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1 13.06.20 
 

Daily 
Observer 

11.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural Husband ‘kills’ wife at Mohanpur (Daily 

Observer, 13 June 2020) 

A woman was allegedly strangled to death by 

her husband in Molladangi Village under 

Jahanabad Union in Mohanpur Upazila of the 

district on Thursday night.   Deceased Akhi 

Begum, 22, was the wife of Monirul Islam of 

the same area. Officer-in-Charge (OC) of 

Mohanpur Police Station Mostaq Hossain said 

police arrested Monirul Islam in this 

connection. He is the son of Abdur Rashid of 

Molladangi Village. The body of the deceased 

was recovered, and sent it to Rajshahi Medical 

College Hospital (RMCH) morgue for an 

autopsy. Legal actions will be taken after 

getting the autopsy report, the OC added. 

2 12.06.20 
Bangladesh 

Protidin 

11.06.20 Mobile 
Court 

Male 
& 

Female 

Not 
available 

Not 
available 

19 years Physical 
assault 

Son Urban মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচার ইউএনওলক 

বিচার বদলেন মা-িািা, অত্ঃপর... 

(িাাংোলদশ প্রবত্বদন, ১২ জুন ২০২০) 

মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচালর অতত্ষ্ঠ মা-বাবা। 

ছেলেলক ছকানভালবই থামালনা যাচ্ছিে না। 

মাদলকর টাকা না ছেলেই অত্যাচার করলত্া 

বাবা-মা'র সালথ। অবলেলে বাধ্য হলে প্রতত্কার 

চাইলেন উেলেো তনব বাহী কম বকত্বার কালে।  

Issue no. 02 

https://www.observerbd.com/news.php?id=260164
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/12/538182
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/12/538182
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তনব বাহী কম বকত্বা মা-বাবার আকুতত্ শুলন 

মাদকদ্রবয তনেন্ত্রণ অতধ্দপ্তলরর কম বকত্বালদর 

সলে তনলে মাদকতবলরাধ্ী অতভযালন ছবর হলে 

ছনোগ্রস্ত ছেলেলক ধ্লর ভ্রামযমাণ আদােলত্র 

আইন অনুসালর দুই বেলরর তবনাশ্রম কারাদন্ড 

তদলেলেন। ছেলে ছগ্রফত্ার হওোর সমে সালথ 

গা াঁো োওো যাে।  এতদলক ছেলেলক যখন 

েুতেে তনলে যাে ত্খন কান্নাে ছভলে েলেন মা-

বাবা। আলবগ আে্েুত্ মা-বাবা ছেলের 

উলেলেয বেলত্ থালকন, অলনক কষ্ট কলর 

ছত্ালক বে কলরতে। েোশুনা করালনার ছচষ্টা 

কলরতে। ছনো না করলত্ োলে েয বন্ত ধ্লরতে, 

তকন্তু থামালত্ োতরতন। ত্াই মা-বাবা হলেও 

ছেলের তবচার চাইলত্ হে।   

3 13.06.20 
 

Daily 
Observer 

11.03.20 Police 
Case 

Male Not 
available 

60 years 28 years Murdered Son Rural Son ‘murders’ father at Birampur (Daily 

Observer,13 June 2020) 

A man was reportedly killed by his son in 

Birampur Upazila of the district on Thursday 

morning. Deceased Najrush Murmu, 60, was a 

resident of Santal Village Buchki in the upazila. 

Police sources said Al Benus Murmu, 28, hit his 

father's head with a wooden furniture (Piri) in 

the morning when Najrush was sleeping, 

leaving him critically injured. Najrush was, 

first, taken to Birampur Upazila Health 

Complex and, then, to Dinajpur General 

Hospital where he died. Officer-in-Charge of 

Birampur Police Station Maniruzzaman said 

police detained Al Benus in this connection. 

Locals said Al Benus is a drug addict. 

https://www.observerbd.com/news.php?id=260161
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4 12.06.20 
 

Kaler Kantha 

10.06.20 Police 
Case 

Male Not 
available 

50 years 19 years Physical 
Assault 

Son Rural সম্পবির ছোলে িািালক বনর্ যাত্ন, এক 

ছেলে ধরা(কালের কন্ঠ, ১২ জুন২০২০) 

বদনাজপলুরর সদর উপলজোয় সম্পবি ও 

িাজালরর মালকযট সন্তালনর নালম বেলে না 

ছদওয়ায় িািা ছমােলেেুর রহমান (৫০) ছক 

িাবিলত্ আটক ছরলে বনর্ যাত্লনর ঘটনায় 

জাবহদ হাসান (১৯) নালম এক পাষণ্ড 

ছেলেলক আটক কলরলে পুবেশ। িুধিার 

(১০ জুন) রালত্ সদর উপলজোর 

ফাজজেপরু ইউবনয়লনর রানীপরু গ্রালমর 

বনর্ যাবত্ত্র িাসা ছেলক ছোট ছেলেলক 

আটক করা হয়। িি ছেলে এেনও 

পোত্ক। বিষয়টট বনজিত্ কলরলেন 

ছকালত্ায়াবে োনার পবরদশ যক (ত্দন্ত) 

িজেুর রবশদ। বত্বন জানান, িুধিার (১০ 

জুন) বিকাে সালি ৪টায় ঘলরিজি ছরলে 

ছেলেরা ত্ালদর চাচা ও চাচালত্া োইলদর 

বনলয় িািা ছমােলেেুর রহমানলক বনর্ যাত্ন 

করলে জানলত্ ছপলর প্রবত্লিশী কলয়ক 

রু্িক উদ্ধার কলর পুবেলশর মাধযলম 

হাসপাত্ালে েবত্য করায়।  োনায় বনর্ যাবত্ত্ 

িািা জানান, আবম মালকযট ও জবম আমার 

সন্তানলদর নালম বেলে না ছদওয়ায় ত্ারা 

আমালক একমাস ঘলর িজি কলর 

অমানুবষক বনর্ যাত্ন চাবেলয়লে। আমার 

আঙুলের নে তু্লে বনলয়লে। আমার পালয় 

ধারালো অস্ত্র বদলয় ছকাপ বদলয় আমার পা 

ছকলট ছফলেলে। আবম আমার সম্পবি 

ত্ালদর নালম বেলে না ছদওয়ার কারলে 

আমালক ত্ারা গোয় দবি বদলয়ও ছমলর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921740
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921740
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ছফোর ছচষ্টা কলরলে। আমালক প্রায় বিষ 

এলন োইলয় ছমলর ছফোর ছচষ্টা কলরলে 

আমার দইু সন্তান। 

5 11.06.20 
 

Kaler Kantha 

10.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Father-in-
law 
Mother-
in-law 

Rural ছমাহনগলে গৃহিধূলক শ্বাসলরালধ হত্যার 

অবেলর্ালগ আটক ৪(কালের কন্ঠ, ১১ েনু 

২০২০) 

ছনত্রলকানার ছমাহনগলে খুকুমতন (২১) নালম 

এক গহৃবধূ্লক শ্বাসলরালধ্ হত্যার অতভলযালগ 

ত্ার স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুতেসহ একই েতরবালরর 

চারেনলক আটক কলরলে েুতেে।  

আটককৃত্রা হলেন, উেলেোর ছত্তু্তেো-

বাঘাোো গ্রালমর তনহত্ গহৃবধূ্র স্বামী 

ছমাকাচ্ছির ছহালসন, শ্বশুর ছগাোম রিানী 

শ্বাশুতে ফচ্ছেেত্ ছনো ও ছদবর মুনত্াতসর 

ছহালসন।  বুধ্বার তদবাগত্ রাত্ সালে ১২টার 

তদলক এ ঘটনার ের েরই খবর ছেলে েুতেে 

ছত্তু্তেো-বাঘাোো গ্রালম অতভযান চাতেলে 

স্বামীর বসত্ঘর ছথলক তনহত্ গহৃবধূ্ খুকুমতনর 

মৃত্লদহ উদ্ধার কলর এবং এ ঘটনার দালে ওই 

চারেনলক আটক করা হে।  তবলের তকেুতদন 

েরই ত্ারা স্বামী-স্ত্রী দুেনই ছোোক কারখানাে 

চাকতর করলত্ ঢাকাে চলে যান। এরের 

ঢাকাসহ সারা ছদলে কলরানাভাইরালসর 

প্রাদুভবাব শুরু হলে ত্ারা দুেন গত্ প্রাে দুই 

মাস আলগ বাতেলত্ চলে আলসন। সম্প্রতত্ স্বামী 

ছমাকাচ্ছির ছহালসন ঢাকাে তগলে েুনরাে 

চাকতরলত্ ছযাগ ছদন। তকন্তু কলরানার ভলে 

ঢাকাে তগলে চাকতর করলত্ আেতি োনান স্ত্রী 

খুকুমতন। এরের ছথলকই এ তনলে ত্ালদর মলধ্য 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921954
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921954
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দাম্পত্য কেহ ছদখা ছদে। এরই এক েয বালে 

বুধ্বার রালত্ এ হত্যাকালের ঘটনা ঘলট।  

6 11.06.20 
 

Somokal 

1.05.20 Police 
Case 

Male Teacher 35 years Not 
available 

Murdered Father Rural বশক্ষক ছেলেলক হত্যার দালয় িািা ছগ্রপ্তার 

(সমকাল, ১১ জনু ২০২০) 

কুতেগ্রালমর রাোরহালট সু্কে তেক্ষক আহসান 

হাতবব সানু হত্যার প্রধ্ান আসাতম ত্ার বাবা 

আব্দেু হাই ঝুনুলক ছগ্রপ্তার কলরলে েুতেে। 

েুতেে োনাে,গত্ ১ছম রাোরহাট উেলেো 

সদলরর চা াঁন্দামারী ঝাাঁকুোোো গ্রালমর সু্কে 

তেক্ষক আহসান হাতবব সানুলক (৩৫)  ত্ারা 

বাবা বাবা আব্দেু হাই ঝুনুসহ অনয দুই আসাতম 

োতরবাতরক েত্্রুত্ার ছের ধ্লর তেটটলে হত্যা 

কলরন। এরের ছথলক ঝুনুসহ মামোর অনযানয 

আসাতমরা েোত্ক তেলেন।  

6 11.06.20 
 

Somokal 

10.06.20 News 
report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

Son Rural মালক মারলত্ মারলত্ িাবি ছেলক ছির কলর 

বদলেন রু্িক(সমকাল, ১১ জনু ২০২০) 

