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1 05.06.20 
 

Dhaka 
Tribune 

05.06.20 
 

last 
three 
years 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 
 

Dowry, 
Physical 
Assault & 
Forcing 
abortion 

Husband Urban Wife presses dowry charges against RAB 

officer (Dhaka Tribune, 5 June 2020) 

The wife of a Rapid Action Battalion 
(RAB) officer has sued her husband over 
torturing for dowry. The accused, 
Nazmus Shakib is an ASP, who is now 
posted at the RAB headquarters. His wife 
Israt Rahman filed a case with Ramna 
police station on Thursday, said Officer-
in-Charge (OC) Monirul Islam. The wife’s 
lawyer Ishrat Hasan said her client was 
married to Shakib for three years and 
from the very beginning, he had been 
torturing his wife for dowry. “The wife’s 
family has already paid a good amount of 
money as dowry in the last three years 
and now the officer is demanding for 
more”, she added. The wife is now 
pregnant and Shakib is forcing her to 
abort it, said the lawyer. they will speak 
with the families and take necessary 
steps. 

2 6.06.20 
 
Dhaka 
Tribune 

05. 06.20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years Not 
available 

Murdered 
 

Husband U Woman killed over dowry in Feni (Dhaka 
Tribune, 6 June 2020) 

A woman was killed reportedly by her in-
laws over dowry in Feni's Fulgazi upazila. 
The body of Salma Akhter, 19, was found 
hanging in her house at Bandhua Hazi store 
area of the upazila on Friday.  Her father 
Abu Taleb filed a case against the woman's 

Issue no. 01 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/06/05/wife-presses-dowry-charges-against-rab-officer
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/06/05/wife-presses-dowry-charges-against-rab-officer
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/06/woman-killed-over-dowry-in-feni
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husband and three others of his family at 
Fulgazi police station. All of the accused are 
currently on  the run, said the OC . “A mark 
of strangulation was visible on the woman's 
neck. But an autopsy will be conducted to 
determine if its a murder or a suicide,” said 
OC Kutub. According to the case statement, 
the woman was married to Nazrul five 
months ago. Her in-laws had been 
pressurizing the victim's family for a dowry of 
Tk2 lakh. The woman’s father managed to 
pay Tk1 lakh in multiple installments but 
failed to pay the rest which led her in-laws to 
kill her and hang her body from the ceiling, 
mentions the case details. 

3 4 June 20 

 

Kaler 

Kantha 

4 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 25 years Dowry, 
Physical 
Assault & 
Suicide/ 
Murdered 

Husband Rural ন োয়োখোলীতে গৃহবধূর মরতেহ উদ্ধোর, স্বোমী 

আটক (ককোতলরকঠ,(৪(জু (২০২০) 

ন োয়োখোলীর নে বোগের কোববলপুর ইউব য়গ  

ন ৌতুগকর দোববগত আরজ ুআক্তোর (১৯) এক 

েহৃবধূগক হতযোর অবিগ োে উগেগে তোর স্বোমীর 

ববরুগে। ঘট োয় ব হগতর স্বোমী আব েুর রহমো  

বোবু (২৫) নক আটক কগরগে পুবলশ। ব ব হগতর 

বোবোর অবিগ োে, বোবু তোর দোববকৃত ন ৌতুগকর ৩ 

লোখ টোকো  ো নপগয় বুধবোর রোগতর নকোগ ো এক 

েময় আরজগুক শ্বোেগরোধ কগর হতযো কগর। পগর 

এ ঘট ো চোপো বদগত আরজগুক ঘগরর আড়োর েগে 

ঝুুঁ বলগয় আত্মহতযো বগল প্রচোর কগর।  বহৃস্পবতবোর 

েকোগল আরজগুক নকোথোও নদখগত  ো নপগয় 

বোবড়র নলোকজ  তোর ঘগর বেগয় ঝুলন্ত অবস্থোয় 

আরজরু লোশ নদখগত নপগয় থো োয় খবর নদয়। 

নে বোে থো োর ওবে আব্দলু বোগত  মৃধো ঘট োর 

েতযতো ব শ্চিত কগর বগল , লোশ ময় ো তদন্ত 

নশগে দোফগ র বযবস্থো করো হগে। অবিগ োগের 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/04/919254
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/04/919254
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বিবিগত পরবতীগত বযবস্থো গ্রহণ করো হগব। 

শ্চজজ্ঞোেোবোগদর জ য ব হগতর স্বোমী আব েুর 

রহমো  বোবুগক আটক করো হগয়গে।  

প্রোথবমকিোগব ধোরণো করো হগে পোবরবোবরক 

কলগহর নজগর ওই েহৃবধূ আত্মহতযো কগরগে। 

4 4 June 20 

 

Kaler 

Kantha 

4 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 years Not 
available 

Suicide Husband Rural নেরপুতর গৃহবধূর ঝুলন্ত লোে উদ্ধোর 

(ককোতলরকঠ,(৪(জু (২০২০) 

নশরপুগর ৬ মোে আগে ববগয় হওয়ো এক েহৃবধূর 

লোশ উেোর কগরগে পুবলশ। ৪ জ ু বহৃস্পবতবোর 

ববকোগল শহগরর দীঘোরপোড় এলোকোর স্বোমীর বোবড় 

নথগক ঘগরর ধণ ণোর েোগথ ঝুলন্ত অবস্থোয় েহৃবধূর 

মরগদহটট উেোর করো হয়। ব হত তো শ্চজ ো 

নবেম (১৮) শ্রীবরদী উপগজলোর কুরুয়ো গ্রোগমর 

হোরু ুর রশীগদর নমগয়। ঘট োর পর পরই স্বোমী 

ইশ্চজবোইকচোলক মঞ্জ ুবময়ো এবং তোর বোবড়র 

নলোকজ  েো-ঢোকো বদগয়গে। স্থো ীয়রো জো ো , 

মোত্র ৬ মোে আগে ওই  োরীর েোগথ 

ইশ্চজবোইকচোলক মঞ্জ ুবময়োর ববগয় হগয়বেল। 

ববগয়র পর নথগকই তোগদর মোগঝ পোবরবোবরক কলহ 

চলবেল। নশরপুর েদর থো োর উপ-পবরদশ ণক 

(এেআই) েুজোউগদৌলোহ ঘট োর েতযতো ব শ্চিত 

কগরগে ।   

5 03.06.20 
Kaler 

kantho 

1.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 65 years 30 years Murdered Son Rural নেতলর(বটটর(নকোতপ(মো(খু ((ককোতলরকঠ,(৩(

জু (২০২০) 

বেগলগটর জবকেঞ্জ উপগজলোয় নেগলর হোগত খু  

হগয়গে  বেৃো মো েয়রু  নবেম (৬৫)। 

পোবরবোবরক ববগরোধ ও তগকণর েূগত্র নেগল আববদ 

নহোগে  (৩০) বটটর নকোগপ মোরোত্মক জখম 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/04/919214
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918834
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কগর  মোগক। পগর হোেপোতোগল বচবকৎেোধী  

অবস্থোয় মোগয়র মৃতুয ঘগট। মম ণোবন্তক এ ঘট ো 

ববরশ্রী ইউব য়গ র ববপকগ্রোগমর। পুবলশ রক্তোক্ত 

বটটেহ আববদগক নগ্রপ্তোর কগরগে। েূত্র 

জো োয়,পোবরবোবরক ঝেড়োর েময় নেোমবোর রোত 

দশটোর বদগক েয়রু  নবেমগক তোর একমোত্র 

নেগল আববদ নহোগে  বটট বদগয় কুবপগয় গুরুতর 

জখম কগর । ‘আববদ নহোগে  ববগদশ নফরত। 

তোগদর েংেোগর নেগল ও মোগয়র ঝেড়ো হগতো 

মোগঝ মোগঝই। এরকম ঝেড়োর েময় নেগল বটট 

দো বদগয় মোগয়র উপর আক্রমণ চোবলগয় জখম 

কগর।’  

6 02.06.20 
 

Prothom 
Alo 

29.05.20 News 
Reports 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Fraud, 
Death 
threat & 
Forcing 
abortion  

Husband Rural সোাংসে এ োমুতলর ববরুতদ্ধ প্রেোরণো ও ভ্রণূ 

হেযোর অবিত োগ((কপ্রমম(আতলো,(২(জু (

২০০২০) 

রোজশোহী-৪ আেগ র েোংেদ এ োমুল হকগক 

স্বোমী দোবব কগর এক  োরীর নফেবকু স্ট্যোটোে 

ব গয় নজলোয় আগলোচ ো তুগে। আগয়শো আক্তোর 

ওরগফ বলজো (৩০)  োগমর ওই  োরীর অবিগ োে, 

েোংেদ তোুঁর েগে প্রতোরণো কগরগে । তোুঁর েগিণর 

ভূ্রণ হতযো করো হগয়গে। এখ  বতব  হতযোর হুমবক 

পোগে । ওই  োরী তোুঁর বিতীয় স্ত্রী জোব গয় 

েোংেগদর দোবব, বতব  তোুঁগক তোলোক বদগয়গে । 

তগব আগয়শো এখগ ো নকোগ ো তোলোগকর ন োটটশ 

পো ব  বগল জোব গয়গে । েত ২৯ নম আগয়শো 

আক্তোর ব গজর নফেবগুক েোংেদ এ োমুগলর 

েগে ঘব ষ্ঠ েবব প্রকোশ কগর । তোুঁর নফেবগুকর 

কোিোর ফগটো ও নপ্রোফোইল েববগতও েোংেগদর 

েগে তোুঁগক নদখো  োয়। েতকোল দুপুগর বলজো 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660098/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B2%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660098/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B2%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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নফেবগুক বলগখগে , ‘এমবপ েোগহগবর িক্তরো 

আমোগক নমগর নফলোর হুমবক বদগে । আমোর 

 োগম বমথযো মোমলো বদগয় নজগল নদওয়ো হগব, 

এম  েব কথো বলগে । আবম েণমোধযগম 

এগেবে। তোই আজ উব  আমোগক বিগিোে ণ 

বদগব । েব বমবলগয় আবম মো বেকিোগব নিগে 

পগড়বে। 

নেসবুতক সোাংসে এ োমুতলর বিেীয় স্ত্রী েোবব 

করো  োরীর ববরুতদ্ধ মোমলো((কপ্রমম(আতলো,(৬(

জুত (২০২০) 

7 03.06.20 
 

Naya 
Digantha 

03.06.20 
1 week  

News 
reports 

Male Migrant 
worker 
(KSA) 

65 years Not 
available 

Physical 
assault 

Wife 
(divorce), 
Daughter 
& Son-in-
law 
 

Rural সম্পবি বলতখ ব তে বৃদ্ধতক বেকতল নবেঁতধ 

ব  যোে   ন য়ো বদেন্ত  ৩ জ ু ২০২০) 

বিটো-বোবড় ব গজগদর  োগম বলগখ ব গত বশকল 

বদগয় হোত পো নবুঁগধ এক বেৃগক  শৃংেিোগব 

ব  ণোত  করোর অবিগ োে উগেগে তোলোকপ্রোপ্ত স্ত্রী, 

নমগয় ও নমগয়র জোমোইগয়র ববরুগে। এই ব ম ণম 

ঘট োটট ঘগটগে চট্টগ্রোগমর নলোহোেোড়ো উপগজলোর 

পুটটববলো ইউব য়গ র তোুঁতী পোড়ো গ্রোগম। ব গজর 

নমগয় ও জোমোতোর হোগত ব  ণোবতত এই হতিোেয 

বগৃের  োম নমো:  ুরুন্নবী। বয়ে ৬৫ বের। জো ো 

নেগে,  ুরুন্নবী এক েময় নেৌবদআরব প্রবোেী 

বেগল । পোবরবোবরকিোগব বব ব ো  ো হওয়োয় স্ত্রী 

গুল নেগহর নবেগমর েোগথ েোড়োেোবড় হগয়  োয়। 

তোলোকপ্রোপ্ত স্ত্রী গুল নেগহর নবেম, নমগয়  োবেমো 

ও তোর স্বোমী নফরগদৌে ওরগফ নখোক  এক েপ্তোহ 

ধগর  ুরুন্নবীগক বশকল বদগয় হোত, পো নবুঁগধ ঘগর 

আটগক রোগখ । এম বক প্রকৃবতর িোগক েোড়ো 

নদয়োর প্রগয়োজ  হগলও ঘর নথগক নবর হগত 

নদয়ব । মো-নমগয়, নমগয়র জোমোই বমগল বোবড় বিগট 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661000/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661000/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/505671/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/505671/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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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 

তোগদর  োগম বলগখ বদগত চোপ নদ । রোশ্চজ  ো হগল 

নবধড়ক মোরধর কগর । বকেুবদ  পরপর এিোগব 

তোগক বশকল বদগয় হোত পো নবুঁগধ মোরধর কগর । 

স্থো ীয়িোগব নবশ কগয়কবোর শোবলে ববচোর 

করগলও বকেুবদ  পর  ুরু বীর ওপর আবোর 

ব  ণোত  চলগত থোগক। ন োেোগ োে করো হগল 

নলোহোেোড়ো থো োর ওবে (তদন্ত) রোগশদুল ইেলোম 

জো ো , এখগ ো িুক্তগিোেীর নকোগ ো বলবখত 

অবিগ োে পোইব । নপগল তদন্ত কগর আই েত 

বযবস্থো ন য়ো হগব। 

 

8 31.05.20 
 

Bangladesh 
Protadin 

30.06.20 News 
report 

Female Housewife 17 years Not 
available 

Sexual 
Harassment 

Father-in-
law 

Rural পুত্রবধূতক(ন ৌ (হয়রোব র(অবিত োতগ(

শ্বশুতরর(গলোয়(জুেোর(মোলো (কবোাংলোতেে(

প্রবেবে ,(৩১(নম((২০২০) 

বেরোজেগঞ্জ পতু্রবধূগক ন ৌ  ব  ণোতগ র 

অবিগ োগে গ্রোময েোবলবশর রোগয় শ্বশুরগক জতুোর 

মোলো পবড়গয় পুগরো গ্রোম নঘোরোগ ো হগয়গে। 

শব বোর েদর উপগজলোর নমেড়ো ইউব য়গ র 

বোবলয়োগমন্দো গ্রোগম এ ঘট ো ঘগট। ইউব য়গ র 

পবরেগদর নচয়োরমযো  আব্দলু মশ্চজগদর ন তৃগে 

েোবলবশ ববেগক এম  রোয় হওয়োয় স্থো ীয়গদর 

মগধয মুখগরোচক আগলোচ ো শুরু হগয়গে।  

েোবলবশ েূগত্র জো ো  োয়, এক বের আগে নমেড়ো 

ইউব য়গ  নতঘুরী গ্রোগমর শোহ আলীর নমগয় 

কববতো খোতুগ র ন১৭) েোগথ বোবলয়োগমন্দো গ্রোগমর 

আবমর নহোগেগ র নেগল শোবকগলর ন১৯) ববগয় 

হয়। পুত্রবধূ েুন্দরী হওয়োয় তোর ওপর নলোলুপ 

দৃটি পগড় শ্বশুর আবমর নহোগেগ র। স্বোমী শোবকল 

বোবড়গত  ো থোকোয় বববিন্ন েময় তোগক কু-প্রস্তোব 

নদয়। বকন্তু রোশ্চজ  ো হওয়োয় শ্বশুড় বববিন্ন েময় 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/05/31/534561
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/05/31/534561
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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 

মো বেক ও শোরীবরকিোগব ব  ণোত  করত। এবোর 

ঈদ-উল-বফতগর স্বোমী শোবকল বোবড়গত আেগল 

শ্বশুগড়র কু-কগম ণর কথো তোগক জো োয় েহৃবধূ 

কববতো খোতু । এম বক শ্বশুগড়র নদয়ো কু-প্রস্তোব 

ববশ্বোে করোগত স্বোমী শোবকগলর েোমগ ই কববতো 

নমোবোইল নফোগ  শ্বশুগড়র েোগথ নপ্রগমর 

অবি গয় কথো বগল । ঘট োর েতযতো জো গত 

নপগর শোবকল তোর বোবোর ববরুগে এলোকোর 

মুরুব্বী আবু েোমো, জয় োল ও বোদশোগক ববেয়টট 

জো ো । ববচোর েোবলগশর আগয়োজ  করো হগয়গে।   

9 31.05.20 
 

Bangladesh 
Protadin 

30.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural েবরেপুতর(গৃহবধূতক(হেযোর(অবিত োগ(

(কবোাংলোতেে(প্রবেবে ,(৩১(নম(২০২০) 

ফবরদপুগরর েোলথো উপগজলোর েটট্ট ইউব য়গ র 

বশংহপ্রতোপ গ্রোগমর স্বোমীর বোবড় নথগক নরোশ্চজ ো 

নবেম ন২২)  োগমর এক েহৃবধূর মৃতগদহ উেোর 

কগরগে পুবলশ। শব বোর বদবোেত রোগত নরোশ্চজ োর 

মৃতগদহ উেোর করো হয়। এ ঘট োর পর নথগক 

স্বোমী ও তোর পবরবোগরর েদেযরো পলোতক 

রগয়গে। নরোশ্চজ ো বেংহপ্রতোপ গ্রোগমর হোরু  

নমোল্লোর স্ত্রী।  নরোশ্চজ োর বড় িোই  হোয়দোর নমোল্লো 

ও কোইয়ুম নমোল্লো অবিগ োে কগর বগল , 

নরোশ্চজ োর স্বোমী হোরু  নমোল্লো নবকোর, বখোগট ও 

ন শোগখোর হওয়োয় তোগদর েংেোগর দীঘ ণবদ   োবত 

অশোবন্ত চলবেল। েত এক েপ্তোহ আগে হোরু  

আগরকটট  মবহলোগক ববগয় কগর ঘগর আগ । এ 

ব গয় তোগদর েংেোগর বড় ধরগ র ঝোগমলোর েৃটি 

হয়। মোগঝ মগধযই নরোশ্চজ োগক তোর স্বোমী মোরবপট 

করগতো। শব বোর রোত ১১টোর বদগক আমরো খবর 

নপগয় নরোশ্চজ োর শ্বশুর বোবড়গত  োই। নেখোগ  

ঘগরর বিতর নরোশ্চজ োর মৃতগদহ নদখগত পোই। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/05/31/534658
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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 

নরোশ্চজ োর শরীগরর বববিন্ন স্থোগ  আঘোগতর বচহ্ন 

নদখো নেগে। আমোর নবো গক  োরো হতযো কগরগে, 

আমরো তোগদর শোশ্চস্ত চোই। েোলথো থো োর ওবে 

নমোহোম্মদ আলী শ্চজন্নোহ জো ো , মরগদহটট উেোর 

কগর মগে ণ পোেোগ ো হগয়গে।  

10 31.05.20 
 

Kaler 

Kantho 

30.05.20 News 
Report 

Female Housewife 32 years Not 
available 

Physical 
assault 

Husband, 
Mother 
in-law &  
sister in-
law 

 েোলোক( োমোয়(স্বোক্ষর( ো(করোয়(গৃহবধূর(চুল(

কোটতল (েোশুবি-  ে((ককোতলরকঠ,(৩১(নম((

২০২০) 

বগুড়োয় এক েহৃবধূরগক ন৩২) তোলোক  োমোয় 

স্বোক্ষর ব গত  ো নপগর মোরবপট ও ব  ণোতগ র পর 

মোথোর চুল নকগট বদগয়গে শোশুবড় ও   দ। 

শব বোর রোতির ব  ণোতগ র পর রবববোগর নিোগর 

েহৃবধূ পোবলগয় এগে বগুড়ো শহীদ শ্চজয়োউর 

রহমো  নমবিকযোল কগলজ ও হোেপোতোগল িবতণ 

হ । পোবরবোবরক কলগহর নজর ধগর েহৃবধূগক 

তোর স্বোমী তোলোক নদওয়োর কথো বগল। একপ ণোগয় 

েহৃবধূ রোশ্চজ  ো হগল তোর   দ ও শোশুড়ুব  বমগল 

শব বোর রোগত ঘগর আটগক রোগখ। এরপর তোলোক 

 োমোয় স্বোক্ষর ব গত নজোর কগর। স্বোক্ষর  ো করোয় 

তোগক মোরবপট ব  ণোতগ র এক প ণোগয় মোথোর চুল 

কগট নদয়।  েহৃবধূর চোচোগতো িোই রুগবল 

আহগম্মদ জো ো , ব  ণোতগ র পর আমোর নবোগ র 

মোথোর চুল নকগট বদগয়গে। তোর শরীগরর বববিন্ন 

অংগশ আঘোগতর দোে রগয়গে। বগুড়ো েদর 

থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো নওবে) এেএম 

ববদউজ্জোমো  জো ো , ঘট ো শুগ বে। এখ  

প ণন্ত নকো  অবিগ োে পোইব । অবিগ োে পোওয়ো 

নেগল আই েত বযবস্থো ন ওয়ো হগব।  

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/05/31/917596
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/05/31/917596
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ARTICLE 

িোঙ্গো ঠ্যোতে  ূপুর ( োসবর  খন্দকোর, Alal O Dulal)  

বড়গদর হোেোহোবের ফোুঁক বদগয় আমোর নমগয়গবলোয় একটো েো  শুগ  অগ ক অবোক হগয়বেলোম। েো টট বেল, “ওগেো হোইগেো  োগকো নতোমরো, বুড়োয় আমোর মোবরগে/ বড়ুোয় 

আমোয় মোবরগে, েযোং আমোয় িোবেগে, িোেো েযোগে আবোর  ূপুর পরোইগে।“ েো টটর েুর এখগ ো আমোর মোথোয় মগধয গু  গু  কগর বোগজ। চোর/পোুঁচ বেগরর নেোট্ট মোথোয় নমগর 

েযোং নিগে নেই িোেো েযোগে  ূপুর পবরগয় নদয়োর জটটলতো আমোগক এক অদ্িুত ধগন্দ নফগল বদগয়বেল। অগ ক িোববগয়বেল আমোগক, এগতোটোই ন , বশশগবর খুব অল্প বকেু 

স্মবৃতর মগধয এইটো আমোর খুব স্পি কগর মশ্চস্তগের স্থোয়ী স্মবৃতঘগর রগয় নেগে। ন ম টো রগয়  োয় িোেো পোগয়  ূপরু পবরগয় নদবোর েবহংে িোলবোেোর নরোমোবিকতো। তখগ ো আবম 

