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1 27 June 20 
 

Bangladesh 
protidin 

26 June 20 News 
report 

Female Hpusewife Not 
available 

Not 
availabl
e 

Atempt 
to 
murder, 
Dowry 

Husband Urban য ৌতুকের দাবিকত স্বামীর োণ্ড! জীিন 

িাাঁচাকত নদীকত ঝাাঁপ অবিদগ্ধ 

স্ত্রীর!(বিালাাকদ (তবতবদন (২৭(জুন(২০২০) 

টাঙ্গাইলের নাগরপুলর য ৌতুলের টাো দিলত না 

পারায় পাষাণ্ড স্বামী তার স্ত্রীর গালয় যেলরাদিন 

যেলে আগুন দিলয়লে। অদিিগ্ধ স্ত্রী নিীলত 

োদিলয় জীবন রক্ষা েরলেও শরীলরর ৬০ 

ভাগই পুলে যগলে। বততমালন টাঙ্গাইে যজনালরে 

হািপাতালে জীবন মৃতুুর িন্ধীক্ষলে গহৃবধূ িুদম 

আক্তার।  স্বামী  মামুন িম্প্রদত এেটট বাদহনীর 

চােদর হাদরলয় যবোর হলয় পোয় গাদে যেনার 

জনু িুদমর পদরবারলে ২০ োখ টাো য ৌতুলের 

জনু চাপ যিয়। এ দনলয় িুই পদরবালরর মলধু 

পাদরবাদরে েেলহর িৃটি হয়।  গত েলয়ে মাি 

আলগ িুদম তার বাবার বাদেলত চলে আলি। গত 

২৬ জনু রাত ১১টার দিলে মামুন িুদমলে যিান 

েলর বলে তার মা অিসু্থ। তাই বাদেলত আিলত 

হলব। িুদমর পদরবার যেলে বলে িোলে  াওয়ার 

জনু। দেন্তু রাত ১২টার দিলেই মামুন িুদমলির 

বাদে যপৌৌঁোয়। যি তাৎক্ষদেে িুদমলে দনলয় যবর 

হয়। পদেমলধু যবাতে যেলে িুদমর গালয় 

যেলরাদিন যেলে দিলয় আগুন োদগলয় মামুন 

পাদেলয়  ায়। িুদম িারা শরীলরর আগুন দনলয় 
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https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/27/543007
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/27/543007
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/27/543007
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দচৎোর েলর পালশর নিীলত োদিলয় পলে। 

পলর স্থানীয়রা তালে উদ্ধার েলর টাঙ্গাইে 

যজনালরে হািপাতালে ভদতত েলরন। 

2 23 June 20 
 

Prothom Alo 

21 June 20 Police 
Case 

Female Student 25 years Not 
availabl
e 

Murdere
d 

Husband 
& 
Father-in-
law 

Urban পড়াক ানা(না(ছাড়ায়(ঢাবি(ছাত্রীকে(হতযার(

অবিক াগ(বতথম(আকাা (২৩(জুন(২০২০) 

যমলয় অিসু্থ, শ্বশুলরর োে যেলে যিালন এমন 

িংবাি যপলয়  লশার যেলে নালটালর েুলট 

আলিন মা নুজহাত যবগম। এলি যিখলেন, 

হািপাতালের মলগ ত যমলয়র োশ পলে আলে। 

শ্বশুর, স্বামী বা তা াঁলির পদরবালরর যেউই 

যিখালন যনই। নুজহালতর অদভল াগ, দন তাতন 

েলর তা াঁর যমলয় োো দবশ্বদবিুােয় যেলে িিু 

পাি িুমাইয়া যবগমলে হতুা েলরলেন স্বামীর 

বাদের যোেজন। িুমাইয়া যবগম  লশালরর 

দিদ্দিেুর রহমান  লশারীর যমলয়। দবলয় 

হলয়দেে নালটার শহলরর হদরশপুর বাগানবাদে 

এোোর প্রলেৌশেী যমাস্তাে যহািাইলনর িলঙ্গ। 

পদরবালরর অদভল াগ, গত যরাববার রালত 

িুমাইয়ালে তা াঁর স্বামীর েলর মারদপট েলর 

হতুা েরা হয়। এরপর েটনাটট আত্মহতুা বলে 

চাদেলয় যিওয়ার যচিা চলেলে। গতোে িুপুলর 

মা নুজহাত যবগম  খন নালটার িির 

হািপাতালে যপৌৌঁোন, তখন িুমাইয়ার স্বামী 

যমাস্তাে, শ্বশুর জাদের বা ওই পদরবালরর 

োউলে পানদন। িবাই গা-োো দিলয়লেন। 

ময়নাতিন্ত যশলষ রালত নালটালরর এেটট 

েবরস্থালন োশ িািন েরা হলয়লে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1664544/%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1664544/%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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Prime accused DU student’s murder 

case arrested from Bogra (Dhaka 

Tribune, 25 June 20) 

3 26 June 20 
 

Prothom Alo 

25 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
availabl
e 

Murdere
d & 
Dowry 

Husband Rural য ৌতুকের জনয গৃহিধূকে বপটিকয় হতযার 

অবিক াগ(বতথম(আকাা (২৬(জুকন(২০২০) 

য ৌতুে না যপলয় হদবগলের বাদনয়াচংলয় এে 

গহৃবধূলে দপটটলয় হতুার অদভল াগ েলরলেন 

তাাঁর বাবার বাদের যোেজন। অবশু পুদেশ 

বেলে, পাদরবাদরে েেলহর যজলর ওই নারী 

দবষপালন আত্মহতুা েলরলেন বলে তারা 

প্রােদমে অনুিন্ধালন জানলত যপলরলে। 

মলনায়ারা যবগম (২৫) নালমর ওই নারী 

উপলজোর বোদেপুর গ্রালমর দবলয়র পর 

যেলেই দেটন য ৌতুলের জনু মলনায়ারালে 

চাপ দিলত োলেন। এেই োরলে গত 

বহৃস্পদতবার দবলেলে মলনায়ারালে যবধেে 

দপটটলয় আহত েলরন দেটন। রালত হদবগে 

িির হািপাতালে দচদেৎিাধীন অবস্থায় তাাঁর 

মৃতুু হয়। পুদেশ খবর যপলয় মলনায়ারার োশ 

উদ্ধার েলর ওই হািপাতালের মলগ ত পাটিলয়লে।  

4 26 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

25 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 45 years Not 
availabl
e 

Murdere
de & 
Dowry 

Husband Rural গাজীপকুর স্বামীর হাকত স্ত্রী খুন(বিালাাকদ (

তবতবদন (২৬(জুন(২০২০) 

গাজীপুর দিটট েলপ তালরশলনর োদশমপুর 

এোোয় স্বামীর হালত স্ত্রী খুন হলয়লে। 

বহৃস্পদতবার রাত িালে িশটার দিলে 

োদশমপুর োনার রওশন মালেতট এোোয় এ 

হতুাোলণ্ডর েটনা েলট। দনহত দিলরাজা 

খাতুন (৪৫) ময়মনদিংহ যজোর তারাোন্দা 

োনার বাো নয়াপাো গ্রালমর মৃত আব্দেু 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/25/prime-accused-du-student-s-murder-case-arrested-from-bogra
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/06/25/prime-accused-du-student-s-murder-case-arrested-from-bogra
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665311/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%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%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665311/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%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%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/26/542613
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হাইলয়র যেলে িুরুজ দময়ার স্ত্রী। দিলরাজা 

খাতুন যমি বািায় োজ েরলতন। গাজীপুর 

যমলরাপদেটন পুদেলশর (দ্দজএমদপ) োদশমপুর 

োনার অদিিার ইনচাজত আেবর আেী খান 

জানান, বহৃস্পদতবার দিবাগত রালত স্বামী স্ত্রীর 

মলধু ঝগো হয়। ঝগোর এেপ তালয় স্বামী 

িুরুজ দময়া স্ত্রী দিলরাজা খাতুন যে পুতা দিলয় 

মাোয় আোত েলর। এলত েটনাস্থলে তার মৃতুু 

হয়। এই েটনায় স্বামীলে আটে েরা হলয়লে 

এবং োশ উদ্ধার েরা হয়। 

5 26 June 20 
 

Ittefaq 

11 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
availabl
e 

Murdere
d 

Husband Rural মৃতুুর আলগ দভদিওলত বলেন, পরেীয়ায় বাধা 

যিওয়ায় পুদেলয়লে স্বামীীঃ িুে তটনায় মৃতুু বলে 

গহৃবধূর োশ িািন  ইইলফিাে  ২৬ জনু 

২০২০) 

বদরশালের দহজো উপলজোয় স্বামীর 

পরেীয়ায় বাধা যিওয়ায় িুই িন্তালনর জননী ও 

দতন মালির অন্তীঃিত্ত্বা গহৃবধূ ইিরাত জাহান 

ইমালে (৩০) হাত ও পা যবাঁলধ আগুলন পুদেলয় 

হতুা েলরলে পাষণ্ড স্বামী। উপলজোর 

বেজাদেয়া ইউদনয়লনর খুন্না গদবন্দপুর গ্রালমর 

যটলের বাজার িংেি এোোয় এ হতুাোলণ্ডর 

েটনা প্রোশ পায় মৃতুুর আলগ মালয়র 

যমাবাইে যিালন দভদিও েরা ঐ গহৃবধূর 

জবাদন যেলে। দভদিওলত ইমা বলেন, 

পরেীয়ায় বাধা যিওয়ায় মহদিন প্রেলম তালে 

যচয়ার দিলয় দপটটলয় জখম েলর। দতদন 

অলচতন হলয় পোর পর তার হাত-পা যবাঁলধ 

শরীলর যেলরাদিন যেলে আগুন ধদরলয় যিওয়া 

হয়। দহজো োনার ওদি অিীম েুমার দিেিার 

জানান, েটনার দবষলয় আলগ যেউ োনায় 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/161455/%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/161455/%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/161455/%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature 
of Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

অদভল াগ না েলরই দনহত গহৃবধূলে িািন 

েলরলেন। পরবতীলত মৃতুুর পূলব ত হািপাতালে 

শষুাশায়ী ঐ গহৃবধূর মালয়র যমাবাইে যিালন 

ধারেেৃত ১১ যিলেলের এেটট দভদিও যরেলিত 

হতুার চাঞ্চেুের েটনাটট উলি এলিলে। ওদি 

বলেন, দভদিও যরেলিতর ওপর দভদফ েলর গত 

২১ জনু দনহলতর দপতা শদিেুে ইিোম মািুম 

বািী হলয় োনায় এেটট হতুা মামো িালয়র 

েলরলেন।  

6 26 June 20 
 

Prothom Alo 

26 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 55 years 25 years Murdere
d 

Son Rural মা খুন, যছকা আিে(বতথম(আকাা (২৬(

জুকন(২০২০) 

মুদ্দিগলের টদঙ্গবােী উপলজোয় যেলের 

দবরুলদ্ধ মালে বাঁটট দিলয় েুদপলয় হতুার 

অদভল াগ উলিলে। এ িময় ওই নারীলে বা াঁচালত 

তাাঁর বে যবান এদগলয় এলে তাাঁলেও েুদপলয় 

গুরুতর জখম েরা হয়। এ েটনায় যেলেলে 

আটে েলরলে পুদেশ। দনহত মালয়র নাম 

তািদেমা যবগম (৫৫)।  যেলে মাদনে েলয়ে 

বের আলগ যপ্রলমর িম্পেত ধলর এোোর এে 

গহৃবধূলে দনলয় পাদেলয়  ান। পলর ওই েটনায় 

এোদধে মামো হয়। ওই গহৃবধূও তাাঁলে যেলে 

চলে  ান। এরপর যেলে মানদিে ভারিামুহীন 

হলয় পলেন মাদনে। এেবার মাদনে গোয় িদে 

দিলয় আত্মহতুারও যচিা েলরন। েলয়ে দিন 

আলগ মাদনে তাাঁর মা ও খাোর িলঙ্গ 

উপলজোর পুোপাো গ্রালম মালয়র নানা প্রয়াত 

শামেুে হলের বাদেলত যবোলত আলিন। আজ 

দবলেে িালে দতনটার দিলে মা তািদেমা 

যবগমলে হিাৎ বাঁটট দিলয় এলোপাতাদে 

যোপালত োলেন মাদনে। তাাঁর খাো 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665293/%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95


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 

শামিুন্নাহার যবানলে বা াঁচালত এদগলয় এলে 

তাাঁলেও েুদপলয় গুরুতর জখম েলরন। 

গ্রামবািী জানান, মা ও খাোর দচৎোলর 

প্রদতলবশীরা েুলট এলি তাাঁলির উদ্ধার েলর 

টদঙ্গবােী উপলজো স্বাস্থু েমলেলে দনলয়  ান। 

যিখালন েততবুরত দচদেৎিে মা তািদেমা 

যবগমলে মৃত যোষো েলরন।  

7 22 June 20 
 

Prothom Alo 

20 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 55 years 35 years Physical 
assault 

Son Rural মাকে মারধকরর অবিক াগ, যেপ্তার 

যছকা(বতথম(আকাা (২২(জুকন(২০২০) 

জদম দেলখ না যিওয়ায় িােুরগা াঁওলয়র 

রানীশংকেে উপলজোয় নাদিম উদ্দিন (৩৫) 

নালম এেজলনর দবরুলদ্ধ তাাঁর বদৃ্ধা মালে 

মারধর ও দন তাতলনর অদভল াগ পাওয়া যগলে। 

দন তাতন িইলত না যপলর ওই মা িুই দিন আলগ 

যেলের দবরুলদ্ধ মামো েলরন। যিই মামোয় 

আজ যিামবার িুপুলর যেলেলে যগ্রপ্তার েলরলে 

পুদেশ। ওই মালয়র নাম আলরাশা খাতুন (৫৫)। 

দতদন বলেন, ‘জদম দেলখ না যিওয়ায় েলয়ে 

মাি ধলর শারীদরে ও মানদিেভালব দন তাতলনর 

পাশাপাদশ আমালে যমলর যিোর ভয়ভীদত 

যিদখলয় আিলে আমার যেলে। গত শদনবার 

(২০ জনু) মারধর েলর িান হাত যভলে যিয়। 

বাম হাত ও শরীলরর দবদভন্ন অংলশ ধারালো িা 

দিলয় আোত েলর দবদভন্ন জায়গায় জখম 

েলর। দন তাতন িইলত না যপলর ওই দিনই 

মামো েরলেও পুদেশ যোলনা বুবস্থা দনলে  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1664431/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1664431/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
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Allegation 
by 
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8 25 June 20 
Samakal 

25 June 20 Police 
Case 

Male 
Female 

Oled aged 
“ 
 

(disability 
person) 

80 years 
65 years 

Not 
availabl
ed 

Physical 
assault 

Son Urban জবম বাকখ না যদয়ায় তবতিন্ধী িৃদ্ধ িািা-

মাকে যপিাা যছকা!(বমমোা(২৫(জুকন(

২০২০) 

গাজীপুলরর োেীগলে এে যচাখ অন্ধ ৮০ 

বেলরর বদৃ্ধ বাবা ও ৬৫ বেলরর বদৃ্ধা মালে 

এলোপাতাদে যপটালনার অদভল াগ পাওয়া 

যগলে তালির যেলের দবরুলদ্ধ। বহৃস্পদতবার 

িোলে উপলজোর তুমুদেয়া ইউদনয়লনর উফর 

এোোর এ েটনায় িুপুলর শারীদরে প্রদতবন্ধী 

বদৃ্ধ বাবা আোউদ্দিন যমাল্লা যেলের দবরুলদ্ধ 

োেীগে োনায় এেটট দেদখত অদভল াগ যিন। 

অদভল াগ িূলে জানা  ায়, িীে তদিন  াবত যেলে 

আতাউর তার প্রদতবন্ধী বদৃ্ধ বাবা ও মালে 

মারধর েলর যজার েলর জদম-জমা দেলখ যনয়ার 

জনু নানাভালব পায়তারা েলর আিদেে। 

যেলের েোয় রাদ্দজ না হওয়ায় প্রায় িময়ই যি 

তার বদৃ্ধ বাবা ও মালে মারধর েরলতা এবং 

খাবার যেলে দনলতা বলেও অদভল াগ। এরই 

ধারাবাদহেতায় বহৃস্পদতবার িোলে  বদৃ্ধ বাবা-

মা নাস্তা খাওয়ার িময় যেলে তালির ওপর 

অতদেতত হামো চাদেলয় গুরুতর রক্তাক্ত জখম 

েলর। পলর বাদের আলশ-পালশর যোেজন এলি 

তালিরলে মাো িাটা ও শরীলরর দবদভন্ন অংলশ 

জখম অবস্থায় যিখলত যপলয় উপলজো স্বাস্থু 

েমলেলে দনলয়  ান। োেীগে োনার পুদেশ 

পদরিশ তে ( তিন্ত) যমা. মুজাদহিুে ইিোি 

েটনার িতুতা স্বীোর েলর বলেন, েটনাটট 

িুীঃখজনে! অদভ ুক্ত ওই যেলেলে আটে েরা 

হলয়লে। 

https://samakal.com/whole-country/article/200628177/%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/200628177/%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
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9 25 June 20 
 

Kaler Kantha 

25 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years 18 years Suicide Husband Rural আদমদীবিকত দাম্পতয োকহ দইু 

আত্মহতযা((বোকার(ে, (২৫(জুন(২০২০) 