েেেুরহালটর োাঁচতবতবলত্ গভবধ্াতরণী মালক 

মারধ্লরর অতভলযাগ উলেলে এক যুবলকর 

তবরুলদ্ধ। বুধ্বার রালত্  উেলেোর ছচাঁ চো 

গ্রালম এই ঘটনা ঘলট। তনয বাতত্ত্া বদৃ্ধা ওই 

গ্ররালমর মতৃ্ তনোমত্ আেীর স্ত্রী। ত্ার ছেলের 

নাম োতহদুে ইসোম। প্রতত্লবেীরা োনান, 

োতহদুে ইসোম প্রতত্তনেত্ই অসহাে মালক 

মারধ্র কলর আসলেন। বুধ্বার রালত্ আবারও 

মালের ওের চোও হন। তত্তন মালক তকে-

ঘুতেসহ ধ্াক্কা তদলত্ তদলত্ বাতে ছথলক তনলে 

রাস্তাে ছবর কলর ছদন। েলর আহত্াবস্থাে 

বাতের োলের মসচ্ছেলদর ধ্ালর সেলক বলস 

https://samakal.com/whole-country/article/200626430/%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200626446/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/200626446/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95
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কাত্রাচ্ছিলেন বদৃ্ধা। ওই অবস্থাে প্রতত্লবেীরা 

ত্ালক রাস্তা ছথলক উদ্ধার কলর তচতকৎসার 

বযবস্থা কলরন। এ তবেলে বাগোনা ইউতে 

ছচোরমযান নােমুে হক োনান, োতহদুে ত্ার 

মালক মারধ্র কলরলে এটা সত্য। এর আলগও 

ছস ত্ার মালক মারধ্র কলরলে। ত্লব ছকউ 

আমার কালে এ তবেলে অতভলযাগ কলরতন। 

অতভলযাগ ছেলে বযবস্থা ছনওো হলব। োাঁচতবতব 

থানার ওতস মুনসুর রহমান বলেন, তেতখত্ নে, 

ছমৌতখকভালব তবেেটট আতম োতন। অতভলযাগ 

ছেলে অতভযুক্ত ছেলেলক দ্রতু্ ছগ্রফত্ালরর 

বযবস্থা ছনওো হলব। 

7 10.06.20 
 

Somokal 

10.06.20 News 
report 

Female 
& 

Male 

Housewife 
& 

Student 
 

45 years 
& 

22 years 

Not 
available 

Suicide Husband Rural িগুিায় অবেমালন মা-ছেলের আত্মহত্যা 

(সমকাল, ১০ জনু ২০২০) 

বগুোর দুেচা াঁতচোে একসলে আত্মহত্যা 

কলরলেন মা ও ছেলে। বুধ্বার তবলকলে 

দুেচা াঁতচো উেলেোর ছগাতবন্দেুর ইউতনেলনর 

আমেট্ট তহন্দ ুোোে এই ঘটনা ঘলট। ত্ারা 

হলেন- ওই োোর তনত্াই চলের স্ত্রী সরস্বত্ী 

রানী (৪৫) ও ত্ালদর তবশ্বতবদযােে েেুো ছেলে 

রবীে চে (২২)। এোকাবাসী োনাে, বুধ্বার 

দুেুলর োতরবাতরক তবেে তনলে তনত্াই চলের 

সালথ স্ত্রী ও ছেলের ঝগো হে। একেয বালে মা 

ও ছেলে সবার অোলন্ত বাতের োলের েেলে 

তগলে গযালসর টযাবলেট ছসবন কলর অসসু্থ হলে 

েলেন। গ্রালমর ছোকেন ছটর ছেলে ত্ালদর 

উদ্ধার কলর স্থানীে ভালব তচতকৎসা করা কালে 

মা সরস্বত্ী বাতেলত্ই মারা যান। ছেলে 

রবীেলক গুরুত্র অসসু্থ অবস্থাে বগুো েহীদ 

চ্ছেোউর রহমান ছমতিলকে কলেে 

https://samakal.com/whole-country/article/200626324/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%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
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হাসোত্ালে ভতত্ব করা হে। ছসখালন 

তচতকৎসাধ্ীন অবস্থাে সন্ধ্যাে তত্তনও মারা যান।  

8 09.06.20 
 

Kaler Kantha 

29.05.20 News 
Report 

Female Old aged 75 years Not 
available 

Physical 
assault 
& 
Mental 
torture 

Son 
& 
Daughter-
in-law 

Urban মালক বনর্ যাত্ন কলর িাবি হাবত্লয় ছনওয়ার 

অবেলর্াগ ককালের ক,  ৯ েনু ২০২০) 

বদৃ্ধা সাফত্ারা ছবগলমর স্বামী প্রোত্ মঈন 

তসচ্ছেকী এবং ত্ার নালম সসেদেুর েহলরর 

মুচ্ছিোোে একটট বাতে, মঈন মালকবট এবং ২৪ 

েত্ক েতম রলেলে। ১৯৯৩ সালে ত্ারা স্বামী স্ত্রী 

তমলে ত্ালদর তত্ন ছেলে রালেদ তসচ্ছেকী, খালেদ 

তসচ্ছেকী ও ত্াতরক তসচ্ছেকীর নালম ছকান 

তবতনমে োোই ছহবা দতেে (দানেত্র) কলরন। 

তকন্তু ত্ার চতু্থ ব ছেলে খালেদ তসচ্ছেকী চেতত্ 

২০২০ সালে ছফব্রুোতর মালস ছহবা দতেে সূত্র 

ধ্লর অত্যন্ত ছগােলন ত্ার অংে তনে নালম 

খাতরে কলর ছনে। েলর তবেেটট ফাাঁস হলে এ 

তনলে মালের সলে ছেলে খালেদ তসচ্ছেকী ও ত্ার 

স্ত্রী তসমা তসচ্ছেকী ঝগো-তববালদ েতেলে 

েলেন। এমনতক মালের ওের োরীতরক 

তনয বাত্ন শুরু কলরন ত্ারা।  এ তনলে মাসহ ত্ার 

অনয ছেলে রালেদ তসচ্ছেকীর উলদযালগ তনে 

বাতেলত্ গত্ ২৯ ছম সাতেতস সবেক হে। সবেলক 

ছেলের অেকম ব তু্লে ধ্রলে ছেলে খালেদ 

তসচ্ছেকী ওই সাতেস সবেলক মালক তনয বাত্ন 

কলর। এ অবস্থাে মা সাফত্ারা ছবগম 

ছমৌতখকভালব ত্যােয েুত্র ছঘােণা কলরন ছেলে 

খালেদ তসচ্ছেকীলক। এ ঘটনার ের ছেলে আরও 

তক্ষপ্ত হলে মালের ওের চরম তনয বাত্ন চাতেলে 

মালক নতু্ন বাতে ছথলক ছবর কলর ছদে। এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920980
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920980
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অবস্থাে বদৃ্ধা ত্াাঁর স্বামীর মুচ্ছিোোস্থ েুরাত্ন 

বাতেলত্ আশ্রে ছনন।  

9 09.06.20 
 

Kaler Kantha 

03.06.20 Police 
Case 

Male Labour 40 years 30 years 
& 
42 years 

Murdered Wife 
& 
Brother-
in-law 

Urban নালটালর স্ত্রী ও িি োইলয়র হালত্ ছোট 
োই েুন ককালের ক,  ৯ েনু ২০২০) 

েরতকোর কারলণ স্ত্রী ও বে ভাই তমলে 
শ্বাসলরাধ্ কলর হত্যা কলরলে নালটার 
েহরত্তের ছত্বাতেো এোকার ওমর ফারুক 
ওরলফ তমেুলক। েুতেলের কালে এবং 
আদােলত্ এই হত্যাকালের বণ বনা তদলেলে 
তনহত্ মটেুর স্ত্রী আতিো ছবগম- ৩০। 

এরের েুতেে ত্দন্ত নালম। ত্ারা ত্থয 
প্রযুচ্ছক্তর মাধ্যলম ছগােন অনুসন্ধ্ান,  োলের 

সুরত্হাে তরলোটব,  োলের অবস্থান,  ঘটনার 

োতরোতে বকত্া ও োতরবাতরক তবেে- তবলেেণ 

ও আতিোর দুচ্ছিতরত্রার ঘটনা োনলত্ 
ছেলর তমেুর স্ত্রী আতিো ছবগলমক আটক 
কলর েুতেে। েুতেলের চ্ছেজ্ঞাসাবালদ 
ছবতরলে আলস এ হত্যকালের প্রকৃত্ তচত্র।  

10 09.06.20 
 

Kaler Kantha 

08.06.20 Police 
Case 

Female 
& 

Male 

Housewife Not 
available 

Not 
available 

Suicide  Younger 
wife 

Rural ছোট স্ত্রীর ওপর অবেমালন আত্মহত্যা 
করে স্বামী ও িি স্ত্রী ক কালের ক,  ৯ েনু 

২০২০) 

নালটালরর তসংোে ছোট স্ত্রীর ওের অতভমান 

কলর স্বামী উজ্জে ছহালসন ও বে স্ত্রী েতে 

খাতু্ন গযাস টযাবলেট ছখলে আত্মহত্যা 

কলরলেন। ঘটনাটট ঘলটলে ছসামবার রালত্ 

তসংো উেলেোর েুটটমারী গ্রালম। গ্রামবাসী ও 

েতরবার সূলত্র োনা যাে, েুটটমারী গ্রালমর আব ু

বক্কালরর ছেলে উজ্জে ছহালসন (২৮) প্রথম স্ত্রী 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920959
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920959
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920858
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920858
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েতে খাতু্ন থাকা সলেও বের খালনক আলগ 

তেতে নালম আলরকটট ছমলেলক তিত্ীে তবলে 

কলরন। তবলের ের ছথলক দুই সত্ীন ও স্বামী স্ত্রীর 

মলধ্য ঝগো কেহ ছেলগই থাকত্। গত্কাে 

রালত্ ছোট স্ত্রী তেতে খাতু্লনর সলে উজ্জলের 

ঝগো কেলহর এক েয বালে বে স্ত্রী েতে খাতু্ন 

ও উজ্জে আত্মহত্যার উলেলেয গযাস টযাবলেট 

খাে। বাতের ছোকেন োনলত্ ছেলর ত্ালদর 

উদ্ধার কলর হাসোত্ালে ছনওোর েলথ বাতের 

কালেই ত্ালদর মৃতু্য হে। তসংো থানার ওতস নুলর 

আেম তসচ্ছেকী তবেেটট তনচ্ছিত্ কলরলেন। 

11 09.06.20 
 

Kaler Kantha 

10.05.20 Police 
Case 

Male Not 
available 

35 years 30 years Murdered Wife Urban স্বামী হত্যার স্বীকালরাজক্ত ককালের ক,  ৯ 

েনু ২০২০) 

নোইলের কাতেোে শ্বশুর বাতে ছথলক ইবাদ 

ছেখ (৩৫) নালম ভযানচােলকর ঝুেন্ত োে 

উদ্ধালরর ঘটনাে হত্যা মামো দালের হলেলে। 

ওই ঘটনাে তনহলত্র স্ত্রী আলমনা ছবগমলক (৩০) 