জো তোম  ো, নেোটগবলোর নখই হোবরগয় নফলো নেই ধো ুঁধোর েমোধো  বড়গবলোয় এগেও আবম েহগজ কগর উেগত পোরগবো ো। শুধু আবম নক , হোজোর হোজোর  োরীও পোরগব ো, 

পোগর ো।  নেই আবম  খ   বৃবজ্ঞোগ  পড়গত এলোম,  োরীপুরুগের িোলবোেোর েম্পগকণর মগধযকোর রোজ ীবত ব গয় পড়গত বেগয় নদখো নেগলো আমোগদর অগ গকরই েত্ত্বো 

বিখশ্চিত হগয়  োগে। ন  েংসৃ্কবত আর েোমোশ্চজকতোয় নবগড় উগেবে, বলেীয় রোজ ীবতর অ ুধোব  তোগক উগে পোলগট বদগত নেগলো, েবহংেতো আর িোলবোেোর ববপরীত অথ ণ 

িোেো পোগয়  ূপুর পবরগয় নদবোর নরোমোবিকতোগক প্রশ্ন কগর বেল। এই প্রশ্ন েোমগল উেোর জগ য আবম বো আমরো রোজ ীবত আর িোলবোেোগক আলোদো কগর নফবল। ন   দুইটো দুই 

বিন্ন জেগতর ববেয়। েবহংেতো শব্দটট জোয়েো পোয় প্রবগের, আইগ র িোেোয়, আর িোলবোেো শব্দটট রগয় নেগলো বযশ্চক্তেত পবরেগর। আপোত-ববপরীত এইদইুটট ধোরণো ন  

একেগে বদববয বোে করগত পোগর তো নমগ  ন য়ো কগির। তোই এগদর েহোবস্থোগ র রোজ ীবত িুগল  োওয়োই েুববধোজ ক। বকন্তু হোয়, এই বিতস্বেোয় নশে রক্ষো হয় ো। 

কতরো োর মতধযও ঢোকোয়  োরী ও বেশু ব  যোেত র প্রোয় ২০০ মোমলো (প্রমম আতলো, ৬ জু  ২০২০) 

কগরো ো–বগের মগধযও ঢোকো মহো েগর  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র প্রোয় ২০০টট মোমলো হগয়গে। েবগচগয় নববশ অবিগ োে ধে ণণেংক্রোন্ত, তোরপর ন ৌতুক ও অপহরগণর। নেবোদোতো 

আর অবধকোরকমীরো বলগে , হোেপোতোল বো থো োয়  োওয়ো কটে  বেল, েণমোধযগমরও মগ োগ োে বেল মহোমোবরগত। ঘট ো েম্ভবত আরও নববশ। ঢোকোর বচফ নমগরোপবলট  

মযোশ্চজগেট (বেএমএম) আদোলগতর েোধোরণ ব বে  খোতোয় রোজধো ীর ৫০টট থো োয় হওয়ো মোমলোর মূল বববরণ থোগক। এ প্রবতগবদক েত ২৬ মোচণ নথগক ৩ জগু র বহেোব 

খবতগয়  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র অন্তত ১৯৭টট মোমলোর হবদে নপগয়গে । এগুগলোর মগধয ধে ণগণর মোমলো ৫৬টট এবং েণধে ণগণর ৮টট। ধে ণণগচিোর মোমলো আগে ১৪টট। 

ন ৌতুকেংক্রোন্ত ব  ণোতগ  মোমলোর েংখযো ৫১। লকিোউগ র মগধযও অপহরগণর ৩৬টট মোমলো হগয়গে। শ্লীলতোহোব র মোমলো ১৮টট। েোতটট মোমলো হগয়গে শোরীবরক 

ব  ণোতগ র অবিগ োগে।  োরী ও বশশু ব  ণোত  দম  আইগ  করো এই মোমলোগুগলো বোগদ পগ ণোগ্রোবফ ব য়ন্ত্রণ আইগ  আরও েোতটট মোমলো হগয়গে। ফোহবমদো আক্তোর ঢোকো 

নমবিগকল কগলজ হোেপোতোগল ওয়ো  স্ট্প ক্রোইবেে নেিোগরর নওবেবে) আই জীবী। নেিোরটট ব  ণোতগ র বশকোর  োরী ও বশশুগদর জ য। ফোহবমদো বলগে , প্রবতবদ ই 

নেিোগর িুক্তগিোেী নকউ  ো নকউ আেগে । বহু বের ধগর  োরী ও বশশু ব  ণোত  ব গয় কোজ করো এই মো বোবধকোরকমী প্রথম আগলোগক বগল , ‘লকিোউগ র এই েমগয়ও 

ধে ণণ, েণধে ণণ, ন ৌতুগকর জ য ব  ণোতগ র ঘট ো নমোগটও কগমব । প্রবতবদ ই ঘগরর নিতর  োরীরো ব  ণোতগ র বশকোর হগে ।’ েত নম মোগে ন ৌ  ব  ণোতগ র বশকোর ২৩ জ  

 োরী ওবেবেগত িবতণ হগয় বচবকৎেো ব গয়গে । শোরীবরক ব  ণোতগ র বশকোর হগয়গে  বত জ । আরও ১৮ জ  হোেপোতোগলর ববহবব ণিোগে বচবকৎেো ব গয়গে । 

Violence against women  rises amid C-19 pandemic (Daily Observer, 7 June 2020) 

Various forms of violence against women and children have increased amid the coronavirus outbreak in the country. Different research reports, including Manusher Jonno 
Foundation, show that a total of 4249 women and 456 children had to face domestic violence during the coronavirus pandemic. The telephonic survey was conducted in 
April when about 27 districts were brought under the research work. Of the victims, about 1672 were women and 424 children who had never faced violence before and 
most of the children faced violence resorted either by their parents or relatives. Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said 
violence was always heavily underreported. But during coronavirus pandemic women and children are even more unwilling to report on violence against them. Eminent 
human rights activist advocate Shahdeen Malik said coronavirus had exacerbated the violence against women and children more than before. Elaborating the intensity of 
the situation during lockdown, he said all courts in Bangladesh had stopped hearing cases except a few urgent matters had escalated violence against women and children. 
Earlier, eminent human rights activist Sultana Kamal said the situation got worse because of the lockdown as women were not able to escape or get access to justice. 

https://alalodulal.org/2020/05/31/nasrin-khandoker-nupur-on-a-broken-leg/
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660939/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.observerbd.com/news.php?id=259219
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1 05.06.20 
 

Daily Star 

04.06.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 
(up 
member) 

Raped Neighbor Rural UP member arrested for raping housewife 

in Jashore (Daily Star, 5 June 2020) 

Police arrested a union parishad member early 

today on charge of raping a housewife at 

Shiddipasha union under Ovoynagar upazila 

in Jashore last night. The arrestee was 

identified as Torikul Islam, UP member of 

ward no-5 of Shiddipasha union, reports our 

correspondent quoting Tazul Islam, officer-in-

charge (OC) of Ovoynagar police station. OC 

Tazul said that they arrested Torikul 

following the victim's filed complaint with the 

police station against the UP member 

accusing him of entering her house and raping 

her last night. He managed to flee the scene as 

locals rushed to her house, hearing the 

screams of the victim, the OC said. 

2 5.06.20 
 

Daily Star 

4.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years  
& 

30 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural Bodies of two women found in Naogaon 

(Daily Star, 5 June 2020) 

Police yesterday recovered the bodies of 

two women from a shallow well in 

Naogaon's Badalgachhi upazila a day after 

they went missing. The deceased were 

identified as Sathi Begum, 22, wife of Abdul 

Qadir of Par-Adhaipur village in the upazila, 

and Poree Begum, 30, wife of Nazrul Islam of 

Tentulia village. The incident took place in 

Changla village under the upazila. When 

informed, a six-member team of the Crime 

Scene Unit of Criminal Investigation 

Department (CID) from Rajshahi led by 

Inspector Abu Taleb, went to the spot around 

1:30pm to collect evidence, reports our 

https://www.thedailystar.net/country/news/member-arrested-raping-housewife-jashore-1909373
https://www.thedailystar.net/country/news/member-arrested-raping-housewife-jashore-1909373
https://www.thedailystar.net/country/news/bodies-two-women-found-naogaon-1909337


11 
 

Sl. Date of 
Newspap

er 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

Naogaon correspondent quoting police 

officials. The identities of the deceased were 

revealed after a voter ID card was recovered 

from the spot. Abdul Qadir, husband of Sathi 

Begum, said he lives in a rented house with 

his family in Kola Bazar of the upazila. Poree 

Begum and her family are tenants of the same 

house. On Wednesday afternoon, Sathi went 

for a walk with Poree Begum, and that was 

the last Qadir said he saw of his wife. Qadir 

said he went to the spot after receiving news 

of the body recovery and identified his wife, 

adding that he does not know what happened.  

3 5.06.20 
 

Dhaka 
Tribune 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

26 years, 
25 years 
& 
26 years 

Gang 
raped 
& 
Murdered 

Neighbor Rural Woman gang-raped, murdered in Jhenaidah 
(Dhaka Tribune, 5 June 2020) 

A woman was gang-raped and murdered by a 

man whom she refused to have a relationship 

with in Jhenaidah's Kaliganj upazila. The 

deceased was Keya Khatun, daughter of 

Abdus Samad in Trilochonpur village in  

Kaliganj upazila. Police arrested Milon 

Hosain, 26, Israfil, 25, and Azim, 26, all of 

Trilochonpur village in connection with the 

murder and rape committed. Police uncovered 

the murder of the woman three months ago 

when her body was dug up and recovered 

from Dadapur village of the upazila in early 

March, confirmed Md Hasanuzzaman, 

Superintendent of Police (SP) in Jhenaidah. 

The culprits gave confessional statements in a 

Jhenaidah court and were sent to jail. The 

principal accused, Milon, had a romantic 

relationship with Keya three years ago. 

However, her family married her off to 

another man which enraged him, said police. 

On February 26, Milon took Keya to a field 

two kilometres away from her father's house 

in Dadapur village. Milon raped her first and 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/05/woman-gang-raped-murdered-in-jhenaidah
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his accomplices Azim and Israfil took turns in 

raping her afterwards. Milon then brutally 

killed Keya, hitting her on the head with a 

stick. They buried her body in the field.  Kazi 

Abul Khayer, case investigation officer and 

sub-inspector of Kaliganj police station, said: 

"Following the directions of SP sir, and with 

help from the officer-in-charge (OC) of our 

police station, we were able to catch all of the 

accused. We arrested them with the help of 

technology and detectives in Jibannaagar, 

Kaliganj, and Dhaka." The police station's 

OC, Md Mahfuzur Rahman Miya, said:  

3 6.06.20 
 

Daily 
Observer 

03.06 .20 News 
report 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural Housewife gangraped in Noakhali even after 
paying extortion (Daily Observer, 6 June 
2020) 

ন োয়োখোলীতে গৃহবধূতক েুতল ব তয় 

গণধর্ যণ (সমকোল ৬ জু  ২০২০_ 

A housewife was reportedly gang raped at 

Kabirhat upazila in Noakhali district even 

after paying the extortion for her husband 

demanded by two society leaders. The 

victim lodged a case with Kabirhat Police 

Station in this regard on Saturday afternoon. 
According to the case, the victim along with 

her husband went to a relative's house at 

village Purba Naba on June 3. At about 

9.00pm, six to seven people led by local 

'Samaj Committee' president Abdus Sattar 

and general secretary Abul Kalam went to 

the victim's relative's house, and suddenly 

wanted to see the marriage documents of 

the couple claiming  their relationship 

'illegal' on false grounds. At one stage, they 

picked up the couple to a nearby area and 

demanded huge amount of extortion from 

them. The victim later phoned his cousin 

https://www.observerbd.com/news.php?id=259115
https://www.observerbd.com/news.php?id=259115
https://samakal.com/whole-country/article/200625821/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/200625821/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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and paid them Tk 35,000 cash and signed in 

a stamp to pay more Tk 25,000.  Sattar took 

the victim to his house assuring her to give 

safety beating her husband and cousin. 
4 05.06.20 

 

Kaler 

kantha 

27 May 
20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

18 years 
& 
26 years 

Kidnaped 
& 
Raped 

Friend Urban ধু তট অপহরতণর পর কতলজেোত্রীতক 

ধর্ যণ, নেপ্তোর ২ (ককোতলর(কঠ,(৫(জু (

২০২০) 

বগুড়োর ধু ট উপগজলোয় বোবড়র বপেগ র 

পোকো রোস্তো নথগক অপহরগণর পর এক 

কগলজেোত্রীগক ধে ণগণর ঘট ো ঘগটগে।  ঘট োর 

একবদ  পর ধে ণগণর বশকোর কগলজেোত্রীগক 

তোর বোবড়গত নপৌৌঁগে নদওয়ো হয়। এ ঘট োয় 

আজ শুক্রবোর েকোগল ওই কগলজেোত্রী বোদী 

হগয় অপহরগণর পর ধে ণগণর অবিগ োগে 

থো োয় একটট মোমলো দোগয়র কগরগে ।   মোমলো 

েূগত্র জো ো নেগে, ধু ট উপগজলোর 

নেোেোইবোবড় ইউব য়গ র বড়ববলো গ্রোগমর এক 

তরুণী বগুড়ো শহগরর আইবিয়োল মবহলো 

েোত্রোবোগে নথগক আইআইটটবব পবলগটকব গক 

নলখোপড়ো কগর। বখোগট হোবববুল্লোহ েোশ্চব্বগরর 

েোগথ পূব ণ পবরচগয়র েূত্র ধগর ৬ মোে আগে 

নমগয়টটর নপ্রগমর েম্পকণ েগড় উগে। এক 

প ণোগয় ববগয়র প্রগলোিগ  ২৭ নম েেযোর বদগক 

নমগয়টটগক তোর বোবড়র বপেগ র পোকো রোস্তো 

নথগক তুগল ব গয়  ো  েোশ্চব্বর। এরপর বগুড়ো 

শহগরর েোবগ্রোম এলোকোর একটট বোেোয় ব গয় 

বেগয় েোশ্চব্বর নমগয়টটগক ধে ণণ কগর। পগরর 

বদ  ২৮ নম েকোগল নমগয়টট  ধে ণগণর ববেয়টট 

েোশ্চব্বগরর বড় িোই আবরফুল ইেলোম রোজগুক 

জো োয়। এ অবস্থোয় ওই বদ ই রোত ১০টোর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919508
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919508
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বদগক আবরফুল ইেলোম রোজ ুনকৌশগল বড়ববলো 

গ্রোগম নমগয়টটগক তোর বোবড়র বপেগ র রোস্তোয় 

নপৌৌঁগে নদ । পরবতীগত ববগয়  ো করোয় 

নমগয়টট বোদী হগয় ৩০ নম েোশ্চব্বর ও তোর িোই 

রোজরু ববরুগে থো োয় বলবখত অবিগ োে 

বদগয়গে। নমগয়টটর অবিগ োগের বিবিগত 

েতকোল বহৃস্পবতবোর রোগত হোবববুল্লোহ েোশ্চব্বর 

(১৮) ও তোর িোই আবরফুল ইেলোম রোজগুক 

(২৬) নগ্রপ্তোর কগরগে পুবলশ।  

5 05.06.20 
 

Prothom 

Alo 

4.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 
Daughter 

55 years 
& 

25 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban শ্রীমঙ্গতল মো-নমতয় খু ((কপ্রমম(আতলো,(৫(

জুত (২০২০) 

নমৌলিীবোজোগরর শ্রীমেগল নজোড়ো খু  

হগয়গে। েতকোল বহৃস্পবতবোর রোগত 

উপগজলোর আবশগরোণ ইউব য়গ র পূব ণ 

জোমেী এলোকোয় এ ঘট ো ঘগট। ব হত বযশ্চক্তরো 

হগল  জোগয়দো নবেম (৫৫) ও তোুঁর নমগয় 

ইয়োেবম  আক্তোর (২৫)। আজ শুক্রবোর 

েকোগল েগরজবমগ  নদখো  োয়, একটট টটগ র 

বতবর বোবড়র নিতগরর একটট কগক্ষ ববেো োয় ও 

মোটটগত দুটট মরগদহ পগড় আগে। শরীগর 

রগক্তর েোপ। ঘগরর নমগঝগত রগক্তর েোপ। 

বোবড়র নপেগ র একটট জোয়েো িোেো। নেখোগ  

মো ুগের পোগয়র েোপ রগয়গে। প্রবতগবশী ও 

জোগয়দো নবেগমর নবো  বম োরো নবেম বগল , 

তোুঁর নবো  ও নবোগ র নমগয় রোগত নখগয় ঘুবমগয় 

পগড় । রোগত অগ ক বটৃি হগয়গে। নেই 

েমগয়ই তোুঁগদর হতযো করো হগয়গে। বটৃির জ য 

তোুঁরো নকোগ ো বচৎকোর বো নচুঁ চোগমবচর শব্দ 

শু গত পোগর ব । েকোগল বোবড়গত নকোগ ো 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660814/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
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েোড়োশব্দ  ো নপগয় তোুঁরো এলোকোবোেীগক িোক 

নদ । ইউব য়  পবরেগদর (ইউবপ) 

নচয়োরমযো গক নিগক ব গয় এগে দরজো নিগে 

নিতগর ঢুগক দুজগ র মরগদহ পগড় থোকগত 

নদগখ  তোুঁরো। হতযোকোগির রহেয উদ্ঘোটগ  

নজলো বেআইবি টটম আলোমত েংগ্রহ কগরগে। 

ময় োতদগন্তর জ য লোশ মগে ণ পোেোগ োর 

প্রস্তুবত চলগে। পুবলশ েুপোর নমো. ফোরুক 

আহগমদ বগল , ‘ঘট োটট অগ ক দুুঃখজ ক। 

আমরো ঘট োস্থল পবরদশ ণ  কগর আলোমত 

েংগ্রহ কগরবে। বশেবেরই এ নজোড়ো 

হতযোকোগির রহেয উগমোচ  করো হগব।’ 

6 05.06.20 
 

Kaler 

kantha 

Not 

available 

Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

Not 
available 

45 years Raped Employer Urban গৃহকমী ধর্ যতণর অবিত োতগ গৃহকেযো 

নেপ্তোর((ককোতলর(কঠ,(৫(জু (২০২০) 

ময়ম বেংগহর ঈশ্বরেগঞ্জ এক েহৃকতণোর 

ববরুগে েহৃকমীরগক ধে ণগণর অবিগ োগে 

মোমলো হগয়গে। এ ঘট োয় পুবলশ অবি ুক্তগক 

নগ্রপ্তোর কগর আজ শুক্রবোর নজলহোজগত 

পোটেগয়গে। এবদগক ধবে ণতোগক আেোমীকোল 

িোক্তোবর পরীক্ষোর জ য হোেপোতোগল পোেোগ ো 

হগব বগল জোব গয়গে পুবলশ। স্থো ীয় েূত্র ও 

পুবলশ জো োয়, ওই ধবে ণতোর বোবড় উপগজলোর 

নেোহোবে ইউব য়গ র িোলুকগবর গ্রোগম। 

েম্প্রবত বতব  পোগশর েবরেো ইউব য়গ র 

রোগমস্বপরু কোবেমপুর গ্রোগমর মৃত নজোগবদ 

আলীর নেগল নমো. ইবরে আলীর (৪৫) বোবড়গত 

েহৃপবরচোবরকো বহগেগব কোজ শুরু কগর । এ 

অবস্থোয় েহৃকতণোর স্ত্রী বোবড়গত  ো থোকোর 

েুবোগদ তোুঁগক ঘগর একো নপগয় ধে ণণ কগর। এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919541
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919541
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েময় ঘট োটট কোউগক  ো বলোর জ য ওই 

েহৃকতণো ববগয়র প্রবতশ্রুবতও নদ । একপ ণোগয় 

ব  ণোতগ র স্বীকোর েহৃপবরচোবরকো চগল নেগল 

অবি ুক্ত েহৃকতণো েহৃপবরচোবরকোর ববরুগে 

চুবরর অবিগ োে তুগল এলোকোয় বযোপক প্রচোর 

শুরু কগর। পগর েহৃপবরচোবরকো এলোকোয় 

ধে ণগণর ববচোর নচগয়  ো নপগয় থো োর আশ্রয় 

ন  । মোমলোর বোবদ েহৃপবরচোবরকোর স্বোমীর 

বড় নবো  জো ো , মোমলোর পর রোগতই 

অবি ুক্তগক নগ্রপ্তোর করগল অবি ুগক্তর 

পবরবোগরর নলোকজ  তোুঁগক বববিন্ন িয় িীবত 

নদখোগে মোমলো প্রতযোহোর কগর ন ওয়োর জ য।  

7 05.06.20 
 

Kaler 

kantha 

05.06.20 
 

Police 

Case 

Male 
Female 

Service 
holder, 

Housewife  
& 

Daughter 
 

60 years, 
50 years 

& 
14 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban  ৃোংস! পোব োয় বোবির নিের বোবো-মো ও 

নমতয়তক কুবপতয় হেযো (ককোতলর(কঠ,(৫(

জু (২০২০) 

পোব োয় একটট বোবড় নথগক বোবো-মো ও নমগয়র 

মরগদহ উেোর করো হগয়গে। নপৌর েদগরর 

বদলোলপুর মহল্লোয় বিতল বোবড়র ব চতলোর 

একটট কগক্ষ রক্তোক্ত অবস্থোয় লোশ বত টট পগড় 

বেল। শুক্রবোর (০৫ জ ু) দুপুগর স্থো ীয়গদর 

মোধযগম খবর নপগয় ঘট োস্থগল বেগয় মরগদহ 

উেোর কগর পুবলশ। ব হতরো হগল , রোজশোহী 

কৃবে উন্নয়  বযোংগকর (রোকোব) অবেরপ্রোপ্ত 

কম ণকতণো আব্দলু জব্বোর (৬০) তোর স্ত্রী েুম্মো 

খোতু  (৫০) ও নমগয় েো শ্চজদো খোতু  (১৪)। 

েো শ্চজদো পোব োর একটট সু্কগলর েপ্তম নশ্রবণর 

েোত্রী বেল। পুবলগশর ধোরণো, দুই নথগক বত  

বদ  আগে তোগদর হতযো করো হগয়গে। িোকোত 

দল বোবড়র মোলোমোল লুগটর জ য এ হতযোকোি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919562
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919562
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ঘটোগত পোগর।  স্থো ীয় ও পুবলশ েূগত্র জো ো 