বগুোর আিমিীদে উপলজোয় স্বামী-স্ত্রীর 

েেলহর যজলর পেৃে স্থালন িুই দিলন িুজলনর 

আত্মহতুার েটনা েলটলে। বহৃস্পদতবার িোলে 

উপলজোর পদ্দিম োতনীলত ও বুধবার দিবাগত 

রালত বে আদখো আিশ তগ্রালম পেৃে িুটট েটনা 

েলট। এিব েটনায় োনায় অপমতুৃু মামো 

হলয়লে। পুদেশ ও স্থানীয় িূলে জানা যগলে, 

উপলজোর িান্তাহার ইউদনয়লনর পদ্দিম 

োতনী গ্রালম স্বামীর ওপর অদভমান েলর িুনজ ু

(৩০) নালমর গহৃবধূ ও বে আদখো আিশ তগ্রালম 

স্ত্রী আইমা খাতুলনর ওপর অদভমান েলর রুলবে 

যহালিন (১৮) নালমর এে রাে যহেপার 

দবষপালন আত্মহতুা েলরলে। গহৃবধূ িুনজ ু

পদ্দিম োতনী শাহীন যহালিলনর স্ত্রী ও রুলবে 

যহালিন বে আদখো আিশ তগ্রালমর যমাহাম্মি 

আেীর যেলে। আিমিীদে োনার ওদি জাোে 

উিীন জানান, পুদেশ খবর যপলয় দনহতলির 

বাদে যেলে তালির মরলিহ উদ্ধার েলর মলগ ত 

যপ্ররে েলরলেন। 

10 24 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

23 June 20 Police 
Case 

Female Journalist 40 years Not 
availabl
e 

Suicide Husband Urban িাঙ্গাইকা মালিাবদকের স্ত্রীর 

আত্মহতযা(বিালাাকদ (তবতবদন (২৪(জুন(

২০২০) 

টাঙ্গাইলে পাদরবাদরে েেলহর যজর ধলর 

হারদপে পান েলর স্থানীয় দিদনে পদ্দেোর 

িম্পািলের স্ত্রী আত্মহতুা েলরলেন। দনহত 

রুদব িুেতানা (৪০) টাঙ্গাইে যেলে প্রোদশত 

দিদনে োলের যরাত পদ্দেোর প্রোশে ও 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/25/927293
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/25/927293
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/24/542131
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/24/542131
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িম্পািে যরিাজরু রহমালনর স্ত্রী।  এোো দতদন 

দিদনে োলের যরাত পদ্দেোর উপ িম্পািে 

দেলেন। িতুতা দনদ্দিত েলর টাঙ্গাইে 

যজনালরে হািপাতালের আবাদিে দচদেৎিে 

িা.  যমা. শদিেুে ইিোম িজীব বলেন, 

মঙ্গেবার দবলেলে হারদপে যখলয় গুরুতর 

আহত অবস্থায় রুদব িুেতানালে টাঙ্গাইে 

যজনালরে হািপাতালে ভদতত েরা হয়। বুধবার 

িোে িালে ১১টার দিলে দচদেৎিাধীন অবস্থায় 

তার মৃতুু হয়। দনহলতর মরলিহ ময়নাতিলন্তর 

জনু মলগ ত পািালনা হলয়লে বলেও জানান দতদন।  

গত েলয়ে মাি আলগ যরিাজরু রহমান দিতীয় 

দবলয় েরা দনলয় পদরবালরর মলধু েেলহর িৃটি 

হয়। পাদরবাদরে েেলহর োরলে দিতীয় স্ত্রীর 

িালয়র েরা মামোয় যরিাজরু রহমান ইদতপূলব ত 

যজে যখলটলেন।  এ প্রিলঙ্গ টাঙ্গাইে মলিে 

োনার ভারপ্রাপ্ত েম তেততা (ওদি) যমাশাররি 

যহালিন জানান, ময়নাতিলন্তর দরলপাটত যপলয় 

আইনগত বুবস্থা গ্রহে েরা হলব। 

11 22 June 20 
 

Samakal 

21 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years Not 
availabl
e 

Suicide Husband Urban িািার িাবড় যথকে যেরার পরবদন বমাকাা 

গৃহিধূর ঝুান্ত াা (বমমোা(২২(জুন(

২০২০) 

ময়মনদিংলহর ঈশ্বরগলে বাবার বাদে যেলে 

স্বামীর বাদেলত যিরার পরদিন এে গহৃবধূর 

ঝুেন্ত োশ উদ্ধার েলরলে পুদেশ। পুদেশ ও 

স্থানীয়রা জানায়, ইয়ািদমলনর যিবর শদনবার 

দবলেলে তালে বাবার বাদে যেলে স্বামীর 

বাদেলত দনলয়  ায়। এরপর যরাববার রাত ১২টার 

দিলে ইয়ািদমলনর পদরবারলে জানালনা হয়- 

ইয়ািদমন দনলজর েলর গোয় ওেনা যপাঁদচলয় 

https://samakal.com/whole-country/article/200627733/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A7%83%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/200627733/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A7%83%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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আত্মহতুা েলরলে। খবর যপলয় রালতই পুদেশ 

োশ উদ্ধার েলর োনায় দনলয়  ায়। ইয়ািদমলনর 

বাবা নূরুে ইিোম অদভল াগ েলরন, দবলয়র 

পর যেলেই তার যমলয়র োে যেলে নানাভালব 

টাো চাইলতা স্বামী যহোে। িিায় িিায় টাোও 

যিন দতদন। এরই মালঝ মািখালনে আলগ যজার 

েলর তার যমলয়র গভতপাত েটালনা হয়। এরপর 

যমলয় তার বাদেলতই দেে। শদনবার দবলেলে 

যমলয়র যিবর এলি তালে দনলয়  ায়। দতদন িাদব 

েলরন, তার যমলয়লে হতুার পর তার স্বামীর 

বাদের যোেজন োশ ঝুদেলয় যরলখ আত্মহতুা 

বলে প্রচার েরলে। ঈশ্বরগে োনার ভারপ্রাপ্ত 

েম তেততা (ওদি) যমা. যমাখলেেুর রহমান আেন্দ 

জানান, বাদহুে দিে যেলে হতুার আোমত 

পাওয়া  ায়দন।  

12 22 June 20 
 

Kaler Kantha 

22 june 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
availabl
e 

Murdere
d 

Husband Urban দ্বন্দ্ব বমটিকয় স্বামীর িকর যগকান গৃহিধূ, 

হকান াা ((বোকার(ে, (২২(জুন(২০২০) 

পটুয়াখােী িির উপলজোর দজনোিী এোো 

যেলে যমািা. দমতু আক্তার (২০) নালম এে 

গহৃবধূর োশ উদ্ধার েলরলে পুদেশ। আজ 

যিামবার িোলে োশটট উদ্ধার েরা হয়। স্বামী 

রদিেুে  দবলয়র পর যেলে য ৌতুলের ৩০ 

হাজার টাোর িাদবলত প্রায়ই দন তাতন েরা হলতা 

দমতুলে। এ োরলে দমতু তার বাবার বাদে চলে 

আলি। স্বামী রদিেুে চলে  ায় োোয়। েলরানা 

পদরদস্থদত শুরুর পর দমতুর স্বামী োো যেলে 

পটুয়াখােী চলে আলি। এরপর তার যবানলে 

শ্বশুর বাদে দনলয়  ায় রদিেুে। এরপর 

যিামবার দমতুর মৃতলিহ রদিেুলের ের যেলে 

উদ্ধার েলরলে পুদেশ। এ েটনার পর রদিেুে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926046
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926046
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পোতে রলয়লে। পটুয়াখােী িির োনার ওদি 

যমা. আখতার যমালশ তি বলেন, োশ উদ্ধার েলর 

পটুয়াখােী ২৫০ শ ুা দবদশি হািপাতাে মলগ ত 

যপ্ররে েরা হলয়লে। ময়নাতিলন্তর দরলপাটত না 

পাওয়া প তন্ত হতুা নাদে আত্মহতুা তা বো 

 ালে না। দমতুর স্বামী পোতে। 

13 21 June 20 
Samakal 

20 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
availabl
e 

Murdere
d 

Husband 
Mother-
in-law 
& 
Sister-in-
law 

Urban বমরাজগকে গৃহিধূকে হতযা, ননদ ও 

 াশুবড় আিে(বমমোা(২১(জুন(২০২০) 

দিরাজগে শহলরর চর মােিাপাোয় মুদন্ন 
যবগম ( ২৫)  নালম এে গহৃবধূলে শ্বািলরালধ 
হতুার অদভল ালগ শাশুদে ও ননিলে আটে 
েরা হলয়লে। আটলেরা হলেন- শাশুদে িূ তু 
খাতুন ( ৪৫)  ও ননি রুনা খাতুন ( ২০) । 
েটনার পর যেলে ওই গহৃবধূর স্বামী জাদহি 
যহালিন পোতে রলয়লেন।  জানা যগলে,  
য ৌতুলের িাদবলত স্বামী ও শ্বশুরবাদের 
যোেজন দমলে মুদন্নলে প্রায়ই দন তাতন 
েরলতন। এরই যজলর শদনবার িন্ধুায় তারা 
মুদন্নলে শ্বািলরালধ হতুা েলরন বলে 
অদভল াগ পাওয়া যগলে। পলর োশ গুম 
েরার যচিা েরা হয়। খবর যপলয় পুদেশ 
শদনবার রালতই েটনাস্থলে যপৌৌঁলে শাশুদে ও 
ননিলে আটে েরলেও তার স্বামী পাদেলয় 
 ায়।  দনহত মুদন্নর মা জহুরা যবগম বািী 
হলয় জামাই এবং তার মা- যবানলে আিাদম 
েলর যরাববার িুপুলর িির োনায় মামো 
েলরলেন।  যরাববার দবলেলে আটেলির 
আিােলতর মাধুলম যজো োরাগালর 
পাটিলয়লে পুদেশ।  

14 23 June 20 
Naya 

Digabtha 

23n June 20 Police 
Case 

Male Old aged 60 years 27 years Atempt 
to 
murder 

Son  Rural বদরাইকয়(িুমন্ত(বপতাকে(েুবপকয়(আহত(

েকরকছ(যছকা(নয়া বদগন্ত, ২৩ জুন২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200627669/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/200627669/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.dailynayadiganta.com/sylhet/510480/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/sylhet/510480/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
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িুনামগলের দিরাইলয় আিির উদ্দিন ই৬০) 

নালম এে বদৃ্ধলে ধারালো অস্ত্র দিলয় েুদপলয় 

গুরুতর আহত েলরলে তার যেলে। মঙ্গেবার 

িোে ১০টায় দিরাই উপলজোর োমদরবীজ 

গ্রালম এ েটনাটট েলট। গ্রামবািীর িহল াগীতায় 

পুে োমাে ই২৭) যে আটে েলর পদুেলশ 

দিলয়লে স্বজনরা।খবর যপলয় োনা পুদেশ 

েটনাস্থলে যপৌৌঁলে হামোোরী োমাে দময়া 

অস্ত্র িহ আটে েলর। এোোবািী িলূে জানা 

 ায়, বদৃ্ধ আিির উদ্দিলনর ৪ যেলে মলধু 

যোট যেলে োমাে এেজন যপশািার জয়ুাদে। 

জয়ুার টাোর জনু পদরবালরর িালে প্রায়ই 

ঝগো েরলতন দতদন। গত রালত জয়ুা যখো 

দনলয় দপতা আিির উদ্দিন বোবদে 

েলরদেলেন। এরই যজর ধলর দনলজই বাবালে 

ধারালো অস্ত্র দিলয় আোত েলরলে বলে ধারনা 

েরা হলে। দিরাই োনা ভারপ্রাপ্ত েম তেততা যে 

এম নজরুে জানান, খবর যপলয় েটনাস্থলে 

 াই। গ্রামবািীর িহল াগীতায় োমাে দময়ালে 

আটে েরা হয়। এিময় তার োে যেলে 

ধারালো অস্ত্র উদ্ধার েরা হয়। 

ARTICLE 

Domestic violence victims not getting enough support amid Covid-19: MJF (Daily Star, 23 June 2020) 

As all government departments, including law enforcement agencies, are focused on preventing coronavirus spread, victims of domestic violence -- women and 

children -- are not getting enough support, speakers at a webinar said today. The situation has worsened as even NGO front liners are not able to make face-to-

face interactions during the pandemic, they said. The webinar titled "Behind the Closed Doors: Rise of Domestic Violence during lock down" was held with 

around 100 participants from different NGOs and government stakeholders. It was organised by Manusher Jonno Foundation (MJF). A tele survey report by 

MJF shows that 13,494 women and children faced domestic and other violence during the countrywide shutdown in 53 districts of the country last month. A 

staggering 4,160 victims admitted that they were abused for the first time in their life. MJF observed that the number of incidents of violence against women 

https://www.thedailystar.net/domestic-violence-victims-not-getting-enough-support-amid-covid-19-1919261


and children increased in May by 31 percent compared to data from April. Shaheen Anam, MJF executive director, highlighted unequal power relations and 

lower status of women as the reasons behind the problem further exacerbated by the present crisis. "Women, girls and other vulnerable/marginalised socially-

excluded women face discrimination, inequalities, and exploitation differently than men during any natural disaster, conflict situations or other emergencies," 

she said. Shaheen Anam said NGOs, including MJF, are facing difficulties when referring victims to emergency service providers as they are engaged with 

Covid-19 relief distributions. Selina Ahmed, programme head (Gender and Diversity) of Brac, said incidents of domestic violence shot up during Covid-19 

pandemic as the physical support from government and NGOs was absent. Appreciating the police role in combatting Covid-19 pandemic, she said similarly 

police have to look into the domestic violence too. Sara Hossain, executive director of Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), said victims 

and those providing support are not able to travel to police stations, hospitals and shelters easily during the shutdown. "Family courts are not under virtual court 

now. So the victims are not getting any support from here," she added. Sadira Khatun, superintendent of police at Police Headquarters, said that domestic violence 

had increased in this period according to data from the national helpline 999 and cybercrime unit. The participating NGOs called upon the authorities concerned, 

including the home, law, and women and children affairs ministries, and the inspector general of police, to direct their field-level officials to strengthen their 

activities, keeping curbing domestic violence a priority. 

Covid -19 and domestic violence(By Mostafa Mohammad Quamrul Hassan, Prothom Alo, opinion, 24 June 2020) 

People write reflections about how the year was at the end of the year, but half way through 2020, I felt like writing about it. The year so far is a 
year of reading and listening. I have listened to all sort of news on the current situation, science, lifestyle, cooking, etc. This year is also a year 
when all the countries faced a big blow about whatever systems they had so far been so proud about. Each country is facing the pandemic which 
is more than any disaster, as the name signifies. And if we look at the nature of the COVID-19 situation, it’s more than anything else the world has 
ever experienced. This pandemic has changed all aspects of our life. But I would like to shed light on the current topic of sexual harassment, 
abuse and domestic violence. Over the last few weeks there has been heightened concern on the connection between lockdown and abuse. This 
stands out among programmes in last few weeks on thousands of topics like economic crisis, social issues, etc. Also, mental health issues are 
really very complex and a big area, not a simple subject to talk about it. Domestic violence and abuse are nothing new in country like Bangladesh. 
Maybe it happens all over the world and more in this pandemic time but in Bangladesh it is a bit unique. It is always there, whether any other crisis 
or pandemic. The question is, "Why in any crisis do people just talk about gender-related issues, but do nothing to stop the violence?” I feel 
unconsciously it’s a defence against accepting crisis as a crisis. People just enjoy get talking about male vs female dynamics. WHO also mentioned 
the increase of abuse, and also mentioned many more topics and concerns like economic, social issues, due to COVID-19. During this pandemic 
peopled stopped doing many things like praying in groups in the mosques, schools are shut, shopping malls are closed and people are staying at 
home, at least trying to stay at home. People who used to harass girls in the street, in the shopping malls, public places and in public transport, 
are at home and it’s a very simple calculation they are not going to leave their abusive behaviour so easily. Violence is going to happen. 

It also sounds very obvious that many things will happen in a new form or previous form. This is one area that is not happening only because of 
pandemic -IT WAS ALWAYS THERE. But I have a feeling that this time people will not be giving up the ‘juicy’ topic related to women abuse where 
it’s about women especially. Is there anything new to talk about women and violence and depression? I would like to share as a mental health 
professional that, rather than analysing the abuse and types of abuse, people should talk more about bringing awareness to the society not to do 
any kind of violence or abuse. Covid-19 taught us many things and now this is the time to look at the issues as they stand, not to use psychological 
games by talking about abuse at home, which was always there as we didn't do noting as a society as a country. This discussion will just divert 
this nation somewhere more complex. 

