্িু বঞ্জলন, 

শ্লীলত্াহাদনর দবষঞ্জে োত্রীর বাবা োনাে একটট 

অদিঞ্জযাগ িাঞ্জের কঞ্জরঞ্জেন। ত্িে সাঞ্জিঞ্জক্ষ 

বযবস্থা গ্রহে করা হঞ্জব। 

16 20 July 20 
Prothom 

Alo 

5 July 20 
 

6 Feb 20 
 

23 Feb 20 
 

3 March 20 
 

11 June 20 

Police 
Case 
“ 
 
“ 
 
“ 
 

        “ 

Female 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 

Student 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 

10 years 
 

9 years 
 

10 years 
 

8 years 
 

9 years 

Not 
available 
“ 
 
” 
 
“ 
 
“ 

Raped 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 

Neighbor 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 

Urban 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
 
“ 

েেকলকের কলাি কিদখকে একের ির এে... 

(প্রথম আকলা, ২০ জুলাই ২০২০) 

সব কটট ঘটনাই ঘঞ্জটঞ্জে একইিাঞ্জব। টাকা দকংবা 

চকঞ্জলঞ্জটর রলাি রিদখঞ্জে রকৌশঞ্জল তু্ঞ্জল রনন 

অঞ্জটাদরকশাে। এরির িেিীদত্ রিদখঞ্জে দনঞ্জে 

যান দনিমন স্থাঞ্জন। ধষ মে রশঞ্জষ িুনরাে আশিাঞ্জশর 

এলাকাে নাদমঞ্জে দিঞ্জে যান। সব মঞ্জশষ ৫ িলুাই 

এক দশশুঞ্জক তু্ঞ্জল দনঞ্জে ধষ মে করা হে।  

িুক্তঞ্জিাগী িাাঁচ দশশুর বেসই ১০ বেঞ্জরর দনঞ্জচ। 

ত্াঞ্জির মঞ্জধয একিন রেঞ্জল। চলদত্ বেঞ্জরর ৬ 

রফব্রুোদর এলাকার এ ওোন প্রিাটটমি নাঞ্জমর 

একটট স্থান রেঞ্জক িুিুঞ্জর তৃ্ত্ীে রশ্রদের এক 

োত্রীঞ্জক টাকার রলাি রিদখঞ্জে অঞ্জটাদরকশার 

সামঞ্জনর দসঞ্জট তু্ঞ্জল রনন চালক। িঞ্জর িাহাড়ঞ্জঘরা 

একটট এলাকাে দনঞ্জে ধষ মে কঞ্জরন।  একই মাঞ্জসর 

২৩ ত্াদরখ রবলা রিৌঞ্জন দত্নটার দিঞ্জক চতু্ে ম 

রশ্রদেঞ্জত্ িড়া আঞ্জরকটট রমঞ্জেঞ্জকও টাকার রলাি 

রিদখঞ্জে তু্ঞ্জল দনঞ্জে যাওো হে। ত্ঞ্জব ত্াঞ্জক 

রিেঞ্জনর আসঞ্জন বসাঞ্জনা হে। গাদড়টট নগঞ্জরর 

জিইদস রমাড় এলাকাে রগঞ্জল রমঞ্জেটট রকৌশঞ্জল 

িরিা খুঞ্জল রবদরঞ্জে িঞ্জড়। মাঞ্জচমর শুরুর দিঞ্জক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1670066/%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95
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একইিাঞ্জব তু্ঞ্জল দনঞ্জে ধষ মে করা হে দিত্ীে 

রশ্রদেঞ্জত্ িড়ুো এক োত্রঞ্জক। ১১ িনু একইিাঞ্জব 

অঞ্জটাদরকশার সামঞ্জনর আসঞ্জন তু্ঞ্জল দনঞ্জে তৃ্ত্ীে 

রশ্রদের এক োত্রীঞ্জক ধষ মে করা হে। সব মঞ্জশষ ৫ 

িলুাই িান আনঞ্জত্ দগঞ্জে অিহরঞ্জের দশকার হে 

৯ বের বেসী এক দশশু। এ ঘটনাে অোত্ 

বযজক্তঞ্জক আসাদম কঞ্জর োনাে মামলা কঞ্জরন 

দশশুটটর বাবা। বাঞ্জেজিি োনার ওদস দপ্রটন 

সরকার প্রেম আঞ্জলাঞ্জক বঞ্জলন, ‘একিনই এই 

ঘটনা ঘটাঞ্জে বঞ্জল ধারো করদে। ত্াঞ্জক ধরার 

দবষঞ্জে অঞ্জনকটা িরূ এদগঞ্জেদেও আমরা।’ 