 োয়, এই বোবড় নথগক পচোেে নপগয় স্থো ীয়রো 

পুবলশগক খবর নদয়। পগর পুবলশ ওই বোবড়গত 

বেগয় জো োলো বদগয় নিতগর উুঁবক বদগয় নিতগর 

মরগদহ নদখগত পোয়। ববগকল েোগড় ৩টোর 

বদগক বোবড়র মূল ফটগকর তোলো নিগে 

পুবলগশর পোব ো ক্রোইম ব্রোগের েদেযরো বোবড়র 

নিতগর প্রগবশ কগরগে। নদোতলো বববশ্লি 

বোবড়গত ওই কৃবে কম ণকতণো বের বতগ ক হগলো 

িোড়ো রগয়গে  বগল জো ো নেগে। ওই বোবড়গত 

আর নকোগ ো িোড়োটটয়ো ন ই। পোব ো েদর 

থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো (ওবে)  োবেম 

আহগম্মদ বগল , ব হত বত জগ র শরীগরই 

ধোরোগলো অগস্ত্রর আঘোত রগয়গে। মরগদহগুগলো 

প্রোয় অধ ণেবলত। দুই নথগক বত  বদ  আগে 

তোগদর হতযো করো হগয়গে। প্রোথবমকিোগব 

ধোরণো করো হগে, িোকোগতরো তোগদর কুবপগয় 

হতযোর পর বোবড়র মোলোমোল লুট কগরগে। 

ববেয়টট তদন্ত করো হগে। 

8 03.06.20 
 

Banglades
h  

Protidin 

25.05.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

20 years, 
21 years 
& 
20 years 

Gang 
raped 

Friend Rural ঈতের রোতে নপ্রবমকোতক নেতক ব তয় 

গণধর্ যণ!((কবোাংলোতেে(প্রবেবে ,(৩(জু (

২০২০) 

বেগলগটর ববশ্ব োথ উপগজলোয় ব ্ধুগদর ব গয় 

নপ্রবমকোগক েণধে ণণ কগরগে এক কবথত 

নপ্রবমক। এ ঘট োয় নমগয়টটর বপতো বোদী হগয় 

আজ ১ লো জ ু নপ্রবমকেহ ৩ জ গক আেোবম 

কগর ববশ্ব োথ থো োয় মোমলো ( োম্বোর-১) 

বদগয়গে ।  ঈদুল বফতগরর রোগত লোমোকোশ্চজ 

ইউব য়গ র মোহবোতপুর এলোকোয় এ ঘট ো 

https://www.bd-pratidin.com/chayer-desh/2020/06/01/535015
https://www.bd-pratidin.com/chayer-desh/2020/06/01/535015
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er 
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by 
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ঘগট। অবি ুক্তরো হগলো উপগজলোর ববশরপুর 

গ্রোগমর আবশক বময়োর নেগল বমজো  (২০), 

একই গ্রোগমর বোবরক বময়োর নেগল ইম  

আহমদ জবেম (২১) ও আব্দলু বময়োর নেগল 

আবফজ (২০)।  এজোহোগর প্রকোশ, মোহতোবপরু 

এলোকোর ওই বকগশোরীর েোগথ বকেুবদ  পূগব ণ 

পবরচয় ঘগট বমজোগ র। একপ ণোগয় তোগদর 

মগধয নপ্রগমর েম্পকণ েগড় ওগে। প্রবতবদ ই 

নমোবোইল নফোগ  কথো বলগতো তোরো। ঘট োর 

বদ  (২৫ নম) রোত ১২টোয় ওই বকগশোরীগক 

ঘগরর বোইগর নদখো করগত বগল নে। কথো মগতো 

চুবপেোগর বোবহর হগল বমজো  ও তোর 

েহগ োেীরো মুখগচগপ ধগর পোশ্ব ণবতী েরকোবর 

পুকুর পোগড় ব গয়  োয়। নেখোগ  ন শো জোতীয় 

রবয খোইগয় রোতির পোলোক্রগম ধে ণণ কগর 

ওখোগ ই অজ্ঞো  অবস্থোয় নরগখ  োয় তোগক। 

পরবদ  অগচত  অবস্থোয় উেোর কগর বেগলট 

ওেমো ী হোেপোতোগলর ওয়ো  স্ট্প ক্রোইবেে 

নেিোগর (ওবেবে) িবতণ কগর । ঘট ো 

জো োজোব  হগল কবথত নমোড়লরো ববেয়টট 

আগপোে বমমোংেোর নচিো চোলো । ববেয়টট 

নচগপ ন গত চোপ প্রগয়োে করো হয় বিকটটগমর 

পবরবোগরর প্রবত। এ ববেগয় ববশ্ব োথ পুবলশ 

নস্ট্শগ র অবফেোর ই -চোজণ শোমীম মুেো 

বগল , মোমলো আমগল ন য়ো হগয়গে। এটট 

তদন্ত করগব নজলো নেোগয়ন্দো পুবলশ (বিবব)। 

9 01.06.20 
 

Daily Star-
Bangla 

Not 
available 
Before 7-

8 days 

Police 
Case 

Female Not 
available 

25/30 
years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban ঠ্োকুরগোেঁওতয় জঙ্গল নমতক  োরীর মরতেহ 

উদ্ধোর (নেইবল(স্টোর,(১(জু (২০২০) 

https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%B0-153709
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%B0-153709
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েোকুরেো ুঁও েদর উপগজলোয় একটট জেগলর 

নিতর নথগক এক  োরীর মরগদহ উেোর 

কগরগে পুবলশ। আজ নেোমবোর ববগকল েোগড় 

৩টোর বদগক উপগজলোর  োরগুণ ইউব য়গ র 

পশ্চিম  োরগুণ গ্রোগমর জেল নথগক 

মরগদহটট উেোর করো হয়। তগব, তোর পবরচয় 

এখ  প ণন্ত জো োগত পোগরব  পুবলশ। 

েোকুরেো ুঁও থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো (ওবে) 

নমো. তো বিরুল ইেলোম বগল , 'আজ 

নেোমবোর দুপুগর মোমু  আলী  োগম েোকুরেো ুঁও 

নপৌর এলোকোর এক তরুণ ওই বগ র নিতর 

পোবখ বশকোগর  ো । নে েময় বতব  খড় ও মোটট 

চোপো নদওয়ো একটট মো ুগের পো নদখগত পো ।' 

পগর স্থো ীয় নলোকজ েহ খুুঁগজ মরগদহটট 

পোয়। পুবলশগক খবর বদগল, ঘট োস্থল নথগক 

পুবলশ মরগদহটট উেোর কগর এবং 

ময় োতদগন্তর জ য েোকুরেো ুঁও আধুব ক েদর 

হোেপোতোগলর মগে ণ পোেোয়। ওবে বগল , 'মৃত 

 োরীর বয়ে ২৫ নথগক ৩০ বের হগব। ধোরণো 

করো হগে, ৭-৮ বদ  আগে ওই তরুণীগক 

হতযো কগর দুবৃ ণিরো লোশটট বগ র নিতগর খড় 

ও মোটট চোপো বদগয় চগল  োয়।' এ বযোপোগর 

থো োয় একটট হতযো মোমলো করো হগয়গে এবং 

হতযোকোগির রহেয উদ্ঘোটগ  পুবলশ তদন্ত 

করগে বগলও জো ো  ওবে । 

 

10 01.06.20 
 

Daily Star-
Bangla 

31.05.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

20 years, 
20 years 
&  
20 years 

Gang 
Raped 
& 

Neighbor Rural মোব কগতে ধর্ যতণর অবিত োতগ ৩  ুবক 

নেপ্তোর(নেইবল(স্টোর,(১(জু (২০২০) 

https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%A7%A9-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-153625
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%A7%A9-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-153625
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Video of 
Raped 

বিওতর গৃহবধূতক গণধর্ যতণর বিবেও বিপ 

উদ্ধোর নেেেোর ৩((ক য়ো(বেগন্ত,(৩(জু (

২০২০) 

মোব কেগঞ্জর বঘওগর েহৃবধূ ধে ণগণর মোমলোয় 

বত   ুবকগক নগ্রপ্তোর কগরগে পুবলশ। 

নরোববোর রোগত অবি ো  চোবলগয় তোগদর 

নগ্রপ্তোর করো হয়। আজ এ তথয ব শ্চিত 

কগরগে  বঘওর থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো 

(ওবে) আশরোফুল আলম। বতব  জো ো , 

ঈগদর আগের বদ  বোবোর বোবড়গত নবড়োগত 

আগে  ওই েহৃবধূ। েতকোল বরটটয়ো বোজোগর 

নেগল নেখোগ  তোর শ্বশুরবোবড়র এক আত্মীয় 

বোজোগরর পোগশর ব জণ  বিটোয় ব গয়  োয়। 

নেখোগ  দলগবগধ তোগক ধে ণণ করো হয়। 

নরোববোর রোগত েহৃবধূর মো বোদী হগয় ৭-৮ 

জ গক আেোবম কগর একটট মোমলো কগর । 

ওই রোগতই বত  আেোবমগক নগ্রপ্তোর করো হয়। 

িোক্তোবর পরীক্ষোর জ য েহৃবধূগক নজলো 

হোেপোতোগল পোেোগ ো হগয়গে। বোবক 

আেোবমগদর নগ্রপ্তোগর নচিো চলগে বগল জো ো  

ওবে। 

11 03.06.20 
 

Kaler 
kantho 

31.05.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Raped, 
Physical 
assault  
& 
Video of 
Raped 

Friend Urban বখলগোেঁওতয় ববশ্বববেযোলয় েোত্রীতক ধর্ যণ ও 

বিবেও ধোরতণর অবিত োগ((ককোতলরকঠ,(

৩(জু (২০২০) 

রোজধো ীর বখলেো ুঁও এলোকোয় নবেরকোবর 

ববশ্বববদযোলগয়র এক েোত্রীগক আটগক নরগখ 

ধে ণণ, বিবিও ধোরণ, ব  ণোত  ও নজোরপূব ণক 

ববগয়র অবিগ োে পোওয়ো নেগে এক বযবেোয়ীর 

https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/505496/%E0%A6%98%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9-
https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/505496/%E0%A6%98%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9-
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/03/918784
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/03/918784
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

ববরুগে। নমোগশ ণদ শোহবরয়োর  োগম ওই 

বযবেোয়ীর ববরুগে েতকোল মেলবোর বখলেো ুঁও 

থো োয় ওই েোত্রী বলবখত অবিগ োে বদগয়গে । 

এ ববেগয় জো গত চোইগল বখলেো ুঁও থো োর ওবে 

বগল , ‘েোত্রীর বলবখত অবিগ োে নপগয় ঘট ো 

তদগন্ত একজ  এেআইগক ববেয়টট 

অ ুেেো  করোর দোবয়ে নদওয়ো হগয়গে। 

অ ুেেো  নশগে মোমলো নরকিণ করো হগব। ওই 

েোত্রী বলবখত অবিগ োগে উগল্লখ কগর , একই 

এলোকোয় বোবড় হওয়োর েুবোগদ নমোগশ ণদ 

শোহবরয়োগরর েগে তোর পবরচয় হয়। ২০১৭ 

েোগল তোর েগে নফেবগুক ন োেোগ োে হয়। 

তখ  বতব  ববশ্বববদযোলগয় আই  ববিোগের 

প্রথম বগে ণর বশক্ষোথী। এক প ণোগয় তোগদর 

মগধয েিীর নপ্রগমর েম্পকণ েগড় ওগে। েত 

২৩ মোচণ তোগক একটট কোজী অবফগে ৫ 

হোজোর টোকো নদ  নমোহর উগল্লখ কগর ববগয় 

কগর। ববগয়র পর তোগক নেগড় নদওয়োর জ য 

 ো োিোগব চোপ ও হুমবক বদগত থোগক। েত ৩১ 

নম বখলেো ুঁওগয় তোর বোেোয় নমোগশ ণদ আগে। এ 

েময় তোগক মোরধর কগর এবং তোর েগে 

বদবহক নমলোগমশো কগর নমোবোইগল বিবিও 

ধোরণ কগর। তোগক নেগড়  ো বদগল ওইেব 

বিবিও ইিোরগ গট নেগড় নদওয়োর হুমবক 

নদয়। এই অবস্থোয় েোত্রী ও তোর পবরবোর চরম 

ব রোপিোহী তোয় রগয়গে। 

12 03.06.20 
 

Naya 
Diganta 

08.05.20 Police 
Case 

Female Student  16 years 25 years Kidnaped  Neighbor Urban মঠ্বোবিয়োর অপহরতণর ১ মোস পর 

সু্কলেোত্রী উদ্ধোর, নেেেোর ৩ ন য়ো 

বেগন্ত, ৩ জু  ২০২০) 

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/505634/%E0%A6%AE%E0%A6%A0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/505634/%E0%A6%AE%E0%A6%A0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
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অপহরগণর একমোে পর অপহৃত সু্কলেোত্রীগক 

(১৬) উেোর করো হগয়গে। বপগরোজপগুরর 

মেবোবড়য়ো থো ো পুবলশ নেোপ  েংবোগদর 

বিবিগত চট্টগ্রোগমর পগতেো থো ো পুবলগশর 

েহগ োবেতোয় মেলবোর ববগকগল বমবেপোড়ো 

এলোকো নথগক ওই সু্কল েোত্রীগক উেোর কগর। 

এেময় মূল অপহরণকোরী রুগবলগক (২৫) 

আটগক কগর পুবরশ। মোমলো েূগত্র জো ো  োয়, 

চলবত বেগর এেএেবে পরীক্ষো নদয়ো ওই 

সু্কলেোত্রী মেবোবড়য়ো নপৌর শহগরর একটট সু্কল 

আেো  োবোর পগথ রুগবল উতযক্ত কগর করত। 

এরই ধোরোবোবহকতোয়  েত ৮ নম বহৃস্পবতবোর 

েকোগল ওই েোত্রী এক আত্মীয়র বোবড়  োওয়োর 

পগথ নপৌরশহগরর কল্লোকোটো বব্রজ েংলগ্ন 

েড়ক নথগক নকৌশগল অপহরণকোরী রুগবল 

তোর েহগ োবেগদর েহোয়তোয় অপহরণ 

মেবোবড়য়ো থো োর ওবে মোেদুুজ্জোমো  অপহৃত 

সু্কলেোত্রীগক উেোর ও অপহরণকোরী রুগবলগক 

নগ্রফতোগরর েতযতো ব শ্চিত কগরগে । বতব  

বগল , এ অপহরগণর ঘট োয় রুগবগলর নবো  

নরক্স ো ও িবগ্নপবত নবল্লোলগক আগেই 

নগ্রফতোর করো হগয়গে। অপহৃত সু্কলেোত্রীগক 

বুধবোর দুপুগর িোক্তোরী পরীক্ষোর জ য 

বপগরোজপুর নজলো বেবিল েোজণ  কো ণোলয় 

পোেোগ ো হগয়গে। 

13 03.06.20 
 

Naya 
Digantha 

26.05.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ঝোেঁিেুেঁ তকর  োতম ধর্ যণ নচষ্টোর অবিত োতগ 

কববরোজ নেেেোর  ন য়ো বদেন্ত  ৩ জ ু 
২০২০) 

বরগু োর নবতোেীগত এক কগক্ষ মোগক ববেগয় 

নরগখ অ য কগক্ষ নমগয়গক ধে ণগণর নচিোর 

অবিগ োগে িি কববরোজগক নগ্রফতোর করো 

হগয়গে। ঘট োয় মোমলো হগয়গে। এ ঘট োয় 

উপগজলোর বববববচব  ইউব য়গ র 

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/505647/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%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/barishal/505647/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%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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নদশোন্তরকোেী গ্রোগমর  োরোয়ণচন্দ্র শীগলর পুত্র 

লক্ষ্মীকোন্ত শীল নগ্রপ্তোর কগরগে নবতোেী 

পুবলশ। ঝোড়-ফুুঁ গকর মোধযগম বচবকৎেো নদওয়োর 

 োগম মেলবোর (২৬ নম) ওই বকগশোরীগক 

ধে ণগণর নচিো করো হয়। িুক্তগিোেী বকগশোরী 

কোন্নোজবড়ত কগে বগল ,'  লক্ষ্মীকোন্ত শীল 

আমোগক িুল বুশ্চঝগয় বগল  নতোমোর শরীগরর 

অেুখ িোগলো হগব শব বোর বো মেলবোর রোগত 

বী ণিোরো কবচ বোব গয় িো হোগত ধোরণ করগত 

হগব। আমোর মোগক েোমগ র কগক্ষ নরগখ 

আমোগক তোুঁর নেোপ  কগক্ষ ব গয়  োয় এবং 

আমোর শরীগরর কোপড় খুগল নফগল নচগপ ধগর 

ধে ণণ করোর নচিো কগর। এ েময় আমোর মো ওই 

কগক্ষ এগল আমোর এবং মোগয়র বচৎকোগর 

এলোকোর নলোকজ  েুগট আগে। নলোকজ  

আেগল লক্ষ্মীকোন্ত শীল পোবলগয়  োয়। আবম 

প্রশোেগ র কোগে উপ ুক্ত ববচোর দোবব করবে। 

এলোকোবোেী জো ো , লক্ষ্মীকোন্ত শীল ইবতপূগব ণ 

ঝোুঁড়ফুুঁ গকর  োগম এ ধরগণর আগরো অপকম ণ 

করগে। বতব  এলোকোয় িিবোবো  োগম পবরবচবত 

লোি কগরগে।  

 

14 03.06.20 
 

Naya 
Digantha 

1.06.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

29 years Kidnaped Neighbor Urban বেল্মি স্টোইতল মোতক ল্মজল্মি কতর নমতয়তক 

অপহরণ, িীেসন্ত্রস্ত পবরবোর  ন য়ো বদেন্ত  

৩ জ ু ২০২০) 

বোগেরহোগটর শরণগখোলোয় বফশ্চি স্ট্োইগল মোগক 

শ্চজশ্চম্ম কগর অ োে ণ পড়ুয়ো এক েোত্রীগক দলবল 

ব গয় বোড়ী নথগক তুগল ব গয় নেগে েুজ  েোজী 

 োগমর এক মোদক কোরবোরী। ঘট োটট ঘগটগে 

উপগজলোর মগেরপোড় গ্রোগম। পুবলশ 

অপহরগণর ১৫ ঘিো পর মেলবোর েকোল 

৯টোয় ওই েোত্রীগক উেোর কগর তোগদর 

নহফোজগত ব গয়গে। এ বযোপোগর অপহৃত 

https://www.dailynayadiganta.com/khulna/505645/%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/505645/%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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েোত্রীর বোবো জোহোেীর হোওলোদোর বোদী হগয় 

শরণগখোলো থো োয় একটট মোমলো দোগয়র 

কগরগে । এবদগক, অপহরণকোরী ও তোর 

দলবগলর অবযহত হুমবকগত অপহৃত েোত্রীর 

পবরবোর িীতেন্ত্রস্ত হগয় পগড়গে। েমোগজর 

প্রিোবশোলী বযশ্চক্তরো এবেগয়  ো আেোয় চরম 

ব রোপিোহী তোয় িুেগে  ওই পবরবোরটট। 

অপহৃগতর বোবো জোহোেীর হোওলোদোর জো ো , 

একই গ্রোগমর নমোুঃ ফোরুক েোজীর পুত্র েুজ  

েোজী (২৯) প্রোয় েময় তোর নমগয়গক উতযোক্ত 

করগতো। নেোমবোর েেযো ৬টোর বদগক বতব  

বোবড়গত  ো থোকোয় েুজ  তোর ৬/৭ জ  

মোদকোেক্ত ব ্ধুগক ব গয় তোর বোবড়গত আগে। 

অপহৃতরো িয়িীবত নদবখগয় তোর স্ত্রী ময় ো 

নবেমগক শ্চজশ্চম্ম ও আেবোবপত্র তে ে কগর 

নমগয়গক বফশ্চি স্ট্োইগল তুগল ব গয়  োয়। এেময় 

অপহৃতগদর হোমলোয় তোর স্ত্রী আহত হ । বতব  

জো ো , েুজ  ও তোর দলবল খুবই দুধ ণে ণ । 

মোমলো করগল তোরো নকউ বোবড় থোকগত 

পোড়গব   ো। শরণগখোলো থো োর অবফেোর ই  

চোজণ এেগক আব্দলু্লোহ আল েোইদ জো ো , খবর 

নপগয় তোরো অবি ো  চোবলগয় অপহরগণর ১৫ 

ঘিো পর বোব য়োখোলী এলোকো নথগক অপহৃত 

েোত্রীগক উেোর কগর । ওই েোত্রী এখ  তোগদর 

নহফোজগত থো োয় রগয়গে । অপহৃত েোত্রীর 

পবরবোরটট িগয় মোমলো করগত প্রথগম রোশ্চজ 

হ ব । পগর তোগদর ব রোপিোর আশ্বোগে বুধবোর 

দুপুগর েোত্রীর বোবো বোদী হগয় বত জগ র  োম 

উগল্লখেহ েুজগ র অজ্ঞোত ৫/৬ জ  ব ্ধুর 

 োগম মোমলো দোগয়র কগরগে ।  

 

ARTICLE 

কতরো োর মতধযও ঢোকোয়  োরী ও বেশু ব  যোেত র প্রোয় ২০০ মোমলো (প্রমম(আতলো, ৬(জু (২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660939/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
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কগরো ো–বগের মগধযও ঢোকো মহো েগর  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র প্রোয় ২০০টট মোমলো হগয়গে। েবগচগয় নববশ অবিগ োে ধে ণণেংক্রোন্ত, তোরপর ন ৌতুক ও অপহরগণর। 

নেবোদোতো আর অবধকোরকমীরো বলগে , হোেপোতোল বো থো োয়  োওয়ো কটে  বেল, েণমোধযগমরও মগ োগ োে বেল মহোমোবরগত। ঘট ো েম্ভবত আরও নববশ। ঢোকোর বচফ 