 

https://en.prothomalo.com/opinion/op-ed/covid-19-and-domestic-violence
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Urban হামপাতাকা িবতি বচবেৎমাধীন নারীকে 

য ৌন হয়রানীর অবিক াগ(বইকফোে (২৭(

জুন(২০২০) 

নীেিামারীর দেলশারগে হািপাতালে 

দচদেৎিাধীন এে গহৃবধুলে য ৌন হয়রানীর 

অদভল াগ উলিলে। হািপাতাে িূলে ও 

িলরজদমলন জানা যগলে, গত ২০ যশ জনু 

স্বামীর দন তাতলন ওই গহৃবধূ হািপাতালে ভদতত 

হন। বহৃস্পদতবার রাত ১০টার দিলে ওই 

গহৃবধূর যমাবাইে যিালন চাজত না োোয় দতদন 

যমাবাইলে চাজত যিওয়ার জনু চাজতার 

খুাঁজদেলেন। এমন িময় যমদিলেলের 

চুদ্দক্তদভদফে দনলয়াগ প্রাপ্ত স্টাি নুরুজ্জামান 

দময়া ওই গহৃবধূলে চাজতার যিওয়ার েো বলে 

পদরবার পদরেল্পনা দবভালগর পালশ অবদস্থত 

হািপাতালের েুাবলরটদরর োলে ধস্তাধদ্দস্ত 

শুরু েলর। পলর গহৃবধূর দচৎোর শুলন 

হািপাতালে আিা যরাগীর এে স্বজন 

েুাবলরটদরর পালশ এদগলয় যগলে নুরুজ্জামান 

গহৃবধূলে যেলে দিলয় পাদেলয়  ায়। 

নীেিামারী যজো দিদভে িাজতন রেদ্দজৎ 

েুমার রায় বলেন, আদম িংবািটট শুলনদে, 

তলব ওই গহৃবধূর োে যেলে দেদখত যোন 

অদভল াগ পাইদন। দেদখত অদভল াগ যপলে 

বুাবস্থা গ্রহে েরা হলব। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/161681/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/161681/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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Naya 
Digantha 

27 June 20 Police 
Case 

Female Health 
worker 

Not 
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Not 
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Raped Teacher Urban িবর াকা(ব ক্ষকের(ধর্ িকে(স্বাস্থ্যেমী(

অন্তঃমত্ত্বা(নয়া(বদগন্ত (২৭(জুন(২০২০) 

প্রেম স্ত্রী ও িুই িন্তালনর েো যগাপন েলর 

প্রেলম যপ্রলমর িম্পেত ও পলর দবলয়র 

প্রলোভলন এে স্বাস্থুেমীলে এোদধেবার 

ধষ তে েলরলেন েলেজদশক্ষে শদহিুে 

ইিোম। এলত ওই স্বাস্থুেমী অন্তীঃিত্ত্বা হলয় 

পরলে যজারপূব তে তার গলভতর িন্তান নি েরা 

হয়। এ অদভল ালগ োনায় মামো িালয়র েরা 

হলয়লে। োনার ওদি আবুে োোম আজাি 

এজাহালরর বরাত দিলয় জানান, মােুয়াখাদে 

েদমউদনটট দিদনলের ওই স্বাস্থুেমীর িালে 

েবাই ইউদনয়ন ইিোদময়া দিদগ্র েলেলজর 

দশক্ষে যমা: িদহিুে ইিোলমর যমাবাইে 

যিালন পদরচলয়র িুবালি যপ্রলমর িম্পেত গলে 

ওলি। এেপ তালয় দশক্ষে তার দনলজর প্রেম 

স্ত্রী ও িন্তানলির েো যগাপন েলর ওই 

স্বাস্থুেমীলে দবলয়র প্রলোভন যিদখলয় 

এোদধেবার ধষ তে েলরন। এজাহালর আলরা 

উলল্লখ েরা হয়, ধষ তলের এেপ তালয় ওই 

স্বাস্থুেমী অন্তীঃিত্ত্বা হলয় পেলে দবলয়র জনু 

দশক্ষেলে চাপ প্রলয়াগ েলরন। পরবতীলত ওই 

দশক্ষে যেৌশলে স্বাস্থুেমীর গলভতর িন্তান নি 

েলর যিলেন। এ েটনার দেেুদিন পলর 

দশক্ষে তালির যপ্রলমর িম্পলেতর পুলরা 

দবষয়টট অস্বীোর েরায় উপায়ান্তুর না যপলয় 

ওই দশক্ষলের দবরুলদ্ধ ভুক্তলভাগী স্বাস্থুেমী 

বাদি হলয় োনায় ধষ তে মামো িালয়র েলরন।  

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/511346/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/511346/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE
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3 27 June 20 
 

Samokal 

24 June 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

16 years Not 
available  

Murdered Not 
available 

Rural বনকখাাঁজ বেক ারীর অধ িগবাত াা  পকড় 

আকছ খাকা(মমোা, ২৭ জুন ২০২০) 

দনলখা াঁলজর চার দিন পর ব্রাহ্মেবাদেয়ার 
নাদিরনগলর োইজ ু যবগম ( ১৬)  নালম এে 
দেলশারীর অধ তগদেত মরলিহ উদ্ধার েলরলে 
পুদেশ।শদনবার যবো ১১টার দিলে 
উপলজোর ধরমেে ইউদনয়লনর েম্বাহাটট 
পাোর এেটট খাে যেলে এ মরলিহ উদ্ধার 
েরা হয়। ওই দেলশারী উপলজোর ধরমেে 
গ্রালমর চুন্ন ু দময়ার যমলয়। স্থানীয় ও পুদেশ 
িূলে জানান যগলে,  ওই দেলশারী গত 
চারদিন দনলখা াঁজ দেলেন। পদরবালরর 
যোেজন দবদভন্ন জায়গায় খুাঁজাখুাঁদ্দজ েলরও 
যোলনা িন্ধান পায় দন। শদনবার িোলে 
স্থানীয় যোেজন ওই দেলশারীর বাদের 
পালশ খালের পাদনলত অধ তগদেত এেটট 
মরলিহ যিখলত পান। পলর স্থানীয়রা 
পুদেশলে খবর যিন। পুদেশ েটনাস্থলে 
দগলয় তার মরলিহটট উদ্ধার েলর। 
নাদিরনগর োনা ওদি েদবর যহালিন 
জানান,  চার দিন খালের পাদনলত পলে 
োোয় মরলিলহর িারা শরীলর পচন ধলর 
যগলে। ময়নাতিলন্তর জনু োশ যজো িির 
হািপাতালের মলগ ত পািালনা হলয়লে। এ 
েটনায় এখন প তন্ত োনায় যোলনা মামো 
হয়দন 

4 27 June  20 
 

Kaler 
Kantho 

1 June 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
availabl

e 

Not 
available 

Kidnaped Neighbor  যতকমর োাঁকদ তিামীর স্ত্রী, অপহরে; 

িগুড়া যথকে উদ্ধার(বোকার( ে, ( ২৭(

জুকন(২০২০) 

 লশালরর মদেরামপুর যেলে যপ্রলমর িাাঁলি 

যিলে অপহরে েলর বগুোয় দনলয়  াওয়া 

এে প্রবািীর স্ত্রীলে উদ্ধার ও েটনার িালে 

জদেত োোর অদভল ালগ দতনজনলে আটে 

েলরলে  লশার দিদব পুদেশ।   লশার দিদব 

https://samakal.com/whole-country/article/200628396/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/200628396/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/927998
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/927998
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পুদেলশর ওদি মারুি আহলমি  জানান, 

মহালিবপরু গ্রালমর প্রবািী হাদিজরু রহমান 

গাজীর স্ত্রী দরমা খাতুলনর িলঙ্গ যিিবুলের 

মাধুলম যপ্রলমর িম্পেত গলে যতালেন বগুো 

যজোর ধুনট উপলজোর ধামাচামা গ্রালমর 

শাহ আেলমর যেলে  যিালহে রানা। গত ১ 

জনু স্বামীর বাদে যেলে হিাৎ দনলখা াঁজ হন 

দরমা খাতুন। পলর তার পদরবালরর যোেজন 

জানলত পালর, যিালহলের দনলিতলশ তাাঁর যোট 

ভাইিহ েলয়ে িহল াগী মদেরামপুর এলি 

দরমালে মাইলরাবািল ালগ দনলয় যগলে। 

 াওয়ার িময় দরমা তাাঁর স্বামীর পািালনা ৩৬ 

োখ টাো ও ১২ ভদর ওজলনর যিানার গয়না 

দনলয়  ান। এ েটনায় গত ১৬ জনু দরমার 

শ্বশুরবাদের যোেজন মদেরামপুর োনায় 

অপহরলের অদভল ালগ মামো েলরন।  

এরপর তেু-প্র ুদ্দক্তর িহায়তায় দভেটটম ও 

আিাদমলির অবস্থান শনাক্ত েরা হয়। গত 

বহৃস্পদতবার যভালর বগুোর ধুনট উপলজোর 

ধামাচামা গ্রালমর যিালহে রানার ভাই 

জলুয়লের বাদেলত অদভ ান চাদেলয় দরমা 

খাতুনলে উদ্ধার েলর দিদবর এেটট টটম। 

এেই িলঙ্গ স্থানীয় ইউদপ িিিু আেমগীর 

যহালিলনর বাদেলত অদভ ান চাদেলয় ১৬ োখ 

টাো ও িুই ভদর যিানার গয়না উদ্ধার েরা  

5 27 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

25 June 20 Police 
Case 

Female Old aged 60 years 16 years Murdered Neighbor Urban এেটি যমািাইকার যাাকি জাহানারা 

যচৌধুরীকে খুন েকরন যমাহান!( (বোকার(

ে, (২৭(জুকন(২০২০) 

মাে এেটট যমাবাইে যিালনর যোলভ খুন েরা 

হয় নালটার যচৌধুরীপাোর দবদশি মুদ্দক্তল াদ্ধা 

মালজি খান যচৌধুেীর স্ত্রী জাহানারা যচৌধুরীলে 

(৬০)। পুদেশ িুপার দেটন েুমার িাহা জানান, 

প্রয়াত মালজি খান যচৌধুরীর বাদেলত ভাো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/927991
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/927991
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োোর িুবালি জাহানারা যচৌধুরীর অলপা টাচ 

যমাবাইে যিালনর প্রদত যোভ দেে যিাহালনর। 

েটনার দিন যিাহান  বহৃস্পদতবার যভালর 

িজলরর নামালজর দেেু আলগ আক্তার নালমর 

এেজলনর বাদের োি যবলয় দনলচ যনলম এলি 

পুরলনা জানাো যভলে জাহানারা যবগলমর েলর 

যোলে।  এরপর অলপা যমাবাইে যিানটট 

যনওয়ার িময় জাহানারা যবগলমর েুম যভলে 

 ায়। দতদন যিাহানলে েলর যেন, দেভালব 

প্রলবশ েরলে- এিব বলে দচৎোর েরলত 

োেলে যিাহান েলরর যভতলর োলির র ুালে 

োো েুদর দিলয় জাহানারা যবগলমর দপলি 

আোত েলর। এ িময় জাহানারা যবগম বাধা 

দিলে যিাহান এোল পাতাদে েুদর দিলয় আোত 

েরলত েলে। এেপ তালয় জাহানারা যবগম 

দনলস্তজ হলয় এলে যিাহান যমাবাইে যিানটট 

দনলয় পাদেলয়  ায়। এোোবািী জাহানারা 

যচৌধুরীলে হািপাতালে দনলয় যগলে যিখালনই 

তাাঁর মৃতুু হয়। পুদেশ িুপার দেটন েুমার িাহা 

আলরা জানান, েটনার িুই েণ্টার মলধু 

অদভ ান চাদেলয় পুদেশ যিাহানলে আটে 

েলর।  

6 27 June 20 
 

Samokal 

26 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years Not 
available 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural যিায়াামারীকত গৃহিধূকে গেধর্ িকের 
অবিক াকগ মামাা,  যেপ্তার ১(

(বমমোা (২৭(জুন(২০২০) 

িদরিপুলরর যবায়ােমারীলত এে গহৃবধূলে 
( ২৮)  গেধষ তলের অদভল ালগ অদভ ুক্ত 

জদিম যশখ ( ২৪)   নালম এেজনলে 

যগ্রপ্তার েলরলে পুদেশ। যগ্রপ্তার জদিম 
উপলজোর োদেনগর গ্রালমর োোম 
যশলখর যেলে। এর আলগ শুরবার রালত 
ধষ তলের দশোর ওই নারীর দপতা বািী হলয় 
যবায়ােমারী োনায় ৩ জলনর নাম 

https://samakal.com/whole-country/article/200628381/%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/200628381/%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
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উলল্লখপূব তে আরও ২/ ৩জনলে অজ্ঞাত 

আিাদম েলর মামো িালয়র েলরন। োনা 
িূলে জানা  ায়,  গত বহৃস্পদতবার রালত 

ওই গহৃবধু তার স্বামী ও যিবলরর িালে 
আত্মীয় বাদে যেলে অলটাভুান য ালগ 
বাদে দিরদেলেন। তালির বহনোরী 
ভুানটট োদেনগর োদেবাদে এোোয় 
যপৌৌঁেলে স্বামী ও যিবলরর মলধু এেটা 
দবষয় দনলয় েো োটাোটট হয়। তখন 
যিবর ভুান যেলে যনলম  ান। এ িময় 
ওৎ যপলত োো ৪/ ৫  ুবে হাদ্দজর হলয় 

যিবলরর িালে ওই গহৃবধুর েদব তুলে 
ব্লােলমইে েলর অে ত িাদব েলর। এে 
প তালয় ওই নারীলে রাস্তার পালশ যঝালপর 
দভতর দনলয় পাোরলম ধষ তে েলর। পলর 
ওই নারীর স্বামীর  দচৎোলর যোেজন 
এদগলয় এলে ধষ তেরা পাদেলয়  ায়। 
মামোর তিন্তোরী েম তেততা পদরিশ তে 
( তিন্ত)  যমা.  আহািুজ্জামান বলেন,  এ 

েটনায় অদভ ুক্ত এে আিাদমলে যগ্রপ্তার 
েরা হলয়লে। অনুলিরও যগ্রপ্তালর অদভ ান 
চেলে। দতদন জানান,  ইদতমলধু 

দভেটটলমর িাক্তাদর পরীক্ষা িম্পন্ন েরা 
হলয়লে। 

7 27 June 20 
Bangladesh 

Protidin 

27 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 27 years 26 years 
& 
20 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural য রপুকর গৃহিধূকে গেধর্ িে, যেেতার 

২(িালাাকদ  তবতবদন,  ২৭(জুন(২০২০) 

যশরপুর যজোর িীমান্তবতী উপলজো 

দ্দঝনাইগাতীলত গেধষ তলের দশোর হলয়লেন 

এে গহৃবধূ (২৭)। ধদষ ততা গহৃবধূ যশরপুর 

যজো শহলরর যমাবারেপুর মহল্লার অদধবািী 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/27/543004
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/27/543004
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ও ২ িন্তালনর জননী।  এ েটনায় অদভ ান 

চাদেলয় ২ অদভ ুক্তলে যগ্রিতার েলরলে 

পুদেশ। জানা  ায়, শদনবার িোলে ওই গহৃবধূ 

শ্রীবরিী উপলজোর পদ্দিম দ্দঝদনয়া গ্রালমর 

এে আত্মীয়লে দনলয় বুাটাদরচাদেত 

ইদ্দজবাইেল ালগ দ্দঝনাইগাতী উপলজোর 

গজনী অবোশ যেলে ভ্রমলের উলিলশু 

 াদ্দেলেন। ওই গহৃবধূ ও আত্মীয় িীমান্তবতী 

বাোেুো গুেগ্রাম এোোয় যপৌৌঁোলে স্থানীয় 

েদতপয় বখালট ওই গহৃবধূলে ইদ্দজবাইে 

যেলে নাদমলয় যনয়। পলর জঙ্গলে দনলয় 

গহৃবধূলে ধষ তে েলর।  খবর যপলয় েটনার 

পরপরই োনা পুদেশ অদভ ান চাোয় এবং 

ধদষ ততালে উদ্ধার েলর। অদভ ুক্ত যখােন ও 

রালিে নালম ২ জনলে যগ্রিতার েলর পুদেশ 

যহিাজলত যনয়। অদভ ুক্তরা হলেন- 

দ্দঝনাইগাতী উপলজোর বাোেুো গ্রালমর চা াঁি 

দময়ার যেলে যখােন দময়া (২৬) ও শহীি 

দময়ার যেলে রালিে (২০)।   

8 26 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

7 August 
20 

(case 21 
June 20) 

Police 
Case 

 

Male 
 

Not 
available 

52 years 22 years, 
32 years 
& 
28 years 

Pornogra
phy 

Neighbor Urban ঠােুরগাাঁওকয় পে িোবে মামাায় 

যমচ্ছাকমিে াীগ েমীমহ যেেতার 

৩(বিালাাকদ (তবতবদন (২৬(জুন(২০২০) 

িােুরগা াঁওলয় িুোে িাি (৫২) নালমর এে 

বুদ্দক্তলে দববস্ত্র েলর নারীর িলঙ্গ অশ্লীে 

দভদিও ধারে েলর তা ইন্টারলনলট েদেলয় 

যিওয়ার ভয় যিদখলয় চা াঁিা িাদবর অদভল ালগ 

দতনজনলে যগ্রিতার েলরলে পুদেশ। গত 

শদনবার (২১ জনু) রালত িুোে িাি িােুরগা াঁও 

িির োনায় পলন তাগ্রাদি ও চা াঁিাবাদ্দজর 

অদভল ালগ ১০ জলনর নাম উলল্লখ েলর 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/26/542667
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/26/542667
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/26/542667
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অজ্ঞাত আরও ৩/৪ জনলে আিাদম েলর 

এেটট মামো িালয়র েলরন। মামো িালয়র 

পর অদভ ান চাদেলয় দতনজনলে যগ্রিতার 

েলর পুদেশ। যগ্রিতারেৃতরা হলেন- যজো 

যিোলিবে েীলগর িিিু ও আব্দেু 

যমাফালেলবর যেলে রতন (২২) টটদেয়া পাোর 

মহল্লার মৃত বাবেুর যেলে মদনর যহালিন (৩২) 

এদহয়ার যেলে রুস্তম (২৮)। মামোর দববরলে 

জানা  ায়, ২০১৯ িালের ৭ই আগি িুোে 

িািলে টটদেয়া পাোস্থ জকনে মদহোর 

বাদেলত যজারপূব তে প্রলবশ েদরলয় মদহোর 

িালে অশ্লীে দভদিও ধারে েলর এে িে 

চা াঁিাবাজ। এিময় তারা ৩০০ টাোর িুালম্প 

িুোে িালির িাক্ষর দনলয় দভদিও ইন্টারলনলট 

েদেলয় যিওয়ার ভয় যিদখলয় যিে োখ টাো 

হাদতলয় যনয়। পরবতীলত দেেু দিন না য লতই 

আবারও আলনায়ার, রতন ও তার িে দভদিও 

ইন্টারলনলট োোর ভয় যিদখলয় িুোে িালির 

োলে আরও ২োখ টাো চা াঁিা িাদব েলর 

যমাবাইলে দবরক্ত েরলত োলে। যোনও উপায় 

না যপলয় িুোে িাি ১০ জলনর নাম উলল্লখু 

েলর আরও ৩/৪ জনলে অজ্ঞাত েলর 

পে তগ্রাদি দনয়ন্ত্রে আইন ও চা াঁিাবাদ্দজর মামো 

িালয়র েলরন। িির োনার অদিিার ইনচাজত 

(ওদি) তানভীরুে রহমান জানান, এই েটনায় 

৩ জনলে যগ্রিতার েরা হলয়লে। বাদে 

আিাদমলির যগ্রিতালরর যচিা চেলে। 

9 25 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

22 June 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
availabl

e 

27 years 
& 
20 years 

Murdered Neighbor Urban ধর্ িকে িযথ ি হকয় হতযা! যেপ্তার 

বতন(োকার(ে, (২৫(জুন(২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/25/927283
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/25/927283
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চট্টগ্রাম মহানগরীর যোলতায়ােী োনার 