ছগ্রপ্তার কলরলে যলোর তেতবআই (েুতেে বুযলরা 

অব ইনলভতিলগেন)।  মেনাত্দলন্তর ফোফলে 

ত্ালক শ্বাস ছরাধ্ কলর হত্যার ঘটনা ধ্রা েেলে 

ছসামবার রালত্ তনহলত্র বাবা বাদী হলে েুতেলের 

চ্ছেজ্ঞাসাবালদ আলমনা ত্ার স্বামীলক োতরবাতরক 

তবলরালধ্র কারলণ শ্বাসলরালধ্ হত্যা কলর ছবোর 

সালথ ঝুতেলে ছরলখতেে বলে স্বীকার কলরলে। 

ত্ার স্বীকালরাচ্ছক্তমূেক েবানবচ্ছন্দ ছরকলিবর 

েনয মেেবার ত্ালক আদােলত্ ছপ্ররণ করা 

হলেলে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/921055
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12 08.06.20 
 

Kaler Kantha 

9.08.18 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 30 years Murdered Husband Urban ছদি িের পর হত্যার রহসয উলমাচনঃ 

স্বামী ও ননদ শ্বাসলরালধ হত্যা কলর গৃহিধূ 

বিেীলক  ককালের ক,  ৮ েনু ২০২০) 

োনা ছগলে, ২০১৩ সালের ৪ নলভির গােীেুর 

মহানগরীর বাসন থানার ছভাগো এোকার 

আতফে উচ্ছেলনর ছেলে ছমা. রালেদ ছচৌধু্রী 

ওরলফ রতির (৩০) সলে একই এোকার 

ফারোনা আক্তার  ওরলফ তবথীর (২৫) তবলে 

হে। তবলের ের রতির েতরবালরর সদসযরা 

তবথীলক ভালোভালব ছমলন ছনেতন। তবথীর সলে 

ত্ার স্বামীর েতরবালরর সদসযলদর প্রােেই 

ঝগো-তববাদ ছেলগ থাকলত্া এবং মালঝ মলধ্য 

ত্ালদর মলধ্য হাত্াহাতত্র ঘটনাও মামোর 

ত্দন্তকারী কম বকত্বা গােীেুর তেতবআইলের 

ইিলেক্টর হাতফেরু রহমান োনান, ২০১৮ 

সালের ৮ আগি গহৃবধূ্ ফারোনা আক্তার 

ওরলফ তবথীলক হত্যার েতরকল্পনা করা হে। এই 

েতরকল্পনা বাস্তবােলনর সমে তেটনও অংে 

ছনে। অনযথাে ত্ালক ছমলর ছফোর হুমতক ছদে। 

ঘটনার তদন ৯ আগি সকালে রতি ছফান কলর 

তেটনলক বাসাে ছিলক ছনে। রতির ছদাত্োর 

বাসাে এলস তেটন ছদলখ রতি ত্ার ছবান ছত্ারা, 

সাতন, কালের ছমলে আেমা ও ত্ার স্বামী মুতমন 

বলস আলে। এক েয বালে ত্ারা গালের ওেনা 

তদলে তবথীর গো ছোঁতচলে ধ্লর। রতি ও অনযরা 

দুই তদক ছথলক ওেনা ছেলন ধ্লর। রতি এক হাত্ 

তদলে তভকটটলমর মুখ ছচলে ধ্লর। সাতন-তবথীর 

দুই হাত্ ও তেটন ো ছচলে ধ্লর মৃতু্য তনচ্ছিত্ 

কলর। কালের ছমলে আেমা ৪/৫ তমতনট ের 

রতির মামা খালেকলক ছিলক তনলে আলস। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920491
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920491
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920491
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তবথীর ছমলে কান্না-কাটট শুরু করাে তেটন 

তেশুটটলক তনলে তৃ্ত্ীে ত্োে রতির ছোট 

ভাইলের তনকট তদলে েুনরাে ছদাত্োে এলস 

ছদলখ কালের ছমলে আেমার স্বামী মুতমন 

একটট ছমাোর ওের উলে ফযালন ওেনা বা াঁধ্লে। 

ত্ারের রতি, সাতন, ছত্ারা তমলে তভকটটম তবথীর 

মৃত্লদহ উাঁচু কলর ধ্লর ফযালন ঝুতেলে ছদে।  

েলর েুতেে খবর ছেলে তনহলত্র োে উদ্ধার 

কলর মেনা ত্দলন্তর েনয গােীেুর েহীদ 

ত্ােউেীন আহমদ ছমতিকযাে কলেে 

হাসোত্ালের মলগ ব োোে। থানাে একটট 

অেমতুৃ্য মামো হে। মেনাত্দলন্ত তনহত্ 

তবথীলক হত্যার আোমত্ োওো ছগলে তনহলত্র 

বে ভাই রুহুে আতমন সরকার রতন বাতদ হলে 

নারী ও তেশু তনয বাত্ন দমন ট্রাইবুযনালে তেটটেন 

মামো দালের কলরন। গােীেুর তেতবআই 

মামোটট ছদে বের ত্দন্ত কলর হত্যাকারীলদর 

েনাক্ত করলত্ সক্ষম হে। মামোর অনয 

আসাতমলদর ছগ্রপ্তালর েুতেে অতভযান চাোলি। 

13 08.06.20 
 

Kaler Kantha 

06.06.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband Urban হবিগলে স্ত্রীলক আগুলন পুবিলয় হত্যার 

অবেলর্াগ, স্বামী আটক (সমকাে, ৮ জুন 

২০২০) 

হতবগলের মাধ্বেুলর মাসুমা নালম এক 

গহৃবধূ্লক আগুলন েুতেলে হত্যার অতভলযাগ 

উলেলে। এ অতভলযালগর েতরলপ্রতক্ষলত্ ওই 

নারীর স্বামীলক আটক কলরলে েুতেে। মাসুমা 

ব্রাহ্মণবাতেো ছেোর কসবা উেলেোর 

বাতেউো গ্রালমর আব্দেু হাতকলমর ছমলে। 

স্থানীে সূলত্র োনা যাে, ২০০৮ সালে মাসমুার 

তবলে হে ছবারহানেুর গ্রালমর েমলেদ তমোর 

https://samakal.com/whole-country/article/200625957/%E2%80%98%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E2%80%99-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/200625957/%E2%80%98%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E2%80%99-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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ছেলে আে আতমলনর সলে। েতনবার তবলকলে 

হোৎ আগুলন েুলে যাে মাসুমার েরীর। দ্রতু্ 

মাসুমালক ঢাকা ছমতিলকে কলেে হাসোত্ালে 

ছনওো হে। ছসখালন তচতকৎসাধ্ীন অবস্থাে 

ছরাববার সন্ধ্যাে ত্ার মৃতু্য হে। মাসুমার বাবার 

বাতের ছোকেলনর অতভলযাগ, ত্ালক েুতেলে 

হত্যা করা হলেলে। মাধ্বেরু থানার েতরদে বক 

(ত্দন্ত) ছগাোম দস্তগীর োনান, মাসুমার 

েতরবালরর অতভলযালগর তভতিলত্ ত্ার স্বামী 

আে আতমনলক আটক করা হলেলে। 

14 07.06.20 
 

Ittefaq 

07.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 26 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban ছমাহাম্মদপলুর স্ত্রীর োশ উদ্ধার, স্বামী 

পোত্ক  ইইলিফাক, ৭ জুন ২০২০)  

রােধ্ানীর ছমাহাম্মদেুলরর ঢাকা উদযান 

এোকাে একটট বাসা ছথলক ইসরাত্ োহান বটৃষ্ট 

ক২৬) নালম এক গহৃবধূ্র োে উদ্ধার কলরলে 

েুতেে। ঘটনার ের ছথলক তনহলত্র স্বামী 

সবুেলক খুাঁলে োওো যালি না। রতববার 

তবকালের তদলক েুতেে টটনলেি ঘলরর দরোর 

ত্াো ছভলে োে উদ্ধার কলর। েলর আইতন 

প্রচ্ছিো ছেলে মৃত্লদহ মেনাত্দলন্তর েনয 

েহীদ ছসাহরাওোদী ছমতিলকে কলেে মলগ ব 

োোে। ছমাহাম্মদেুর থানার েতরদে বক কত্দন্ত) 

আব্দেু আেীম বলেন, ঢাকা উদযালনর তস 

ব্ললকর ১ নির ছরালির একটট আধ্া োকা 

টটনলসি ঘর ছথলক ওই নারীর োে উদ্ধার করা 

হে। তত্তন আলরা োনান, গত্ চার মাস আলগ 

সবুে ও বটৃষ্ট স্বামী-স্ত্রী েতরচে তদলে ওই ঘরটট 

ভাো ছনন। আোত্ত্ আমরা এই েয বন্তই 

োনলত্ ছেলরতে। তবকালে সংবাদ ছেলে ওই ঘর 

ছথলক বটৃষ্টর োে উদ্ধালরর সমে ত্ার স্বামীলক 

https://www.ittefaq.com.bd/capital/156548/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.ittefaq.com.bd/capital/156548/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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খুাঁলে োওো যােতন। তনহত্ নারীর মুখ ছফনা 

ছদখা তগলেলে। ধ্ারণা করা হলি, এটট একটট 

হত্যাকাে হলত্ োলর। 

15 07.06.20 
 

Manobjamin 

1.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Physical 
assault 

Husband Rural ছোহাগিায় স্বামী বনর্ যাত্ন কলর িাবি 

ছেলক ছির কলর বদলয়লে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলক 

(মানবজমিন, ৭ জনু ২০২০) 

আট মালসর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ইতত্ খানম (২০)ছক 

স্বামী তনয বাত্ন কলর বাতে ছথলক ছবর কলর 

তদলেলে। রাস্তাে অজ্ঞান হলে েলে তেে। খবর 

ছেলে েুতেে ত্ালক উদ্ধার কলর ছোহাগো 

উেলেো স্বাস্থয কমলেলে ভতত্ব কলর। গত্ 

োাঁচতদলন হাসোত্ালে স্বেলনরা ত্ালক ছদখলত্ 

আলসতন।  ইতত্র েতরবার োনাে, গত্ এক বের 

ধ্লর ইতত্লক ত্ার স্বামী প্রােই তনয বাত্ন কলর। 

গত্ ১ো েনু ত্াোক ছদওোর েনয ত্ার স্বামী 

বাতেলত্ কােী ছিলক ছনে। ত্াোলক স্বাক্ষর না 

করাে সারাতদন মারধ্র কলর তবলকলে বাতে 

ছথলক ছবর কলর ছদে।  

16 07.06.20 
 

Manobjamin 

07.06.20 
 

Police 
Case 

Female  Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

Husband Rural শাহরাজিলত্ স্ত্রীলক বনর্ যাত্লনর দালয় স্বামী 

ছজলে (মানবজমিন, ৭ জনু ২০২০) 

চা াঁদেুলরর োহরাচ্ছস্তলত্ তিত্ীে তবলে কলর প্রথম 

স্ত্রীলক তনয বাত্লনর দালে এক প্রবাসী স্বামীলক 

আটক কলর ছকাটব ছেলে োটেলেলে েুতেে। 

তনয বাত্লনর তেকার ও তচতকৎসাধ্ীন প্রথম স্ত্রী 

ত্ার ৩ সন্তালনর ভতবেযৎ ও ছবাঁলচ থাকার যুলদ্ধ 

এ মামোটট দালের কলর।  তনয বাত্লনর তেকার 

গহৃবধূ্র েতরবার ও স্থানীে সূত্র োনাে, 

োহরাচ্ছস্ত উেলেোর তচলত্ােী েচ্ছিম ইউতে’র 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=229969
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=229969
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=229971
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=229971
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ছখতেহর গ্রালমর বাবেুুর ভূাঁ ইো বাতের ছমা. োহ 