17 20 July 20 
 

Samakal 

20 July 20 Police 
Case 

Male Child Not 
available 

55 years Raped Teacher Urban দিশু দিক্ষাথীকে বলাৎোকরর অদিক াকগ 

মাদ্রািা দিক্ষে কেফত্ার (িমোল, ২০ 

জুলাই ২০২০) 

দশশু দশক্ষােীঞ্জক বলাৎকাঞ্জরর অদিঞ্জযাঞ্জগ 

দসরািগঞ্জে িাহাঙ্গীর আলম খান (৫৫) নাঞ্জম 

এক মাদ্রাসা দশক্ষকঞ্জক রগ্রফত্ার কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। 

রসামবার রাঞ্জত্ ত্াঞ্জক রগ্রফত্ার করা হে। 

রগ্রফত্ারকৃত্ দশক্ষক িাহাঙ্গীর আলম 

দসরািগে সির উিঞ্জিলার ফুলঞ্জকাচা হাদফজিো 

মাদ্রাসার দশক্ষক। সির োনার ওদস রমা. হাদফিরু 

রহমান িানান, মাদ্রাসাে আরদব িড়াঞ্জনার সমে 

ক’িন দশশু দশক্ষােীঞ্জক িেিীদত্ রিদখঞ্জে 

রিারিূব মক প্রােই বলাৎকার করত্ লম্পট 

দশক্ষক। গত্ িু’দিন আঞ্জগ অনুরূি এক ঘটনাে 

িুক্তঞ্জিাগী এক দশশু ত্ার বাবাঞ্জক িানাে। 

রসামবার দবঞ্জকঞ্জল সির োনাে দিকটটম ওই 

দশক্ষােীর অদিিাবঞ্জকর দলদখত্ অদিঞ্জযাঞ্জগর 

রপ্রদক্ষঞ্জত্ রাঞ্জত্ দশক্ষকঞ্জক রগ্রফত্ার কঞ্জর িুদলশ। 

https://samakal.com/whole-country/article/200731121/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%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://samakal.com/whole-country/article/200731121/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%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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ওদস বঞ্জলন, মঙ্গলবার িাহাঙ্গীর আলমঞ্জক 

আিালঞ্জত্র মাধযঞ্জম কারাগাঞ্জর রপ্ররে করা হঞ্জব। 

18 20 July 20 
 

Manabzami
n 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Child 7 years 14 years Sexual 
harassme
nt 

Neighbor Rural ক ৌন দনিীড়কনর অদিক াকগ দেকিার আেে 

(মানবজদমন, ২০ জুলাই ২০২০) 

রমরহিঞু্জরর গাংনী উিঞ্জিলার িাটিাড়া গ্রাঞ্জম ৭ 

বেঞ্জরর এক দশশুকনযাঞ্জক রযৌন দনিীড়ঞ্জনর 

অদিঞ্জযাঞ্জগ মামলা করা হঞ্জেঞ্জে। এ অিরাঞ্জধ 

হাদববুর রহমান নাঞ্জমর এক মাদ্রাসা োত্রঞ্জক 

আটক কঞ্জরঞ্জে িুদলশ। আটক দকঞ্জশার হাদববুর 

রহমান (১৪) িাটিাড়া গ্রাঞ্জমর সু্কলিাড়ার কৃষক 

আশািুল ইসলাঞ্জমর রেঞ্জল ও সাহারবাটট িাদখল 

মাদ্রাসার সপ্তম রশ্রদের োত্র। 

 

ARTICLE 

Choosing your child over ‘family honour’ (By Ryan Afreen, Daily Star, op-ed, 26 July 2020) 