দিআরদব এোোয় মালেো যবগম নালমর এে 

নারীলে ধষ তলে বুে ত হলয় হতুা েরা হলয়লে। 

এই েটনায় যগ্রপ্তারেৃত িুই আিাদম আিােলত 

স্বীোলরাদ্দক্তমূেে জবানবদ্দন্দ দিলয় হতুাোলে 

িায় স্বীোর েলরলে। হতুা রহিু উলম্মাচলনর 

তেু জাদনলয় মহানগর পুদেলশর উপ-

েদমশনার (িদক্ষে) এি এম যমলহিী হাোন 

জানান, মালেো যবগলমর স্বামী আবুে 

যহালিন িেমদ্দেলত শ্রদমে দহলিলব োজ 

েলরন। েটনার আলগর দিন স্বামী-স্ত্রী ঝগো 

েলর য   ার মলতা রাগ েলর ের যেলে 

যবদরলয়  ান। েলর এে বেলরর িন্তান দেে। 

পলর মালেো যবগম বািায় এলি িেমদ্দে 

এোোয় স্বামীলে খুাঁজলত  ান। দেন্তু 

িেমদ্দেলত দগলয় দতদন স্বামীলে খুাঁলজ পানদন। 

এই িময় স্বামীর এে বন্ধুর োে যেলে 

দরেশা ভাোর টাো দনলয় দতদন দবআরটটদি 

যমালে ফ্লাইওভালরর দনলচ দরেশার জনু 

অলপক্ষা েরদেলেন। রালত এে নারীলে এো 

িা াঁদেলয় োেলত যিলখ আিাদম যমা. রুলবে 

দগলয় মালেোর িলঙ্গ েো বলেন এবং স্বামীর 

িন্ধান েলর যিলব বলে মালেো দনলয় 

দিআরদবর এেটট পদরতুক্ত বাংলোয় চলে 

 ায়। যিখালন রুলবলের িলঙ্গ িুমন নালমর 

আলরেজন য াগ যিয়। তারা িুজনই মালেো 

যবগমলে ধষ তলের যচিা েরলে দতদন দচৎোর 

েলরন এবং পুদেশলে এই তেু জাদনলয় যিলব 

বলে জানায়। তখনই রুলবে ও িুমন দনহত 
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মালেো যবগলমর শরীলর োো যবারোর 

ওেনা দিলয় গো পুা াঁদচলয় তালে হতুা েলর।  

1

0 

24 June 20 
 

Naya 
Digantha 

23 June 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
availabl

e 

35 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural ধর্ িকের(যচষ্টাোকা( ুিেকে(

গেবপিুবন(বনয়া(বদগন্ত (২৪(জুন(২০২০) 

বদরশাে যজোর যমলহদ্দন্দগে উপলজোর 

িেদি গ্রালমর এে নারীর েলর েুলে ধষ তলের 

যচিাোলে িাোউদ্দিন োেী ই৩৫) নালমর এে 

বুদ্দক্তলে স্থানীয়রা আটে েলর গেদপটুদন 

দিলয় পুদেলশর োলে যিাপ তি েলরলে। 

স্থানীয়রা জানায়, িাোউদ্দিন ওই গ্রালমর এে 

নারীর েলর প্রলবশ েলর যজারপূব তে ধষ তলের 

যচিা েলর। এিময় ওই নারীর দচৎোলর 

প্রদতলবদশরা এদগলয় এলি িাোউদ্দিনলে 

হালতনালত আটে েলর গেদপটুদন দিলয় োনায় 

পুদেলশর হালত যিাপ তি েলর।  

1

1 

24 June 20 
 

Samokal 

23 June 20 Police 
Case 

Female Student 
& 

Housewife 

17 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Urban ’আত্মহতযা যিাোবম’ বাকখ যপাস্ট বদকয় 

েকাজছাত্রীর আত্মহতযা!(বমমোা(২৪(

জুন(২০২০) 

যিিবলুে আত্মহতুা দবলরাধী যপাস্ট 
যিওয়ার দেেু িময় পরই গোয় ওেনা 
পুা াঁচালনা অবস্থায় এে েলেজোেীর 
মৃতলিহ উদ্ধার েরা হলয়লে। দনহলতর নাম 
আিিানা দমদম ( ১৭)  স্থানীয়রা জানান,  

মঙ্গেবার হাদেমা তার চার বেলরর দশশু 
যেলেলে আিিানার োলে যরলখ িদক্ষে 
বাইশপুর বালপর বাদে  ান। িন্ধুায় বািায় 
দিলর যিলখন দভতর যেলে িরজা 
োগালনা। আশপালশর যোেজলনর 

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/510800/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/510800/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://samakal.com/whole-country/article/200628046/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E2%80%99-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200628046/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E2%80%99-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE


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 

িহায়তায় হাদেমা েলর েুলে যিলখন দমদম 
িাাঁদিলত ঝুেলেন। পুদেশ জানায়,  

আত্মহতুার দেেুক্ষে আলগ  যিিবুে 
আইদিলত দমদম স্টুাটাি দেলখন,  

‘ আত্মহতুা যবাোদম োো আর দেেুই 

নয়। জীবন মালন িুীঃখ,  েি,  যবিনা,  

এিব যমাোলবো েলর জীবনলে এদগলয় 
দনলয় য লত হলব। পদরলশলষ এেটা েো 

বেলত চাই, জীবন মালনই  ুদ্ধ।’ যিখালন 

তার আত্মহতুার জনু োউলে িায়ী েলর 
দেেুই দেলখ  ানদন দমদম। েটনাস্থে যেলে 
মৃতলিহ উদ্ধার েলর ময়না তিলন্তর জনু 
মলগ ত পাটিলয়লে পুদেশ। মতেব িদক্ষে 
োনার ওদি স্বপন েুমার আইচ বলেন,  এ 

েটনায় োনায় এেটট  অপমতুৃুর মামো 
হলয়লে। তলব েী োরলে আত্মহতুার 
েলটলে তা জানা  ায় দন। 

1

2 

24 June 20 
 

Samokal 

23 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 45 years Raped Neighbor Rural ঈশ্বরগকে সু্কাছাত্রী ও গৃহিধূকে 
ধর্ িকের অবিক াকগ মামাা(মমোা ২৪ 

জুকন২০২০) 

ময়মনদিংলহর ঈশ্বরগলে এে গহৃবধূলে 
ধষ তলের অদভল ালগ মামো হলয়লে। িির 
ইউদনয়লনর দিয়িভােুদর গ্রালমর মালহে 
চােে চাো চুদর েলরলে অদভল াগ তুলে 
তার স্ত্রীলে ( ১৯)  পুদেলশর ভয় যিদখলয় 

২০ জনু তুলে দনলয়  ায় এেই গ্রালমর 
মদত দময়া ( ৪৫) । পলর নানা ভয় যিদখলয় 

গহৃবধূলে দবদভন্ন স্থালন িুই িিা ধষ তে 
েলর। পলর দবষয়টট োউলে না জানালত 

https://samakal.com/whole-country/article/200628010/%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%93-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200628010/%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%93-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 
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by 
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নানা ভয়ভীদত যিখায়। ১০ হাজার টাো 
দিলয় রিা েরার যচিাও েরা হয়। দেন্তু 
গহৃবধূর স্বামী যেৌশলে দনততাদততা স্ত্রীলে 
দনলয় োনায় এলি হাদ্দজর হয়। মদতিহ 
িুইজনলে অদভ ুক্ত েলর দেদখত 
অদভল াগ েলরন দন তাদততা গহৃবধূ। পলর 
বুধবার মামোটট োনায় নদেভুক্ত হয়। 
পেৃে িু’টট ধষ তে মামোয় বুধবার 
দন তাদততালির স্বাস্থু পরীক্ষার জনু 
ময়মনদিংহ যমদিলেে েলেজ 
হািপাতালের িলরনদিে দবভালগ পািালনা 
হয়। ঈশ্বরগে োনার ওদি যমা.  

যমাখলেিুর রহমান আেন্দ েটনার িতুতা 
দনদ্দিে েলর বলেন,  সু্কেোেী ও 

গহৃবধূলে ধষ তলের েটনায় মামো হলয়লে। 
অদভ ুক্তলির যগ্রপ্তালর পুদেলশর যচিা 
চেলে। 

13 24 June 20 
 

Samokal 

23 June 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

22 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban আকনায়ারায় স্বাস্থ্য েমকেকের যগি 
যথকে নারীর মরকদহ উদ্ধার(বমমোা(
২৪(জুকন(২০২০) 

চট্টগ্রালমর আলনায়ারা উপলজো স্বাস্থু 
েমলেলের যগলটর িামলন যেলে এেটট 
মরলিহ উদ্ধার েলরলে পুদেশ।  তার নাম 

যিদেনা আক্তার যিদে ( ২২) । দতদন স্থানীয় 

এেটট যপাশাে োরখানায় োজ েরলতন 
বলে জাদনলয়লে পু ুদেশ। বুধবার যভালর 
হািপাতালের যগলট নারীর মরলিহ পলে 
োেলত যিলখ স্থানীয়রা পুদেশলে খবর 
যিয়। পুদেশ এলি মরলিহ উদ্ধার েলর 
মলগ ত পািায়। এটট হতুা নাদে আত্মহতুা 

https://samakal.com/whole-country/article/200627986/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9F-%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
https://samakal.com/whole-country/article/200627986/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9F-%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
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যি দবষলয় দেেু জানায়দন পুদেশ। তলব 
মরলিলহর গোয় িাগ রলয়লে। ওই নারীর 
পরলন নীে রেলয়র যিলোয়ার োদমজ 
দেে।   আলনায়ারা োনার উপ- পুদেশ 

পদরিশ তে যমা.  এমরান জানান,  

মরলিলহর গোয় িাগ োেলেও দেভালব 
মৃতুু হলয়লে তা এখন বো  ালে না। 
ময়নাতিলন্তর প্রদতলবিন আিলে দবস্তাদরত 
জানা  ালব।  দতদন আলরা বলেন,  গত ২ 

বের আলগ েেবাজার যজোর চেদরয়া 
উপলজোর দমিােদে গ্রালমর মােুমোট 
এোোর যমাহাম্মি যনামালনর পুে 
িাদেলবর িালে  চ্ট্টগ্রাম যজোর বা াঁশখােী 
উপলজোর িাধনপুর গ্রালমর যজবে 
যহালিলনর যমলয় যিদেনা আক্তালরর দবলয় 
হয়। স্বামী স্ত্রী িুজনই যেইদপলজলি চােদর 
েরলতন। দবরাগ যতলের যিাোন এোোয় 
ভাো বািায় োেলতন। আলনায়ারা োনার 
ওদি িুোে মাহমুি বলেন,  দবষয়টট তিন্ত 

েরা হলে। আইন অনু ায়ী প্রলয়াজনীয় 
বুবস্থা যনয়া হলব। 

14 24 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

23 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural নিীনগকর আিারও এে তিামীর স্ত্রী াা  

উদ্ধার!((বোকার(ে, (২৪(জুকন(২০২০) 

ব্রাহ্মেবাদেয়ার নবীনগর উপলজোয় মাে এে 

িপ্তালহর বুবধালন আবারও দশদরন আক্তার 

(৩০) নালম এে প্রবািীর স্ত্রীর োশ উদ্ধার 

েলরলে পুদেশ। তলব এটট হতুা না আত্মহতুা 

যিটট ময়না তিলন্তর দরলপাটত পাওয়ার পরই 

বো  ালব বলে জাদনলয়লে পুদেশ। আজ 

িুপুলর ওই নারীর োশ উদ্ধার েলর যজো মলগ ত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926717
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926717
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পািালনা হলয়লে। পুদেশ ও এোোবািী িূলে 

জানা  ায়, উপলজোর শুামগ্রাম ইউদনয়লনর 

েুদেনাে গ্রালমর প্রবািী িমুন দময়ার িলঙ্গ 

এেই উপলজোর শ্রীরামপরু ইউদনয়লনর 

যগাপােপুর গ্রালমর খদেে দময়ার যমলয় দশদরন 

আক্তালরর দবলয় হয়। দেন্তু স্বামী িীে তদিন ধলর 

প্রবালি োোয় দশদরন আক্তার তার বাবার বাদে 

যগাপােপুর গ্রালমই বিবাি েরলতন।  

এোোবািী জানান, েটনার দিন গতোে 

যিামবার িুপুলর দশদরন তার যমাবাইলে টাো 

দরচাজত েরার েো বলে বাদে যেলে যবর হলয় 

 ায়। এরপর আর দতদন বাদে দিলরনদন। 

15 23 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

21 June 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

27 years 32 years Raped Neighbor Urban তবতিন্ধী তরুেী ধর্ িকের অবিক াকগ  ুিে 

আিে((বোকার(ে, (২৩(জুন(২০২০) 

গাজীপুলরর োেীগলে বুদ্দদ্ধ প্রদতবন্ধী এে 

তরুেীলে (২৭) ধষ তলের অদভল াগ উলিলে 

যিালহে (৩২) নালম এে  ুবলের দবরুলদ্ধ। 

বখালট যিালহে োেীগে যপৌরিভা তুমদেয়া 

এোোর আিাজ উদ্দিলনর যেলে। এ েটনায় 

ওই  ুবেলে আটে েলরলে োনা পুদেশ। 

িাক্তারী পরীক্ষার জনু তরুেীলে গাজীপুর 

শহীি তাজউিীন আহমি যমদিেুাে েলেজ 

হািপাতালে পািালনা হলয়লে। দন তাদততার 

পদরবার িূলে জানা যগলে, গত রদববার দবোে 

িালে ৩টার দিলে ওই প্রদতবন্ধী তরুেী 

তুমদেয়া সু্কলের পালশ যহাঁলট যবোদ্দেলেন। এ 

িময় এো যপলয় বখালট যিালহে পালশর 

এেটট পাট যক্ষলত দনলয় যজারপূব তে ধষ তে 

েলর। এর আলগও দতদন দবদভন্ন িময় ওই বুদ্দদ্ধ 

প্রদতবদন্ধ তরুেীর গালয় হাত দিলয়লেন। দেন্তু 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/23/926507
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/23/926507
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তখন যোে-েজ্জার ভলয় অদভল াগ েরা 

হয়দন বলে িাদব পদরবালরর। োেীগে োনার 

ভারপ্রাপ্ত েম তেততা (ওদি) এলেএম দমজানুে 

হে জানান, এ েটনায় তরুেীর বাবা বািী হলয় 

যিামবার ধষ তে মামো েলরলেন।  

16 23 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

 

10 June 20 News 
report 

Female Housewife Not 
availabl

e 

Not 
available 

Physical 
assault 

Neighbor Rural িুকর্র িাো না যদওয়ায় নারীর হাত িাঙা 

যমম্বাকরর যছকা!((বোকার(ে, (২৩(জুন(

২০২০) 

ব্রাহ্মেবাদেয়ায় েল্পনা রানী িাি নালম এে 

নারীলে দপটটলয় হাত যভলে যিওয়ার 

অদভল াগ উলিলে। ইউদনয়ন পদরষি িিিু 

(যমম্বার) এর যেলে এ েটনা েটটলয়লেন বলে 

িির উপলজো দনব তাহী েম তেততা (ইউএনও) 

বরাবার ওই নারী মঙ্গেবার দেদখত অদভল াগ 

িালয়র েলরলেন। দতদন তার দেদখত 

অদভল ালগ উলল্লখ েলরন, দতদন যিখানোর 

এেটট শশ্মালনর যভতলর এেটট েলক্ষ স্বামী ও 

চার িন্তান দনলয় বিবাি েলরন। প্রধানমন্ত্রীর 

নগি িহায়তা পাওয়ার আশায় তাদেোয় নাম 

অন্তভূতদ্দক্তর জনু দনজ ওয়ালিতর ইউদনয়ন 

পদরষি যমম্বার আউয়াে দময়ার োলে দগলয় 

নাম অন্তভুতক্ত েরালত পালরনদন। পলর 

পাশ্ব তবতী ওয়ালিতর যমম্বার যখারলশি 

আেমলমর োলে যগলে দতদন নাম দিলয় 

দিলবন বলে জানান। দবদনমলয় ৫০০ টাো 

চাইলে দতদন দিলত রাদ্দজ হন। গত ১০ জনু রাত 

৯টার দিলে মজদেশপুর যনৌোোলট যিলে 

দনলয় যমম্বার যখারলশলির যেলে খালয়শ দময়া 

তার োলে ওই ৫০০ টাো িাদব েলরন। তলব 

িরোদর িহায়তা পানদন উলল্লখ েলর টাো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/23/926503
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/23/926503
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দিলত না চাওয়ায় তালে দপটটলয় আহত েরা 

হয়। এলত তার িান হাত যভলে  ায়। তলব 

ইউদনয়ন পদরষি িিিু যখারলশি আেম 

মঙ্গেবার দবোলে োলের েণ্ঠলে বলেন, ওই 

মদহো মূেত যগািারা দিলয় যোে পারাপার 

েলরন। েটনার দিন আমার এে ভাই অিসু্থ 

হলয় পেলে তালে পার েলর দিলত বদে। এলত 

যি রাদ্দজ না হওয়ায় আমার যেলের িালে 

ঝালমো হয়। ইউদনয়ন পদরষি যচয়ারমুান ও 

আদম ওই মদহোর বািায় দগলয় িাহা ু েদর। 

দবষয়টট মীমাংিার েোও বদে। দেন্তু যি এখন 

দেেু যোলের ইন্দলন দমেুা অদভল াগ 

েদরলয়লে। 

17 23 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

21 June 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
availabl

e 

22 years, 
25 years, 
23 years 
& 
21 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural দরজা যিকঙ স্বামীর গাায় অস্ত্র যঠবেকয় 

গৃহিধুকে পাাাক্রকম ধর্ িে!((বোকার(ে, (

২৩(জুকন(২০২০) 