নমগরোপবলট  মযোশ্চজগেট (বেএমএম) আদোলগতর েোধোরণ ব বে  খোতোয় রোজধো ীর ৫০টট থো োয় হওয়ো মোমলোর মূল বববরণ থোগক। এ প্রবতগবদক েত ২৬ মোচণ নথগক ৩ 

জগু র বহেোব খবতগয়  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র অন্তত ১৯৭টট মোমলোর হবদে নপগয়গে । এগুগলোর মগধয ধে ণগণর মোমলো ৫৬টট এবং েণধে ণগণর ৮টট। ধে ণণগচিোর মোমলো আগে 

১৪টট। ন ৌতুকেংক্রোন্ত ব  ণোতগ  মোমলোর েংখযো ৫১। লকিোউগ র মগধযও অপহরগণর ৩৬টট মোমলো হগয়গে। শ্লীলতোহোব র মোমলো ১৮টট। েোতটট মোমলো হগয়গে শোরীবরক 

ব  ণোতগ র অবিগ োগে।  োরী ও বশশু ব  ণোত  দম  আইগ  করো এই মোমলোগুগলো বোগদ পগ ণোগ্রোবফ ব য়ন্ত্রণ আইগ  আরও েোতটট মোমলো হগয়গে। ফোহবমদো আক্তোর ঢোকো 

নমবিগকল কগলজ হোেপোতোগল ওয়ো  স্ট্প ক্রোইবেে নেিোগরর নওবেবে) আই জীবী। নেিোরটট ব  ণোতগ র বশকোর  োরী ও বশশুগদর জ য। ফোহবমদো বলগে , প্রবতবদ ই 

নেিোগর িুক্তগিোেী নকউ  ো নকউ আেগে । বহু বের ধগর  োরী ও বশশু ব  ণোত  ব গয় কোজ করো এই মো বোবধকোরকমী প্রথম আগলোগক বগল , ‘লকিোউগ র এই েমগয়ও 

ধে ণণ, েণধে ণণ, ন ৌতুগকর জ য ব  ণোতগ র ঘট ো নমোগটও কগমব । প্রবতবদ ই ঘগরর নিতর  োরীরো ব  ণোতগ র বশকোর হগে ।’ েত নম মোগে ন ৌ  ব  ণোতগ র বশকোর ২৩ জ  

 োরী ওবেবেগত িবতণ হগয় বচবকৎেো ব গয়গে । শোরীবরক ব  ণোতগ র বশকোর হগয়গে  বত জ । আরও ১৮ জ  হোেপোতোগলর ববহবব ণিোগে বচবকৎেো ব গয়গে । 

Violence against women  rises amid C-19 pandemic (Daily Observer, 7 June 2020) 

Various forms of violence against women and children have increased amid the coronavirus outbreak in the country. Different research reports, including Manusher Jonno 
Foundation, show that a total of 4249 women and 456 children had to face domestic violence during the coronavirus pandemic. The telephonic survey was conducted in 
April when about 27 districts were brought under the research work. Of the victims, about 1672 were women and 424 children who had never faced violence before and 
most of the children faced violence resorted either by their parents or relatives. Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said 
violence was always heavily underreported. But during coronavirus pandemic women and children are even more unwilling to report on violence against them. Eminent 
human rights activist advocate Shahdeen Malik said coronavirus had exacerbated the violence against women and children more than before. Elaborating the intensity of 
the situation during lockdown, he said all courts in Bangladesh had stopped hearing cases except a few urgent matters had escalated violence against women and children. 
Earlier, eminent human rights activist Sultana Kamal said the situation got worse because of the lockdown as women were not able to escape or get access to justice. 
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1 6 June 20 
 

Dhaka 
Tribune 

 

4 June 
20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

60 years Raped Neighbor 
(Called 
Grandfather) 

Urban Elderly man rapes teenager in Comilla 

(Dhaka Tribune, 6 June 2020) 

A sixty-year-old man reportedly raped a 
school student of sixth grade in Homna 
upazila of Comilla. The accused is 
Abdul Matin, whom the girl called Nana 

https://www.observerbd.com/news.php?id=259219
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/06/elderly-man-rapes-teenager-in-comilla?__cf_chl_jschl_tk__=5ce50e7bf6b12ee233c32cf9fc0b275e500f073d-1591441773-0-ATiVvvKPB393J0w0Ki0DBpPqzq_rn3MU9gkuEPAnYcmQNTLYv9xA-v5iU-fcdOtyXRUvRVzVKMqUPylL0ZfZPEsvvWvu6rSkgD7TgVFOcPy6NOe3OzGKeBihOZZb7XxvHcIVxleQJsCXWORdopRY11X7v05Sng983B8G3-Xvu83G-mxzcYP5sB4wVBoTYNc36Kvvlk6tSNTUxo3I8kS_VxxtQ4MiBgGLrIoTKvjMrmlspiUU4dDExIe8B2j2VlC8IM5MAlGj_0A9M0jlrVnAKiq3pk7215gbM3pWULmObDBXxKeS8pKtDhEmx4832TXHRs_uXeWW2-gjzEidqGTdzKFqKZ4jve_QOGXwFQaMv8pE
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(grand father), as he was her maternal 
uncle's father-in-law, according to the 
case lodged by the girl's mother with 
Homna police station on Friday. The 
girl's mother said: "I was working with 
my husband on the field, when my 
daughter and three-year-old son had 
been sleeping. Matin took the chance 
and raped my daughter tying her hands, 
feet, and mouth." The girl's paternal 
uncle said: "Matin's son had threatened 
us to withdraw the case." According to 
the case statement, Matin lived in the 
same neighbourhood. On Thursday, the 
girl's cousin heard the girl whimpering 
and saw Matin in the act, while he was 
committing the heinous crime.   
Homnna police station OC Abdul Kayes 
Akand said the accused had been 
absconding and they are conducting 
drives to arrest him. "The girl has been 
sent to hospital for treatment and legal 
action will be taken against his sons if it 
is found that they have been 
intimidating the girl's family to withdraw 
the case." 

2 5 June 20 
 

Daily Star 

4 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 7 years 65 years Raped Neighbor Rural Complaint lodged against 65-year-old 

for raping minor girl (Daily Star, 5 

June 2020) 

A complaint was lodged against a 65-

year-old man with Chasra police 

outpost yesterday for reportedly raping 

a seven-year-old girl several times at 

Raypara village of Chasra area of 

Jashore last night. Inspector 

Shahajahan Ahmed, in-charge of the 

police outpost said the accused Abdus 

Sattar remained absconding following 

https://www.thedailystar.net/country/rape-in-bangladesh-complaint-lodged-against-65-year-old-raping-minor-girl-1909381
https://www.thedailystar.net/country/rape-in-bangladesh-complaint-lodged-against-65-year-old-raping-minor-girl-1909381
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the incident. Quoting the complaint, 

Inspector Shahajahan said the accused 

Sattar took the minor girl to the rooftop 

of his house and raped her several 

times last night. The victim's family is 

the tenant of the accused, he said, 

adding that they were trying their best to 

arrest the accused. 

3 5 June 20 

 

Kaler 

kantha 

4 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 9 years Not 
available 

Raped Neighbor  Rural বৃটষ্টর সময় িতর নেতক ৯ বেতরর 

বেশুতক ধর্ যণ, ধর্ যক আটক((ককোতলর(

কঠ,(৫(জু (২০২০) 

হববেগঞ্জর মোধবপুগর বটৃির েময় ঘগর নিগক 

ব গয় ৯ বেগরর এক বশশুগক ধে ণণ কগরগে 

এক  ুবক। বহৃস্পবতবোর দুপুগর উপগজলোর 

 োরোয় পুর গ্রোগম এ ঘট ো ঘগট। পুবলশ 

ঘট োর েগে অবি ুক্ত  ুবক হৃদয় বময়োগক 

আটক কগরগে। নে ওই গ্রোগমর তকবদর 

নহোগেগ র নেগল। পুবলশ ও ধবে ণতোর পবরবোর 

জো োয়, বহৃস্পবতবোর দুপুগর বটৃির েময় 

হৃদয় বময়ো প্রবতগববশ ৯ বেগরর বশশুগক 

নকৌশগল তোর ঘগর নিগক ব গয় নজোরপূব ণক 

ধে ণণ কগর। পগর বশশুটট কোন্নোকোটট কগর তোর 

মোগক ঘট ো জো োয়। মোধবপুর থো োর বিউটট 

অবফেোর েহকোরী উপ পবরদশ ণক নবলোল 

নহোগে  জো ো , ঘট োয় ধবে ণতোর মো থো োয় 

একটট বলবখত অবিগ োে বদগয়গে । এ 

বযোপোগর আই ো ুে বযবস্থো গ্রহণ করো হগব। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/04/919318
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/04/919318
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4 5 June 20  
 
Kaler 
Kantha 

30 May 
20 

News 
report 

Female Child 12 years 60 years Raped Neighbor Rural খুত র আসোবমর ববরুতদ্ধ এবোর বেশু 

ধর্ যতণর অবিত োগ (ককোতলর(কঠ,(৫(জু (

২০২০) 

হতযো মোমলোর আেোমীর ববরুগে বশশু 

বশক্ষোথী ধে ণগ র অবিগ োে পোওয়ো নেগে। এ 

ঘট োয় এলোকোয় নতোলপোড় েৃটি হগলও 

ববেয়টট ধোমোচোপো বদগত প্রিোবশোলীগদর 

তৎপরতোয় ৫ বদগ ও আই ী েহোয়তো নপগত 

থো োয় ন গত পোগরব  ধবে ণতোর পবরবোর। 

উপরন্তু িগয় েমগঝোতোয় রোশ্চজ হগয়গে 

বিকটটগমর অেহোয় পবরবোর।  বিকটটম ও 

তোর  পবরবোর েূগত্র জো ো নেগে, উপগজলোর 

জল্লো গ্রোগমর লম্পট আয় োল হক হোওলোদোর 

ওরগফ িদর (৬০) ৬ষ্ঠ নশ্রব গত পড়ুয়ো বশশু 

বশক্ষোথীগক (১২) েত শব বোর দুপুর ১টোয় 

ব জ বেতঘগর নিগক ব গয় ধে ণণ কগর। 

এরপর বশশুটট পড়গ র কোপড় নেড়ো 

অবস্থোয় কোুঁদগত কোুঁদগত মোগয়র কোগে বেগয় 

ববেয়টট বগল নদয়।  েোত্রীর বোবো বগল  ওই 

লম্পট এগকর পর এক  েোত্রীর ইজ্জত  ি 

কগরগে। তগব আমরো অেহোয় ববেয়টট 

এলোকোয় আরও েবড়গয় পড়গল িববেযগত 

আমোর নমগয়গক আর বববোহ বদগত 

পোরগবো ো। তোই নলোকলজ্জোয় থো োয় মোমলো 

করোর েোহে পোশ্চে ো।   

5 2 June 20 
 

Jonokanta 
 

27 May 
20 

News 
report 

Male Child 7 years 15 years, 
16 years 
& 
14 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural বেশুতক পোলোক্রতম বলোৎকোর, মোমলো 

ন য়ব  পুবলে!((ককোতলরকঠ,(২(জু (

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919384
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919384
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918264
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918264


29 
 

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 

 োগটোগরর গুরুদোেপুগর েোত বেগরর বশশু 

বলোৎকোগরর ঘট োর পরবদ  থো োয় 

অবিগ োে নদওয়ো হয়। এক েপ্তোহ পোর 

হগলও থো োয় মোমলো রুজ ুহয়ব । 

উপগজলোর খুবজীপুর সু্কলপোড়ো গ্রোগম ২৭ 

নম েেযো ৭টোয় এ ঘট ো ঘগট। স্থো ীয় েূগত্র 

জো ো  োয়, ঘট োর বদ  প্রবতগবশী কোমরুল 

ইেলোগমর নেগল হৃদয় (১৫), আরগশদ 

আলীর নেগল জোমরুল (১৬) ও জোলোগলর 

নেগল মোরুফ (১৪) বশশুটটগক বববিন্ন 

প্রগলোিগ  পোলোক্রগম বলোৎকোর কগর। 

ঘট োর পর বশশুটটগক আহত অবস্থোয় 

স্থো ীয় স্বোস্থয কমগেক্স ও পগর  োগটোর েদর 

হোেপোতোগল বচবকৎেো নদওয়ো হয়। এর 

আগেও ওই বশশুগক হৃদয় ও মোরুফ 

বলোৎকোর কগরগে বগল তোর  ো ো- োব  

জো ো । গুরুদোেপুর থো োর ওবে 

নমোজোহোরুল ইেলোম বগল , বশশু 

বলোৎকোগরর ঘট োয় থো োয় মোমলো রজ ু

হগে। পুবলশ তদন্ত কগর বযবস্থো ন গব। 

 োগটোগরর পুবলশ েুপোর বলট  কুমোর েোহো 

বগল , এ বযোপোগর রতু আইব  বযবস্থো ন ওয়ো 

হগে। 

6 2 June 20 
 

Kale Kantha 

31 May 
20 

Police 
Case 

Female Child 7 years 50 years Raped Uncle Rural চকতলতটর নলোি নেবখতয় িোবেল্মজতক 

ধর্ যতণর অবিত োগ((ককোতলরকঠ,(২(জু (

২০২০) 

মোদোরীপুগরর রোজজগর চকগলট খোওয়োগ োর 

কথো বগল ঘগর নিগক ব গয় বশশু নশ্রবণগত 

পড়ুয়ো েোত বেগরর এক েোত্রীগক ধে ণগণর 

অবিগ োে উগেগে চোচো ইউ ুে ফবকগরর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918261
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918261
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(৫০) ববরুগে। রবববোর দুপুগর উপগজলোর 

নহোগে পরু ইউব য়গ র কৃষ্ণপুর গ্রোগম এ 

ঘট ো ঘগট। এ ঘট োয় নেোমবোর দুপুগর ধে ণক 

ইউ ুে ফবকরগক নগ্রপ্তোর কগরগে রোজজর 

থো ো পুবলশ। পুবলশ ও স্থো ীয় েূগত্র জো ো 

নেগে, ইউ ুে ফবকর তোর চোচোগতো িোইগয়র 

বশশু নমগয়গক চকগলগটর প্রগলোি  নদবখগয় 

রবববোর দুপুগর তোর ফোুঁকো থোকো ঘগর নিগক 

ন য়। বশশুটটগক অগ ক েময় ধগর তোর মো 

খুুঁগজ  ো নপগয় ইউ ুগের ঘগরর েোমগ  

নেগল নদগখ দরজোর েোমগ  েযোগেল রোখো। 

এ েময় বশশুর মো ঘগর নেগল অপ্রীবতকর 

অবস্থোয় নদখগত পোয়। এ েময় বশশুর মো 

বচৎকোর করগল তোগক হুমবক-ধমবক নদয় 

ইউ ুে। এ ঘট ো ধোমোচোপো নদওয়োর জ য 

একটট মহল উগেপগড় লোগে। ব  ণোবততোর মো 

জো ো , আমোর নমগয়গক অগ ক 

নখো ুঁজোখুুঁশ্চজ কগর  ো নপগয় পগর ওই ঘগর 

েোমগ  নেগল নদবখ ঘগরর েোমগ  আমোর 

নমগয়র েযোগেল রোখো। পগর আবম ঘগর ঢুগক 

নদবখ এই অবস্থো। আমোগক বববিন্নিোগব 

হুমবক-ধমবক বদগয় মুখ বে রোখগত বোধয 

কগর। আবম নকৌশগল নেোমবোর আমোর 

বোবোর বোবড়  োবোর কথো বগল বোবড় নথগক 

থো োয় আবে। আবম এর ববচোর চোই। রোজজর 

থো োর ওবে নখোন্দকোর শওকত জোহো  

ঘট োর েতযতো স্বীকোর কগর বগল , আমরো 

ঘট োটট জো োর েোগথ েোগথ অবি ুক্ত 

ইউ ুেগক নগ্রপ্তোর কবর। এ বযোপোগর একটট 

মোমলো হগয়গে।  
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7 2 June 20 
 
Daily Star-
bangla 

1 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 6 years 23 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural ন োয়োখোলীতে বেশু ধর্ যণ নচষ্টোর 

অবিত োতগ  ুবক কোরোগোতর((নেইবল(

স্টোর,(২(জু (২০২০) 

ন োয়োখোলীর চোটবখগল েয় বেগরর বশশুগক 

ধে ণণ নচিোর অবিগ োগে এক  ুবকগক 

নগ্রপ্তোর কগরগে পুবলশ। আজ মেলবোর 

নিোগর উপগজলোর বখলপোড়ো ইউব য়গ র 

পশ্চিম নদবলয়োই গ্রোগমর বোবড় নথগক তোগক 

নগ্রপ্তোর করো হয়। নগ্রপ্তোরকৃত নমো. ফয়েোল 

(২৩) ওই গ্রোগমর মৃত আবদুল জবলগলর 

নেগল। নগ্রপ্তোরকৃত  ুবক নেোমবোর দুপুগর 

প্রগলোি  নদবখগয় বশশুটটগক একটট 

পবরতযক্ত ঘগর ব গয় ধে ণগণর নচিো চোলোয়। 

এেময় বশশুর বচৎকোগর তোর মো এবেগয় 

নেগল ফয়েোল পোবলগয়  োয়। এ ঘট োয় 

নেোমবোর রোত ১২টোর বদগক বশশুটটর মো-

বোবো থো োয় বলবখত অবিগ োে বদগল পুবলশ 

নেটট  বথিুক্ত কগর। আজ নিোর ৪টোর 

বদগক অবি ো  চোবলগয় বোবড় নথগক 

অবি ুক্ত ফয়েোলগক নগ্রপ্তোর করো হয়। 

আজ দুপুগর তোগক আদোলগতর মোধযগম 

কোরোেোগর পোেোগ ো হগয়গে। 

8 2 June 20 
 

Dhaka 
Tribune 

1 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 6 years 21 Years, 
16 years 
& 
16 years 
 

Raped Neighbor Urban Child raped inside Narsingdi 

madrasa (Dhaka Tribune, 2 June 

2020) 

A six-year-old child has been 

reportedly raped inside a madrasa in 

Bhagirathpur area of Madhabdi 

upazila in Narsingdi. The incident 

https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-153845
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-153845
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/02/child-raped-inside-narsingdi-madrasa-2
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/02/child-raped-inside-narsingdi-madrasa-2
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happened at Darul Ulum Al Hasan 

Wal Hussain Islamia Hafizia 

Madrasa and Orphanage on 

Tuesday morning. Police detained a 

man named Jahangir, 21, and two 

minors in connection with the rape, 

according to Madhabdi police station 

Inspector Tanvir Ahmed. Tanvir said  

police have collected CCTV footage 

from the area where one of the two 

detained minors was seen taking the 

child inside the madrasa. "The child 

has been sent to Sadar hospital for 

medical examination." the police 

official added "We will disclose the 

details after investigation." 

 

9 2 June 20 
 

Kale Kantha 

1 June 
20 

Police 
Case 

Male Child 11 years Not 
available 

Murdere
d 

Not available Rural পোটতক্ষে বেশু বেক্ষোমীর মরতেহ(
(ককোতলরকঠ,(২(জু (২০২০) 

রোজবোড়ীর কোলুখোলী উপগজলোর মৃেী 

ইউব য়গ র মৃেীবোড়ী গ্রোগমর পোটগক্ষত 

নথগক বেয়োম নমোল্লো (১১)  োগম চতুথ ণ 

নশ্রবণগত পড়ুয়ো এক েোগত্রর লোশ পুবলশ 

উেোর কগরগে। বেয়োম একই গ্রোগমর 

নপোশোক শ্রবমক শবফক নমোল্লোর নেগল। 

েত নেোমবোর েকোল নথগক হেোৎ কগরই 

তোর পবরবোগরর েদেযরো বেয়োমগক খুুঁগজ 

পোশ্চেল  ো। অগ ক নখো ুঁজোখুুঁশ্চজর পর 

েত মেলবোর ববকোগল বোড়ীর পোশ্ব ণবতী 

একটট পোটগক্ষগতর মগধয বেয়োগমর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918774
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মরগদহ পগর থোকগত নদখো  োয়।  

কোলুখোলী থো োর ওবে কোরুল ইেলোম 

জো ো , খবর নপগয় পুবলশ েদেযরো 

ঘট োস্থগল বেগয় মরগদহটট উেোর কগর 

ময় োতদগন্তর জ য মগে ণ পোেোয়। ধোরণো 

করো হগে, বেয়োমগক শ্বোেগরোগধ হতযো 

করো হগয়গে। এর মগধয হতযোকোরীগদর 

শ োক্ত ও নগ্রপ্তোগরর তৎপরতো শুরু করো 

হগয়গে। 

10 2 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

 
 

1 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 11 years 20 years Raped Neighbor Urban অতস্ত্রর িয় নেবখতয় বেশু ধর্ যণ, 

ধর্ যক নেপ্তোর (ককোতলরকঠ,(২(জু (

২০২০) 

বদ োজপুগরর ববরোমপুগর অগস্ত্রর িয় 

নদবখগয় পেম নশ্রবণ পড়ুয়ো (১১) এক বশশু 

বশক্ষোথীগক ধে ণগণর ঘট ো ঘগটগে। এ ঘট োয় 

ওই বশশু বশক্ষোথীর মো বোদী হগয় থো োয়  োরী 

ও বশশু ব  ণোত  আইগ  মোমলো দোগয়র 

কগরগে। পুবলশ অবি ো  চোবলগয় ধে ণক 

েশ্চঞ্জত কুমোর বেং (২০)  োগমর এক 

 ুবকগক আটক কগর বুধবোর েকোগল 

বদ োজপুর নজল হোজগত নপ্ররণ কগরগে । 

মোমলোর এজোহোর েূগত্র জো ো  োয়, ববদযোলয় 

বে থোকোয় নেোমবোর েেযোয় বোবো ও 

প্রবতগবশীগদর েগে বোবড়র পোগশ বগে বেল 

বশশুটট। তোগদর েগে ওই স্থোগ  ধে ণক েশ্চঞ্জত 

কুমোর বেং বগে বেল। এর একপ ণোগয় 

নমগয়টট একো বোবড়র বদগক  োওয়োর পগথই 

ওই েশ্চঞ্জত তোর মুখ নচগপ ধগর পোগশ 

নদয়োগল নঘোরো পবরতযক্ত একটট জবমগত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918765
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918765
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ব গয় বেগয় অগস্ত্রর িয় নদবখগয় ধে ণণ কগর। 