আেম প্রাে ২০ বের েূলব ব একই এোকার 

েরান ছবগমলক তবলে কলরন। োহ আেম 

েীতবকার প্রলোেলন তবলদলে োতে েমান। 

ত্ারের বেলর একবার দইু মালসর েুটটলত্ তত্তন 

ছদলে আসলত্ন। ওই ধ্ারাবাতহকত্াে  গত্ ৫ 

বের েলূব ব চট্টগ্রালম ত্ার সৎ মালের তনকট 

ছবোলত্ তগলে োন্নাত্ ছবগম নালমর একেলনর 

ছপ্রলম েলেন। ওই ছপ্রম দীঘ বতদন গতেলে ছকালনা 

এক সমে তত্তন চুতেচুতে োন্নাত্লক তবলে 

কলরন, আবার চলে যান তবলদলে। গত্ ৩ বৎসর 

েূলব ব োহ আেম ছদলে তফলরই তিত্ীে স্ত্রী 

োন্নাত্লক ঘলর তু্েলত্ মতরো হলে উলেন এবং 

এক েয বালে তু্লে ছফলেন। প্রথম স্ত্রী েরান ত্ার 

স্বামীর তিত্ীে স্ত্রী োন্নালত্র উেতস্থতত্ মানলত্ না 

ছেলর সামাচ্ছেকভালব তবেেটা তনলে চরম 

আেতি ছত্ালেন। 

17 07.06.20 
 

Manobjamin 

07.06.20 
 
 

Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Suicide Husband Rural গাাংনীলত্ গৃহিধূর ঝুেন্ত োশ উদ্ধার 

(মানবজমিন, ৭ জনু ২০২০) 

গাংনী উেলেোর ধ্ানলখাো ইউতনেলনর 

েতুগন্দা গ্রালম েতরস্কার খাতু্ন (৩৫) নালমর এক 

গহৃবধূ্র ঝুেন্ত মরলদহ উদ্ধার কলরলে েুতেে। 

দু’সন্তালনর েননী েতরস্কার খাতু্ন েতুগন্দা 

গ্রালমর তেোকত্ আেীর স্ত্রী। ছরাববার সকাে 

১১টার তদলক স্বামীর ঘলরর আোর সালথ গোই 

রতে ছোঁচালনা ঝুেন্ত মরলদহ উদ্ধার কলর 

েুতেে। স্থানীেরা োনান, গহৃবধূ্র স্বামী 

তেোকত্ আেী একেন সবচ্ছে বযবসােী। 

বযবসা করার েনয তেোকত্ আেী ত্ার স্ত্রীলক 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=230083


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 

তদলে অলনলকর সালথ টাকা ধ্ার-ছদনা কলরন। 

ওই টাকা েতরলোধ্ করলত্ না ছেলর স্বামীর 

উের অতভমান কলর গোই রতে ছোঁতচলে ছস 

আত্মহত্যা কলর। গাংনী থানা সূত্র মরলদহ 

উদ্ধালরর তবেেটট তনচ্ছিত্ কলরলে। 

18 07.06.20 
 

Naya 
Digantha 

07.06.20 
 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Family 
member 

Urban বিলয়র সাত্ মালসই োশ হলো শম্পা রানী  ই  

নয়া বদগন্ত, ৭ জুন ২০২০) 

নীেফামারীর সসেদেুর উেলেোর েম্পা রানী 

নালম এক গহৃবধূ্র োে উদ্ধার করা হলেলে। 

ছরাববার সকাে ১১ টার তদলক উেলেোর 

কামারেকুুর ইউতনেলনর তহন্দেুাো ছথলক ত্ার 

োে উদ্ধার কলর েুতেে। অতনবালসর েতরবার 

োনাে, ৬ েনু েতনবার রাত্ আনুমাতনক ৮টার 

তদলক বাতেলত্ আগুন োলগ। এসমে েম্পা 

রানী ঘলরর চ্ছেতনসেত্র ছবর করার সমে 

আগুলনর ত্ালে অসুস্থ হলে েলে। প্রতত্লবেীরা 

ত্ালক মাথাে োতন তদলে প্রাথতমকভালব 

তচতকৎসা ছদন। আগুন ছনভালনার ের রাত্ 

আনুমাতনক ছদেটার সমে ছস আবারও অসুস্থ 

ছবাধ্ করলে ত্াৎক্ষতণক ত্ালক সসেদেরু ১০০ 

েযযা হাসোত্ালে ছনো হে। ছসখালন 

তচতকৎসাধ্ীন অবস্থাে তত্তন মারা যান। । তত্তন 

বলেন শ্বশুর বাতের ছোকেন আমার ছমলেলক 

ছমলর ছফলে আগুন োগার নাটক কলরলে। 

আমরা এ হত্যাকালের তবচার চাই । 

19 07.06.20 
 

Bangladesh 
protidin 

07.06.20 
 

Police 
Case 

Female 
 

Housewife 32 years 
 

40 years Murdered Husband Rural 
ছনত্রলকানায় স্বামী-স্ত্রীর োশ উদ্ধার 

 ইিাাংোলদশ প্রবত্বদন, ৭ জুন ২০২০) 

https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/506610/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/07/536632
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ছনত্রলকানা সদর উেলেোর চতিো 

ইউতনেলনর দতরোতগ গ্রালমর বসত্ ঘর ছথলক 

স্বামী-স্ত্রী দ'ুেলনর োে উদ্ধার কলরলে মলিে 

থানার েুতেে। রতববার সকাে ১১টার তদলক ওই 

গ্রালমর মৃত্ আব্দরু রাতেদ খালনর ছেলে উজ্জে 

খালনর ক৪০) ঝুেন্ত ও তবোনাে ছসাো অবস্থাে 

স্ত্রী সুরাইো আক্তার রুতবর ক৩২) োে  উদ্ধার 

করা হে।  ছনত্রলকানা মলিে থানার ওতস ছমা. 

ত্ােেু ইসোম সত্যত্া তনচ্ছিত্ কলর োনান, 

ধ্ারণা করা হলি োতরবাতরক কেলহর ছেলর 

স্ত্রীলক শ্বাসরুদ্ধ কলর হত্যার ের তনলে ফা াঁতসলত্ 

ঝুলে থাকলত্ োলর। ছযলহতু্ কৃেক উজ্বলের দুই 

স্ত্রী, ত্ালদর মলধ্য োতরবাতরক কেহ তেলো ছবে 

তকেুতদন ধ্লরই।  

20 06.06.20 
 

Bangladesh 
protidin 

06.06.20 
 

Police 
Case 

Female Housewife 18 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ছফনীলত্ ছর্ৌতু্লকর দাবিলত্ গৃহিধূলক 

হত্যার অবেলর্াগ  ইিাাংোলদশ প্রবত্বদন, ৬ 

জুন ২০২০) 

ছফনীলত্ ছযৌতু্লকর দাতবলত্ সােমা আক্তার 

ক১৮) নালম এক গহৃবধূ্লক হত্যার অতভলযাগ 

উলেলে। োনা যাে, োাঁচ মাস আলগ একই 

উেলেোর ফুেগােী ইউতনেলনর সবরাগেলুর 

আবু ত্ালহলরর ছমলের সালথ নেরুলের তবলে 

হে। সােমার বাবা োনান, তবলের ের ছথলক 

দুই োখ টাকা ছযৌতু্লকর েনয ত্ার শ্বশুে 

বাতের ছোকেন সােমালক চাে তদলত্ থালক। 

ধ্ার-লদনা কলর কলেক ধ্ালে প্রাে এক োখ 

টাকা ছদওো হলেলে। বহৃস্পতত্বারও ১০ হাোর 

টাকা ছদওো হে। ত্ারা আরও এক োখ টাকার 

েনয ত্ালক চাে তদলে কথা কাটাকাটটর এক 

েয বালে ত্ালক হত্যা কলর োে ঝুতেলে ছরলখ 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/06/536402
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/06/536402
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শ্বশুে বাতের ছোকেন োতেলে যাে। েলর 

স্থানীেরা েুতেেলক খবর তদলে েুতেে োে 

উদ্ধার কলর মেনাত্দলন্তর েনয ছফনী 

ছেনালরে হাসোত্ালে ছপ্ররণ কলর।  

21 06.06.20 
 

Kaler Kantha 
 

06.06.20 
 

Police 
Case 

Male RMG 
worker 

28 years 25 years Murdered Wife Urban আশুবেয়ায় ছপাশাককমী েুন, স্ত্রী আটক 

 ককালের ক,  ৬ েনু ২০২০) 

এ হত্যাকালে েতেত্ থাকার অতভলযালগ 

তনহলত্র স্ত্রী কােতমরা আক্তারলক (২৫) আটক 

কলরলে েুতেে। তনহলত্র স্ত্রীও ছোোক শ্রতমক। 

েতনবার ছভালর আশুতেোর ছঘােবাগ এোকাে 

ওই দম্পতত্র ভাো বাসা ছথলক মরলদহটট উদ্ধার 

কলর আশুতেো থানা েুতেে। প্রাথতমকভালব 

েুতেলের ধ্ারণা, োতরবাতরক কেলহর ছের ধ্লর 

এ হত্যাকালের ঘটনা ঘলট থাকলত্ োলর।   

22 08.06.20 
 

Kaler Kantha 
 

08.06.20 
 

Police 
Case 

Female RMG 
worker 

18 years Not 
available 

Suicide Husband Urban রাজশাহীলত্ গোয় ফাাঁস বদলয় 

গালম যন্টসকমীর আত্মহত্যা(িাাংোলদশ 

প্রবত্বদন, ৮ জুন ২০২০) 

রােোহীর ছগাদাগােীলত্ গোে ফাাঁস তদলে 

আাঁতখ খাতু্ন (১৮) নালমর এক গালম বিসকমী 

আত্মহত্যা কলরলেন। ছস ছগাদাগােী ছেৌর 

এোকা বারুইোো গ্রালমর ছগাোম মুত্্ বতু্োর 

ছমলে। ছসামবার সকাে সালে দেটার তদলক 

েতরবালরর উের অতভমান কলর তনেঘলর গো 

ফাাঁস তদলে আত্মহত্যা কলরলেন বলে তনচ্ছিত্ 

কলরলেন ছগাদাগােী মলিে থানার ভারপ্রাপ্ত 

কম বকত্বা (ওতস) খােরুে ইসোম। স্থানীে সূলত্র 

োনা যাে, েে মাস আলগ ঢাকাে গালম বলি 

কাে করলত্ যাে আাঁতখ। ৫ তদন আলগ ছস বাতে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/06/919912
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/536968
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/536968
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তফলর আলস। ছগাদাগােী মলিে থানার ওতস 