চা াঁিপুলরর পদ্মা-যমেনা নিীলবটিত িুগ তম 

এেটট চলর এে গহৃবধু িংেবদ্ধ ধষ তলের 

দশোর হলয়লেন। গত রদববার যভাররালত 

এেিে িুবৃ তফ, যজলে পদরবালরর এই গহৃবধুর 

েলরর িরজা যভলে যভতলর প্রলবশ েলর। পলর 

গহৃবধুর স্বামীর গোয় ধারালো অস্ত্র যিদেলয় 

এলেে েলর ৬ জলন পাোরলম ধষ তে েলর। 

ধষ তেরা  াওয়ার িময় স্বামীিহ গহৃবধুলে 

হুমদে দিলয়  ায়। এই েটনা োউলে জানালে 

যগাটা পদরবারলে গুম েরা হলব। শুধু তাই 

নয়, যোোও দগলয় য লনা দচদেৎিা না দনলত 

পালর। তার জনু অবরুদ্ধ েলর রাখা হয় 

দন তাদততা গহৃবধুর পদরবারটটলে। যশষপ তন্ত 

যিামবার রালত যেৌশলে চর যেলে পাদেলয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/23/926497
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/23/926497
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চা াঁিপুর শহলর যপৌৌঁলে পদরবারটট। এ িময় 

িির মলিে োনায় দগলয় পুলরা েটনা খুলে 

বলেন তারা। পলর পুদেলশর িহল াদগতায় 

চা াঁিপুর যজনালরে হািপাতালের ওয়ানস্টপ 

রাইদিি যিন্টালর দন তাদততালে ভদতত েরা 

হয়। ওই গহৃবধু জানান, এেই এোোর 

দিলরাজ (২২), িবুজ (২৫), বাবু (২৩), 

যমাস্তিা (২১) এবং মুলখাশপো আলরা ২ জন। 

পলর গ্রাম পুদেলশর িহায়তায় যেৌশলে 

পাদেলয় আলিন শহলর। এখালন িির মলিে 

োনা পুদেলশর িহল াদগতায় হািপাতালে ভদতত 

েরা হয় গহৃবধুলে।  েটনার দশোর গহৃবধূর 

স্বামীও যিই বব তরতার েো জানান। দতদন 

বলেন, চলরর িাতপা াঁলচ যনই দতদন। নিীলত 

মাে ধলর জীদবো দনব তাহ েলরন। দবনা োরলে 

তার স্ত্রীর ওপর এমন বব তরতা হলয়লে। হুমদের 

োরলে যির চলর য লত ভয় পালেন দতদন। 

েটনার দবচার িাদব েলর অদভ ুক্তলির 

িৃিান্তমূেে শাদ্দস্ত জানান দতদন। 

18 23 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

22 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 29 years 45 years Murdered Neighbor Rural পরেীয়ার যজকর গজাবরয়ায় গৃহিধূ খুন(

(বোকার(ে, (২৩(জুন২০২০) 

মুিীগলের গজাদরয়ায় পরেীয়ার যজলর খুন 

হলয়লেন নািদরন যবগম (২৯) নালম এে 

গহৃবধূ। যিামবার (২২ জনু) রালত উপলজোর 

ইমামপুর ইউদনয়লন যষােআদন এোোয় এ 

েটনা েলট। এ েটনায় নািদরন যবগলমর 

ননলির জামাই যমা. আেমগীর (৪৫), ভাদগনা 

শািায়াত উল্লালে দ্দজজ্ঞািাবালির জনু 

আটে েলরলে পুদেশ।দনহত গহৃবধূর শাশুদে 

জানান, যিামবার রাত আনুমাদনে িালে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/23/926453
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১১টার দিলে তার পুেবধ ূের যেলে বাইলর 

 ায়। প্রায় যিে েণ্টা পলর দ্দজিান ও তার 

পুেবধ ূনািদরন েলরর যভতর প্রলবশ েলর 

িুজন হাতাহাদত েলর। পলর শাশুদে এদগলয় 

যগলে শাশুদেলে দ্দজিান দেে-েুদষ যমলর চলে 

 ায়। এ িময় তার পুেবধূর নািদরলনর শরীলর 

দবদভন্ন জায়গায় জখলমর দচহ্ন যিখা  ায়। পলর 

নািদরলনর অবস্থা অবনদত হলে পালশর বাদের 

যোেজলনর িহয়তা গজাদরয়া উপলজো 

স্বাস্থু েমলেলে পািালনার পর েততবুরত 

দচদেৎি মৃত যোষো েলরন। দতদন আলরা 

জানান, দ্দজিালনর িালে তার পুেবধ ূ

নািদরলনর িীে তদিলনর িম্পেত দেে। তার যেলে 

যহিালয়তুে োো এেটট েম্পাদনলত চােদর 

েলরন। পরেীয়া দবষয়টট ইদতপূলব ত জানলত 

জানলত যপলর গত চার দিন আলগ গজাদরয়া 

োনায় দ্দজিালনর দবরুলদ্ধ এেটট অদভল াগ 

িালয়র েলরন। মামোর তিন্ত েম তেততা 

গজাদরয়া োনার এিআই জামাে জানায়, 

প্রােদমেভালব ধারো শ্বািরুদ্ধ েলর হতুা েরা 

হলয়লে নািদরনলে। োশ মুিীগে যজনালরে 

হািপাতালে পািালনা হলয়লে। যপাস্টমলটতম 

দরলপাটত যপলে বো  ালব হতুা না আত্মহতুা। 

19 22 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

22 June 
Case 

 
(Complain 

date) 

Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
availabl

e 

65 years Sexual 
Harrasme

nt 

Neighbor Urban তবতিন্ধী নারীকে আশ্রয় বদকয়  ারীবরে 

মম্পেি, আশ্রয়দাতা আিে((বোকার(ে, (

২২(জুন(২০২০) 

বরগুনার বামনা উপলজো শহলর চার বেলরর 

িন্তান দনলয় েুলর যবোন মানদিে প্রদতবন্ধী 

মািুমা আক্তার (৩৮)। জলের পর যেলে 

দশশুটট দপতৃপদরচয়হীনভালব যবলে উিলে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926035
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926035
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বামনার ধুলো মাটটলত। আজও যেউ জালন না 

িন্তানটটর বাবা যে? এমন দে মািমুাও বেলত 

পালরন না যে তার িন্তালনর জেিাতা? যিই 

মািুমা আবার অন্তীঃিত্ত্বা। গলভত তার চার 

মালির আর এেটট িন্তান যবলে উিলে। তলব 

যে তার গলভতর এ িন্তালনর জনে তা জালনন 

না দতদন। বামনা োনা পুদেশ গতোে রদববার 

রালত মািুমালে উদ্ধার েলর োনায় দনলয় 

আলি। মািুমার পদরবালরর অদভল াগ, 

বততমালন য  েলর মািমুা তার িন্তান দনলয় 

বিবাি েরলে ওই েলরর মাদেে ষালটালধ তা বদৃ্ধ 

যমা. হালশম মদল্লে তার গলভতর িন্তালনর 

জনে। এ েটনায় আজ যিামবার (২২ জনু) 

িোলে মািুমার বে ভাই যমা. িারুে যমাল্লা 

আশ্রয়িাতা যমা. হালশম মদল্লেলে (৬৫) 

আিাদম েলর মামো িালয়র 

েলরলেন।মািুমার ভাই যমা. িারুে যমাল্লা 

বলেন, আমার যবান মানদিে প্রদতবন্ধী। এই 

িুল াগ োলজ োদগলয় হালশম মদল্লে তালে 

আশ্রয় যিওয়ার নালম আমার যবানটটলে 

প্রদতদিন য ৌন দন তাতন েরলতা। এ োরলেই 

যি অন্তীঃিত্ত্বা হয়। আমার প্রদতবন্ধী যবানটটর 

এ ধরলনর েটনা দ দন েটটলয়লেন তার 

িৃিান্তমূেে শাদ্দস্ত চাই। বামনা উপলজো 

িুশািলনর জনু নাগদরে (িনাে) যনতা 

ওবায়িুে েদবর আেন্দ িুোে বলেন, এই 

েটনার িালে জদেতলির িৃিান্তমূেে শাদ্দস্ত 

দনদ্দিত েরা না হলে িমাজ আলরা েেুদষত 

হলব। 

 



 

ARTICLE 

Violence against Women, Children: Cases rising as govt bodies, NGO staff busy with pandem Speakers tell MJF webinar (Daily Star, 24 June 2020) 

As many government departments, including law enforcement agencies, are focused on fighting the coronavirus outbreak, victims of domestic violence are not getting enough 
support, speakers at a webinar said yesterday. The situation has become even worse as NGO frontliners have not been able to communicate with victims in person during the 
time of the pandemic, they said. The webinar, titled "Behind the closed doors: Rise of domestic violence during lockdown" saw attendance of some 100 participants from 
different NGOs and government stakeholders. The event was organised by Manusher Jonno Foundation (MJF). A telesurvey report by MJF shows that a total of 13,494 women 
and children experienced domestic and other violence during the countrywide shutdown in 53 districts of the country last month, of which 4,160 victims said they were abused 
for the first time in their life. MJF observed that the number of incidents of violence against women and children increased in May by 31 percent compared to April.  

MJF Executive Director Shaheen Anam said unequal power relations and lower status of women are at the root of the problem, exacerbated by the present crisis. "Women, 
girls and other vulnerable, marginalised and socially excluded women face discrimination, inequalities, and exploitation differently than men during any natural disaster, conflicts 
situation or any other emergency. The same is going on due to the recent Covid-19 pandemic, that has further worsened the existing inequalities and discrimination against 
women and girls," she said. 

Shaheen Anam said NGOs, including MJF, are facing difficulties when referring victims to service providers, as those organisations are occupied with Covid-19 management 
activities Availing legal and medical services are particularly challenging, she added. 

Selina Ahmed, programme head (Gender and Diversity) of Brac, said incidents of domestic violence shot up during Covid-19 pandemic, as the "physical" support from 
government and NGOs were absent. "Victims are not getting shelter, and support systems like one-stop crisis centre is inadequate now. We have talked to OCC and found 
that most services are not available like before," she said. "The role of police in combating the pandemic is appreciable. Similarly, they have to look into domestic violence too. 
If the cases become weak now, justice will not be ensured for victims later on," Selina Ahmed added. 

Sara Hossain, executive director of Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), said victims and those providing support are not able to travel to police stations, 
hospitals and shelters easily during the shutdown. "You cannot avail police service if you don't file a GD. At this time, fil ing a GD going physically has been tough. I can't say 
how effective electronic GD is. Besides, many victims are not getting the support of Women Desk too," she said. She also shared the struggle to get legal support through 
family courts, judicial magistrates and women and children's tribunals. Situation of availing victim support has worsened in remote areas where internet and mobile phone 
service are not available, like in Cox's Bazar's Rohongya camps, she said. Participating NGOs called upon authorities concerned, including the home, law, and women and 
children affairs ministries, and the inspector general of police, to direct their field-level officials to strengthen their activities and curbing domestic violence a priority issue. 

Sadira Khatun, superintendent of police at Police Headquarters, said the role of police in Covid-19 situation is known to all. She admitted that domestic violence has increased 
during the time of the pandemic, based on data from the national helpline 999 and cyber crime unit. "But we are responding promptly. We are also giving mental support and 
counselling through women support centre," she said. The cyber crime department is helping women and girls, she said. Recently, two female officers have been appointed 
to provide support to cyber crime victims. An app is on the card to launch shortly, she added. Member of the parliament (reserved seat) Aroma Dutta said, "All of us should 
make a plan of action and give it to our prime minister, elaborating how we should execute our initiatives to fight violence against women and children. We want to do it with 
coordination of all concerned NGOs and government stakeholders." 

https://www.thedailystar.net/city/news/violence-against-women-children-cases-rising-govt-bodies-ngo-staff-busy-pandemic-1919493
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1 27 june 20 
 

Kaler 
Kantho 

27 June 20 Police 
Case  

Female Student 12 years 28 years Raped Constructi
on 
Worker 

Rural ধর্ িকে অন্তঃমত্ত্বা অনাথ সু্কাছাত্রী, াম্পি 

রাজবমবস্ত্র আিে(বোকার(ে, (২৭(জুন(

২০২০) 

গাইবান্ধার যগাদবন্দগলে দপতৃমাতৃহীন 

অিহায় এে সু্কেোেী (১২)-র িলঙ্গ যেৌশলে 

যপ্রলমর িম্পেত গলে তুলে তালে ধষ তলের 

অদভল ালগ শদনবার যমাদমনুে ইিোম (২৮) 

নালম এে বুদ্দক্তলে যগ্রপ্তার েলরলে পুদেশ।  

পুদেশ ও স্থানীয়রা জানান, উপলজোর 

িুেবাদে ইউদনয়লনর িুন্দইে প্রােদমে 

দবিুােলয়র ভবন দনম তাে োলজর দনম তাে দমদস্ত্র 

যমাদমনুে ইিোম (২৮) িীে তদিন ধলর োলজর 

িুবালি ওই গ্রালম অবস্থান েলর। এ িময় 

গ্রালমর িপ্তম যশ্রদের অনাে এে োেীর িালে 

গত প্রায় ৩-৪ মাি আলগ যেৌশলে যপ্রলমর 

িম্পেত গলে যতালে। দবদভন্ন িমলয় নানা 

প্রলোভন যিদখলয় ওই োেীর িালে যি 

শারীদরে িম্পেতও দতদর েলর।  এ অবস্থায় 

ওই োেী িন্তানিম্ভবা হলয় পেলে দবষয়টট 

ধীলর ধীলর গ্রালমর মানুলষর মালঝ জানাজাদন 

হয়। পরবতীলত েটনার দশোর ওই োেীর 

মামা পাশ্ব তবতী তােুেোনুপুর ইউদনয়লনর 

আব্দিু োফালরর যেলে দেটন দময়া শদনবার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928054
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928054
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বািী হলয় ধষ তে মামো িালয়র েরলে পুদেশ 

দনম তাোধীন িুন্দইে প্রােদমে দবিুােয় এোো 

যেলে েম্পট রাজদমদস্ত্র যমাদমনুেলে যগ্রপ্তার 

েলর।  

2 27 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

 
 

24 June 20 Police 
Case 

Female Student 11 years 18 years Kidnaped 
&  
Raped 

Neighbor Rural ঠােুরগাাঁওকয় বেক ারী অপহরে ও ধর্ িে 

মামাায়  ুিে যেপ্তার(বোকার(ে,( (২৭(

জুন(২০২০) 

িােুরগা াঁও িির উপলজোর িােন্দর 

ইউদনয়লন এে দেলশারীলে অপহরে ও 

ধষ তলের অদভল ালগর মামোয় িাদ্দির ইিোম 

(১৮) এেজনলে যগ্রপ্তার েলরলে িির োনা 

পুদেশ। ওদি জানান, িােন্দর যমাল্লাপাোর 

বাদিন্দা ওই দেলশারীর িালে পাশ্ববতী পঞ্চগে 

যজোর যবািা উপলজোর আরাজী িালোয়া 

গ্রালমর শদিেুে ইিোলমর যেলে িাদ্দির 

ইিোলমর েলয়েমাি পূলব ত যমাবাইে যিালন 

িম্পেত গলে ওলি। গত ২৪ জনু রালত িাদ্দির 

ওই দেলশারীর বাদেলত প্রলবশ েলর এবং 

দবলয়র প্রলোভন যিদখলয় িুিদেলয় তালে 

দনলয় পাদেলয়  ায়। এিময় বটৃি শুরু হলে 

িােন্দর মদহো েলেলজর বারান্দায় আশ্রয় 

যনয় তারা এবং যিখালনই দেলশারীলে 

যজারপূব তে ধষ তে েলর িাদ্দির। পরদিন 

আউদেয়াপুর ইউদনয়ন এোোয় এেটট 

বাদেলত ওই দেলশারীলে আটে েলর রালখ 

িাদ্দির ।  এদিলে যমলয়লে বাদেলত না যপলয় 

দনজ আত্মীয়স্বজলনর বাদেলত যখা াঁজাখুদ্দজ 

েলর ওই দেলশারীর বাবা। পলর যগাপন িূলে 

জানলত পালরন তার যমলয়লে আউদেয়াপুরস্থ 

এেটট বাদেলত আটদেলয় রাখা হলয়লে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928042
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928042
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স্থানীয়লির িালে দনলয় পলর যমলয়লে উদ্ধার 

েলরন দেলশারীর বাবা। পলর যমলয়র োে 

যেলে দবস্তাদরত জানলত যপলর শুরবার রালত 

িির োনায় িাদ্দির যহালিন ও তার মামা 

শুভলে আিাদম েলর এেটট অপহরে ও ধষ তে 

মামো িালয়র েলরন দেলশারীর বাবা।  

3 27 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

26 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 17 years Suicide Neighbor Rural অপমান মইকত না যপকর সু্কাছাত্রীর 

আত্মহতযা!(বোকার(ে,,(২৭(জুন(২০২০) 

অপমান িইলত না যপলর গোয় িদে দিলয় 

আত্মহতুা েরলো অিম যশ্রদের োেী 

আিলরাজা আক্তার (১৫)। এ েটনায় 

আত্মহতুা প্রলরাচনার অদভল ালগ মামো 

হলয়লে। পুদেশ আটে েলরলে যপ্রদমে অয়ন 

আেীলে (১৭)। পোতে রলয়লে রতন ও তেয় 

নালমর আরও িুই  ুবে। মামোর এজাহার 

িূলে জানালগলে, গত বহৃস্পদতবার দবোলে 

পূব ত পদরচলয় িুেধলর আিলরাজা ও অয়ন 

আেী মলটারিাইলেলে যবোলত যবর হয়। 

দবোে ৩টার দিলে দতল্লী-যিৌেতপুর িেলের 

েদেয়াে নামে স্থালন উদিয়মান  ুবিংে িাব 

েলরর িামলন তালির মলটারিাইলেে োমায় 

রতন (৩০) ও তেয়িহ (২৮) আরও েলয়ে 

 ুবে। তারা আিলরাজা ও অয়ন আেীলে 

িাব েলর িন্ধুা ৭টা প তন্ত আটলে রালখ। 

পলর নাদ্দজমুদ্দিলনর বাদেলত যপৌৌঁলে যিয়। এ 

িময় গ্রালমর দবদশি যোেজলনর িামলন 

আিলরাজালে দবলয়র প্রস্তাব যিয়া হয় 

অয়নলে। দেন্তু অয়ন রাদ্দজ হয়দন। পলর 

আিলরাজা গোয় িদে দিলয় আত্মহতুা েলর। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928099
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928099
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খবর যপলয় িন্ধুার দিলে যিৌেতপুর োনা 