একপ ণোগয় নমগয়টটর বচৎকোগর তোর বোবেহ 

নবশ কগয়কজ  প্রবতগবশী ঘট োস্থগল 

আেগল নে পোবলগয়  োয়। পগর তোরো 

বশশুটটগক উেোর কগর বোবড়গত ব গয়  োয়।  

11 3 June 20 
 
Kaler 
Kantha 

3 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 7 years 13 years Raped Neighbor Urban শ্রীমঙ্গতল বেশু ধর্ যণ িট োয় বকতেোর 

আটক (ককোতলরকঠ,(৩((জু (২০২০) 

নমৌলিীবোজোগরর শ্রীমেগল েোত বেগরর 

এক বশশু ধে ণগণর বশকোর হগয়গে। েূত্র 

জো োয়, বশশু ধে ণগণর এ ঘট োয় পুবলশ 

অবি ুক্ত বকগশোরগক (১৩) আটক কগরগে। 

প্রোথবমক শ্চজজ্ঞোেোবোগদর পর তোগক 

আদোলগতর মোধযগম নজল হোজগত পোেোগ ো 

হগয়গে। এজোহোর েূগত্র জো ো  োয়, বুধবোর 

েকোল েোগড় দশটোর বদগক বশশুটট বোবড়র 

পোগশ ফুল তুলগত বেগয়বেল। নেখো  নথগক 

অবি ুক্ত বকগশোর তোগক নিগক পোগশর 

একটট বোেোগ র নিতর ব গয়  োয়। ব জণ  এ 

বোেোগ  ধে ণণগশগে বশশুটটগক নফগল পোবলগয় 

 োয় বকগশোর। ঘট োর বশকোর বশশু স্থো ীয় 

কগয়কজ গক ববেয়টট জো োগল তোরো 

অবি ুক্ত বকগশোরগক ধগর পুবলগশ েগপোদণ 

কগর । শ্রীমেল থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো 

(ওবে) নমো. আব্দেু েোগলক বগল , ‘ধে ণগণর 

খবর নপগয় ঘট োস্থল নথগক অবি ুক্ত 

বকগশোরগক আটক করো হগয়গে। আদোলগত 

হোশ্চজর করো হগল বকগশোর ১৬৪ ধোরোয় 

স্বীকোগরোশ্চক্তমূলক জবো বশ্চন্দ বদগয়গে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918826
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918826


35 
 

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 

অ যবদগক বিকটটম বশশুর জবো বশ্চন্দ 

আদোলগত ২২ ধোরোয় নরকিণ করো হয়।’ 

12 3 June 20 
 

Naya 
Digantha 

3 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 6 years 45 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Urban  োবলেোবোিীতে বেশু ধর্ যণ নচষ্টোর 

অবিত োতগ একজ  আটক  ন য়ো বদেন্ত  

৩ জ ু ২০২০) 

নশরপুগরর  োবলতোবোড়ীগত ৬ বেগরর এক 

বশশুগক ধে ণণ নচিোর অবিগ োে এগ  মহর 

আলী (৪৫)  োগমর একজ গক েণবপটুব  

বদগয় পুবলগশ নেোপদণ কগরগে পুবলশ। বুধবোর 

দুপুগর উপগজলোর খবলেোকুড়ো গ্রোগম এ 

ঘট ো ঘগট। পুবলশ ও অবিগ োে েূগত্র জো ো 

নেগে, বুধবোর েকোল েোগড় ১০টোর বদগক ওই 

বশশু মহর আলীর বোবড়গত  োয়। এেময় 

মহর ওই বশশুগক টোকোর নলোি নদবখগয় 

একটট কগক্ষ ব গয়  ো । এেময় বশশুটটগক 

ধে ণগণর নচিো কগর। এ েময় নমগয়টটর বোবো 

বদয়োশলোই আ গত ওই ঘগর প্রগবশ করগল নে 

বোবোগক েব বকেু খুগল বগল। পগর 

এলোকোবোবে মহগরর ঘগর প্রগবশ কগর বপটুব  

নদয়। খবর নপগয় পুবলশ ে্লুইচগেইট এলোকো 

নথগক মহরগক উেোর কগর উপগজলো স্বোস্থ 

কমগেগক্সর িবতণ করোয়। এ বযোপোগর নমগয়র 

বোবো বোবদ হগয় বুধবোর দুপুগর থো োয় মহগরর 

ববরুগে ধে ণগণর নচিোর অবিগ োগে মোমলো 

কগর ।  োবলতোবোড়ী থো োর িোরপ্রোপ্ত 

কম ণকতণো (ওবে) বগল , ধে ণগণর নচিোর 

অবিগ োগে থো োয় মোমলো হগয়গে।  

file:///C:/Users/test1/Desktop/DV-VAC-GBV-bulletin/নালিতাবাড়ীতে%20শিশু%20ধর্ষণ%20চেষ্টার%20অভিযোগে%20একজন%20আটক
file:///C:/Users/test1/Desktop/DV-VAC-GBV-bulletin/নালিতাবাড়ীতে%20শিশু%20ধর্ষণ%20চেষ্টার%20অভিযোগে%20একজন%20আটক


36 
 

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 

13 3 June 20 22 May 
20 

Police 
Case 

Female Child 12 years 48 years Raped Neighbor Urban বেশুতক ধর্ যতণর অবিত োতগ আ.লীগ 

ন েো নেপ্তোর  নপ্রথম আগলো  ৩ জ ু 

২০২০) 

 োগটোগরর বড়োইগ্রোম উপগজলোয় বশশু 

েহৃকমীগক (১২) ধে ণগণর অবিগ োগে 

েোখোওয়োত নহোগে  (৪৮)  োগমর আওয়োমী 

লীগের এক ন তোগক নগ্রপ্তোর কগরগে পুবলশ। 

িুক্তগিোেী বকগশোরী, তোর পবরবোর ও 

বড়োইগ্রোম থো ো েূগত্র জো ো  োয়, েত ২২ নম 

েোখোওয়োগতর বোবড়র েদেযরো আত্মীগয়র 

বোবড়গত নবড়োগত  ো । এ েুগ োগে বতব  

েহৃকমী বকগশোরীগক একো নপগয় ধে ণণ 

কগর । নমগয়টটর কোন্নো শুগ  আশপোগশর 

নলোকজ  এগে তোর মোগক নিগক এগ  তোর 

েগে বোবড়গত পোটেগয় নদ । তোর মো স্থো ীয় 

মোতবরগদর কোগে এ বযোপোগর ববচোর চোইগল 

তোুঁরো ববেয়টট ধোমোচোপো নদওয়োর নচিো 

কগর । তগব নশে প ণন্ত আজ েকোগল 

ববেয়টট জো োজোব  হগয়  োয়। খবর নপগয় 

বড়োইগ্রোম থো ো-পুবলশ ববগকগল 

েোখোওয়োতগক আটক কগর থো োয় ব গয়  োয়। 

বড়োইগ্রোম থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো (ওবে) 

বদলীপ কুমোর দোে জো ো , এ বযোপোগর 

ধে ণণগচিোর মোমলো নরকিণ করো হগয়গে। 

14 3 June 20 Before 1 
year 

Police 
Case 

Female Child 14 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural ধর্ যতণ-জন্ম বেশুর বয়স এক মোস, 

আসোবমরো বহোল েববয়তে((ককোতলরকঠ,(

৩(জু (২০২০) 

ন ত্রগকো োর মদগ  প্রবতগবশীর ধে ণগণর 

বশকোর এক অেহোয় হতদবরর বকগশোরী (১৪) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660649/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86.%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660649/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86.%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918718
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918718
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েন্তো  প্রেগবর এক মোে অবতবোবহত হগলও 

ধে ণকেহ আেোবমগদর নগ্রপ্তোর করগত 

পোগরব  পুবলশ। এিোগব েময় অবতবোবহত 

হওয়োয় বকগশোরীেহ তোর পবরবোগরর 

নলোকজ   ো ো েংশগয় িুেগে । বক হগব 

বকগশোরী ও প্রেব হওয়ো  বজোতগকর?  

মেলবোর ববকোগল উপগজলোর নদওেবহলো 

গ্রোগম েরজবমগ  নেগল িুক্তগিোেী বকগশোরী 

জো োয়, আবম তখ  মোদরোেোয় পেম 

নশ্রবণগত পবড়। েত বেগরর আেোঢ় মোগের 

২৫ তোবরখ একই বোবড়র আব ুবক্কর বোবড়গত 

 ো থোকোয় তোর স্ত্রী  োবেমোর অ ুগরোগধ ওগদর 

ঘগর রোগত ঘুমোগত  োই। ওই বোবড়র নেবলগমর 

নেগল জগুয়ল হেোৎ ঘগর প্রগবশ কগর 

আমোগক উক্তযক্ত করগত থোগক। একপ ণোগয় 

আবম রোেোবিত হগয় উেগল  োবেমো আমোর 

মুগখ ওড় ো বদগয় নচগপ ধগর। এ েময় 

জগুয়ল আমোগক নজোরপূব ণক ধে ণণ কগর। 

ধে ণগণর ঘট োটট প্রকোশ করগল আমোর 

বপতো-মোতোেহ পবরবোগরর েবোইগক নমগর 

নফলগব বগল হুমবক নদয়। এিোগব আগরো 

একোবধকবোর িয় নদবখগয় আমোগক ধে ণণ 

কগর। আবম িগয় ববেয়টট নচগপ রোখগলও 

আমোর শোরীবরক অবস্থোর পবরবতণ  ঘটগত 

থোকগল মো-বোবোগক এ ঘট ো জো োই। তোরো 

বববিন্নস্থোগ  ঘুগর ববচোর  ো পোওয়োয় ১০ মোচণ 

২০২০ তোবরগখ বোবো হোব ফ বময়ো বোদী হগয় 

েয়জ গক আেোবম কগর ন ত্রগকো োর মদ  

নকোগটণ  োরী ও বশশু ব  ণোত  দম  আইগ  

একটট মোমলো দোগয়র কগর । ১৮ মোচণ 

আদোলগতর ব গদণশ ুেোগর মোমলোটট ২৪ মোচণ 
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নথগক মদ  থো োয় তদন্ত শুরু হয়। পগর 

ময়ম বেংহ নমবিকযোল কগলজ হোেপোতোগল 

২৩ বদ  বচবকৎেো ন ওয়োর পর ময়ম বেংহ 

হোেপোতোগলই েত ৩ নম ক যোেন্তো  প্রেব 

হয়। এখ  বক হগব আমোর ও প্রেব হওয়ো 

 বজোতগকর। আেোবমরো প্রকোগশয বোবড়গত 

ঘুগড় নবড়োগে। মোমলো দোগয়র করোর পর 

নথগক এখ  প ণন্ত ধে ণক জগুয়লেহ নকোগ ো 

আেোবমগক নগ্রপ্তোর করগত পোগরব  পুবলশ।  

 

ARTICLE 

কতরো োর মতধযও ঢোকোয়  োরী ও বেশু ব  যোেত র প্রোয় ২০০ মোমলো (প্রমম(আতলো, ৬(জু (২০২০) 

কগরো ো–বগের মগধযও ঢোকো মহো েগর  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র প্রোয় ২০০টট মোমলো হগয়গে। েবগচগয় নববশ অবিগ োে ধে ণণেংক্রোন্ত, তোরপর ন ৌতুক ও অপহরগণর। 

নেবোদোতো আর অবধকোরকমীরো বলগে , হোেপোতোল বো থো োয়  োওয়ো কটে  বেল, েণমোধযগমরও মগ োগ োে বেল মহোমোবরগত। ঘট ো েম্ভবত আরও নববশ। ঢোকোর বচফ 

নমগরোপবলট  মযোশ্চজগেট (বেএমএম) আদোলগতর েোধোরণ ব বে  খোতোয় রোজধো ীর ৫০টট থো োয় হওয়ো মোমলোর মূল বববরণ থোগক। এ প্রবতগবদক েত ২৬ মোচণ নথগক ৩ 

জগু র বহেোব খবতগয়  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র অন্তত ১৯৭টট মোমলোর হবদে নপগয়গে । এগুগলোর মগধয ধে ণগণর মোমলো ৫৬টট এবং েণধে ণগণর ৮টট। ধে ণণগচিোর মোমলো আগে 

১৪টট। ন ৌতুকেংক্রোন্ত ব  ণোতগ  মোমলোর েংখযো ৫১। লকিোউগ র মগধযও অপহরগণর ৩৬টট মোমলো হগয়গে। শ্লীলতোহোব র মোমলো ১৮টট। েোতটট মোমলো হগয়গে শোরীবরক 

ব  ণোতগ র অবিগ োগে।  োরী ও বশশু ব  ণোত  দম  আইগ  করো এই মোমলোগুগলো বোগদ পগ ণোগ্রোবফ ব য়ন্ত্রণ আইগ  আরও েোতটট মোমলো হগয়গে। ফোহবমদো আক্তোর ঢোকো 

নমবিগকল কগলজ হোেপোতোগল ওয়ো  স্ট্প ক্রোইবেে নেিোগরর নওবেবে) আই জীবী। নেিোরটট ব  ণোতগ র বশকোর  োরী ও বশশুগদর জ য। ফোহবমদো বলগে , প্রবতবদ ই 

নেিোগর িুক্তগিোেী নকউ  ো নকউ আেগে । বহু বের ধগর  োরী ও বশশু ব  ণোত  ব গয় কোজ করো এই মো বোবধকোরকমী প্রথম আগলোগক বগল , ‘লকিোউগ র এই েমগয়ও 

ধে ণণ, েণধে ণণ, ন ৌতুগকর জ য ব  ণোতগ র ঘট ো নমোগটও কগমব । প্রবতবদ ই ঘগরর নিতর  োরীরো ব  ণোতগ র বশকোর হগে ।’ েত নম মোগে ন ৌ  ব  ণোতগ র বশকোর ২৩ জ  

 োরী ওবেবেগত িবতণ হগয় বচবকৎেো ব গয়গে । শোরীবরক ব  ণোতগ র বশকোর হগয়গে  বত জ । আরও ১৮ জ  হোেপোতোগলর ববহবব ণিোগে বচবকৎেো ব গয়গে । 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660939/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
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1 05.06.20 
 

Daily Star 

04.06.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 
(up 
member) 

Raped Neighbor Rural UP member arrested for raping housewife 

in Jashore (Daily Star, 5 June 2020) 

Police arrested a union parishad member early 

today on charge of raping a housewife at 

Shiddipasha union under Ovoynagar upazila 

in Jashore last night. The arrestee was 

identified as Torikul Islam, UP member of 

ward no-5 of Shiddipasha union, reports our 

correspondent quoting Tazul Islam, officer-in-

charge (OC) of Ovoynagar police station. OC 

Tazul said that they arrested Torikul 

following the victim's filed complaint with the 

police station against the UP member 

accusing him of entering her house and raping 

her last night. He managed to flee the scene as 

locals rushed to her house, hearing the 

screams of the victim, the OC said. 

2 5.06.20 
 

Daily Star 

4.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years  
& 

30 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural Bodies of two women found in Naogaon 

(Daily Star, 5 June 2020) 

Police yesterday recovered the bodies of 

two women from a shallow well in 

Naogaon's Badalgachhi upazila a day after 

they went missing. The deceased were 

identified as Sathi Begum, 22, wife of Abdul 

Qadir of Par-Adhaipur village in the upazila, 

and Poree Begum, 30, wife of Nazrul Islam of 

Tentulia village. The incident took place in 

Changla village under the upazila. When 

informed, a six-member team of the Crime 

Scene Unit of Criminal Investigation 

Department (CID) from Rajshahi led by 

Inspector Abu Taleb, went to the spot around 

1:30pm to collect evidence, reports our 

Naogaon correspondent quoting police 

officials. The identities of the deceased were 

revealed after a voter ID card was recovered 

from the spot. Abdul Qadir, husband of Sathi 

Begum, said he lives in a rented house with 

https://www.thedailystar.net/country/news/member-arrested-raping-housewife-jashore-1909373
https://www.thedailystar.net/country/news/member-arrested-raping-housewife-jashore-1909373
https://www.thedailystar.net/country/news/bodies-two-women-found-naogaon-1909337
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his family in Kola Bazar of the upazila. Poree 

Begum and her family are tenants of the same 

house. On Wednesday afternoon, Sathi went 

for a walk with Poree Begum, and that was 

the last Qadir said he saw of his wife. Qadir 

said he went to the spot after receiving news 

of the body recovery and identified his wife, 

adding that he does not know what happened.  

3 5.06.20 
 

Dhaka 
Tribune 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

26 years, 
25 years 
& 
26 years 

Gang 
raped 
& 
Murdered 

Neighbor Rural Woman gang-raped, murdered in Jhenaidah 
(Dhaka Tribune, 5 June 2020) 

A woman was gang-raped and murdered by a 

man whom she refused to have a relationship 

with in Jhenaidah's Kaliganj upazila. The 

deceased was Keya Khatun, daughter of 

Abdus Samad in Trilochonpur village in  

Kaliganj upazila. Police arrested Milon 

Hosain, 26, Israfil, 25, and Azim, 26, all of 

Trilochonpur village in connection with the 

murder and rape committed. Police uncovered 

the murder of the woman three months ago 

when her body was dug up and recovered 

from Dadapur village of the upazila in early 

March, confirmed Md Hasanuzzaman, 

Superintendent of Police (SP) in Jhenaidah. 

The culprits gave confessional statements in a 

Jhenaidah court and were sent to jail. The 

principal accused, Milon, had a romantic 

relationship with Keya three years ago. 

However, her family married her off to 

another man which enraged him, said police. 

On February 26, Milon took Keya to a field 

two kilometres away from her father's house 

in Dadapur village. Milon raped her first and 

his accomplices Azim and Israfil took turns in 

raping her afterwards. Milon then brutally 

killed Keya, hitting her on the head with a 

stick. They buried her body in the field.  Kazi 

Abul Khayer, case investigation officer and 

sub-inspector of Kaliganj police station, said: 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/05/woman-gang-raped-murdered-in-jhenaidah


41 
 

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 

"Following the directions of SP sir, and with 

help from the officer-in-charge (OC) of our 

police station, we were able to catch all of the 

accused. We arrested them with the help of 

technology and detectives in Jibannaagar, 

Kaliganj, and Dhaka." The police station's 

OC, Md Mahfuzur Rahman Miya, said:  

3 6.06.20 
 

Daily 
Observer 

03.06 .20 News 
report 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural Housewife gangraped in Noakhali even after 
paying extortion (Daily Observer, 6 June 
2020) 

ন োয়োখোলীতে গৃহবধূতক েুতল ব তয় 

গণধর্ যণ (সমকোল ৬ জু  ২০২০_ 

A housewife was reportedly gang raped at 

Kabirhat upazila in Noakhali district even 

after paying the extortion for her husband 

demanded by two society leaders. The 

victim lodged a case with Kabirhat Police 

Station in this regard on Saturday afternoon. 
According to the case, the victim along with 

her husband went to a relative's house at 

village Purba Naba on June 3. At about 

9.00pm, six to seven people led by local 

'Samaj Committee' president Abdus Sattar 

and general secretary Abul Kalam went to 

the victim's relative's house, and suddenly 

wanted to see the marriage documents of 

the couple claiming  their relationship 

'illegal' on false grounds. At one stage, they 

picked up the couple to a nearby area and 

demanded huge amount of extortion from 

them. The victim later phoned his cousin 

and paid them Tk 35,000 cash and signed in 

a stamp to pay more Tk 25,000.  Sattar took 

the victim to his house assuring her to give 

safety beating her husband and cousin. 

https://www.observerbd.com/news.php?id=259115
https://www.observerbd.com/news.php?id=259115
https://samakal.com/whole-country/article/200625821/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/200625821/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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4 05.06.20 
 

Kaler 

kantha 

27 May 
20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

18 years 
& 
26 years 

Kidnaped 
& 
Raped 

Friend Urban ধু তট অপহরতণর পর কতলজেোত্রীতক 

ধর্ যণ, নেপ্তোর ২ (ককোতলর(কঠ,(৫(জু (

২০২০) 

বগুড়োর ধু ট উপগজলোয় বোবড়র বপেগ র 

পোকো রোস্তো নথগক অপহরগণর পর এক 

কগলজেোত্রীগক ধে ণগণর ঘট ো ঘগটগে।  ঘট োর 

একবদ  পর ধে ণগণর বশকোর কগলজেোত্রীগক 

তোর বোবড়গত নপৌৌঁগে নদওয়ো হয়। এ ঘট োয় 

আজ শুক্রবোর েকোগল ওই কগলজেোত্রী বোদী 

হগয় অপহরগণর পর ধে ণগণর অবিগ োগে 

থো োয় একটট মোমলো দোগয়র কগরগে ।   মোমলো 

েূগত্র জো ো নেগে, ধু ট উপগজলোর 

নেোেোইবোবড় ইউব য়গ র বড়ববলো গ্রোগমর এক 

তরুণী বগুড়ো শহগরর আইবিয়োল মবহলো 

েোত্রোবোগে নথগক আইআইটটবব পবলগটকব গক 

নলখোপড়ো কগর। বখোগট হোবববুল্লোহ েোশ্চব্বগরর 

েোগথ পূব ণ পবরচগয়র েূত্র ধগর ৬ মোে আগে 

নমগয়টটর নপ্রগমর েম্পকণ েগড় উগে। এক 

প ণোগয় ববগয়র প্রগলোিগ  ২৭ নম েেযোর বদগক 

নমগয়টটগক তোর বোবড়র বপেগ র পোকো রোস্তো 

নথগক তুগল ব গয়  ো  েোশ্চব্বর। এরপর বগুড়ো 

শহগরর েোবগ্রোম এলোকোর একটট বোেোয় ব গয় 

বেগয় েোশ্চব্বর নমগয়টটগক ধে ণণ কগর। পগরর 

বদ  ২৮ নম েকোগল নমগয়টট  ধে ণগণর ববেয়টট 

েোশ্চব্বগরর বড় িোই আবরফুল ইেলোম রোজগুক 

জো োয়। এ অবস্থোয় ওই বদ ই রোত ১০টোর 

বদগক আবরফুল ইেলোম রোজ ুনকৌশগল বড়ববলো 

গ্রোগম নমগয়টটগক তোর বোবড়র বপেগ র রোস্তোয় 

নপৌৌঁগে নদ । পরবতীগত ববগয়  ো করোয় 

নমগয়টট বোদী হগয় ৩০ নম েোশ্চব্বর ও তোর িোই 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919508
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919508
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রোজরু ববরুগে থো োয় বলবখত অবিগ োে 