The injustice against Nusrat Jahan Rafi, who was sexually abused and later set ablaze on the terrace of her madrasa, shook the country. Yet, despite the cries, 
protests, and banners that read "Stop Sexual Abuse", Bangladesh remains rooted in its poisonous conservative practice: ignoring the sexual violence against children 
when the abusers are family members. This unjustified stigma that silences victims from a very young age leads to re-victimisation—through victim-shaming or being 
sexually harassed again—and protects perpetrators for the sake of family honour. Children who have no knowledge of their experiences fail to describe it, and many 
remain silent about their experiences for fear of being re-victimised. This silence surrounding sexual abuse and the lack of action thereof permit the perpetrators to 
commit such crimes in broad daylight. This silence is largely influenced by parental denial in children's accusations against a family member. Parental denial stems 
from a variety of reasons: the fear of jeopardising family honour, becoming detached from society in fear of shame, having to become financially segregated if the 
family is dependent on the accused member, and more. Yet the most significant reason is to protect one's child from re-victimisation. Victim-shaming is instilled in our 
society, whether it be toward a child or a woman. Thus the possibility of a child being re-victimised through scrutinising her flaws, independence, outfit, or even 
designating her as the reason for abuse, makes parents hesitant to raise their voices against perpetrators. 

Victim-shaming, regardless of socioeconomic status, primarily creates the cycle of abuse, escape, and re-victimisation that prevents parents from taking legal action 
against the perpetrators, especially if the perpetrator is a renowned and prominent figure in society. This further reinforces the economic and class divisions in our 
society and incentivise those in power to escape without a blemish on their records and further silence victims through threats and other means. 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=235942&cat=9
https://www.thedailystar.net/opinion/news/choosing-your-child-over-family-honour-1936065


In recent months, Bangladesh has witnessed an alarming rise in sexual abuse cases and violence against children. Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF) 
published a report that estimated that in the first six months of 2019, there were 496 incidents of children being raped. However, BSAF claims that the numbers are 
likely to be higher, as many victims do not report sex crimes in fear of being blamed, disowned, or ostracised. 

Our society stigmatises "sex", "menstruation", and "rape" as taboo due to which sex education is uncommon in the country. The gaps in children's understanding of 
sexual health limit their interactions with others and suppress social skills. Parents believe that limited information should be shared with children about sexual abuse 
as it can arouse curiosity among children, and push them to learn more about the topic through different means, such as inappropriate media content, sensitive 
images, etc. 

Parental concerns about sexual education in our country should be given the utmost importance while remaining aware of the repercussions of not having a structured 
discussion on the topic. Sexual education is perceived as identifying reproductive organs and sexual abstinence, which disregards the holistic education that is quite 
necessary in our institutions. A holistic sexual education course would entail: learning about age of consent, emotional relations and responsibilities, reproductive 
health, and more. 

The holistic approach of sexual education, either taught in educational institutions or by parents, firmly distinguishes affection from sexual abuse and harassment 
maliciously imposed on children by some family members. This validates accusations made by children against their perpetrators, disproving doubtful parents. Hence, 
parents are spurred to action that can stop the heinous trend of sexual abuse in the family, as well as save children who silently accept severe pain and violation of 
their human rights. 

Parents need to break the silence around sexual abuse and harassment. Parental neglect and a continuation of abuse result in several psychological issues that 
develop throughout childhood. Post-traumatic stress disorder, depression, fear, poor nutrition, and low self-esteem are a few psychological hazards that affect the 
victims for their entire lives. The emotional bond between parents and children is destroyed through neglect and disbelief, the consequence of which is a child's 
development without love, trust, and support. 

When a child experiences discomfort from affection by a family member, he or she cannot readily justify their feelings. However, a strong bond between parents and 
the child, which fosters a supportive environment, encourages the child to voice his/her experiences. After all, if children do not open up about their experiences, how 
would the parents become aware of their child being sexually violated? 

The first step to breaking the silence around sexual abuse is to acknowledge sexual violence as a topic of discussion. Talk with your child and ask them about their 
interactions with family members. Ask them how their day at school was or if any problems arose at home while you were away at work. If your child is attended to by a 
caretaker, ask your child about their interactions with them. Be conscious about whom your child is associating with, whom your child is sleeping next to or sharing a 
room with, and the people in your child's surroundings. Good parenting requires strong communication between parents and children so that there is never hesitation 
in confiding in each other. 

Bangladesh has now become a breeding ground for perpetrators even in the presence of law and order. Thus, sexual abuse should not be a controversial topic for 
discussion in our country, where 2-year-olds are maliciously raped and mercilessly killed. Children who have been victims of sexual abuse need safe and nurturing 
relationships to recover from the traumatising experiences that they perchance cannot stave off. It is the responsibility of parents to form this healthy and positive 
relationship with their children. Saving your children from sexual predators who are family members is far more important than, if not equivalent to, saving family 
honour. As parents, it is your duty to provide the safe childhood every child deserves. 
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