পুদেশ আিলরাজার োশ উদ্ধার েলর।  

4 27 June 20 
Kaler 

Kontho 

26 June 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 30 years Raped 
Video of 
rape 

Neighbor Rural ছাত্রী ধর্ িকের বিবিও যেমিুকে,  ুিে 

যজাহাজকত(বোকার(ে,,(২৭(জুন(

২০২০) 

দিনাজপুলরর িুেবােীলত ধষ তে েলর দভদিও 

ধারে। এর পর আবার শারীদরে িম্পলেতর 

'আবিার', যিই আবিার না রাখায় আলগর 

েরা যিই ধষ তলের দভদিও যিিবুলে যেলে 

যিওয়ার অদভল ালগ দিরাজেু ইিোম (৩০) 

নালমর এে  ুবেলে যগ্রপ্তার েলরলে পুদেশ। 

স্থানীয়রা ও পুদেশ জানায়, িুেবােীর 

দশবনগর ইউদপর েক্ষেপুর পািেপাো 

এোোর এেটট সু্কলের নবম যশ্রদের ওই 

োেীলে েলয়েদিন পূলব ত তার বাবা মা’র 

অনুপদস্থলত বাদেলত এো যপলয় দিরাজেু 

ইিোম ধষ তে েলর যেৌশলে দভদিও ধারে 

েলর। ওই দভদিও যিদখলয় দিরাজেু ইিোম 

দিতীয়বার তালে ধষে ত েলর। তৃতীয়বার ধষ তে 

েরলত যগলে যমলয়টট বুঝলত পালর দভদিও 

যিদখলয় তার িলঙ্গ প্রতারো েরা হলে। তখন 

ওই োেী বাধা যিয়। এলত দিরাজ দক্ষপ্ত হলয় 

ধষ তলের দভদিও িামাদ্দজে য াগাল াগ মাধুলম 

যেলে যিয়। দভদিওটট দ্রতু এোোয় েদেলয় 

পলে। দবষয়টট জানলত যপলর ওই োেীর মা 

শুরবার রালত িুেবােী োনা পুদেশলে 

অবগত েলরন।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928002
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/928002
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5 26 June 20 
 

Daily Star 

24 June 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 25 years Raped Neighbor Rural Minor girl raped, one arrested (Daily 

Star, 26 June 2020) 

Police early yesterday arrested a youth in 

connection with a case for raping a 

minor girl in Sirajganj's Kamarkhand 

upazila on Wednesday. The arrestee, 

Monirul Islam, 25, is son of Abdul Hamid 

of Jamtoil Sheikhpara village in the 

upazila. Police produced the arrestee 

before a court yesterday afternoon that 

sent him to jail. Meanwhile, the seven-

year-old victim was admitted to Sirajganj 

General Hospital for medical test 

yesterday. Officer in Charge of 

Kamarkhand Police Station Habibul Islam 

said Monirul lured the girl and took her 

to his house on Wednesday and raped 

her. Hearing her screams, neighbours 

rushed to the spot and rescued her, but 

the culprit managed to flee the scene.. 

6 27 June 20 
 

Kaler 
kantho 

26 June 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 60 years Sexual 
Harassme
nt 

Van 
Driver 

Rural ৭ম যশ্রবের ছাত্রীকে উফযক্ত, ৬০ িছকরর 

িৃকদ্ধর যজা(বোকার(ে, (২৭(জুন(

২০২০) 

৭ম যশ্রদের োেীলে উফুক্ত েরািহ নানা 

অপরালধ নোইলের নোগাদত োনার 

পাদনপাো গ্রালমর আইয়ুব আেী খন্দোর 

নালম (৬০) এে বুদ্দক্তলে দতন মালির 

োরািণ্ড দিলয়লেন ভ্রামুমাে আিােত। 

নোগাদত োনা পুদেশ অদভ ুক্ত আইয়বু 

https://www.thedailystar.net/country/news/minor-girl-raped-one-arrested-1920777
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/927928
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/27/927928
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আেীলে আটে েলর শুরবার িুপুলর োদেয়া 

উপলজো িহোরী েদমশনার (ভূদম) ও 

দনব তাহী মুাদ্দজলস্টলটর ভ্রামুমাে আিােলত 

হাদ্দজর েরলে দতদন ওই োরািণ্ড যিন।  

ভ্রামুমাে আিােত িূলে জানা  ায়, অদভ ুক্ত 

বুদ্দক্ত িপ্তম যশ্রদেলত পেুয়া এে োেীর দিলে 

েটুদ্দক্ত েরলতা। বততমালন েলরানাভাইরালির 

োরলে দবিুােয় বন্ধ োোয় ওই োেী বাদে 

যেলে পালশর বাজালর  াওয়া জনু আইয়ুব 

আেীর ভুালন উলি। চেদত পলে আইয়ুব 

আেী তালে েুপ্রস্তাব যিয় ও শরীলরর 

আপদফের স্থালন হাত যিয়। পলর যমলয়টট 

বাদেলত এলি তার মালে জানালে পদরবালরর 

পক্ষ যেলে নোগাদত োনায় এেটট অদভল াগ 

িালয়র েরা হয়। এরপর পুদেশ তালে যগ্রপ্তার 

েলর ভ্রামুমাে আিােলত হাদ্দজর েলর। 

আইয়ুব আেী পাদনপাো গ্রালমর োো দময়া 

খন্দোলরর যেলে। যপশায় দতদন এেজন 

ভুানচােে।  িহোরী েদমশনার (ভূদম) ও 

দনব তাহী মুাদ্দজলেট যমা. নাদ্দজবুে আেম 

গেমাধুমলে দবষয়টট দনদ্দিত েলর বলেন, 

অদভ ুক্ত বুদ্দক্ত দনলজর যিাষ স্বীোর েরায় 

তালে দতন মালির দবনাশ্রম োরািণ্ড যিয়া 

হলয়লে। 

7 27 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

25 June 20 Police 
Case 

Male Student 15 years Not 
available 

Kidnaped 
& 
Murdered 

Neighborr Rural িাো না যপকয় সু্কাছাত্রকে হতযা েকর 

মাটিকত পুকত রাকখ ওরা(িালাাকদ  

তবতবদন, ২৭ জুন ২০২০) 

মুদ্দক্তপলের টাো না যপলয় শরীয়তপুলরর 
জাদ্দজরা উপলজোর নাওলিাবা ইউদনয়লনর 
শাদেে ( ১৫)  নালমর এে সু্কেোেলে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/27/542987
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/27/542987


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 

হতুা েলর মাটটলত পুলত রাখা হয়। 
শুরবার দিবারাত িালে ৩টার দিলে 
পাশ তবতী ইউদনয়ন পদ্দিম নাওলিাবা 
যেলে শাদেলের মরলিহ উদ্ধার েলর 
পুদেশ। শাদেে পূব ত নাওলিাবা ইউদনয়লনর 
হাজী োোই মািবর োদ্দন্দ গ্রালমর 
িাোম মািবলরর অিম যশ্রদেলত পেুয়া 
যেলে। গত ২৫ জনু দবোে িালে ৩টার 
দিলে দ্দরলেট যখোর েো বলে বাদে 
যেলে যিলে যনয় অদভ ুক্তরা। পলর তারা 
শাদেলের বাবালে যিান েলর ৫ েক্ষ 
টাো মুদ্দক্তপে িাদব েলর িময় যবলধ 
যিয়। িদরদ্র বাবা টাো যজাগার েরলত 
না যপলর পুদেশলে জানালে তারা 
শাদেেলে শ্বািলরাধ েলর যমলর পাশ্ব তবতী 
ইউদনয়লনর এেটট িাাঁো স্থালন মাটটলত 
পুলত রালখ।  এ েটনায় জাদ্দজরা োনায় 
৬ জনলে আশাদম েলর শাদেলের বাবা 
বািী হলয় মামো েরলে যমাবাইে 
রদেংএর মাধুলম ২ জনলে আটে 
েলরলে পুদেশ। এ দবষলয় যপ্রি দব্রদিং 
েলরলে শরীয়তপুর যজো পুদেশ।  

8 26 June 20 
Kaler 

Kontho 

23 June 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 16 years 
25 years 
16 years 
18 years 
25 years 
25 years 

Kidnaped 
& 
Gang 
Raped 

Neighbor Rural সু্কাছাত্রীকে মলিিদ্ধ ধর্ িে মামাার ৬ 

আমাবম যেপ্তার(বোকার(ে, (২৬((জুন(

২০২০) 

সু্কেোেীলে িংেবদ্ধ ধষ তে মামোর ৬ জন 

আিাদমলে রাজবােীর বাদেয়াোদ্দন্দ োনা 

পুদেশ ২৪ েণ্টার মলধুই যগ্রপ্তার েরলত 

িক্ষম হলয়লে। যগ্রপ্তারেৃতলির শুরবার 

িুপুলর আিােলত পািালনা হলয়লে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/26/927649
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/26/927649
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জানালগলে, নবম যশ্রদেলত পেুয়া যমলয়লে 

িংেবদ্ধ ধষ তলের অদভল ালগ মা বািী হলয় 

বহৃস্পদতবার দবোলে ৬ জলনর নাম উলল্লখ 

েলর বাদেয়াোদ্দন্দ োনায় দেদখত এজাহার 

িাদখে েলরন। এজাহার আমলে দনলয় 

মামোয় তিন্তোরী েম তেততা দহলিলব িাদয়ত্ব 

যনন বাদেয়াোদ্দন্দ োনার অদিিার ইনচাজত 

(ওদি) এ যে এম আজমে হুিা। োনা িূলে 

জানা  ায়, গত মঙ্গেবার (২৩ জনু) রাত 

িালে ১০টার দিলে আিাদমরা ওই সু্কেোেীর 

বাদে যেলে অপহরে েলর দনলয় পাশ্ববতী 

বহরপুর ইউদনয়লনর দবেটাদেগাো নামে 

স্থালন দনলয় পাোরলম ধষ তে েলর। অজ্ঞান 

অবস্থায় তালে বাদের পালশ পুেুর চাোয় 

যিলে যরলখ  ায়।  

9 26 June 20 
 

Samokal 

24 June 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

8 years 33 years Raped Neighbor Urban যগাপাাগকে তবতিন্ধী ব শুকে 

ধর্ িে(মমোা, ২৬ জুন ২০২০) 

যগাপােগলে প্রদতবন্ধী এে দশশুলে ধষ তলের 

অদভল াগ পাওয়া যগলে। িম্প্রদত িির 

উপলজোর এ েটনায় বুধবার আট বের 

বয়িী ওই দশশুর মা বািী হলয় যগাপােগে 

িির োনায় মামো েলরলেন। ওই দশশুর মা 

জানান, দতদন গ্রালমর মলধু এেটট যবিরোদর 

িালম ত চােদর েলরন। গত ২৩ জনু িোে ৬ 

টার দিলে দতদন প্রদতবন্ধী যমলয়লে েলর যরলখ 

েম তস্থলে চলে  ান। প্রদতলবশী যখাো খালনর 

যেলে বখালট রইচ খান (৩৩) তার প্রদতবন্ধী 

যমলয়লে িুিদেলয় ের যেলে পাশ্ববতী পাট 

যক্ষলত দনলয় দগলয় ধষ তে েলর পাদেলয়  ায়। 

মা েম তস্থে যেলে দিলর যমলয়র োলে এ 

https://samakal.com/whole-country/article/200628306/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%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
https://samakal.com/whole-country/article/200628306/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%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
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েটনার বে তনা শুলন পুদেশলে জানান। পলরর 

দিন দতদন বািী হলয় রইচলে আিাদম েলর 

যগাপােগে োনায় এেটট ধষ তে মামো 

েলরন।  

10 23 June 20 
 

Samokal 

22 June 20 Police 
Case 

Male Child Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

Neighbor Rural চুবরর অবিক াকগ বেক ারকে ‘িাাঁ িাা’, 

যমম্বারমহ আিে ২(বমমোা(২৩(জুন(

২০২০) 

মিদ্দজলির যিাোর পুালনলের বুাটাদর 
চুদরর অদভল ালগ এে দেলশারলে বাদে 
যেলে যিলে এলন বা াঁলশর িলঙ্গ যবাঁলধ 
অমানদবে দন তাতলনর অদভল াগ উলিলে 
ইউদপ িিিুিহ েলয়েজন মাতিলরর 
দবরুলদ্ধ। েটনা জানলত যপলর রালতই 

পুদেশ িুপালরর দনলিতলশ ইউদপ িিিুিহ 
িুইজনলে আটে েলরলে পুদেশ।  
পুদেশ ও স্থানীয়রা জানায়,  প্রায় িু’িপ্তাহ 

আলগ মংোরেুটট মিদ্দজলির যিাোলরর 
বুাটাদর চুদর হয়। এরপর যিামবার িুপুর 
িালে ১২টার দিলে যচার িলন্দলহ  
দেলশার মাহবুবুর রহমানলে বাদের 
আদঙ্গনায় গালের িলঙ্গ যবাঁলধ অমানদবে 
দন তাতন েরা হয়। এিময় যি চুদরর 
দবষয়টট অস্বীোর েরলে আরও যবদশ 
দন তাতন েরা হয়। এ িময় তার যোমর 
যেলে পা প তন্ত বা াঁশিো দিলয় দন তাতন 
েলরন মংোরেুটট গ্রালমর বাদিন্দা 
বেদিয়া ইউদপ িিিু রাজ ু আহলম্মি,  

যপেেু মুিীর যেলে জাির আেী মুদ্দি,  

িজে েদবরালজর যেলে আয়নাে হে,  

https://samakal.com/whole-country/article/200627911/%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%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B6%E0%A6%A1%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E2%80%99-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://samakal.com/whole-country/article/200627911/%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%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B6%E0%A6%A1%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E2%80%99-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
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আব্দেু জদেে,  মৃত যিানাউল্লার যেলে 

জাহান উদ্দিন,  মৃত আেী আহম্মলির 

যেলে আব্দেু হান্নানিহ অন্নত ১০ যেলে 
১২ জন। এ িময় দেলশার মাহাবুবরু 
রহমালনর দচৎোলর মা মালেো যবগম 
যেলেলে উদ্ধার েরলত যগলে তার 
িামলন আরও যবদশ েলর দন তাতন 
চাোলনা হয়। তার মা এদগলয় আিলে 
তালেও দেে েুদষ মারা হয়। এে প তালয় 
দন তাতলন দেলশার অজ্ঞান হলয় পেলে 
তার মালে বাদেলত দনলয় য লত বলে 
যেলে যিন দন তাতনোরীরা। পলর বাদেলত 
আিার পর অিুস্থ হলয় 
পেলে ভূরুঙ্গামারী স্বাস্থু েমলেলে ভদতত 

েরা হয় তালে। বততমালন যি 
দচদেৎিাধীন রলয়লে। 

11 24 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

17 June 20 Police 
Case 

Male Child 15 years 50 years Murdered Neighbor Rural গাছ যথকে োাঁঠাা যপকড় খাওয়ায় 

বেক ারকে বপটিকয় হতযা!(বোকার(ে, (

২৪(জুন(২০২০) 

যমৌেভীবাজালরর েুোউোয় টটোর গাে 

যেলে োাঁিাে যপলে খাওয়ায় িােমান 

আহমি নালম ১৫ বেলরর এে দেলশারলে 

োটি দিলয় দপটটলয় দনম তমভালব হতুা েলরন 

৫০ বের বয়িী এে বুদ্দক্ত। এ নশৃংি 

হতুাোলণ্ডর িলঙ্গ জদেত যতারাব খা াঁলে 

আটে েলরলে পুদেশ। পুদেলশর প্রােদমে 

দ্দজজ্ঞািাবালি হতুার েো স্বীোর েলরন 

আিাদম যতারাব খা াঁ।  গত ১৭ জনু যবো 

১১টার দিলে িােমান আহমি বাদের পালশ 

এেটট টটো যেলে জ্বাোদন োি আনলত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/927037
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/927037
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 ায়। ‘দেলশার িােমান েটনার দিন যতারাব 

খা াঁর মাদেোনাধীন টটোয় দগলয় গাে যেলে 

পাো োাঁিাে যপলে খায়। এিময় যতারাব খা াঁ 

দবষয়টট যিখলত যপলয় িােমানলে োটি দিলয় 

যিৌৌঁোদন যিন। যিৌৌঁে যখলয় অপর এেটট 

টটোয় দগলয় যি পলে  ায়। তখন যতারাব 

হালত োো োটি দিলয় িােমানলে যপটালত 

োলেন। এলত তার নাে ও মাোয় আোত 

যপলয় েটনাস্থলে মারা  ায় িােমান। পলর 

টটো যেলে দনলচ িােমালনর োশ যিলে 

দিলয় যিখান যেলে িটলে পলে 

যতারাব।খবর যপলয় গহীন টটো যেলে তার 

োশ উদ্ধার েলর পুদেশ।  এ েটনায় 

িােমালনর মা িােমা যবগম অজ্ঞাত আিাদম 

দিলয় োনায় এেটট হতুা মামো িালয়র 

েলরন।  

12 24 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

24 June 20 News 
report 

Female Child 15 years Not 
available 

Sexual 
Harassme
nt 

Father Rural এে িছর ধকর যমকয়কে িািার য ৌন 

বন িাতন! িমা োময মাবাম((বোকার(

ে, (২৪(জুন(২০২০) 