বদগয়গে। নমগয়টটর অবিগ োগের বিবিগত 

েতকোল বহৃস্পবতবোর রোগত হোবববুল্লোহ েোশ্চব্বর 

(১৮) ও তোর িোই আবরফুল ইেলোম রোজগুক 

(২৬) নগ্রপ্তোর কগরগে পুবলশ।  

5 05.06.20 
 

Prothom 

Alo 

4.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 
Daughter 

55 years 
& 

25 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban শ্রীমঙ্গতল মো-নমতয় খু ((কপ্রমম(আতলো,(৫(

জুত (২০২০) 

নমৌলিীবোজোগরর শ্রীমেগল নজোড়ো খু  

হগয়গে। েতকোল বহৃস্পবতবোর রোগত 

উপগজলোর আবশগরোণ ইউব য়গ র পূব ণ 

জোমেী এলোকোয় এ ঘট ো ঘগট। ব হত বযশ্চক্তরো 

হগল  জোগয়দো নবেম (৫৫) ও তোুঁর নমগয় 

ইয়োেবম  আক্তোর (২৫)। আজ শুক্রবোর 

েকোগল েগরজবমগ  নদখো  োয়, একটট টটগ র 

বতবর বোবড়র নিতগরর একটট কগক্ষ ববেো োয় ও 

মোটটগত দুটট মরগদহ পগড় আগে। শরীগর 

রগক্তর েোপ। ঘগরর নমগঝগত রগক্তর েোপ। 

বোবড়র নপেগ র একটট জোয়েো িোেো। নেখোগ  

মো ুগের পোগয়র েোপ রগয়গে। প্রবতগবশী ও 

জোগয়দো নবেগমর নবো  বম োরো নবেম বগল , 

তোুঁর নবো  ও নবোগ র নমগয় রোগত নখগয় ঘুবমগয় 

পগড় । রোগত অগ ক বটৃি হগয়গে। নেই 

েমগয়ই তোুঁগদর হতযো করো হগয়গে। বটৃির জ য 

তোুঁরো নকোগ ো বচৎকোর বো নচুঁ চোগমবচর শব্দ 

শু গত পোগর ব । েকোগল বোবড়গত নকোগ ো 

েোড়োশব্দ  ো নপগয় তোুঁরো এলোকোবোেীগক িোক 

নদ । ইউব য়  পবরেগদর (ইউবপ) 

নচয়োরমযো গক নিগক ব গয় এগে দরজো নিগে 

নিতগর ঢুগক দুজগ র মরগদহ পগড় থোকগত 

নদগখ  তোুঁরো। হতযোকোগির রহেয উদ্ঘোটগ  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660814/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
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নজলো বেআইবি টটম আলোমত েংগ্রহ কগরগে। 

ময় োতদগন্তর জ য লোশ মগে ণ পোেোগ োর 

প্রস্তুবত চলগে। পুবলশ েুপোর নমো. ফোরুক 

আহগমদ বগল , ‘ঘট োটট অগ ক দুুঃখজ ক। 

আমরো ঘট োস্থল পবরদশ ণ  কগর আলোমত 

েংগ্রহ কগরবে। বশেবেরই এ নজোড়ো 

হতযোকোগির রহেয উগমোচ  করো হগব।’ 

6 05.06.20 
 

Kaler 

kantha 

Not 

availabl

e 

Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

Not 
available 

45 years Raped Employer Urban গৃহকমী ধর্ যতণর অবিত োতগ গৃহকেযো 

নেপ্তোর((ককোতলর(কঠ,(৫(জু (২০২০) 

ময়ম বেংগহর ঈশ্বরেগঞ্জ এক েহৃকতণোর 

ববরুগে েহৃকমীরগক ধে ণগণর অবিগ োগে 

মোমলো হগয়গে। এ ঘট োয় পুবলশ অবি ুক্তগক 

নগ্রপ্তোর কগর আজ শুক্রবোর নজলহোজগত 

পোটেগয়গে। এবদগক ধবে ণতোগক আেোমীকোল 

িোক্তোবর পরীক্ষোর জ য হোেপোতোগল পোেোগ ো 

হগব বগল জোব গয়গে পুবলশ। স্থো ীয় েূত্র ও 

পুবলশ জো োয়, ওই ধবে ণতোর বোবড় উপগজলোর 

নেোহোবে ইউব য়গ র িোলুকগবর গ্রোগম। 

েম্প্রবত বতব  পোগশর েবরেো ইউব য়গ র 

রোগমস্বপরু কোবেমপুর গ্রোগমর মৃত নজোগবদ 

আলীর নেগল নমো. ইবরে আলীর (৪৫) বোবড়গত 

েহৃপবরচোবরকো বহগেগব কোজ শুরু কগর । এ 

অবস্থোয় েহৃকতণোর স্ত্রী বোবড়গত  ো থোকোর 

েুবোগদ তোুঁগক ঘগর একো নপগয় ধে ণণ কগর। এ 

েময় ঘট োটট কোউগক  ো বলোর জ য ওই 

েহৃকতণো ববগয়র প্রবতশ্রুবতও নদ । একপ ণোগয় 

ব  ণোতগ র স্বীকোর েহৃপবরচোবরকো চগল নেগল 

অবি ুক্ত েহৃকতণো েহৃপবরচোবরকোর ববরুগে 

চুবরর অবিগ োে তুগল এলোকোয় বযোপক প্রচোর 

শুরু কগর। পগর েহৃপবরচোবরকো এলোকোয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919541
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919541
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ধে ণগণর ববচোর নচগয়  ো নপগয় থো োর আশ্রয় 

ন  । মোমলোর বোবদ েহৃপবরচোবরকোর স্বোমীর 

বড় নবো  জো ো , মোমলোর পর রোগতই 

অবি ুক্তগক নগ্রপ্তোর করগল অবি ুগক্তর 

পবরবোগরর নলোকজ  তোুঁগক বববিন্ন িয় িীবত 

নদখোগে মোমলো প্রতযোহোর কগর ন ওয়োর জ য।  

7 05.06.20 
 

Kaler 

kantha 

05.06.20 
 

Police 

Case 

Male 
Female 

Service 
holder, 

Housewife  
& 

Daughter 
 

60 years, 
50 years 

& 
14 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban  ৃোংস! পোব োয় বোবির নিের বোবো-মো ও 

নমতয়তক কুবপতয় হেযো (ককোতলর(কঠ,(৫(

জু (২০২০) 

পোব োয় একটট বোবড় নথগক বোবো-মো ও নমগয়র 

মরগদহ উেোর করো হগয়গে। নপৌর েদগরর 

বদলোলপুর মহল্লোয় বিতল বোবড়র ব চতলোর 

একটট কগক্ষ রক্তোক্ত অবস্থোয় লোশ বত টট পগড় 

বেল। শুক্রবোর (০৫ জ ু) দুপুগর স্থো ীয়গদর 

মোধযগম খবর নপগয় ঘট োস্থগল বেগয় মরগদহ 

উেোর কগর পুবলশ। ব হতরো হগল , রোজশোহী 

কৃবে উন্নয়  বযোংগকর (রোকোব) অবেরপ্রোপ্ত 

কম ণকতণো আব্দলু জব্বোর (৬০) তোর স্ত্রী েুম্মো 

খোতু  (৫০) ও নমগয় েো শ্চজদো খোতু  (১৪)। 

েো শ্চজদো পোব োর একটট সু্কগলর েপ্তম নশ্রবণর 

েোত্রী বেল। পুবলগশর ধোরণো, দুই নথগক বত  

বদ  আগে তোগদর হতযো করো হগয়গে। িোকোত 

দল বোবড়র মোলোমোল লুগটর জ য এ হতযোকোি 

ঘটোগত পোগর।  স্থো ীয় ও পুবলশ েূগত্র জো ো 

 োয়, এই বোবড় নথগক পচোেে নপগয় স্থো ীয়রো 

পুবলশগক খবর নদয়। পগর পুবলশ ওই বোবড়গত 

বেগয় জো োলো বদগয় নিতগর উুঁবক বদগয় নিতগর 

মরগদহ নদখগত পোয়। ববগকল েোগড় ৩টোর 

বদগক বোবড়র মূল ফটগকর তোলো নিগে 

পুবলগশর পোব ো ক্রোইম ব্রোগের েদেযরো বোবড়র 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919562
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919562
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নিতগর প্রগবশ কগরগে। নদোতলো বববশ্লি 

বোবড়গত ওই কৃবে কম ণকতণো বের বতগ ক হগলো 

িোড়ো রগয়গে  বগল জো ো নেগে। ওই বোবড়গত 

আর নকোগ ো িোড়োটটয়ো ন ই। পোব ো েদর 

থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো (ওবে)  োবেম 

আহগম্মদ বগল , ব হত বত জগ র শরীগরই 

ধোরোগলো অগস্ত্রর আঘোত রগয়গে। মরগদহগুগলো 

প্রোয় অধ ণেবলত। দুই নথগক বত  বদ  আগে 

তোগদর হতযো করো হগয়গে। প্রোথবমকিোগব 

ধোরণো করো হগে, িোকোগতরো তোগদর কুবপগয় 

হতযোর পর বোবড়র মোলোমোল লুট কগরগে। 

ববেয়টট তদন্ত করো হগে। 

8 03.06.20 
 

Bangladesh  
Protidin 

25.05.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

20 years, 
21 years 
& 
20 years 

Gang 
raped 

Friend Rural ঈতের রোতে নপ্রবমকোতক নেতক ব তয় 

গণধর্ যণ!((কবোাংলোতেে(প্রবেবে ,(৩(জু (

২০২০) 

বেগলগটর ববশ্ব োথ উপগজলোয় ব ্ধুগদর ব গয় 

নপ্রবমকোগক েণধে ণণ কগরগে এক কবথত 

নপ্রবমক। এ ঘট োয় নমগয়টটর বপতো বোদী হগয় 

আজ ১ লো জ ু নপ্রবমকেহ ৩ জ গক আেোবম 

কগর ববশ্ব োথ থো োয় মোমলো ( োম্বোর-১) 

বদগয়গে ।  ঈদুল বফতগরর রোগত লোমোকোশ্চজ 

ইউব য়গ র মোহবোতপুর এলোকোয় এ ঘট ো 

ঘগট। অবি ুক্তরো হগলো উপগজলোর ববশরপুর 

গ্রোগমর আবশক বময়োর নেগল বমজো  (২০), 

একই গ্রোগমর বোবরক বময়োর নেগল ইম  

আহমদ জবেম (২১) ও আব্দলু বময়োর নেগল 

আবফজ (২০)।  এজোহোগর প্রকোশ, মোহতোবপরু 

এলোকোর ওই বকগশোরীর েোগথ বকেুবদ  পূগব ণ 

পবরচয় ঘগট বমজোগ র। একপ ণোগয় তোগদর 

মগধয নপ্রগমর েম্পকণ েগড় ওগে। প্রবতবদ ই 

https://www.bd-pratidin.com/chayer-desh/2020/06/01/535015
https://www.bd-pratidin.com/chayer-desh/2020/06/01/535015
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Sl. Date of 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

নমোবোইল নফোগ  কথো বলগতো তোরো। ঘট োর 

বদ  (২৫ নম) রোত ১২টোয় ওই বকগশোরীগক 

ঘগরর বোইগর নদখো করগত বগল নে। কথো মগতো 

চুবপেোগর বোবহর হগল বমজো  ও তোর 

েহগ োেীরো মুখগচগপ ধগর পোশ্ব ণবতী েরকোবর 

পুকুর পোগড় ব গয়  োয়। নেখোগ  ন শো জোতীয় 

রবয খোইগয় রোতির পোলোক্রগম ধে ণণ কগর 

ওখোগ ই অজ্ঞো  অবস্থোয় নরগখ  োয় তোগক। 

পরবদ  অগচত  অবস্থোয় উেোর কগর বেগলট 

ওেমো ী হোেপোতোগলর ওয়ো  স্ট্প ক্রোইবেে 

নেিোগর (ওবেবে) িবতণ কগর । ঘট ো 

জো োজোব  হগল কবথত নমোড়লরো ববেয়টট 

আগপোে বমমোংেোর নচিো চোলো । ববেয়টট 

নচগপ ন গত চোপ প্রগয়োে করো হয় বিকটটগমর 

পবরবোগরর প্রবত। এ ববেগয় ববশ্ব োথ পুবলশ 

নস্ট্শগ র অবফেোর ই -চোজণ শোমীম মুেো 

বগল , মোমলো আমগল ন য়ো হগয়গে। এটট 

তদন্ত করগব নজলো নেোগয়ন্দো পুবলশ (বিবব)। 

9 01.06.20 
 

Daily Star-
Bangla 

Not 
available 
Before 7-

8 days 

Police 
Case 

Female Not 
available 

25/30 
years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban ঠ্োকুরগোেঁওতয় জঙ্গল নমতক  োরীর মরতেহ 

উদ্ধোর (নেইবল(স্টোর,(১(জু (২০২০) 

েোকুরেো ুঁও েদর উপগজলোয় একটট জেগলর 

নিতর নথগক এক  োরীর মরগদহ উেোর 

কগরগে পুবলশ। আজ নেোমবোর ববগকল েোগড় 

৩টোর বদগক উপগজলোর  োরগুণ ইউব য়গ র 

পশ্চিম  োরগুণ গ্রোগমর জেল নথগক 

মরগদহটট উেোর করো হয়। তগব, তোর পবরচয় 

এখ  প ণন্ত জো োগত পোগরব  পুবলশ। 

েোকুরেো ুঁও থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো (ওবে) 

নমো. তো বিরুল ইেলোম বগল , 'আজ 

নেোমবোর দুপুগর মোমু  আলী  োগম েোকুরেো ুঁও 

https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%B0-153709
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%B0-153709
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নপৌর এলোকোর এক তরুণ ওই বগ র নিতর 

পোবখ বশকোগর  ো । নে েময় বতব  খড় ও মোটট 

চোপো নদওয়ো একটট মো ুগের পো নদখগত পো ।' 

পগর স্থো ীয় নলোকজ েহ খুুঁগজ মরগদহটট 

পোয়। পুবলশগক খবর বদগল, ঘট োস্থল নথগক 

পুবলশ মরগদহটট উেোর কগর এবং 

ময় োতদগন্তর জ য েোকুরেো ুঁও আধুব ক েদর 

হোেপোতোগলর মগে ণ পোেোয়। ওবে বগল , 'মৃত 

 োরীর বয়ে ২৫ নথগক ৩০ বের হগব। ধোরণো 

করো হগে, ৭-৮ বদ  আগে ওই তরুণীগক 

হতযো কগর দুবৃ ণিরো লোশটট বগ র নিতগর খড় 

ও মোটট চোপো বদগয় চগল  োয়।' এ বযোপোগর 

থো োয় একটট হতযো মোমলো করো হগয়গে এবং 

হতযোকোগির রহেয উদ্ঘোটগ  পুবলশ তদন্ত 

করগে বগলও জো ো  ওবে । 

 

10 01.06.20 
 

Daily Star-
Bangla 

31.05.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

20 years, 
20 years 
&  
20 years 

Gang 
Raped 
& 
Video of 
Raped 

Neighbor Rural মোব কগতে ধর্ যতণর অবিত োতগ ৩  ুবক 

নেপ্তোর(নেইবল(স্টোর,(১(জু (২০২০) 

বিওতর গৃহবধূতক গণধর্ যতণর বিবেও বিপ 

উদ্ধোর নেেেোর ৩((ক য়ো(বেগন্ত,(৩(জু (

২০২০) 

মোব কেগঞ্জর বঘওগর েহৃবধূ ধে ণগণর মোমলোয় 

বত   ুবকগক নগ্রপ্তোর কগরগে পুবলশ। 

নরোববোর রোগত অবি ো  চোবলগয় তোগদর 

নগ্রপ্তোর করো হয়। আজ এ তথয ব শ্চিত 

কগরগে  বঘওর থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো 

(ওবে) আশরোফুল আলম। বতব  জো ো , 

ঈগদর আগের বদ  বোবোর বোবড়গত নবড়োগত 

https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%A7%A9-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-153625
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%A7%A9-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-153625
https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/505496/%E0%A6%98%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9-
https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/505496/%E0%A6%98%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9-
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Sl. Date of 
Newspaper 
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আগে  ওই েহৃবধূ। েতকোল বরটটয়ো বোজোগর 

নেগল নেখোগ  তোর শ্বশুরবোবড়র এক আত্মীয় 

বোজোগরর পোগশর ব জণ  বিটোয় ব গয়  োয়। 

নেখোগ  দলগবগধ তোগক ধে ণণ করো হয়। 

নরোববোর রোগত েহৃবধূর মো বোদী হগয় ৭-৮ 

জ গক আেোবম কগর একটট মোমলো কগর । 

ওই রোগতই বত  আেোবমগক নগ্রপ্তোর করো হয়। 

িোক্তোবর পরীক্ষোর জ য েহৃবধূগক নজলো 

হোেপোতোগল পোেোগ ো হগয়গে। বোবক 

আেোবমগদর নগ্রপ্তোগর নচিো চলগে বগল জো ো  

ওবে। 

11 03.06.20 
 

Kaler 
kantho 

31.05.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Raped, 
Physical 
assault  
& 
Video of 
Raped 

Friend Urban বখলগোেঁওতয় ববশ্বববেযোলয় েোত্রীতক ধর্ যণ ও 

বিবেও ধোরতণর অবিত োগ((ককোতলরকঠ,(

৩(জু (২০২০) 

রোজধো ীর বখলেো ুঁও এলোকোয় নবেরকোবর 

ববশ্বববদযোলগয়র এক েোত্রীগক আটগক নরগখ 

ধে ণণ, বিবিও ধোরণ, ব  ণোত  ও নজোরপূব ণক 

ববগয়র অবিগ োে পোওয়ো নেগে এক বযবেোয়ীর 

ববরুগে। নমোগশ ণদ শোহবরয়োর  োগম ওই 

বযবেোয়ীর ববরুগে েতকোল মেলবোর বখলেো ুঁও 

থো োয় ওই েোত্রী বলবখত অবিগ োে বদগয়গে । 

এ ববেগয় জো গত চোইগল বখলেো ুঁও থো োর ওবে 

বগল , ‘েোত্রীর বলবখত অবিগ োে নপগয় ঘট ো 

তদগন্ত একজ  এেআইগক ববেয়টট 

অ ুেেো  করোর দোবয়ে নদওয়ো হগয়গে। 

অ ুেেো  নশগে মোমলো নরকিণ করো হগব। ওই 

েোত্রী বলবখত অবিগ োগে উগল্লখ কগর , একই 

এলোকোয় বোবড় হওয়োর েুবোগদ নমোগশ ণদ 

শোহবরয়োগরর েগে তোর পবরচয় হয়। ২০১৭ 

েোগল তোর েগে নফেবগুক ন োেোগ োে হয়। 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/03/918784
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/03/918784
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Sl. Date of 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

তখ  বতব  ববশ্বববদযোলগয় আই  ববিোগের 

প্রথম বগে ণর বশক্ষোথী। এক প ণোগয় তোগদর 

মগধয েিীর নপ্রগমর েম্পকণ েগড় ওগে। েত 

২৩ মোচণ তোগক একটট কোজী অবফগে ৫ 

হোজোর টোকো নদ  নমোহর উগল্লখ কগর ববগয় 

কগর। ববগয়র পর তোগক নেগড় নদওয়োর জ য 

 ো োিোগব চোপ ও হুমবক বদগত থোগক। েত ৩১ 

নম বখলেো ুঁওগয় তোর বোেোয় নমোগশ ণদ আগে। এ 

েময় তোগক মোরধর কগর এবং তোর েগে 

বদবহক নমলোগমশো কগর নমোবোইগল বিবিও 

ধোরণ কগর। তোগক নেগড়  ো বদগল ওইেব 

বিবিও ইিোরগ গট নেগড় নদওয়োর হুমবক 

নদয়। এই অবস্থোয় েোত্রী ও তোর পবরবোর চরম 

ব রোপিোহী তোয় রগয়গে। 

12 03.06.20 
 

Naya 
Diganta 

08.05.20 Police 
Case 

Female Student  16 years 25 years Kidnaped  Neighbor Urban মঠ্বোবিয়োর অপহরতণর ১ মোস পর 

সু্কলেোত্রী উদ্ধোর, নেেেোর ৩ ন য়ো 

বেগন্ত, ৩ জু  ২০২০) 

অপহরগণর একমোে পর অপহৃত সু্কলেোত্রীগক 

(১৬) উেোর করো হগয়গে। বপগরোজপগুরর 

মেবোবড়য়ো থো ো পুবলশ নেোপ  েংবোগদর 

বিবিগত চট্টগ্রোগমর পগতেো থো ো পুবলগশর 

েহগ োবেতোয় মেলবোর ববগকগল বমবেপোড়ো 

এলোকো নথগক ওই সু্কল েোত্রীগক উেোর কগর। 

এেময় মূল অপহরণকোরী রুগবলগক (২৫) 

আটগক কগর পুবরশ। মোমলো েূগত্র জো ো  োয়, 

চলবত বেগর এেএেবে পরীক্ষো নদয়ো ওই 

সু্কলেোত্রী মেবোবড়য়ো নপৌর শহগরর একটট সু্কল 

আেো  োবোর পগথ রুগবল উতযক্ত কগর করত। 

এরই ধোরোবোবহকতোয়  েত ৮ নম বহৃস্পবতবোর 

েকোগল ওই েোত্রী এক আত্মীয়র বোবড়  োওয়োর 

পগথ নপৌরশহগরর কল্লোকোটো বব্রজ েংলগ্ন 

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/505634/%E0%A6%AE%E0%A6%A0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/505634/%E0%A6%AE%E0%A6%A0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
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েড়ক নথগক নকৌশগল অপহরণকোরী রুগবল 