বলেন, োতরবাতরক তবেোতদ তনলে ত্ালদর মলধ্য 

কেহ চেতেে। ছসামবার সকাে সালে দেটার 

তদলক আাঁতখ েতরবালরর উের অতভমান কলর 

তনেঘলর গো ফাাঁস তদলে আত্মহত্যার ছচষ্টা 

কলর। েতরবালরর ছোকেন োনলত্ ছেলর 

হাসোত্ালে ছনওোর েলথ ত্ার মৃতু্য হে। থানা 

েুতেে ত্ার মরলদহ উদ্ধার কলর মেনাত্দলন্তর 

েনয রােোহী ছমতিলকে কলেে 

হাসোত্ালের মলগ ব োটেলেলে। 

 
ARTICLE 

বিচারহীনত্ার অিসান চাইঃ মহামাবরলত্ও নারী–বশশু বনর্ যাত্ন (প্রেম আলো, ৮ জুন ২০২০) 

কলরানাভাইরাস মহামাতর ইউলরাে-আলমতরকাে েতেলে েোর মাসখালনক ের ছথলক আন্তেবাতত্ক সংবাদমাধ্যলম খবর প্রকাতেত্ হলত্ শুরু কলর ছয তবতভন্ন েহলর 

অেরালধ্র ঘটনা কলম ছগলে। এতপ্রে ও ছম মালস যুক্তরালের তবতভন্ন সংবাদমাধ্যলম বো হে, তনউইেকব, তেকালগা, েস অযালেলেস প্রভৃতত্ েহলর বে অেরাধ্গুলো ছবে 

কলমলে। ২৮ ছম তনউইেকব টাইমলসর অনোইন সংস্করলণ একটট সংবালদর তেলরানাম তেে ‘আ েযালন্ডতমক ব্রাইট স্পট: ইন ছমতন ছেলসস, িাইমলেস’। আইনেৃঙ্খো 

রক্ষাকারী বাতহনী ও েয বলবক্ষকলদর বরালত্ ছেখা হলেলে, েকিাউলনর ফলে ছোকেলনর ঘলর অবরুদ্ধ থাকা ছসসব েহলর অেরাধ্বৃতি কলম যাওোর কারণ। এটা 

সাধ্ারণ জ্ঞালনও ছবাধ্গময: বাংোলদলেও রাস্তাঘালটর অেরাধ্ কলমলে। অন্তত্ চুতর, িাকাতত্, তেনত্াই, অেহরলণর মলত্া অেরাধ্গুলোর খবর অনযানয সমলের ছচলে 

কম োওো ছগলে। তকন্তু দুঃখেনকভালব ছদখা যালি, আমালদর ছদলে এই সমলেও নারী ও তেশুলদর ওের তবতভন্ন ধ্রলনর তনয বাত্লনর ঘটনা ঘলটলে ছবে উলিখলযাগয 

মাত্রাে। ২৬ মাচব ছথলক শুরু হলেলে সাধ্ারণ েুটট এবং ত্ার তকেুটা েলর অলঘাতেত্ েকিাউন। ত্খন ছথলক ৩ েুন েয বন্ত দুই মাস সাত্ তদলন শুধ্ু ঢাকা মহানগলরই 

নারী–তেশু তনয বাত্লনর অতভলযালগ ১৯৭টট মামো দালের হলেলে। এগুলোর মলধ্য ৬৪টট মামোই হলেলে ধ্ে বলণর অতভলযালগ (৮টট মামো গণধ্ে বলণর)। ছযৌতু্লকর দাতবলত্ 

তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামো হলেলে ৫১টট। নারী ও তেশু অেহরলণর অতভলযালগ এবং োরীতরক তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামোর সংখযা যথািলম ৩৬ ও ৭।  

কলরানাভাইরাস মহামাতর ইউলরাে-আলমতরকাে েতেলে েোর মাসখালনক ের ছথলক আন্তেবাতত্ক সংবাদমাধ্যলম খবর প্রকাতেত্ হলত্ শুরু কলর ছয তবতভন্ন েহলর 

অেরালধ্র ঘটনা কলম ছগলে। এতপ্রে ও ছম মালস যুক্তরালের তবতভন্ন সংবাদমাধ্যলম বো হে, তনউইেকব, তেকালগা, েস অযালেলেস প্রভৃতত্ েহলর বে অেরাধ্গুলো ছবে 

কলমলে। ২৮ ছম তনউইেকব টাইমলসর অনোইন সংস্করলণ একটট সংবালদর তেলরানাম তেে ‘আ েযালন্ডতমক ব্রাইট স্পট: ইন ছমতন ছেলসস, িাইমলেস’। আইনেৃঙ্খো 

রক্ষাকারী বাতহনী ও েয বলবক্ষকলদর বরালত্ ছেখা হলেলে, েকিাউলনর ফলে ছোকেলনর ঘলর অবরুদ্ধ থাকা ছসসব েহলর অেরাধ্বৃতি কলম যাওোর কারণ। এটা 

সাধ্ারণ জ্ঞালনও ছবাধ্গময: বাংোলদলেও রাস্তাঘালটর অেরাধ্ কলমলে। অন্তত্ চুতর, িাকাতত্, তেনত্াই, অেহরলণর মলত্া অেরাধ্গুলোর খবর অনযানয সমলের ছচলে 

কম োওো ছগলে। তকন্তু দুঃখেনকভালব ছদখা যালি, আমালদর ছদলে এই সমলেও নারী ও তেশুলদর ওের তবতভন্ন ধ্রলনর তনয বাত্লনর ঘটনা ঘলটলে ছবে উলিখলযাগয 

মাত্রাে। ২৬ মাচব ছথলক শুরু হলেলে সাধ্ারণ েুটট এবং ত্ার তকেুটা েলর অলঘাতেত্ েকিাউন। ত্খন ছথলক ৩ েুন েয বন্ত দুই মাস সাত্ তদলন শুধ্ু ঢাকা মহানগলরই 

https://www.prothomalo.com/opinion/article/1661347/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E2%80%93%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8


নারী–তেশু তনয বাত্লনর অতভলযালগ ১৯৭টট মামো দালের হলেলে। এগুলোর মলধ্য ৬৪টট মামোই হলেলে ধ্ে বলণর অতভলযালগ (৮টট মামো গণধ্ে বলণর)। ছযৌতু্লকর দাতবলত্ 

তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামো হলেলে ৫১টট। নারী ও তেশু অেহরলণর অতভলযালগ এবং োরীতরক তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামোর সংখযা যথািলম ৩৬ ও ৭। েতনবার 

প্রথম আলোে প্রকাতেত্ এক প্রতত্লবদলন উলিতখত্ এসব েতরসংখযান োওো ছগলে ঢাকা মহানগর েুতেে কতৃ্বেলক্ষর কাে ছথলক। এসব সংখযা ছথলক আমরা শুধ্ু ছসই 

সব তনয বাত্লনর ঘটনার খবরই োচ্ছি, ছযগুলো েুতেলের খাত্াে মামো তহলসলব নতথভুক্ত হলেলে। এ ছথলক এই সমলে নারী–তেশু তনয বাত্লনর প্রকৃত্ তচত্র োওো সম্ভব 

নে। কারণ, েকিাউন চো অবস্থাে গণেতরবহন বন্ধ্ থাকাে অেরালধ্র তেকার হলেও অলনক ভুক্তলভাগী নারী–তেশুর েতরবার থানাে মামো করলত্ ছযলত্ োলরতন; 

অলনলক বােতত্ ঝালমো এোলত্ তকংবা আরও তনয বাত্লনর ভে ছথলক মামো করলত্ যানতন। ত্া োো ধ্ে বণ ও ছযৌন তনেীেলনর তেকার অলনক নারী ও তেশুর েতরবার 

সামাচ্ছেক ময বাদা ও োতরবাতরক সম্মানহাতনর আেঙ্কাে ছগােনীেত্া অবেিন করালকই ছশ্রে মলন কলর—এটা শুধ্ু মহামাতরকালে নে, সব সমেই। 

Law Vision: Covid-19: Time to introduce virtual ADR ( By Md Mahatab Uddin, Daily Star, 9 June 2020) 

Considering the emergency circumstances that has emerged from COVID-19 pandemic, the Bangladesh judiciary has lately started to conduct court 

proceedings via video conferencing. However, we are yet to hear about any initiative regarding the virtual form of judicial or formal Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Hence, this write up advocates for wide ranged introduction of virtual ADR practices covering not only judicial or formal ADR, but also 

quasi-formal, and informal ADR practices in Bangladesh. Such virtual ADR practices can either be based on phone-conferences or be based on internet 

supported video-conferences. In Bangladesh, ADR practices that consist of mediation, arbitration, conciliation, traditional salish and NGO modified salish can 

be broadly grouped into three groups – formal or judicial ADR practice, quasi-formal ADR practices, and informal ADR practices. Formal ADR practices 

include arbitration or mediation under the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2003 or under the Money Loan Court Act, 2003 or under the Muslim 

Family Laws Ordinance, 1961 or the Family Courts Ordinance, 1985. ADR that takes place under the Conciliation of Dispute (Municipal areas) Board Act, 

2004 or under the Arbitration Act, 2001 or the Village Court Act, 2006 or the Labour Code, 2006 can be considered as quasi-formal ADR.  However, 

traditional salish, NGOs modified salish can be considered as informal ADR practices. Besides these, the Contract Act 1872, the Specific Relief Act 1877, the 

Bank Companies Act 1991, the Chittagong Hill Tracts Dispute Settlement Commission Act 2001 either explicitly or implicitly refer to ADR practices. 