দিরাজগলের যবেেুদচলত দপতার িারা য ৌন 

দন তাতলনর দশোর হলয়লে এে দেলশারী। গত 

এে বের ধলর যি এই দন তাতলনর দশোর 

হলেও যি পাদরবাদরেভালব যোন প্রদতোর 

পায়দন বলে অদভল াগ রলয়লে। অবলশলষ যি 

তার এই দন তাতলনর েটনা এোোবািীলে 

জানালে বুধবার দবোলে গ্রামু িাদেি বলি। 

িাদেি দবিলে এই দেলশারী তার উপর 

দন তাতলনর বে তনা দিলেও যিখালন উপদস্থত 

হয়দন অদভ ুক্ত দপতা মদনরুে ইিোম। এ 

অবস্থায় দেলশারীলে স্থানীয় এে মদহো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926918
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926918
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ইউদপ িিলিুর যহিাজলত রাখা হলয়লে। 

দেলশারীর পদরবার ও স্থানীয় িূলে জানা  ায়, 

যবেেুদচ উপলজোর রাজাপুর ইউদনয়লনর 

চর আগুদরয়া গ্রালমর মদনরুে ইিোম প্রায় 

১২ বের আলগ তার প্রেম স্ত্রীলে তাোে 

দিলয় দিতীয় দবলয় েলর। এরপর যি তার 

প্রেম স্ত্রীর গলভত িুই দশশু িন্তানলে িফে 

যিওয়ার যচিা েলর। ২ বেলরর দশশু েনুালে 

অনুে িফে দিলেও দতন বের বয়িী বে 

যমলয়টটলে িফে দিলত পালরদন। দশশুটটর 

বয়ি  খন ১৩ যপদরলয়লে তখন যেলেই তার 

বাবার দন তাতলনর দশোর হলয়লে বলে জানা 

যগলে। দন তাদততা দেলশারী (১৫) বুধবার 

িুপুলর এই প্রদতলবিেলে জানায়, গত এে 

বের আলগ যেলেই মালঝ মলধুই তার বাবা 

য ৌন দন তাতন শুরু েলর। িতমালয়র 

অনুপদস্থদতলত তার এই দন তাতলনর মাো 

আলরা যবলে য লতা। য ৌন দন তাতলনর এই 

েটনাটট োলরা োলে প্রোশ েরলে তার হাত 

পা যবাঁলধ নিীলত  ভাদিলয় যিলব বলে ভয় 

যিখায় তার বাবা। ওই দেলশারী আলরা জানায়, 

এর পলরও তার িািী ও িািালে দবষয়টট যি 

জাদনলয়লে দেন্ত যোন বুবস্থা যনওয়া যতা 

িলূরর েো উলটা তালেই আলরা ভয়-ভীদত 

যিদখলয় তার মুখ বন্ধ রাখার যচিা চাদেলয়লে 

তার িািা-িািী। যোন উপায় না যপলয় ২ 

িপ্তাহ আলগ স্থানীয়লির িহায়তায় অলনুর 

বাদেলত োজ েরলত দগলয়দেলো যি। যিখান 

যেলেও তার বাবা তালে ধলর এলনলে। 

োন্নাজদেত েলে দেলশারীর এমন অবস্থা 

হলত মুদ্দক্তর জনু িবার িহায়তা োমনা 
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েলর। বততমালন যমলয়টট স্থানীয় মদহো ইউদপ 

িিিু আেদেমা খাতুলনর োলে রলয়লে।  দি 

যোন এনদ্দজও বা অনু যোন িামাদ্দজে বা 

নারীলির িহায়তা প্রদতষ্ঠান এদগলয় আলি 

তাহলে যমলয়টট হয়লতা নুায় দবচার পালব। 

 

13 24 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

24 June 20 News 
Report 

Female Student 14 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Urban িগুড়ায় সু্কাছাত্রীর আত্মহতযা((বোকার(

ে, (২৪(জুন(২০২০) 

যমাবাইে যিান না যপলয় বগুোয় নওদম 

পারদভন (১৪) নালমর িশম যশ্রদের এে োেী 

আত্মহতুা েলরলে। বুধবার যভাররালতর 

যোলনা এেিময় নাটাইপাো ধাওয়াপাো 

এোোয় দনজ বাদেলত গোয় িাাঁি দিলয় ওই 

সু্কেোেী আত্মহতুা েলর।  এিআই যিালহে 

রানা আরও জানান, যমলয়টটর বাবা প্রবালি 

োলে। ধাওয়াপাোয় যি মা ও চাচালির িলঙ্গ 

োেত। যি িীে তদিন যেলে ১টট স্মাটতলিান 

পাওয়ার জনু যজি েলর আিদেে। িব তলশষ 

তার বাদে যেলে তালে ঈিুে দিতলরর পলরও 

যমাবাইে যিান দেলন যিওয়ার েো বেলেও 

যশষ প তন্ত যিয়দন। এ োরলে যি যভাররালত 

মালয়র ওপর অদভমান েলর েলরর চাোর 

বা াঁলশর িালে গোয় িাাঁি দিলয় আত্মহতুা 

েলর।  বগুো িির োনার ওদি এি এম 

বদিউজ্জামান জানান, পদরবালরর পক্ষ যেলে 

োলরা অদভল াগ না োোয় যোলনা মামো 

িালয়র হয়দন। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926868
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14 24 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

23 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural িাইকয়র যখাাঁকজ একম দািদ্ধ ধর্ িকের 

ব োর ব ক্ষাথী(বোকার(ে, (২৪(জুন(

২০২০) 

োেমদনরহাট যেলে ভাইলয়র যখা াঁলজ 

বিরগলে এলি নবম যশ্রদের এে দশক্ষােী 

িেবদ্ধ হলয় ধষ তলের দশোর হওয়ার 

অদভল াগ পাওয়া যগলে। ভাইলয়র টিোনায় 

যপৌৌঁলে যিওয়ার েো বলে ওই দশক্ষােীলে 

দনলয় ধষ তে েলর েলয়েজন পাষণ্ড। এ 

েটনায় আজ বুধবার (২৪ জনু) বিরগে 

োনায় মামোর প্রদ্দরয়া চেলে। েটনাটট েলট 

গতোে মঙ্গেবার রালত বিরগে 

উপলজোর রামনােপুর ইউদনয়লনর চুতরীর 

যমাে এোোয়। যমলয়টটলে উদ্ধারোরী এে 

 ুবেলে আটে েলরলে পুদেশ। স্থানীয় ও 

োনা িূলে জানা  ায়, োেমদনরহাট িির 

উপলজোর হারাটট এোো যেলে নবম 

যশ্রদের ওই োেী তার ভাইলয়র যখা াঁলজ 

বািল ালগ বিরগলে আলি। যিখান যেলে 

যমলয়টট বুাটাদরচাদেত অলটাচাদেত গাদেলত 

েলর পাব ততীপুর উপলজোর যখাোহাটট 

এোোয়  াওয়ার জনু বিরগে-পাব ততীপুর 

িেলের চুতরীর যমালে নালম। তখন রাত 

প্রায় িালে ৮টা। এ িময় েলয়ে  ুবে 

যমলয়টটর গদতদবদধ যিলখ যোোয়  ালব 

জানলত চায়। যমলয়টট জানায় তার বাদে 

োেমদনরহালট। যখাোহাটট এোোয় তার বে 

ভাই োলেন। দেন্তু টিোনা পুলরাপুদর বেলত 

পালরদন যমলয়টট। পলর যমলয়টটলে ভাইলয়র 

টিোনায় যপৌৌঁলে যিওয়ার েো বলে এেটট 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926841
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926841
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েোবাগালন দনলয় ধষ তে চাোয় পাষণ্ডরা। 

এেপ তালয় যমলয়টট গুরুতর অিসু্থ হলয় 

পেলে পালশর জকনে এে বুদ্দক্তর বাদেলত 

যরলখ পাদেলয়  ায় তারা। 

15 24 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

24 June 20 Police 
Case 

Female Student 12 years Not 
available 

Suicide Mother Rural রাঙ্গািাাীকত সু্কাছাত্রীর ঝুান্ত াা  

উদ্ধার((বোকার(ে, (২৪(জুন(২০২০) 

পটুয়াখােীর রাঙ্গাবােী উপলজোয় পাদখ 

আক্তার (১২) নালমর এে পঞ্চম যশ্রদে পেুয়া 

সু্কেোেেীর োশ উদ্ধার েলরলে পুদেশ। 

বুধবার িোলে উপলজোর যোটবাইশদিয়া 

ইউদনয়লনর গদহনখােী গ্রাম যেলে োশটট 

উদ্ধার েরা হয়। পাদখ ওই ইউদনয়লনর 

গদহনখােী িরোদর প্রােদমে দবিুােলয়র 

োেী এবং গদহনখােী গ্রালমর আেী 

আেবলরর যমলয়।  স্থানীয়রা জানায়, 

মঙ্গেবার রাত যিেটায় দনজ েলরর মলধু 

পাদখর ঝুেন্ত োশ যিখলত পায় পদরবালরর 

যোেজন। পলর তালির আহাজাদর শুলন 

স্থানীয়রা েুলট আলি। প্রদতলবশীলির িাদব, 

তুে েটনা দনলয় মঙ্গেবার রালত পাদখর মা 

আয়শা যবগম তার যমলয়লে যপটায়। ধারো 

েরা হলে, এ োরলে মালয়র িলঙ্গ অদভমান 

েলর পাদখ গোয় িাাঁি দিলয় আত্মহতুা েলর।   

রাঙ্গাবােী োনার ওদি আেী আহলম্মি বলেন, 

েটনাস্থলে দগলয় পুদেশ োশটট উদ্ধার েলর 

ময়নাতিলন্তর জনু পটুয়াখােী মলগ ত 

পাটিলয়লে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926792
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/24/926792
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16 22 June 20 
Samokal 

19 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 32 years 
35 years 

Raped Neighbor Urban হাত- মুখ যিাঁকধ সু্কাছাত্রীকে ধর্ িে,  

 ুিে যেেতার(বমমোা(২২(জুকন(
২০২০) 

নালটালরর বোইগ্রালম অিম যশ্রদে পেুয়া 
এে োেীলে ধষ তলের অদভল ালগ োনায় 
মামো িালয়র েরা হলয়লে। এ েটনায় 
পুদেশ যিামবার িোলে বনপাো 
যপৌরিভার যবরপাো এোোর আব্দেু 
মান্নালনর যেলে দিদ্দিেুর রহমানলে 
( ৩২)  যগ্রিতার েলরলে। তলব আলরে 
আিাদম এেই এোোর বািশা দময়ার 
যেলে রদিেুে ইিোম ( ৩৫)  পোতে 
রলয়লেন।   পুদেশ ও মামো িূলে 
জানা  ায় ,  গত শুরবার দবলেলে 
বাদের অিলূর দবলে শাে তুেলত  ায় ওই 
সু্কেোেী। এিময় অদভ ুক্ত রদিেুে 
ইিোম ও তার িহল াগী দিদ্দিেুর 
রহমান যিদশয় অলস্ত্রর ভয় যিদখলয় 
পালশর ভুট্টা যক্ষলত দনলয়  ান তালে। 
যিখালন দনলয় োেীর হাত- মুখ যবলধ 
রদিেুে তালে ধষ তে েলরন। এে প তালয় 
যেৌশলে ওই োেী মুলখর বা াঁধন খুলে 
দচৎোর দিলে স্থানীয়রা এদগলয় এলে 
তারা পাদেলয়  ান। পলর োেী বাদে 
দিলর তার মালে দবস্তাদরত জানায়। 
যরাববার রালত রদিেুে ও দিদ্দিেুলরর 
নালম োনায় মামো িালয়র েলরন োেীর 
মা। 

https://samakal.com/whole-country/article/200627784/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200627784/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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17 22 June 20 
 

Samokal 

21 June 20 News 
Report 

Female Child 3 years Not 
availablr 

Daughter 
sales 
  

Mother 
& 
Father 

Rural িাবায়াোন্দিকত ৩ বদন িয়মী েনযা 
মন্তান বিন্দক্রর অবিক াগ(বমমোা(২২(
জুন(২০২০) 

রাজবােীর বাদেয়াোদ্দন্দলত ৫০ হাজার 
টাোয় দতন দিলনর েনুা িন্তানলে 
দবদ্দরর অদভল াগ উলিলে এে িম্পদতর 
দবরুলদ্ধ।  যরাববার উপলজোর জামােপুর 
ইউদনয়লনর তুেশী বরাট গ্রালম এ েটনা 
েলট। অদভ ুক্ত িম্পদত হলেন ওই গ্রালমর 
িাদহবুে ও তার স্ত্রী। বের িুলয়ে আলগ 
তারা দনলজলির আরও এেটট েনুা 
িন্তান দবদ্দর েলরলেন বলে অদভল াগ 
আলে। তলব পদরবালরর পক্ষ যেলে ওই 
িম্পদতলে মানদিে প্রদতবন্ধী বলে িাদব 
েরা হলয়লে।  স্থানীয় িূলে জানা যগলে,  

িাদহবুে িম্পদতর পরপর িুটট যেলে 
জেগ্রহে েলর।  ালির এেজলনর বয়ি 
েয় বের,  অনুজলনর বয়ি চার। যেলে 

িুটট তালির োলেই আলে। বের িুলয়ে 
আলগ ওই িম্পদতর এেটট েনুা িন্তান 
জে যনয়। পলর তারা দশশুটটলে 
উপলজোর যবরুদে গ্রালমরএে বুদ্দক্তর 
োলে দবদ্দর েলর যিয়। িব তলশষ যরাববার 
তালির দতন দিন বয়িী েনুা দশশুটটলে 
িাতক্ষীরা যজোর এে দনীঃিন্তান 
িম্পদতর োলে দবদ্দর েলর যিন। ইউদপ 
যচয়ারমুান ইউনুি আেী িিতার জানান,  

 ারা িন্তান দনলয়লেন তালিরলে যিরত 
দিলয় দিলত বলেদে। বাদেয়াোদ্দন্দ 
উপলজো দনব তাহী েম তেততা এলেএম 

https://samakal.com/whole-country/article/200627761/%E0%A7%A9-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%9F%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/200627761/%E0%A7%A9-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%9F%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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যহিালয়তুে ইিোম বলেন,  দশশু িন্তান 

দবদ্দর িামাদ্দজে অপরাধ।  দি যেউ 
পােন েরার জনু দনলয় োলে যিটা 
আইনানু ায়ী যনওয়া উদচত দেে। এ 
বুাপালর যখা াঁজ দনলয়  ো ে বুবস্থা যনয়া 
হলব বলেও জানান দতদন। 

18 22 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

20 June 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 18 years Suicide Neighbor Urban যতবমকের ততারোয় সু্কা ব ক্ষাথীর 
আত্মহতযা((বোকার(ে, (২২(জুন(২০২০) 

নারায়েগলের রূপগলে যপ্রদমলের 
প্রতারো ও অপমান িহু েরলত না 
যপলর যপ্রদমো ইরা আক্তার ( ১৬)  নালম 

এে িশম যশ্রদের এে দশক্ষােী 
আত্মহতুা েলরলে বলে অদভল াগ পাওয়া 
যগলে। এ েটনায় দনহত দশক্ষােীর মা 
বািী হলয় রূপগে োনায় এেটট 
অদভল াগ িালয়র েলরলেন। দনহলতর মা 
যিদেনা আক্তার জানান,  যমলয় ইরা 

আক্তার তারালবা হাটটপাো এোোর মা 
দেোরগালটতন অুাে হাই সু্কলের িশম 
যশ্রদের দশক্ষােী। তারালবা িদক্ষেপাো 
এোোর বািলের যেলে ইমন ( ১৮)  

দবলয়র প্রলোভন যিদখলয় ইরা আক্তালরর 
িলঙ্গ যপ্রলমর েেনা েলর অকবধ 
শারীদরে িম্পে িম্পেত গলে যতালে। 
তালির িুজলনর মলধু এ শারীদরে িম্পেত 
দতন বের স্থায়ী হয়। ইমন যবশদেেু দিন 
ধলর ইরালে উলপক্ষা েলর অনু যমলয়র 
িলঙ্গ িম্পেত গলে যতালে। গত শদনবার 
ইমলনর িালে ইরার যিখা হলে যি 
ইমনলে বুঝালনা যচিা েলরন। দেন্তু ইমন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926123
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926123
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ইরালে দবলয় েরলব না বলে জানায়। 

উলটা ইমন ইরালে বলে’ তুই গোয় 

িাাঁি োদগলয় মরলত পাদরে না,  তুই 

মরলে আদম শাদন্ত পাইতাম’। যিদিন 

দবলেলেই এ েটনা েলট। এ েটনায় 
অদভ ুক্ত ইমনলে যগ্রপ্তার েরা হলয়লে। 

19 22 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

16 June 20 News 
Report 

Female Student 15 years Not 
available 

Gang 
Rape 

Neighbor Rural হবিগকে দা যিাঁকধ মাাঁওতাা 
বেক ারীকে ধর্ িে((বোকার(ে, (২২(জুন((
২০২০) 

হদবগলের চুনারুোট উপলজোর িারাগা াঁও 
চা বাগালনর এে িা াঁওতাে দেলশারী ও 
দমরপুর বাদেো উচ্চ দবিুােলয়র অিম 
যশ্রদের োেীলে মুলখ রুমাে গুলজ ধষ তে 
েলরলে চা বাগালনর দতন  ুবে। তালির 
পাষদবে দন তাতলন অিুস্থ হলয় হদবগে 
আধুদনে যজোিির হািপাতালে ভদতত 
আলে ওই িা াঁওতাে দেলশারী। ধষ তলের 
দশোর দেলশারী ও তার োোলতা ভাই 
িীপংের িাওতাে জানান,  গত ১৬ জনু 

িুপুলর িা াঁওতাে েনুাটট িারাগা াঁও চা 
বাগালন পাো োইন বদ্দস্তলত েলর এো 
দেে। ওই িুল ালগ িারাগা াঁও চা বাগালনর 
িীলপশ যবানাজী,  দিপাে তন্তবায়,  বে ু