তোর েহগ োবেগদর েহোয়তোয় অপহরণ 

মেবোবড়য়ো থো োর ওবে মোেদুুজ্জোমো  অপহৃত 

সু্কলেোত্রীগক উেোর ও অপহরণকোরী রুগবলগক 

নগ্রফতোগরর েতযতো ব শ্চিত কগরগে । বতব  

বগল , এ অপহরগণর ঘট োয় রুগবগলর নবো  

নরক্স ো ও িবগ্নপবত নবল্লোলগক আগেই 

নগ্রফতোর করো হগয়গে। অপহৃত সু্কলেোত্রীগক 

বুধবোর দুপুগর িোক্তোরী পরীক্ষোর জ য 

বপগরোজপুর নজলো বেবিল েোজণ  কো ণোলয় 

পোেোগ ো হগয়গে। 

13 03.06.20 
 

Naya 
Digantha 

26.05.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ঝোেঁিেুেঁ তকর  োতম ধর্ যণ নচষ্টোর অবিত োতগ 

কববরোজ নেেেোর  ন য়ো বদেন্ত  ৩ জ ু 
২০২০) 

বরগু োর নবতোেীগত এক কগক্ষ মোগক ববেগয় 

নরগখ অ য কগক্ষ নমগয়গক ধে ণগণর নচিোর 

অবিগ োগে িি কববরোজগক নগ্রফতোর করো 

হগয়গে। ঘট োয় মোমলো হগয়গে। এ ঘট োয় 

উপগজলোর বববববচব  ইউব য়গ র 

নদশোন্তরকোেী গ্রোগমর  োরোয়ণচন্দ্র শীগলর পুত্র 

লক্ষ্মীকোন্ত শীল নগ্রপ্তোর কগরগে নবতোেী 

পুবলশ। ঝোড়-ফুুঁ গকর মোধযগম বচবকৎেো নদওয়োর 

 োগম মেলবোর (২৬ নম) ওই বকগশোরীগক 

ধে ণগণর নচিো করো হয়। িুক্তগিোেী বকগশোরী 

কোন্নোজবড়ত কগে বগল ,'  লক্ষ্মীকোন্ত শীল 

আমোগক িুল বুশ্চঝগয় বগল  নতোমোর শরীগরর 

অেুখ িোগলো হগব শব বোর বো মেলবোর রোগত 

বী ণিোরো কবচ বোব গয় িো হোগত ধোরণ করগত 

হগব। আমোর মোগক েোমগ র কগক্ষ নরগখ 

আমোগক তোুঁর নেোপ  কগক্ষ ব গয়  োয় এবং 

আমোর শরীগরর কোপড় খুগল নফগল নচগপ ধগর 

ধে ণণ করোর নচিো কগর। এ েময় আমোর মো ওই 

কগক্ষ এগল আমোর এবং মোগয়র বচৎকোগর 

এলোকোর নলোকজ  েুগট আগে। নলোকজ  

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/505647/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%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/barishal/505647/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%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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আেগল লক্ষ্মীকোন্ত শীল পোবলগয়  োয়। আবম 

প্রশোেগ র কোগে উপ ুক্ত ববচোর দোবব করবে। 

এলোকোবোেী জো ো , লক্ষ্মীকোন্ত শীল ইবতপূগব ণ 

ঝোুঁড়ফুুঁ গকর  োগম এ ধরগণর আগরো অপকম ণ 

করগে। বতব  এলোকোয় িিবোবো  োগম পবরবচবত 

লোি কগরগে।  

 

14 03.06.20 
 

Naya 
Digantha 

1.06.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

29 years Kidnaped Neighbor Urban বেল্মি স্টোইতল মোতক ল্মজল্মি কতর নমতয়তক 

অপহরণ, িীেসন্ত্রস্ত পবরবোর  ন য়ো বদেন্ত  

৩ জ ু ২০২০) 

বোগেরহোগটর শরণগখোলোয় বফশ্চি স্ট্োইগল মোগক 

শ্চজশ্চম্ম কগর অ োে ণ পড়ুয়ো এক েোত্রীগক দলবল 

ব গয় বোড়ী নথগক তুগল ব গয় নেগে েুজ  েোজী 

 োগমর এক মোদক কোরবোরী। ঘট োটট ঘগটগে 

উপগজলোর মগেরপোড় গ্রোগম। পুবলশ 

অপহরগণর ১৫ ঘিো পর মেলবোর েকোল 

৯টোয় ওই েোত্রীগক উেোর কগর তোগদর 

নহফোজগত ব গয়গে। এ বযোপোগর অপহৃত 

েোত্রীর বোবো জোহোেীর হোওলোদোর বোদী হগয় 

শরণগখোলো থো োয় একটট মোমলো দোগয়র 

কগরগে । এবদগক, অপহরণকোরী ও তোর 

দলবগলর অবযহত হুমবকগত অপহৃত েোত্রীর 

পবরবোর িীতেন্ত্রস্ত হগয় পগড়গে। েমোগজর 

প্রিোবশোলী বযশ্চক্তরো এবেগয়  ো আেোয় চরম 

ব রোপিোহী তোয় িুেগে  ওই পবরবোরটট। 

অপহৃগতর বোবো জোহোেীর হোওলোদোর জো ো , 

একই গ্রোগমর নমোুঃ ফোরুক েোজীর পুত্র েুজ  

েোজী (২৯) প্রোয় েময় তোর নমগয়গক উতযোক্ত 

করগতো। নেোমবোর েেযো ৬টোর বদগক বতব  

বোবড়গত  ো থোকোয় েুজ  তোর ৬/৭ জ  

মোদকোেক্ত ব ্ধুগক ব গয় তোর বোবড়গত আগে। 

অপহৃতরো িয়িীবত নদবখগয় তোর স্ত্রী ময় ো 

নবেমগক শ্চজশ্চম্ম ও আেবোবপত্র তে ে কগর 

নমগয়গক বফশ্চি স্ট্োইগল তুগল ব গয়  োয়। এেময় 

https://www.dailynayadiganta.com/khulna/505645/%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/505645/%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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অপহৃতগদর হোমলোয় তোর স্ত্রী আহত হ । বতব  

জো ো , েুজ  ও তোর দলবল খুবই দুধ ণে ণ । 

মোমলো করগল তোরো নকউ বোবড় থোকগত 

পোড়গব   ো। শরণগখোলো থো োর অবফেোর ই  

চোজণ এেগক আব্দলু্লোহ আল েোইদ জো ো , খবর 

নপগয় তোরো অবি ো  চোবলগয় অপহরগণর ১৫ 

ঘিো পর বোব য়োখোলী এলোকো নথগক অপহৃত 

েোত্রীগক উেোর কগর । ওই েোত্রী এখ  তোগদর 

নহফোজগত থো োয় রগয়গে । অপহৃত েোত্রীর 

পবরবোরটট িগয় মোমলো করগত প্রথগম রোশ্চজ 

হ ব । পগর তোগদর ব রোপিোর আশ্বোগে বুধবোর 

দুপুগর েোত্রীর বোবো বোদী হগয় বত জগ র  োম 

উগল্লখেহ েুজগ র অজ্ঞোত ৫/৬ জ  ব ্ধুর 

 োগম মোমলো দোগয়র কগরগে ।  

 

ARTICLE 

কতরো োর মতধযও ঢোকোয়  োরী ও বেশু ব  যোেত র প্রোয় ২০০ মোমলো (প্রমম(আতলো, ৬(জু (২০২০) 

কগরো ো–বগের মগধযও ঢোকো মহো েগর  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র প্রোয় ২০০টট মোমলো হগয়গে। েবগচগয় নববশ অবিগ োে ধে ণণেংক্রোন্ত, তোরপর ন ৌতুক ও অপহরগণর। 

নেবোদোতো আর অবধকোরকমীরো বলগে , হোেপোতোল বো থো োয়  োওয়ো কটে  বেল, েণমোধযগমরও মগ োগ োে বেল মহোমোবরগত। ঘট ো েম্ভবত আরও নববশ। ঢোকোর বচফ 

নমগরোপবলট  মযোশ্চজগেট (বেএমএম) আদোলগতর েোধোরণ ব বে  খোতোয় রোজধো ীর ৫০টট থো োয় হওয়ো মোমলোর মূল বববরণ থোগক। এ প্রবতগবদক েত ২৬ মোচণ নথগক ৩ 

জগু র বহেোব খবতগয়  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র অন্তত ১৯৭টট মোমলোর হবদে নপগয়গে । এগুগলোর মগধয ধে ণগণর মোমলো ৫৬টট এবং েণধে ণগণর ৮টট। ধে ণণগচিোর মোমলো আগে 

১৪টট। ন ৌতুকেংক্রোন্ত ব  ণোতগ  মোমলোর েংখযো ৫১। লকিোউগ র মগধযও অপহরগণর ৩৬টট মোমলো হগয়গে। শ্লীলতোহোব র মোমলো ১৮টট। েোতটট মোমলো হগয়গে শোরীবরক 

ব  ণোতগ র অবিগ োগে।  োরী ও বশশু ব  ণোত  দম  আইগ  করো এই মোমলোগুগলো বোগদ পগ ণোগ্রোবফ ব য়ন্ত্রণ আইগ  আরও েোতটট মোমলো হগয়গে। ফোহবমদো আক্তোর ঢোকো 

নমবিগকল কগলজ হোেপোতোগল ওয়ো  স্ট্প ক্রোইবেে নেিোগরর নওবেবে) আই জীবী। নেিোরটট ব  ণোতগ র বশকোর  োরী ও বশশুগদর জ য। ফোহবমদো বলগে , প্রবতবদ ই 

নেিোগর িুক্তগিোেী নকউ  ো নকউ আেগে । বহু বের ধগর  োরী ও বশশু ব  ণোত  ব গয় কোজ করো এই মো বোবধকোরকমী প্রথম আগলোগক বগল , ‘লকিোউগ র এই েমগয়ও 

ধে ণণ, েণধে ণণ, ন ৌতুগকর জ য ব  ণোতগ র ঘট ো নমোগটও কগমব । প্রবতবদ ই ঘগরর নিতর  োরীরো ব  ণোতগ র বশকোর হগে ।’ েত নম মোগে ন ৌ  ব  ণোতগ র বশকোর ২৩ জ  

 োরী ওবেবেগত িবতণ হগয় বচবকৎেো ব গয়গে । শোরীবরক ব  ণোতগ র বশকোর হগয়গে  বত জ । আরও ১৮ জ  হোেপোতোগলর ববহবব ণিোগে বচবকৎেো ব গয়গে । 

Violence against women  rises amid C-19 pandemic (Daily Observer, 7 June 2020) 

Various forms of violence against women and children have increased amid the coronavirus outbreak in the country. Different research reports, including Manusher Jonno 
Foundation, show that a total of 4249 women and 456 children had to face domestic violence during the coronavirus pandemic. The telephonic survey was conducted in 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660939/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.observerbd.com/news.php?id=259219
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April when about 27 districts were brought under the research work. Of the victims, about 1672 were women and 424 children who had never faced violence before and 
most of the children faced violence resorted either by their parents or relatives. Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said 
violence was always heavily underreported. But during coronavirus pandemic women and children are even more unwilling to report on violence against them. Eminent 
human rights activist advocate Shahdeen Malik said coronavirus had exacerbated the violence against women and children more than before. Elaborating the intensity of 
the situation during lockdown, he said all courts in Bangladesh had stopped hearing cases except a few urgent matters had escalated violence against women and children. 
Earlier, eminent human rights activist Sultana Kamal said the situation got worse because of the lockdown as women were not able to escape or get access to justice. 
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1 6 June 20 
 

Dhaka 
Tribune 

 

4 June 
20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

60 years Raped Neighbor 
(Called 
Grandfath
er) 

Urban Elderly man rapes teenager in Comilla 

(Dhaka Tribune, 6 June 2020) 

A sixty-year-old man reportedly raped a 
school student of sixth grade in Homna 
upazila of Comilla. The accused is Abdul 
Matin, whom the girl called Nana (grand 
father), as he was her maternal uncle's 
father-in-law, according to the case 
lodged by the girl's mother with Homna 
police station on Friday. The girl's 
mother said: "I was working with my 
husband on the field, when my daughter 
and three-year-old son had been 
sleeping. Matin took the chance and 
raped my daughter tying her hands, feet, 
and mouth." The girl's paternal uncle 
said: "Matin's son had threatened us to 
withdraw the case." According to the 
case statement, Matin lived in the same 
neighbourhood. On Thursday, the girl's 
cousin heard the girl whimpering and 
saw Matin in the act, while he was 
committing the heinous crime.   Homnna 
police station OC Abdul Kayes Akand 
said the accused had been absconding 
and they are conducting drives to arrest 
him. "The girl has been sent to hospital 
for treatment and legal action will be 
taken against his sons if it is found that 
they have been intimidating the girl's 
family to withdraw the case." 

2 5 June 20 
 

Daily Star 

4 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 7 years 65 years Raped Neighbor Rural Complaint lodged against 65-year-old 

for raping minor girl (Daily Star, 5 

June 2020) 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/06/elderly-man-rapes-teenager-in-comilla?__cf_chl_jschl_tk__=5ce50e7bf6b12ee233c32cf9fc0b275e500f073d-1591441773-0-ATiVvvKPB393J0w0Ki0DBpPqzq_rn3MU9gkuEPAnYcmQNTLYv9xA-v5iU-fcdOtyXRUvRVzVKMqUPylL0ZfZPEsvvWvu6rSkgD7TgVFOcPy6NOe3OzGKeBihOZZb7XxvHcIVxleQJsCXWORdopRY11X7v05Sng983B8G3-Xvu83G-mxzcYP5sB4wVBoTYNc36Kvvlk6tSNTUxo3I8kS_VxxtQ4MiBgGLrIoTKvjMrmlspiUU4dDExIe8B2j2VlC8IM5MAlGj_0A9M0jlrVnAKiq3pk7215gbM3pWULmObDBXxKeS8pKtDhEmx4832TXHRs_uXeWW2-gjzEidqGTdzKFqKZ4jve_QOGXwFQaMv8pE
https://www.thedailystar.net/country/rape-in-bangladesh-complaint-lodged-against-65-year-old-raping-minor-girl-1909381
https://www.thedailystar.net/country/rape-in-bangladesh-complaint-lodged-against-65-year-old-raping-minor-girl-1909381
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A complaint was lodged against a 65-

year-old man with Chasra police outpost 

yesterday for reportedly raping a seven-

year-old girl several times at Raypara 

village of Chasra area of Jashore last 

night. Inspector Shahajahan Ahmed, in-

charge of the police outpost said the 

accused Abdus Sattar remained 

absconding following the incident. 

Quoting the complaint, Inspector 

Shahajahan said the accused Sattar took 

the minor girl to the rooftop of his house 

and raped her several times last night. 

The victim's family is the tenant of the 

accused, he said, adding that they were 

trying their best to arrest the accused. 

3 5 June 20 

 

Kaler 

kantha 

4 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 9 years Not 
available 

Raped Neighbor  Rural বৃটষ্টর সময় িতর নেতক ৯ বেতরর 

বেশুতক ধর্ যণ, ধর্ যক আটক((ককোতলর(

কঠ,(৫(জু (২০২০) 

হববেগঞ্জর মোধবপুগর বটৃির েময় ঘগর নিগক 

ব গয় ৯ বেগরর এক বশশুগক ধে ণণ কগরগে 

এক  ুবক। বহৃস্পবতবোর দুপুগর উপগজলোর 

 োরোয় পুর গ্রোগম এ ঘট ো ঘগট। পুবলশ 

ঘট োর েগে অবি ুক্ত  ুবক হৃদয় বময়োগক 

আটক কগরগে। নে ওই গ্রোগমর তকবদর 

নহোগেগ র নেগল। পুবলশ ও ধবে ণতোর পবরবোর 

জো োয়, বহৃস্পবতবোর দুপুগর বটৃির েময় হৃদয় 

বময়ো প্রবতগববশ ৯ বেগরর বশশুগক নকৌশগল 

তোর ঘগর নিগক ব গয় নজোরপূব ণক ধে ণণ কগর। 

পগর বশশুটট কোন্নোকোটট কগর তোর মোগক ঘট ো 

জো োয়। মোধবপুর থো োর বিউটট অবফেোর 

েহকোরী উপ পবরদশ ণক নবলোল নহোগে  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/04/919318
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/04/919318
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জো ো , ঘট োয় ধবে ণতোর মো থো োয় একটট 

বলবখত অবিগ োে বদগয়গে । এ বযোপোগর 

আই ো ুে বযবস্থো গ্রহণ করো হগব। 

4 5 June 20  
 
Kaler 
Kantha 

30 May 
20 

News 
report 

Female Child 12 years 60 years Raped Neighbor Rural খুত র আসোবমর ববরুতদ্ধ এবোর বেশু 

ধর্ যতণর অবিত োগ (ককোতলর(কঠ,(৫(জু (

২০২০) 

হতযো মোমলোর আেোমীর ববরুগে বশশু 

বশক্ষোথী ধে ণগ র অবিগ োে পোওয়ো নেগে। এ 

ঘট োয় এলোকোয় নতোলপোড় েৃটি হগলও 

ববেয়টট ধোমোচোপো বদগত প্রিোবশোলীগদর 

তৎপরতোয় ৫ বদগ ও আই ী েহোয়তো নপগত 

থো োয় ন গত পোগরব  ধবে ণতোর পবরবোর। 

উপরন্তু িগয় েমগঝোতোয় রোশ্চজ হগয়গে 

বিকটটগমর অেহোয় পবরবোর।  বিকটটম ও 

তোর  পবরবোর েূগত্র জো ো নেগে, উপগজলোর 

জল্লো গ্রোগমর লম্পট আয় োল হক হোওলোদোর 

ওরগফ িদর (৬০) ৬ষ্ঠ নশ্রব গত পড়ুয়ো বশশু 

বশক্ষোথীগক (১২) েত শব বোর দুপুর ১টোয় ব জ 

বেতঘগর নিগক ব গয় ধে ণণ কগর। এরপর 

বশশুটট পড়গ র কোপড় নেড়ো অবস্থোয় 

কোুঁদগত কোুঁদগত মোগয়র কোগে বেগয় ববেয়টট 

বগল নদয়।  েোত্রীর বোবো বগল  ওই লম্পট 

এগকর পর এক  েোত্রীর ইজ্জত  ি কগরগে। 

তগব আমরো অেহোয় ববেয়টট এলোকোয় আরও 

েবড়গয় পড়গল িববেযগত আমোর নমগয়গক 

আর বববোহ বদগত পোরগবো ো। তোই 

নলোকলজ্জোয় থো োয় মোমলো করোর েোহে 

পোশ্চে ো।   

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919384
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/05/919384
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5 2 June 20 
 

Jonokanta 
 

27 May 
20 

News 
report 

Male Child 7 years 15 years, 
16 years 
& 
14 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural বেশুতক পোলোক্রতম বলোৎকোর, মোমলো 

ন য়ব  পুবলে!((ককোতলরকঠ,(২(জু (

২০২০) 

 োগটোগরর গুরুদোেপুগর েোত বেগরর বশশু 

বলোৎকোগরর ঘট োর পরবদ  থো োয় 

অবিগ োে নদওয়ো হয়। এক েপ্তোহ পোর 

হগলও থো োয় মোমলো রুজ ুহয়ব । উপগজলোর 

খুবজীপুর সু্কলপোড়ো গ্রোগম ২৭ নম েেযো ৭টোয় 

এ ঘট ো ঘগট। স্থো ীয় েূগত্র জো ো  োয়, 

ঘট োর বদ  প্রবতগবশী কোমরুল ইেলোগমর 

নেগল হৃদয় (১৫), আরগশদ আলীর নেগল 

জোমরুল (১৬) ও জোলোগলর নেগল মোরুফ 

(১৪) বশশুটটগক বববিন্ন প্রগলোিগ  পোলোক্রগম 

বলোৎকোর কগর। ঘট োর পর বশশুটটগক 

আহত অবস্থোয় স্থো ীয় স্বোস্থয কমগেক্স ও 

পগর  োগটোর েদর হোেপোতোগল বচবকৎেো 

নদওয়ো হয়। এর আগেও ওই বশশুগক হৃদয় ও 

মোরুফ বলোৎকোর কগরগে বগল তোর  ো ো-

 োব  জো ো । গুরুদোেপুর থো োর ওবে 

নমোজোহোরুল ইেলোম বগল , বশশু 

বলোৎকোগরর ঘট োয় থো োয় মোমলো রজ ু

হগে। পুবলশ তদন্ত কগর বযবস্থো ন গব। 

 োগটোগরর পুবলশ েুপোর বলট  কুমোর েোহো 

বগল , এ বযোপোগর রতু আইব  বযবস্থো ন ওয়ো 

হগে। 

6 2 June 20 
 

Kale Kantha 

31 May 
20 

Police 
Case 

Female Child 7 years 50 years Raped Uncle Rural চকতলতটর নলোি নেবখতয় িোবেল্মজতক 

ধর্ যতণর অবিত োগ((ককোতলরকঠ,(২(জু (

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918264
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918264
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918261
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/02/918261
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মোদোরীপুগরর রোজজগর চকগলট খোওয়োগ োর 