ছ ালমবিক োলয়ালেন্স ও বকেু কো…(িাাংোলদশ প্রবত্বদন, ৯ জুন ২০২০) 

গত্ কলেকতদলন ৭টট ছিালমতিক ভালোলেি ত্থা গহৃস্থাতে তহংস্রত্ার তবেলে বযবস্থা তনলত্ হলেলে। কলরানার এই প্রাদুভবালবর সমে ছযখালন সলচত্ন মানুে তনলের েীবন তনলে 

েংতকত্, ছসখালন তকেু মানুে তনলের োত্ ছচনালত্ তবন্দ ুেতরমাণ তিধ্া করলেন না! ৭টট অতভলযালগর সবকটটই স্বামী কতৃ্বক স্ত্রীলক প্রহার করা সম্পতকবত্ এবং ত্ারা প্রলত্যলকই 

উচ্চতেতক্ষত্ স্বামী! অলনলকই যুচ্ছক্ত তদলত্ চাইলবন, এই সমলে হেলত্া মানতসক স্বালস্থযর অবস্থা খারাে হলি! চ্ছজ্ব হযা, বুঝলত্ োরতে মানতসক স্বালস্থযর অবস্থা খারাে। ত্লব 

োনলত্ চাওো প্রলোেন,এটা ছকমন মানতসক অতস্থরত্া যার সমাধ্ান শুধু্ স্ত্রীলক প্রহার কলরই আলস? মাফ করলবন, ছযসব ভদ্রমলহাদেগণ স্ত্রীলদর ছেটান ত্ালদর কালে এটট 

আসলে নতু্ন তকেু নে। কলরানা ত্ালদর এমন কলরতন বরং ত্ারা েূব ব ছথলকই মানতসকভালব এমন! এই ছশ্রতনভুক্ত ভেরলনালকরা বাইলর সক্ষমত্া ছদখান, ছখলট খাওো তদন 

মেরু ও শ্রতমক সম্প্রদালের উের আর ঘলর এলস ছদখান সববাতহক সূলত্র অতধ্কার োওো বউলের উের। আলর ভাই, ভাে না োগলে, মত্াদলে ব না তমেলে এযাতমলকবে 

ছসলটেলমি ত্থা ছসৌহাদবেণূ ব সমলঝাত্াে চলে যান! এরকম োতরবাতরক তহংস্রত্া ছত্া তনলেলদর েীবন তবতেলে ছত্াোর োোোতে সন্তানলদর ভতবেযৎও অন্ধ্কালর ছেলে ছদে। 

যতদও নারী তনয বাত্ন মামোর তবেেগুলো সবসমেই সটেকত্া অেবন করলত্ বযথ ব হে, ত্থাতে নারী তনয বাত্লনর হার তকন্তু কম নে। যারা েুরুলের উের তনয বাত্লনর কথা বেলত্ 

চাইলবন, দো কলর আোত্ত্ একটু সাইলি থাকুন। আনুোতত্ক হার তবলবচনাে আনলে েুরুে তনয বাত্লনর হার নারী তনয বাত্লনর তু্েনাে নগনয হলব। আইলনর স্পস্পতরট হলো 

অনযালের তেকার ছযই ছহান না ছকন, আইলনর িারস্থ হওোর অতধ্কার ত্াাঁর বা ত্াাঁলদর রলেলে। প্রাে প্রতত্তদলনর মত্ গত্কােও ছিালমতিক ভালোলেি এর আরও একটট 

ঘটনাে েুতেেলক ত্রাত্ার ভূতমকাে অবত্ীণ ব হলত্ই হলো। তভকটটম তনলে যখন সামাচ্ছেক ছযাগালযাগ মাধ্যলম সাহাযয চাইলেন ত্খন ছসটট আমালদর দাে ও দাতেলের মলধ্য 

চলে আলস। ধ্লর ছনই তভকটটলমর নাম সুমা। তত্তন তনলে খুব ছগােলন েুতেলের সালথ ছযাগালযাগ কলরলেন। তনলের ও তনলের সন্তালনর েীবন তনলে সংেে প্রকাে কলর 

https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/covid-19-time-introduce-virtual-adr-1911389
https://www.bd-pratidin.com/facebook/2020/06/09/537179


সুন্দরভালব বাত্বা োোন। তনলের বাসার টেকানা চাইলে তত্তন মুহলূত্ বই ত্া োটেলে ছদন। টেকানা োওোর সালথ সালথই ওোরী তবভালগর তিতস সযারলক অবতহত্ কলর, ওোরী 

থানার ইনলস্পকটর ত্দন্তলক বেোম আমালদর একেন স্মাটব অতফসারলক ছযাগালযাগ করলত্ বেুন। তত্তন বেলেন, 'সযার এস.আই ত্ামান্না ইে গুি'! ভাে োগলো এই ছভলব 

ছয, এক নারীর ত্রাত্ার ভূতমকাে যালবন আলরক নারী। ত্ামান্নালক েুলরা তবেে তব্রফ কলর তভকটটলমর কালে োোলত্ই তভকটটলমর স্বামী আমার অতফসালরর চাকতর প্রাে ছখলে 

ছফেতেলেন। আইনগত্ প্রচ্ছিোে কালরা হুমতক ছয আমরা গণনাে ছনইনা ছসটা ভদ্রলোক োনলত্ন না। তভকটটলমর অতভলযাগ প্রাতপ্ত ছথলক শুরু কলর ত্াাঁর ও সন্তালনর উদ্ধার 

প্রচ্ছিোলত্ আমালদর সমে বযতেত্ হলেলে মাত্র ১৫ তমতনট! আইনগত্ তবেলে চাতহবামাত্রই ছসবা তদলত্ ওোরী তবভাগ বদ্ধেতরকর। এখালন একটট তবেে উলিখলযাগয, তভকটটম 

তেতক্ষত্া ও স্মাটব তেলেন, ত্াই আমালদরও কাে করলত্ কষ্ট কম হলেলে। এরকম সমসযার মুলখামুতখ প্রােেই অলনলকই হলিন এবং ছসখালন তেতক্ষত্, অতেতক্ষত্ সব ধ্রলণর 

মানুেই রলেলেন। বত্বমালন ছমাবাইে আমরা সকলে বযবহার করলেও সামাচ্ছেক ছযাগালযাগ মাধ্যলম সকলে এখলনা অভযস্ত হলে উটেতন। ত্াই কলেকটট কাে আমালদর 

নারীলদর অবেযই মাথাে রাখলত্ হলব। শুধু্মাত্র োতরবাতরক তহংস্রত্া ছথলক বা াঁচার েনয নে, ছয ছকালনা প্রলোেলনই আেনালদর উতচত্ তনকটস্থ থানার অতফসার ইনচােব ও 

তিউটট অতফসালরর নািার সংরক্ষণ করা। োোোতে সালকবে এএসতে অথবা ছোনাে এতস ছথলক ধ্লর ঊর্ধ্ বত্ন অতফসারলদর নািার সংরক্ষণ করলত্ োলরন। এলত্ প্রলোেলন 

ছযলকালনা সমে আেতন সাহাযয চাইলত্ োরলবন। এোো ৯৯৯-সহ অনযানয েরুতর ছসবা ছত্া রলেলেই! কলেক সপ্তাহ আলগ এক নারী তভকটটম তনয বাত্লনর তেকার হওোর 

ের ছফসবলুক ছগােলন ছমলসে কলর বেতেলেন, 'আমার স্বামী আমালক ছমাবাইে ধ্রলত্ তদলি না, তদলেও সারাক্ষণ নেরদাতরলত্ রাখলেন' ত্ালক বলেতেোম ছয ছকানভালব 

বাসার টেকানা োোলত্ই হলব। ত্ালক আরও বলেতেোম ওোেরুলম ছযলে বােতত্লত্ োতন ছেলে তদন, এলত্ কথা বোর েব্দ বাইলর আসলব না! তত্তনও আমালদর ত্থয তদলে 

সহােত্া করলত্ ছেলরতেলেন। এই ছোট্ট ছোট্ট ছকৌেেগুলো মাথাে রাখলে অলনক তবেদ ছথলক তনলেলক সরুক্ষা ছদো সম্ভব। ছিালমতিক ভালোলেি যারা করলেন, ত্াাঁলদর 

েনয বাত্বা হলো তনলেলক আর অক্ষম কলর উেস্থােন কলরন না! ঘলর, বাইলর সব োেগাে যতদ অক্ষলমর মত্ই আচরণ কলরন ত্াহলে আর তনলেলক মানুে বলে দাবী 

করলবন ছকান যুচ্ছক্তলত্? িন্দ্ব, ঝগো ছনই এমন ছকালনা েতরবার খুাঁলে োওো যালব না, ত্াই বলে মারধ্র করাটা প্রকৃত্ েুরুলের কাে কখলনাই হলত্ োলর না। শুধু্ মাথাে 

রাখুন আেনার সামলন আেনার ছবানলক ছকউ মারধ্র করলে আেনার তনিেই ভাে োগলব না, আেনার স্ত্রীও কালরা না কালরা ছবান। শুধু্মাত্র আমরা েুরুেরা চাইলেই 

িলমতিক ভালোলেিলক কতমলে আনলত্ োতর! যতদও েলূনযর ছকাটাে কখলনাই আনা যালব না,এটট অেীক চাওো হলব ত্া আমরা সবাই োতন। এর বাইলরও একটট অংে 

থালক ছযখালন নারী তনলেই অনযাে কলরন বারবার। েুরুে তনয বাত্ন কলর ত্াাঁর মানতসক অবস্থালক ভেুর কলর ছত্ালেন- এটটও আমালদর সমালেরই েতব! ত্লব ছমাট সংখযাে 

এই হার খুবই নগনয! আর েুরুেত্াতন্ত্রক সমালে তকেু েুরুে স্ত্রীলক প্রহার করলত্ োরার মালঝ এক ধ্রলণর অহংলবালধ্র ছো াঁো োন। কষ্ট ত্খন ছবতে হে যখন উচ্চতেক্ষাে 

তেতক্ষত্ েুরুেগণ এরুে আচরণ কলরন এবং ত্ার অেরাধ্ প্রমাতণত্ও হে। আসুন ছিালমতিক ভালোলেি মুক্ত সমাে গতে এবং সকেলক তনলেলদর প্রাথ বনাে রাতখ। 

Violence Against Women, Children: Incidents shot up in May: MJF finds over 13,000 victims after telesurvey on 53,000 (Daily Star, 11 June 2020) 

A total of 11,025 women suffered domestic violence during the countrywide shutdown last month, says a survey report of Manusher Jonno Foundation. Of 
them, 4,947 women were subjected to psychological abuse and 3,589 were abused over financial matters. Disclosing the findings of the survey through a 
virtual press conference yesterday, the rights organisation said the 11,025 victims were among 13,494 women and children who experienced different forms 
of violence in 53 districts of the country last month. The report titled "Violence against Women and Children: Covid-19" said a staggering 4,160 victims 
admitted that they were abused for the first time in their life. Of them, 2,841 were women and 1,319 children. The MJF observed that the number of incidents 
of violence against women and children increased in May by 31 percent compared to the data of April. According to the study, 97.4 percent of the total 
11,323 women victims of different forms of abuses were subjected to domestic violence. In most cases, women were tortured by their husbands. 

Surge in violence against women and children: Why are the authorities failing to protect them? (Daily Star, editorial, 13 June 2020) 

As we have commented before, there is an immediate need to address the increase in violence against women and children during the lockdown. Lockdowns 
make victims more vulnerable as they are less likely to get help from neighbours or relatives or even law enforcers. A recent telesurvey conducted by Manusher 
Jonno Foundation (MJF) reveals that a total of 13,494 women and children experienced different forms of violence in 53 districts of the country in the last month 
alone. Of them, 11,025 were women. Also, 4,160 victims admitted that they were abused for the first time in their life. The number of incidents of violence 
against women and children increased by 31 percent last month compared to the data from April. Women were subjected to psychological torture, physical 

https://www.thedailystar.net/backpage/news/violence-against-women-children-incidents-shot-may-1912377
https://www.thedailystar.net/editorial/news/surge-violence-against-women-and-children-1913389


torture and even sexual abuse in their homes by their husbands or other family members. Apart from the incidents of domestic violence, women also faced 
sexual harassment (even while receiving relief goods), rape and murder. Moreover, numerous children were also subjected to torture within their families while 
many faced violence at their workplace. They also suffered other forms of violence including rape, kidnapping and murder. The survey also shed light on the 
170 incidents of child marriages that took place in May. 