যগায়াো নালম দতন  ুবে ওই দেলশারীর 
েলর িুলে তার হাত পা যবাঁলধ মুলখ 
োপে গুলজ তালে পাোরলম ধষ তে 
েলর। ধষ তলের এে প তালয় যমলয়টট জ্ঞান 
হাদরলয় যিলে। এ িৃশু আোশ যগায়াো 
নালম এে দেলশার যিলখ যিোয় তালেও 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926110
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/926110
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দতন ধষ তে দপটটলয়লে। এ েটনা বাগালন 
জানাজাদন হলে বুাপে যতােপাে িৃটি 
হয়। ধষ তলের দশোর দেলশারীলে গুরুতর 
অবস্থায় হদবগে আধুদনে যজো িির 
হািপাতালে ভদতত েরা হলয়লে। চুনারুোট 
োনা ওদি যশখ নাজমূে যহালিলনর িালে 
য াগাল াগ েরা হলে দতদন বলেন,  

েটনাটট আমালে অলনলেই যিালন 
জাদনলয়লে। এখনও োনায় যেউ দেদখত 
অদভল াগ যিয়দন। তলব আমরা েটনাটট 
যখা াঁজ- খবর দনলত শুরু েলরদে।   

20 22 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

15 Sep 
2019 

Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural ১৫ িছকরর যমকয়টি এখন নয় মাকমর 
অন্তঃমত্ত্বা,  ধর্ িে যেপ্তার((বোকার(ে, (

২২(জুকন(২০২০) 

ব্রাহ্মেবাদেয়ায় ১৫ বেলরর এে দেলশারী 
এখন নয় মালির অন্তীঃিত্ত্বা। দবলয়র েো 
বলে যমলয়র বাবার োে যেলে টাো 
আিায় েরলেও ওই যিটট বাস্তবায়ন েরা 
হয়দন। এ অবস্থায় োনায় মামো হলে 
পুদেশ বাবা- মািহ ধষ তেলে যগ্রপ্তার 

েলরলে। মামোর এজহার িূলে জানা 
যগলে,  িপ্তম যশ্রদের ওই োেী দবিুােলয় 

আিা  াওয়ার পলে ইলেেরদন· যিাোলনর 

েম তচাদর িাদ্দির যপ্রলমর প্রস্তাব দিত। গত 
বেলরর ১৫ যিলেম্বর সু্কে যেলে যিরার 
পলে সু্কে িংেি গ্রামীে বুাংলের যপেলন 
ভয়ভীদত যিদখলয় তালে ধষ তে েলর 
িাদ্দির। পরবতীলত ধষ তলের েটনা 
িবাইলে বলে দিলব বলে এোদধেবার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/925945
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/22/925945
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ধষ তে েলর দেলশারীলে।  দবষয়টট ওই 
দেলশারীর মা- বাবা জানলত পালর। পলর 

২০২০ িালে ২৫ যম হদবগে যজোর 
মাধবপুর উপলজোর দততাি দশশু ও 
যজনালরে হািপাতালে দনলয় দেলশাদরলে 
আে্রািলনাগ্রাি েলর।  ালত যমলয়টট ২৯ 
িপ্তালহর অন্তীঃিত্ত্বার দরলপাটত আলি।  

এরপর দেলশারীর বাবা স্থানীয়লির মাধুলম 
ধষ তলের িলঙ্গ দবলয় দিলয় দবষয়টট দনষ্পদফ 
েরলত চায়। পলর তারা দবলয়র খরচ 
বাবি ৫০ হাজার টাো আিায় েলর 
দেলশারীর বাবার োে যেলে। দবলয় বাবি 
আলরা টাো চান ধষ তলের বাবা। এে 
প তালয় টাো দিলত না পারায় দবলয় যভলে 
যিন ধষ তলের বাবা আলনায়ার। এ অবস্থায় 
দেলশারীর বাবা রদববার নাদিরনগর োনায় 
মামো িালয়র েলরন। নাদিরনগর োনা 
পুদেশ পদরিতশে ( তিন্ত)  যমা.  েদবর 

যহালিন মামো িালয়র ও যগ্রপ্তালরর 
দবষয়টট দনদ্দিত েলরলেন।  

21 21 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

21 June 20 Police 
Case 

Female Child 3 years 17 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Urban বতন িছকরর ব শুকে য ৌন বনপীড়ন,  

বেক ার যেপ্তার(বোকার(ে, (২১(জুন(
২০২০) 

জয়পুরহালটর আলেেপুর যপৌর িিলর 
দতন বেলরর এে দশশুলে য ৌন 
দনপীেলনর অদভল ালগ দমনহাজ যহালিন 
( ১৭)  নালমর এে দেলশারলে যগ্রপ্তার 

েলরলে পুদেশ। রদববার িুপুলর যপৌরিভার 
শান্তা মহল্লা যেলে তালে যগ্রপ্তার েরা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/21/925710
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/21/925710


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 

হয়। যগ্রপ্তারেৃত দেলশার উপলজোর 
শান্তা গ্রালমর যহালিন আেীর যেলে। 
আলেেপরু োনার ভারপ্রাপ্ত ( ওদি)  

েম তেততা আব ু ওবালয়ি জানান,  ওইদিন 

িুপুলর দশশুটটলে বাদেলত যরলখ 
পদরবালরর িিিুরা প্রদতলবশীর বাদেলত 
েুরলত যগলে দমনহাজ য ৌন দনপীেলনর 
যচিা েলর। এ িময় দশশুটটর দচৎোলর 
প্রদতলবশীরা এলি দববস্ত্র অবস্থায় তালে 
উদ্ধার েলর। এ েটনায় দশশুটটর দপতা 
বািী হলয় আলেেপরু োনায় নারী ও 
দশশু দন তাতন িমন আইলন মামো 
েরলে পুদেশ দবোলে দেলশার 
দমনহাজলে যগ্রপ্তার েলর। 

 

22 21 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

18 June 20 Police 
Case 

Female Child 3.5 years 17 years Attempt 
to rape 

Neighbor Urban ব শু ধর্ িেকচষ্টায় বেক ার যেপ্তার(
(বোকার(ে, (২১(জুন(২০২০) 

যমৌেভীবাজালরর বেলেখায় িালে ৩ বের 
বয়িী এে দশশুলে ধষ তেলচিার অদভল ালগ 
গতোে শদনবার রালত বেলেখা োনায় 
মামো হলয়লে। ওই মামোয় শদনবার 
রালতই জালবি আেী ( ১৭)  নালমর 

অদভ ুক্ত দেলশারলে যগ্রপ্তার েলরলে 
পুদেশ। পুদেশ ও দশশুটটর পদরবালরর 
অদভল াগ িূলে জানা যগলে,  গত 

বহৃস্পদতবার ( ১৮ জনু)  দবলেলে  দশশুটট 

জালবি আেীর বাদের উিালন যখো 
েরদেে। এ িময় জালবলির বাদেলত 
যেউ দেলেন না। যি যেৌশলে দশশুটটলে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/21/925694
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েলর দনলয় ধষ তলের যচিা চাোয়। দশশুটট 
দচৎোর যিয়। দশশুটটর দচৎোর শুলন 
তার মা েটনাস্থলে  ান। তালে উদ্ধার 
েলর প্রেলম বেলেখা হািপাতালে দনলয় 
 ান। এরপর দনলয়  ান যমৌেভীবাজার 
২৫০ শ ুার িির হািপাতালে। এ 
েটনায় শদনবার রালত দশশুটটর বাবা 
ধষ তেলচিার অদভল াগ এলন জালবি 
আেীলে আিাদম েলর োনায় মামো 
েলরন।  

23 21 June 20 
 

Samokal 

20 June 20 Police 
Case 

Female Child 9 years 40 years Raped Neighbor Urban আশুবায়ায় িুকমর ওরু্ধ খাইকয় ব শু 

ধর্ িে, বরোচাাে যেপ্তার(বমমোা(২১(

জুকন(২০২০) 

িাভালরর আশুদেয়ায় ৯ বেলরর এে দশশুলে 

েুলমর ওষুধ খাইলয় ধষ তলের অদভল ালগ এে 

দরোচােেলে যগ্রপ্তার েলরলে পুদেশ। 

শদনবার গভীর রালত আশুদেয়ার ইয়ারপরু 

ইউদনয়লনর যোেেবাগ এোো যেলে 

যগ্রপ্তার েরা হয় বেুে দময়া (৪০) নালমর ওই 

বুদ্দক্তলে। োনা পুদেশ জানায়, ভুক্তলভাগী 

দশশুর বাবা ও মা িুজলনই দতদর যপাশাে 

োরখানায় োজ েলরন। প্রদতদিলনর মত 

শদনবার দনলজলির িুই দশশু িন্তানলে বািায় 

যরলখ োরখানায় োলজ  ান তারা। এই 

িুল ালগ তালির পালশর েলক্ষর ভাোটটয়া 

বেুে দময়া যেৌশলে ওই িুটট দশশুলে েুলমর 

ওষুধ খাইলয় অলচতন েলর ৯ বেলরর 

দশশুটটলে ধষ তে েলর। রালত বাবা-মা 

োরখানা যেলে দিলর িুই িন্তানলে অিুস্থ 

যিখলত যপলে প্রােদমে দ্দজজ্ঞািায় দশশুরা 

https://samakal.com/whole-country/article/200627697/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%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%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%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
https://samakal.com/whole-country/article/200627697/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%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%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%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
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জানায়, বেুে দময়ার যিয়া খাবার যখলয় তারা 

েুদমলয় পলেদেে। দবষয়টট জানাজাদন হলে 

অনুানু ভাোটটয়ারা বেুেলে আটে েলর 

োনায় খবর যিয়। 

24 21 June 20 
 

Prothom 
Alo 

20 June 20 Police 
Case 

Female Student 10 years Not 
available 

Not 
available 

Not 
available 

Urban বনকখাাঁজ ব শুর াা  বমাা 

যিািায়(বতথম(আকাা (২১(জুকন(২০২০) 

বগুোর যশরপুর উপলজোয় দনলখা াঁজ এে 

েনুাদশশুর োশ পাওয়া যগলে যিাবায়। 

গতোে শদনবার িন্ধুা িালে িাতটার দিলে 

উপলজোর খন্দোরলটাো এোোর এেটট 

যিাবা যেলে োশটট উদ্ধার েলর পুদেশ। োশ 

উদ্ধার হওয়া ওই দশশুর নাম োমনা আক্তার 

(১২)। যি চতুে ত যশ্রদের োেী দেে। তার বাবা 

োমাে যহালিন ও মা োদে খাতুলনর বাদে 

উপলজোর পাোদেয়া গ্রালম। তাাঁরা িুজনই 

োোয় যপাশাে োরখানায় চােদর েলরন। 

োমনার মামা িুোে যহালিন যপশায় 

োিদমদস্ত্র। দতদন বলেন, গতোে যবো ১১টা 

যেলে তাাঁর ভাগদনলে খুাঁলজ পাওয়া  াদ্দেে 

না। িব আত্মীলয়র বাদেলত যখা াঁজ েলরও তার 

যোলনা খবর যমলেদন। পলর িন্ধুায় বাদের 

পালশ যিাবা যেলে তার োশ উদ্ধার েরা হয়। 

যশরপুর োনা–পুদেলশর উপপদরিশ তে 

(এিআই) িাচ্চু দবশ্বাি বলেন, উদ্ধার েরা 

োমনার শরীলর যোলনা আোলতর দচহ্ন দেে 

না। দশশুটটর মৃতুুর িটিে তেু দনদ্দিত হলত 

ময়নাতিলন্তর জনু োশ বগুোর শহীি 

দ্দজয়াউর রহমান যমদিলেে েলেলজ 

পািালনা হয়। যশরপুর োনার পুদেশ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1664134/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1664134/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
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পদরিশ তে (তিন্ত) আবুে োোম আজাি 

বলেন, এ েটনায় পুদেলশর তিন্ত চেলে। এ 

দনলয় যশরপুর োনায় এেটট অস্বাভাদবে 

মৃতুুর মামো হলয়লে।  

25 20 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

20 June 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 55 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Urban আামিাঙ্গায় ব শুকে য ৌন হয়রাবনর 

অবিক াগ((বোকার(ে, (২০(জুন(২০২০) 

দশশুেনুালে য ৌন হয়রাদনর অদভল াগ তুলে 

আব্দেু হালশম (৫৫) নালমর এে 

যিদরওয়াোলে পুদেলশর হালত তুলে 

দিলয়লেন আেমিাঙ্গার এরশািপুর 

গ্রামবািী। তলব অদভ ুক্ত আব্দেু হালশম  

য ৌন হয়রাদনর অদভল াগ অস্বীোর 

েলরলেন। দশশুেনুালে আির েরদেলেন 

বলে জানান দতদন। জানা  ায়, আেমিাঙ্গা 

যপৌর এোোর এরশািপুর গ্রালমর 

যগারস্থানপাোর িদের যমাহাম্মলির যেলে 

আবুে হালশম (৫৫) যিদরওয়াো। ২০ জনু 

দবলেলে দতদন দ্দজদনিপে দবদ্দর েরলত এেই 

গ্রালমর মিদ্দজিপাোয়  ান। যি িময় দনজতন 

স্থালন িাতবেলরর এে দশশুেনুালে যোলের 

ওপর বদিলয় য ৌন হয়রাদন েরদেলেন। এমন 

অদভল াগ তুলে গ্রালমর দেেু মানুষ 

যিদরওয়াো আবুে হালশমলে িন্ধুায় 

পুদেলশর হালত তুলে যিন।  োনা আটে 

অদভ ুক্ত আবুে হালশম তার দবরুলদ্ধ আন 

অদভল াগ অস্বীোর েলর বলেলেন, দতদন 

দশশুেনুালে আির েরদেলেন। তলব 

গ্রামিলূে জানা যগলে, অদভ ুক্ত আবুে 

হালশলমর দবরুলদ্ধ অতীলতও এ ধরলনর 

অদভল াগ উলিদেে। আেমিাঙ্গা োনার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/20/925346
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/20/925346
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ভারপ্রাপ্ত েম তেততা (ওদি) আেমগীর েবীর 

জানান, য ৌন হয়রাদনর অদভল ালগ গ্রামবািী 

তালে পুদেলশর হালত তুলে দিলয়লেন। তলব 

দশশুেনুার অদভভাবেলির পক্ষ যেলে 

যিদরওয়াোর দবরুলদ্ধ দেদখত অদভল াগ 

িালয়র েরলত িম্মত হনদন। 

 

ARTICLE 

Violence against Women, Children: Cases rising as govt bodies, NGO staff busy with pandem Speakers tell MJF webinar (Daily Star, 24 
June 2020) 

As many government departments, including law enforcement agencies, are focused on fighting the coronavirus outbreak, victims of domestic 
violence are not getting enough support, speakers at a webinar said yesterday. The situation has become even worse as NGO frontliners have 
not been able to communicate with victims in person during the time of the pandemic, they said. The webinar, titled "Behind the closed doors: 
Rise of domestic violence during lockdown" saw attendance of some 100 participants from different NGOs and government stakeholders. The 
event was organised by Manusher Jonno Foundation (MJF). A telesurvey report by MJF shows that a total of 13,494 women and children 
experienced domestic and other violence during the countrywide shutdown in 53 districts of the country last month, of which 4,160 victims said 
they were abused for the first time in their life. MJF observed that the number of incidents of violence against women and children increased in 
May by 31 percent compared to April.  

MJF Executive Director Shaheen Anam said unequal power relations and lower status of women are at the root of the problem, exacerbated by 
the present crisis. "Women, girls and other vulnerable, marginalised and socially excluded women face discrimination, inequalities, and exploitation 
differently than men during any natural disaster, conflicts situation or any other emergency. The same is going on due to the recent Covid-19 
pandemic, that has further worsened the existing inequalities and discrimination against women and girls," she said. 

Shaheen Anam said NGOs, including MJF, are facing difficulties when referring victims to service providers, as those organisations are occupied 
with Covid-19 management activities Availing legal and medical services are particularly challenging, she added. 

Selina Ahmed, programme head (Gender and Diversity) of Brac, said incidents of domestic violence shot up during Covid-19 pandemic, as the 
"physical" support from government and NGOs were absent. "Victims are not getting shelter, and support systems like one-stop crisis centre is 
inadequate now. We have talked to OCC and found that most services are not available like before," she said. "The role of police in combating 
the pandemic is appreciable. Similarly, they have to look into domestic violence too. If the cases become weak now, justice will not be ensured 
for victims later on," Selina Ahmed added. 

https://www.thedailystar.net/city/news/violence-against-women-children-cases-rising-govt-bodies-ngo-staff-busy-pandemic-1919493


 

Sara Hossain, executive director of Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), said victims and those providing support are not 
able to travel to police stations, hospitals and shelters easily during the shutdown. "You cannot avail police service if you don't file a GD. At this 
time, filing a GD going physically has been tough. I can't say how effective electronic GD is. Besides, many victims are not getting the support of 
Women Desk too," she said. She also shared the struggle to get legal support through family courts, judicial magistrates and women and children's 
tribunals. Situation of availing victim support has worsened in remote areas where internet and mobile phone service are not available, like in 
Cox's Bazar's Rohongya camps, she said. Participating NGOs called upon authorities concerned, including the home, law, and women and 
children affairs ministries, and the inspector general of police, to direct their field-level officials to strengthen their activities and curbing domestic 
violence a priority issue. 

Sadira Khatun, superintendent of police at Police Headquarters, said the role of police in Covid-19 situation is known to all. She admitted that 
domestic violence has increased during the time of the pandemic, based on data from the national helpline 999 and cyber crime unit. "But we are 
responding promptly. We are also giving mental support and counselling through women support centre," she said. The cyber crime department 
is helping women and girls, she said. Recently, two female officers have been appointed to provide support to cyber crime victims. An app is on 
the card to launch shortly, she added. Member of the parliament (reserved seat) Aroma Dutta said, "All of us should make a plan of action and 
give it to our prime minister, elaborating how we should execute our initiatives to fight violence against women and children. We want to do it with 
coordination of all concerned NGOs and government stakeholders." 
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