কথো বগল ঘগর নিগক ব গয় বশশু নশ্রবণগত 

পড়ুয়ো েোত বেগরর এক েোত্রীগক ধে ণগণর 

অবিগ োে উগেগে চোচো ইউ ুে ফবকগরর 

(৫০) ববরুগে। রবববোর দুপুগর উপগজলোর 

নহোগে পরু ইউব য়গ র কৃষ্ণপুর গ্রোগম এ 

ঘট ো ঘগট। এ ঘট োয় নেোমবোর দুপুগর ধে ণক 

ইউ ুে ফবকরগক নগ্রপ্তোর কগরগে রোজজর 

থো ো পুবলশ। পুবলশ ও স্থো ীয় েূগত্র জো ো 

নেগে, ইউ ুে ফবকর তোর চোচোগতো িোইগয়র 

বশশু নমগয়গক চকগলগটর প্রগলোি  নদবখগয় 

রবববোর দুপুগর তোর ফোুঁকো থোকো ঘগর নিগক 

ন য়। বশশুটটগক অগ ক েময় ধগর তোর মো 

খুুঁগজ  ো নপগয় ইউ ুগের ঘগরর েোমগ  নেগল 

নদগখ দরজোর েোমগ  েযোগেল রোখো। এ েময় 

বশশুর মো ঘগর নেগল অপ্রীবতকর অবস্থোয় 

নদখগত পোয়। এ েময় বশশুর মো বচৎকোর 

করগল তোগক হুমবক-ধমবক নদয় ইউ ুে। এ 

ঘট ো ধোমোচোপো নদওয়োর জ য একটট মহল 

উগেপগড় লোগে। ব  ণোবততোর মো জো ো , 

আমোর নমগয়গক অগ ক নখো ুঁজোখুুঁশ্চজ কগর  ো 

নপগয় পগর ওই ঘগর েোমগ  নেগল নদবখ 

ঘগরর েোমগ  আমোর নমগয়র েযোগেল রোখো। 

পগর আবম ঘগর ঢুগক নদবখ এই অবস্থো। 

আমোগক বববিন্নিোগব হুমবক-ধমবক বদগয় মুখ 

বে রোখগত বোধয কগর। আবম নকৌশগল 

নেোমবোর আমোর বোবোর বোবড়  োবোর কথো বগল 

বোবড় নথগক থো োয় আবে। আবম এর ববচোর 

চোই। রোজজর থো োর ওবে নখোন্দকোর শওকত 

জোহো  ঘট োর েতযতো স্বীকোর কগর বগল , 

আমরো ঘট োটট জো োর েোগথ েোগথ অবি ুক্ত 
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ইউ ুেগক নগ্রপ্তোর কবর। এ বযোপোগর একটট 

মোমলো হগয়গে।  

7 2 June 20 
 
Daily Star-
bangla 

1 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 6 years 23 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural ন োয়োখোলীতে বেশু ধর্ যণ নচষ্টোর 

অবিত োতগ  ুবক কোরোগোতর((নেইবল(

স্টোর,(২(জু (২০২০) 

ন োয়োখোলীর চোটবখগল েয় বেগরর বশশুগক 

ধে ণণ নচিোর অবিগ োগে এক  ুবকগক নগ্রপ্তোর 

কগরগে পুবলশ। আজ মেলবোর নিোগর 

উপগজলোর বখলপোড়ো ইউব য়গ র পশ্চিম 

নদবলয়োই গ্রোগমর বোবড় নথগক তোগক নগ্রপ্তোর 

করো হয়। নগ্রপ্তোরকৃত নমো. ফয়েোল (২৩) ওই 

গ্রোগমর মৃত আবদুল জবলগলর নেগল। 

নগ্রপ্তোরকৃত  ুবক নেোমবোর দুপুগর প্রগলোি  

নদবখগয় বশশুটটগক একটট পবরতযক্ত ঘগর 

ব গয় ধে ণগণর নচিো চোলোয়। এেময় বশশুর 

বচৎকোগর তোর মো এবেগয় নেগল ফয়েোল 

পোবলগয়  োয়। এ ঘট োয় নেোমবোর রোত ১২টোর 

বদগক বশশুটটর মো-বোবো থো োয় বলবখত 

অবিগ োে বদগল পুবলশ নেটট  বথিুক্ত কগর। 

আজ নিোর ৪টোর বদগক অবি ো  চোবলগয় 

বোবড় নথগক অবি ুক্ত ফয়েোলগক নগ্রপ্তোর 

করো হয়। আজ দুপুগর তোগক আদোলগতর 

মোধযগম কোরোেোগর পোেোগ ো হগয়গে। 

8 2 June 20 
 

Dhaka 
Tribune 

1 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 6 years 21 Years, 
16 years 
& 
16 years 
 

Raped Neighbor Urban Child raped inside Narsingdi 

madrasa (Dhaka Tribune, 2 June 

2020) 

A six-year-old child has been 

reportedly raped inside a madrasa in 

Bhagirathpur area of Madhabdi 

https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-153845
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-153845
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/02/child-raped-inside-narsingdi-madrasa-2
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/02/child-raped-inside-narsingdi-madrasa-2
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upazila in Narsingdi. The incident 

happened at Darul Ulum Al Hasan 

Wal Hussain Islamia Hafizia Madrasa 

and Orphanage on Tuesday morning. 

Police detained a man named 

Jahangir, 21, and two minors in 

connection with the rape, according 

to Madhabdi police station Inspector 

Tanvir Ahmed. Tanvir said  police 

have collected CCTV footage from 

the area where one of the two 

detained minors was seen taking the 

child inside the madrasa. "The child 

has been sent to Sadar hospital for 

medical examination." the police 

official added "We will disclose the 

details after investigation." 

 

9 2 June 20 
 

Kale Kantha 

1 June 
20 

Police 
Case 

Male Child 11 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural পোটতক্ষে বেশু বেক্ষোমীর মরতেহ(
(ককোতলরকঠ,(২(জু (২০২০) 

রোজবোড়ীর কোলুখোলী উপগজলোর মৃেী 

ইউব য়গ র মৃেীবোড়ী গ্রোগমর পোটগক্ষত 

নথগক বেয়োম নমোল্লো (১১)  োগম চতুথ ণ 

নশ্রবণগত পড়ুয়ো এক েোগত্রর লোশ পুবলশ 

উেোর কগরগে। বেয়োম একই গ্রোগমর 

নপোশোক শ্রবমক শবফক নমোল্লোর নেগল। 

েত নেোমবোর েকোল নথগক হেোৎ কগরই 

তোর পবরবোগরর েদেযরো বেয়োমগক খুুঁগজ 

পোশ্চেল  ো। অগ ক নখো ুঁজোখুুঁশ্চজর পর 

েত মেলবোর ববকোগল বোড়ীর পোশ্ব ণবতী 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918774
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একটট পোটগক্ষগতর মগধয বেয়োগমর 

মরগদহ পগর থোকগত নদখো  োয়।  

কোলুখোলী থো োর ওবে কোরুল ইেলোম 

জো ো , খবর নপগয় পুবলশ েদেযরো 

ঘট োস্থগল বেগয় মরগদহটট উেোর কগর 

ময় োতদগন্তর জ য মগে ণ পোেোয়। ধোরণো 

করো হগে, বেয়োমগক শ্বোেগরোগধ হতযো 

করো হগয়গে। এর মগধয হতযোকোরীগদর 

শ োক্ত ও নগ্রপ্তোগরর তৎপরতো শুরু করো 

হগয়গে। 

10 2 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

 
 

1 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 11 years 20 years Raped Neighbor Urban অতস্ত্রর িয় নেবখতয় বেশু ধর্ যণ, ধর্ যক 

নেপ্তোর (ককোতলরকঠ,(২(জু (২০২০) 

বদ োজপুগরর ববরোমপুগর অগস্ত্রর িয় নদবখগয় 

পেম নশ্রবণ পড়ুয়ো (১১) এক বশশু 

বশক্ষোথীগক ধে ণগণর ঘট ো ঘগটগে। এ ঘট োয় 

ওই বশশু বশক্ষোথীর মো বোদী হগয় থো োয়  োরী 

ও বশশু ব  ণোত  আইগ  মোমলো দোগয়র 

কগরগে। পুবলশ অবি ো  চোবলগয় ধে ণক 

েশ্চঞ্জত কুমোর বেং (২০)  োগমর এক  ুবকগক 

আটক কগর বুধবোর েকোগল বদ োজপুর নজল 

হোজগত নপ্ররণ কগরগে । মোমলোর এজোহোর 

েূগত্র জো ো  োয়, ববদযোলয় বে থোকোয় 

নেোমবোর েেযোয় বোবো ও প্রবতগবশীগদর েগে 

বোবড়র পোগশ বগে বেল বশশুটট। তোগদর েগে 

ওই স্থোগ  ধে ণক েশ্চঞ্জত কুমোর বেং বগে বেল। 

এর একপ ণোগয় নমগয়টট একো বোবড়র বদগক 

 োওয়োর পগথই ওই েশ্চঞ্জত তোর মুখ নচগপ 

ধগর পোগশ নদয়োগল নঘোরো পবরতযক্ত একটট 

জবমগত ব গয় বেগয় অগস্ত্রর িয় নদবখগয় ধে ণণ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918765
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918765
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কগর। একপ ণোগয় নমগয়টটর বচৎকোগর তোর 

বোবেহ নবশ কগয়কজ  প্রবতগবশী ঘট োস্থগল 

আেগল নে পোবলগয়  োয়। পগর তোরো 

বশশুটটগক উেোর কগর বোবড়গত ব গয়  োয়।  

11 3 June 20 
 
Kaler 
Kantha 

3 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 7 years 13 years Raped Neighbor Urban শ্রীমঙ্গতল বেশু ধর্ যণ িট োয় বকতেোর 

আটক (ককোতলরকঠ,(৩((জু (২০২০) 

নমৌলিীবোজোগরর শ্রীমেগল েোত বেগরর এক 

বশশু ধে ণগণর বশকোর হগয়গে। েূত্র জো োয়, 

বশশু ধে ণগণর এ ঘট োয় পুবলশ অবি ুক্ত 

বকগশোরগক (১৩) আটক কগরগে। প্রোথবমক 

শ্চজজ্ঞোেোবোগদর পর তোগক আদোলগতর 

মোধযগম নজল হোজগত পোেোগ ো হগয়গে। 

এজোহোর েূগত্র জো ো  োয়, বুধবোর েকোল 

েোগড় দশটোর বদগক বশশুটট বোবড়র পোগশ ফুল 

তুলগত বেগয়বেল। নেখো  নথগক অবি ুক্ত 

বকগশোর তোগক নিগক পোগশর একটট বোেোগ র 

নিতর ব গয়  োয়। ব জণ  এ বোেোগ  

ধে ণণগশগে বশশুটটগক নফগল পোবলগয়  োয় 

বকগশোর। ঘট োর বশকোর বশশু স্থো ীয় 

কগয়কজ গক ববেয়টট জো োগল তোরো 

অবি ুক্ত বকগশোরগক ধগর পুবলগশ েগপোদণ 

কগর । শ্রীমেল থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো 

(ওবে) নমো. আব্দেু েোগলক বগল , ‘ধে ণগণর 

খবর নপগয় ঘট োস্থল নথগক অবি ুক্ত 

বকগশোরগক আটক করো হগয়গে। আদোলগত 

হোশ্চজর করো হগল বকগশোর ১৬৪ ধোরোয় 

স্বীকোগরোশ্চক্তমূলক জবো বশ্চন্দ বদগয়গে। 

অ যবদগক বিকটটম বশশুর জবো বশ্চন্দ 

আদোলগত ২২ ধোরোয় নরকিণ করো হয়।’ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918826
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918826
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12 3 June 20 
 

Naya 
Digantha 

3 June 
20 

Police 
Case 

Female Child 6 years 45 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Urban  োবলেোবোিীতে বেশু ধর্ যণ নচষ্টোর 

অবিত োতগ একজ  আটক  ন য়ো বদেন্ত  

৩ জ ু ২০২০) 

নশরপুগরর  োবলতোবোড়ীগত ৬ বেগরর এক 

বশশুগক ধে ণণ নচিোর অবিগ োে এগ  মহর 

আলী (৪৫)  োগমর একজ গক েণবপটুব  

বদগয় পুবলগশ নেোপদণ কগরগে পুবলশ। বুধবোর 

দুপুগর উপগজলোর খবলেোকুড়ো গ্রোগম এ ঘট ো 

ঘগট। পুবলশ ও অবিগ োে েগূত্র জো ো নেগে, 

বুধবোর েকোল েোগড় ১০টোর বদগক ওই বশশু 

মহর আলীর বোবড়গত  োয়। এেময় মহর ওই 

বশশুগক টোকোর নলোি নদবখগয় একটট কগক্ষ 

ব গয়  ো । এেময় বশশুটটগক ধে ণগণর নচিো 

কগর। এ েময় নমগয়টটর বোবো বদয়োশলোই 

আ গত ওই ঘগর প্রগবশ করগল নে বোবোগক 

েব বকেু খুগল বগল। পগর এলোকোবোবে মহগরর 

ঘগর প্রগবশ কগর বপটুব  নদয়। খবর নপগয় 

পুবলশ ে্লুইচগেইট এলোকো নথগক মহরগক 

উেোর কগর উপগজলো স্বোস্থ কমগেগক্সর িবতণ 

করোয়। এ বযোপোগর নমগয়র বোবো বোবদ হগয় 

বুধবোর দুপুগর থো োয় মহগরর ববরুগে ধে ণগণর 

নচিোর অবিগ োগে মোমলো কগর । 

 োবলতোবোড়ী থো োর িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো (ওবে) 

বগল , ধে ণগণর নচিোর অবিগ োগে থো োয় 

মোমলো হগয়গে।  

13 3 June 20 22 May 
20 

Police 
Case 

Female Child 12 years 48 years Raped Neighbor Urban বেশুতক ধর্ যতণর অবিত োতগ আ.লীগ 

ন েো নেপ্তোর  নপ্রথম আগলো  ৩ জ ু ২০২০) 

 োগটোগরর বড়োইগ্রোম উপগজলোয় বশশু 

েহৃকমীগক (১২) ধে ণগণর অবিগ োগে 

file:///C:/Users/test1/Desktop/DV-VAC-GBV-bulletin/নালিতাবাড়ীতে%20শিশু%20ধর্ষণ%20চেষ্টার%20অভিযোগে%20একজন%20আটক
file:///C:/Users/test1/Desktop/DV-VAC-GBV-bulletin/নালিতাবাড়ীতে%20শিশু%20ধর্ষণ%20চেষ্টার%20অভিযোগে%20একজন%20আটক
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660649/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86.%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660649/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86.%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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েোখোওয়োত নহোগে  (৪৮)  োগমর আওয়োমী 

লীগের এক ন তোগক নগ্রপ্তোর কগরগে পুবলশ। 

িুক্তগিোেী বকগশোরী, তোর পবরবোর ও 

বড়োইগ্রোম থো ো েূগত্র জো ো  োয়, েত ২২ নম 

েোখোওয়োগতর বোবড়র েদেযরো আত্মীগয়র 

বোবড়গত নবড়োগত  ো । এ েুগ োগে বতব  

েহৃকমী বকগশোরীগক একো নপগয় ধে ণণ কগর । 

নমগয়টটর কোন্নো শুগ  আশপোগশর নলোকজ  

এগে তোর মোগক নিগক এগ  তোর েগে 

বোবড়গত পোটেগয় নদ । তোর মো স্থো ীয় 

মোতবরগদর কোগে এ বযোপোগর ববচোর চোইগল 

তোুঁরো ববেয়টট ধোমোচোপো নদওয়োর নচিো কগর । 

তগব নশে প ণন্ত আজ েকোগল ববেয়টট 

জো োজোব  হগয়  োয়। খবর নপগয় বড়োইগ্রোম 

থো ো-পুবলশ ববগকগল েোখোওয়োতগক আটক 

কগর থো োয় ব গয়  োয়। বড়োইগ্রোম থো োর 

িোরপ্রোপ্ত কম ণকতণো (ওবে) বদলীপ কুমোর দোে 

জো ো , এ বযোপোগর ধে ণণগচিোর মোমলো নরকিণ 

করো হগয়গে। 

14 3 June 20 Before 1 
year 

Police 
Case 

Female Child 14 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural ধর্ যতণ-জন্ম বেশুর বয়স এক মোস, 

আসোবমরো বহোল েববয়তে((ককোতলরকঠ,(

৩(জু (২০২০) 

ন ত্রগকো োর মদগ  প্রবতগবশীর ধে ণগণর 

বশকোর এক অেহোয় হতদবরর বকগশোরী (১৪) 

েন্তো  প্রেগবর এক মোে অবতবোবহত হগলও 

ধে ণকেহ আেোবমগদর নগ্রপ্তোর করগত পোগরব  

পুবলশ। এিোগব েময় অবতবোবহত হওয়োয় 

বকগশোরীেহ তোর পবরবোগরর নলোকজ   ো ো 

েংশগয় িুেগে । বক হগব বকগশোরী ও প্রেব 

হওয়ো  বজোতগকর?  মেলবোর ববকোগল 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918718
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/03/918718
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উপগজলোর নদওেবহলো গ্রোগম েরজবমগ  

নেগল িুক্তগিোেী বকগশোরী জো োয়, আবম 

তখ  মোদরোেোয় পেম নশ্রবণগত পবড়। েত 

বেগরর আেোঢ় মোগের ২৫ তোবরখ একই 

বোবড়র আব ুবক্কর বোবড়গত  ো থোকোয় তোর স্ত্রী 

 োবেমোর অ ুগরোগধ ওগদর ঘগর রোগত ঘুমোগত 

 োই। ওই বোবড়র নেবলগমর নেগল জগুয়ল 

হেোৎ ঘগর প্রগবশ কগর আমোগক উক্তযক্ত 

করগত থোগক। একপ ণোগয় আবম রোেোবিত 

হগয় উেগল  োবেমো আমোর মুগখ ওড় ো বদগয় 

নচগপ ধগর। এ েময় জগুয়ল আমোগক 

নজোরপূব ণক ধে ণণ কগর। ধে ণগণর ঘট োটট 

প্রকোশ করগল আমোর বপতো-মোতোেহ 

পবরবোগরর েবোইগক নমগর নফলগব বগল 

হুমবক নদয়। এিোগব আগরো একোবধকবোর িয় 

নদবখগয় আমোগক ধে ণণ কগর। আবম িগয় 

ববেয়টট নচগপ রোখগলও আমোর শোরীবরক 

অবস্থোর পবরবতণ  ঘটগত থোকগল মো-বোবোগক 

এ ঘট ো জো োই। তোরো বববিন্নস্থোগ  ঘুগর 

ববচোর  ো পোওয়োয় ১০ মোচণ ২০২০ তোবরগখ 

বোবো হোব ফ বময়ো বোদী হগয় েয়জ গক 

আেোবম কগর ন ত্রগকো োর মদ  নকোগটণ  োরী 

ও বশশু ব  ণোত  দম  আইগ  একটট মোমলো 

দোগয়র কগর । ১৮ মোচণ আদোলগতর 

ব গদণশ ুেোগর মোমলোটট ২৪ মোচণ নথগক মদ  

থো োয় তদন্ত শুরু হয়। পগর ময়ম বেংহ 

নমবিকযোল কগলজ হোেপোতোগল ২৩ বদ  

বচবকৎেো ন ওয়োর পর ময়ম বেংহ 

হোেপোতোগলই েত ৩ নম ক যোেন্তো  প্রেব 

হয়। এখ  বক হগব আমোর ও প্রেব হওয়ো 

 বজোতগকর। আেোবমরো প্রকোগশয বোবড়গত 
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ঘুগড় নবড়োগে। মোমলো দোগয়র করোর পর 

নথগক এখ  প ণন্ত ধে ণক জগুয়লেহ নকোগ ো 

আেোবমগক নগ্রপ্তোর করগত পোগরব  পুবলশ।  

 

ARTICLE 

কতরো োর মতধযও ঢোকোয়  োরী ও বেশু ব  যোেত র প্রোয় ২০০ মোমলো (প্রমম(আতলো, ৬(জু (২০২০) 

কগরো ো–বগের মগধযও ঢোকো মহো েগর  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র প্রোয় ২০০টট মোমলো হগয়গে। েবগচগয় নববশ অবিগ োে ধে ণণেংক্রোন্ত, তোরপর ন ৌতুক ও অপহরগণর। 

নেবোদোতো আর অবধকোরকমীরো বলগে , হোেপোতোল বো থো োয়  োওয়ো কটে  বেল, েণমোধযগমরও মগ োগ োে বেল মহোমোবরগত। ঘট ো েম্ভবত আরও নববশ। ঢোকোর বচফ 

নমগরোপবলট  মযোশ্চজগেট (বেএমএম) আদোলগতর েোধোরণ ব বে  খোতোয় রোজধো ীর ৫০টট থো োয় হওয়ো মোমলোর মূল বববরণ থোগক। এ প্রবতগবদক েত ২৬ মোচণ নথগক ৩ 

জগু র বহেোব খবতগয়  োরী ও বশশু ব  ণোতগ র অন্তত ১৯৭টট মোমলোর হবদে নপগয়গে । এগুগলোর মগধয ধে ণগণর মোমলো ৫৬টট এবং েণধে ণগণর ৮টট। ধে ণণগচিোর মোমলো আগে 

১৪টট। ন ৌতুকেংক্রোন্ত ব  ণোতগ  মোমলোর েংখযো ৫১। লকিোউগ র মগধযও অপহরগণর ৩৬টট মোমলো হগয়গে। শ্লীলতোহোব র মোমলো ১৮টট। েোতটট মোমলো হগয়গে শোরীবরক 

ব  ণোতগ র অবিগ োগে।  োরী ও বশশু ব  ণোত  দম  আইগ  করো এই মোমলোগুগলো বোগদ পগ ণোগ্রোবফ ব য়ন্ত্রণ আইগ  আরও েোতটট মোমলো হগয়গে। ফোহবমদো আক্তোর ঢোকো 

নমবিগকল কগলজ হোেপোতোগল ওয়ো  স্ট্প ক্রোইবেে নেিোগরর নওবেবে) আই জীবী। নেিোরটট ব  ণোতগ র বশকোর  োরী ও বশশুগদর জ য। ফোহবমদো বলগে , প্রবতবদ ই 

নেিোগর িুক্তগিোেী নকউ  ো নকউ আেগে । বহু বের ধগর  োরী ও বশশু ব  ণোত  ব গয় কোজ করো এই মো বোবধকোরকমী প্রথম আগলোগক বগল , ‘লকিোউগ র এই েমগয়ও 

ধে ণণ, েণধে ণণ, ন ৌতুগকর জ য ব  ণোতগ র ঘট ো নমোগটও কগমব । প্রবতবদ ই ঘগরর নিতর  োরীরো ব  ণোতগ র বশকোর হগে ।’ েত নম মোগে ন ৌ  ব  ণোতগ র বশকোর ২৩ জ  

 োরী ওবেবেগত িবতণ হগয় বচবকৎেো ব গয়গে । শোরীবরক ব  ণোতগ র বশকোর হগয়গে  বত জ । আরও ১৮ জ  হোেপোতোগলর ববহবব ণিোগে বচবকৎেো ব গয়গে । 
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