নালটালর ধবষ যত্ গৃহিধূ সুবিচার না পাওয়ায় মবহো পবরষলদর ছক্ষাে ককালের ক,  ১২ েনু ২০২০) 

নালটার ধ্ে বলণর তেকার এক গহৃবধূ্লক ছবআইতন সাতেলের মাধ্যলম উলটা এক োখ টাকা েতরমানা করার ঘটনা ঘলটলে। নালটার সদর উেলেোর ছত্বাতেো ইউতনেন 

ছচোরমযান ও গ্রাম প্রধ্ানলদর উেতস্থতত্লত্ ওই সাতেে অনুটষ্ঠত্ হে। এই ঘটনাে ত্ীব্র তনন্দা ও ছক্ষাভ প্রকাে কলরলে বাংোলদে মতহো েতরেদ।  গত্ বহৃস্পতত্বার মতহো 

েতরেলদর ভারপ্রাপ্ত সভােতত্ িা. ফওচ্ছেো ছমাসলেম ও সাধ্ারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষযতরত্ এক তবজ্ঞতপ্তলত্ বো হে, (ধ্ে বলণর তেকার) গহৃবধূ্লক ছবআইতন সাতেলের 

মাধ্যলম অেবাদ তদলে নানাভালব হেরাতন ও নারীর ময বদাহানীর ঘটনাে ত্ীব্র ছক্ষাভ প্রকাে করলে। ঘটনার সালথ েতেত্লদর তবরুলদ্ধ সুে্েু ও তনরলেক্ষ ত্দন্ত সালেলক্ষ 

দৃষ্টান্তমূেক োচ্ছস্ত, ঘটনার তেকার গহৃবধূ্র ও ত্ার েতরবালরর সদসযলদর তনরােিা তনচ্ছিত্করলণর দাতব োনালি।' এ সমে ছবআইতন সাতেে বলন্ধ্ সুতপ্রমলকালটবর রাে বাস্তবােন 

এবং এধ্রলণর ঘটনা প্রতত্লরালধ্ সরকালরর তবলেে দৃটষ্ট আকে বণ করা হে। 
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1 12. 06.20 
Prothom 

Alo 

11.06.20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

25 years Raped Neighbor Urban ‘Chhatra League leader’ arrested for 

raping girl at gunpoint: Police (Prothom 

Alo, 12 June 2020) 

Police arrested a man identifying himself 

as a leader of Bangladesh Chhatra 

League over the rape of a girl in Talepur 

of Keraniganj upazila on Friday. BCL is 

the student wing of ruling Awami 

League. The accused Nahid, 25, said that 

he is the security guard of upazila 

chairman Shahin Ahmed, according to 

the locals. Officer-in-charge of 

Keraniganj model police station Mainul 

Islam said the victim was alone at her 

house when Nahid raped her at gunpoint. 

He fled after people from the 

neighbourhood rushed to the spot hearing 

the victim’s cries for help, the OC said. 

Nahid was arrested from Kalatia in the 

afternoon after a case was filed against 

him under the Women and Children 

Repression Act. 

2 12.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

7.06.20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

20 years 25 years 
& 
22 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural রািা ছেলক তু্লে করিস্থালন বনলয় 

প্রবত্িন্ধীলক সাংঘিদ্ধ ধষ যে! আটক ২ 

(কালের কন্ঠ, ১২ েনু ২০২০) 

ছনাোখােীর ছসনবালগ ১০ বখালট তমলে ২০ 

বের বেসী এক প্রতত্বন্ধ্ী ছমলেলক রাস্তা 

ছথলক তু্লে তনলে কবরস্থালন আটলক ছরলখ 

গণধ্ে বলণর ঘটনাে ২ েনলক আটক কলরলে 

ছসনবাগ থানা েুতেে। এ ঘটনাে ভুক্তলভাগীর 

https://en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/chhatra-league-leader-arrested-for-raping-girl-at-gunpoint-police
https://en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/chhatra-league-leader-arrested-for-raping-girl-at-gunpoint-police
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/12/922178
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/12/922178
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মা ঘটনার ৪ তদন ের বহৃস্পতত্বার রালত্ ১০ 

েনলক আসাতম কলর ছসনবাগ থানাে একটট 

মামো দালের কলরন। মামো সূলত্র োনা 

যাে, গত্ েতনবার (৬ েনু) সকাে সালে ৯টার 

তদলক অেুবনত্ো ইউতনেলনর ৪ নির 

ওোলিবর উির মাতনকেরু গ্রালমর ছেে 

প্রালন্তর রাস্তা ছথলক তু্লে তনলে ধ্ে বণকারীরা 

োলের বাতরক সরকালরর কবরস্থালন 

গণধ্ে বলণর এ ঘটনা ঘটাে।  

3 11.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

10.06.20 Police 
Case 

Female Student 20 years 24 years Raped Neighbor Urban বিলয়র প্রলোেন বদলয় কলেজোত্রী ধষ যে, 

ধষ যক আটক(কালের কন্ঠ, ১১ েনু ২০২০) 

কুতমিার দাউদকাচ্ছন্দলত্ তবলের প্রলোভন 

ছদতখলে কলেেোত্রীলক ধ্ে বলণর অতভলযালগ 

োতহদুে ইসোম ভূাঁ ইো (২৪) নালম এক 

যুবকলক আটক কলরলে েুতেে। েুতেে ও 

ভুক্তলভাগী সূত্র োনাে, একই গ্রালমর কলেে 

েেুো তিত্ীে বলে বর তেক্ষাথীলক তবলে করার 

প্রতত্শ্রুতত্ তদলে তবতভন্ন সমে োরীতরক 

সম্পকব করার ছচষ্টা কলর োতহদুে। েলর গত্ 

বুধ্বার ওই োত্রীর মা-বাবা বাতেলত্ না থাকাে 

রাত্ সালে ১০টাে োতহদুে ত্ালদর বাতেলত্ 

যাে এবং ছোর কলর ধ্ে বণ কলর বলে 

অতভলযালগ োনা যাে। তবেেটট ত্ার ছোট 

ভাই ছদলখ ছফলে বাতের ও এোকার 

ছোকেন ছিলক আনলত্ ছগলে এ ঘটনা ছযন 

কাউলক না োনাই হুমতক তদলে োতহদুে 

োতেলে যাে। েরবত্ীলত্ োতহদুে ত্ালক তবলে 

করলব না বলে োতনলে ছদে। েলর আইলনর 

আশ্রে ছনে ভূক্তলভাগী। দাউদকাচ্ছন্দ মলিে 

থানার এসআই ছগাোম আেম োনান, 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/12/922125
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/12/922125
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বরলকাটা সু্কে অযান্ড কলেে ছথলক ২০২০ 

সালের এইচএসতস েরীক্ষাথী ওই তেক্ষাথীলক 

তবলের প্রলোভলন ছদতখলে োতহদুে ইসোম 

ভূাঁ ইো োতররীক সম্পকব কলর। েলর ত্ালক 

তবলে করলব না বলে োনালে ওই োত্রী থানাে 

একটট ধ্ে বলণর অতভলযাগ ছদন।  

4 11.06.20 
 

Prothom 
Alo 

10.06.20 Police 
Case 

Female Student 20 years 24 years Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban ছগৌরনদীলত্ কলেজোত্রীর শ্লীেত্াহাবন, 

োত্রেীগ ছনত্া ছগ্রপ্তার ইপ্রেম আলো, ১১ 

জুন২০২০) 

বতরোলের ছগৌরনদী উেলেো সদলর 

কলেেোত্রী ও ত্াাঁর বে ছবালনর েীেত্াহাতন 

ও ত্াাঁলদর ওের হামোে ঘটনাে দালের করা 

মামোে েুতেে সরকাতর ছগৌরনদী কলেে 

োত্র সংসলদর সালবক িীো সম্পাদক ও 

কলেে োত্রেীগ ছনত্া আতরফ তমোলক (২৪) 

গত্কাে বুধ্বার রালত্ ছগ্রপ্তার কলরলে। বাদী 

এোহালর উলিখ কলরন, ত্াাঁর ছোট ছবান 

স্নাত্ক (সম্মান) ছেে বলে বর োত্রী (২০) বাতে 

ছথলক ছবর হলে রাস্তাঘালট প্রােই ত্াাঁলক 

েথলরাধ্ কলর উিযক্ত কলরন সরকাতর 

ছগৌরনদী কলেে োত্র সংসলদর সালবক 

িীো সম্পাদক ও সরকাতর ছগৌরনদী কলেে 

োত্রেীলগর সদসয আতরফ তমো। ছোট ছবান 

তবেেটট েতরবারলক োনালে েতরবালরর 

সদসযরা আতরফলক োতসলে ছদন। এলত্ 

আতরফ তক্ষপ্ত হলে ছদলখ ছনওোর হুমতক 

ছদন। গত্কাে বুধ্বার তবলকে চারটাে ছোট 

ছবানলক তনলে বে ছবান ছেৌর সদলরর দতক্ষণ 

তবেেেুর মৎসযখামালরর সামলন ছেৌৌঁোলে 

বখালট আতরফ তত্ন সহলযাগীলক তনলে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1662029/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1662029/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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হাচ্ছের হলে অেীে কথা বলে ছোট ছবালনর 

েরীলর হাত্ ছদন। বে ছবান এর প্রতত্বাদ 

করলে আতরফ তমো সহলযাগীলদর তনলে দইু 

ছবানলক টানালহাঁচো কলর ওেনা তনলে যান।  

5 11.06.20 
Somokal 

10.06.20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

26 years Not 
available 

Raped & 
Murdered 

Not 
available 

Urban ধষ যলের পর হত্যার বশকার ত্রুেীর 

পবরচয় বমলেলে (সমকাল ১১ জনু ২০২০) 
মেমনতসংলহর ফুেবাতেোে ধ্ে বলণর ের 

হত্যার তেকার ছসই ত্রুণীর েতরচে োওোর 

ছগলে । তত্তন টাোইলের এলেো ছেৌরসভার 

তহন্নাইোো গ্রালমর মুচ্ছেবুর রহমালনর ছমলে 

োবণী আক্তার (২৬)। তনহত্ োবণী ছেোে 

ছোোক শ্রতমক তেলেন। স্বামী োে তমোর 

সলে অলনকতদন ধ্লর ত্ার িন্দ্ব থাকাে তত্তন 

গােীেুর ছকানাবাতেলত্ আোদা থাকলত্ন। 

হত্যার ঘটনাে ত্রুণীর বাবা বহৃস্পতত্বার 

বাদী হলে ফুেবােীো থানাে মামো 

কলরলেন। তসআইতিসহ েুতেলের একাতধ্ক 

টটম হত্যার রহসয উদঘাটলন মালে কাে 

করলে। ফুেবাতেো থানার ওতস (ত্দন্ত)  ছেখ 

েতহরুে ইসোম মনু্না োনান, বুধ্বার 

সকালে ফুেবাতেোর বাকত্া ইউতনেলনর 

শ্রীেুর টানোো গ্রালম কচুলক্ষত্ ছথলক তববস্ত্র 

অবস্থাে ওই ত্রুণীর মরলদহ উদ্ধারকরা হে। 

েুতেলের ধ্ারণা, মেেবার রালত্ ছকালনা 

এক সমে ত্রুণীলক তনেবন বা াঁে বাগালনর 

ছভত্লর গোে কােে ছোঁতচলে শ্বাসরুদ্ধ কলর 

হত্যার ের  মরলদহ কচুলক্ষলত্ ছফলে ছরলখ 

যাে দুবৃ বিরা। সংঘবদ্ধ ধ্ে বলণর ের ত্রুণীলক 

শ্বাসলরালধ্ হত্যা করা হলেলে।   

https://samakal.com/whole-country/article/200626520/%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/200626520/%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87
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6 09.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

08.06.20 Police 
Case 

Female Service 
holder 

Not 
available 

65 years Sexual 
Harassme

nt 

Office 
Colleague 

Urban ছর্ৌন হয়রাবনর অবেলর্ালগ বচবকৎসক 

ছগ্রপ্তার  ককালের ক,  ৯ েনু ২০২০) 

তিতনলকর এক িাফ নাস বলক (৩২) ছযৌন 

হেরাতনর অতভলযালগ দালের করা মামোে 

অবসর প্রাপ্ত তচতকৎসক ছমা. োহ আেমলক 

(৬৫) ছগ্রপ্তার কলরলে েটুোখােীর বাউফে 

উেলেোর েুতেে। মেেবার দুেুলর ত্ালক 

বাউফে েহলরর বাসা ছথলক ছগ্রপ্তার করা হে। 

োনা ছগলে, িা. োহ আেম বাউফে ছহেথ 

ছকোর িাোগনতিক ছসিার অযান্ড তিতনলক 

কম বরত্ অবস্থাে ওই তিতনলকর এক িাফ 

নাস বলক ত্াাঁর ইলির তবরুলদ্ধ ছযৌন হেরাতনলত্ 

বাধ্য করার ছচষ্টা কলরন। একেয বালে ওই নাস ব 

ছসামবার রালত্ িা. োহ আেম ও বাউফে 

ছহেথ ছকোর িাোগনতিক ছসিার অযান্ড 

তিতনলকর েতরচােকসহ তত্নেনলক আসাতম 

কলর বাউফে থানাে একটট মামো দালের 

কলরন।  

7 09.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

20.09.19 Police 
Case 

Female Disability 
Person 

35 years 35 years Raped Neighbor Rural ছেলের মা হলেন 'ধবষ যত্া 

প্রবত্িন্ধী' ককালের ক,  ৯ েনু ২০২০) 

বরগুনার আমত্েীলত্ তবলের প্রলোভন তদলে 

এক োতররীক প্রতত্বন্ধ্ী মতহোলক (৩৫) 

ধ্ে বলণর অতভলযাগ োওো ছগলে োশ্ব ববত্ী 

গ্রালমর আে আতমন হাওোদার (৩৫) 

তবরুলদ্ধ। ছসামবার সন্ধ্যাে ধ্ে বলণর স্বীকার 

হওো ওই অন্তঃস্বত্ত্বা োতররীক প্রতত্বন্ধ্ী নারী 

এক েুত্র সন্তালনর েন্ম তদলেলে। ওই নারীর 

বাতের োশ্ব ববত্ী মতহেিাো গ্রালম ত্ার নানা 

বাতে হওোে প্রােই ছস একা একা নানা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920990
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920990
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920971
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920971
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বাতেলত্ বসবাসরত্ মামালত্া ছবান আলমনা 

ছবগলমর বাতেলত্ ছবোলত্ ছযলত্ন। এ সমে 

আমত্েী সদর ইউতনেলনর মতহেিাো 

গ্রালমর আ. মচ্ছেদ হাওোদালরর েুত্র ছমা. 

আে আতমন হাওোদার ত্ালক ছবে 

কলেকবার কুপ্রস্তাব ছদে। েরবত্ীলত্ গত্ 

বেলরর ২০ ছসলেির ত্ালক তবলের প্রলোভন 

তদলে ধ্ে বণ কলর আে আতমন। ধ্তে বত্া 

প্রতত্বন্ধ্ী সন্তানসম্ভাবা হলে সবাই তবেেটট 

োনলত্ োলর। আমত্েী থানার ভারপ্রাপ্ত 

কম বকত্বা ছমা. োহআেম হাওোদার বলেন, 

ধ্ে বলণর তেকার তকলোরী একেন োতররীক 

প্রতত্বন্ধ্ী। গত্মালস ত্ার ছবান বাদী হলে দুই 

েনলক আসাতম কলর একটট তেতখত্ 

অতভলযাগ তনলে থানাে এলসতেে। ছযলহতু্ 

ধ্ে বলণর ঘটনাটট অলনক েুরালনা ত্াই সত্যত্া 

যাচাইলে প্রাথতমক ত্দন্ত করার েনয সাব 

ইলিলেক্টর েতহদুে ইসোমলক দাতেে ছদওো 

হলেলে। 

8 09.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

06.06.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

 

Neighbor Rural অসহায় মা! ঝগিার িবে গলেযর সন্তান, 

আলরক সন্তানও মৃতু্যর মুলে  ককালের ক,  

৯ েনু ২০২০) 

োবনার ভােুোে েূব ব তবলরালধ্র ছেলর 

প্রতত্েলক্ষর হামোে এক নারীর ছেলট আট 

মাস বেসী সন্তালনর মৃতু্য হলেলে। একই সমে 

ওই মালের ১০ বের বেসী আলরক সন্তানও 

মৃতু্যর মুলখ। প্রতত্েলক্ষর মারধ্লর মুমূেু ব 

অবস্থাে ঢাকার এক হাসোত্ালে অলচত্ন 

অবস্থাে তচতকৎসাধ্ীন রলেলে ওই তকলোর। 

অসহাে ওই মালের নাম ইনসান খাতু্ন। তত্তন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920968
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920968
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উেলেোর অষ্টমতনো ইউতনেলনর 

বেতবোলকাে গ্রালমর ইোতসন আেীর স্ত্রী। এই 

ঘটনাে ছসামবার তবকালে ভােুো থানাে 

মামো দালের হলেলে। মামোর এোহার ও 

স্থানীে সূলত্র োনা যাে, উেলেোর 

বেতবোলকাে গ্রালম েতম দখেলক ছকে কলর 

দীঘ বতদন ধ্লর োহোহান আেী ও োতহদুে 

ইসোম গ্রুলের মলধ্য িন্দ্ব চলে আসতেে। এ 

তনলে উভে েলক্ষর মলধ্য একাতধ্কবার 

সংঘলে বর ঘটনাও ঘলটলে। এসব ঘটনাে থানাে 

উভেেলক্ষর একাতধ্ক মামো চেমান 

রলেলে। একেয বালে এসব েতমর ছবালরা ধ্ান 

কাটা তনলে েতনবার সকালে উভে গ্রুলের 

ছোকেলনর মলধ্য সংঘে ব হে।  

9 09.06.20 
 

Bangladesh 
Protidin 

09.06.20 
 

Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

30 years Not 
available 

Murdered Employer Urban পািনায় গৃহকমীলক চার ত্ো ছেলক 
ছফলে হত্যার অবেলর্াগ (িাাংোলদশ 

প্রবত্বদন, ৯ জুন ২০২০) 

োবনার মলহেেলুর এক গহৃকমীলক 
তনয বাত্লনর ের চার ত্ো ছথলক ছফলে 
হত্যা করার অতভলযাগ উলেলে বাতের 
মাতেলকর তবরুলদ্ধ। তনহত্ মালেকা খাতু্ন 
( ৩০)  সদর উেলেোর ছোহাগাো 

চমরেুর এোকার বাতসন্দা। স্থানীেলদর 
বরাত্ তদলে ঘটনাস্থে ছথলক োবনা সদর 
থানার ভারপ্রাপ্ত কম বকত্বা োনান,  

মলহেেুর এোকার আব্দেু আতেলমর 
বাতেলত্ ছমাবাইে ছফান হারালনালক ছকে 
কলর ত্ার স্ত্রী োতক খাতু্ন ও োতকর মা 
এই তনয বাত্ন চাোে। েলর ত্ারা োদ 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/09/537317
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/09/537317
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ছথলক ছফলে ত্ালক হত্যা করা হে বলেও 
োনান তত্তন।  

10 08.06.20 
 

Bangladesh 
Protidin 

03.06.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

Neighbor Rural রাজশাহীলত্ ত্রাে চাওয়ায় অন্তঃসত্ত্বা 
নারীলক োবিত্ (িাাংোলদশ প্রবত্বদন, ৮ 

জুন ২০২০) 

কলরানাভাইরালসর কারলণ দীঘ বতদন ছথলক 
ত্ার কাে বন্ধ্ আলে। এর মলধ্য আতমও 
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাে আতে। শুলনতে অলনক 
ছোকেন এই সংকট মুহলূত্ ব সরকাতর 
অনুদান ছেলেলেন। আতম তকেু সহােত্া 
োওোর আোে ছচোরমযালনর ছোক 
ছমাত্াহার আেীর বাতেলত্ যাে। ছসখালন 
ছগলে তত্তন বলেন,  তু্তম সরকাতর সুতবধ্া 

োলব না। ছকলনা আমালক ত্রাণ ছদওো 
হলব না চ্ছেজ্ঞাসা করলে তত্তন তক্ষপ্ত হলে 
আমালক গোধ্াক্কা তদলে ত্ার বাতে ছথলক 
ছবর কলর ছদন। এরের দতে তদলে 
তবদুযলত্র খুাঁটটর সলে আমার হাত্ বাধ্ার 
ছচষ্টা করলে োলের বাোলরর ছোকেন 
আমালক উদ্ধার কলর। ছস সমে ৬ 
বেলরর ছমলে সুমনা খাতু্ন আমার কালে 
ছগলে ত্ালকও গো ধ্াক্কা ছদে ছস।’  ওই 

নারীর স্বামী েরীফুে ইসোম বলেন,  

‘ আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলক োরীতরক 

োতিত্ করাে ঘটনার তদন রালত্ থানাে 
একটট অতভলযাগ ছদওো হে। এ ঘটনার 
েলরর তদন ছচোরমযান আমালক ইউতে 
কায বােলে ছিলক উলটা গাতেগাোে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/537041
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/537041
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কলরলে। এোো থানাে অতভলযাগ 
ছদওোে তবতভন্ন ভালব হুমতক তদলিন।’   

11 08.06.20 
 

Bangladesh 
Protidin 

04.06.20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

& 
Sexual 

Harassme
nt 

Teacher Urban সুিে যচলর গৃহিধূলক উিযলক্তর প্রবত্িাদ 

করায় িাবিলত্ হামো(িাাংোলদশ 

প্রবত্বদন, ৮ জুন ২০২০) 

গহৃবধূ্লক উিযক্ত করার প্রতত্বাদ করাে 

ছনাোখােীর সুবণ বচলর বযাংক কম বকত্বা কামাে 

ছহালসলনর বাতেলত্ সন্ত্রাসী হামো ও 

ভােচুলরর ঘটনা ঘলটলে। এ ঘটনাে বযাংক 

কম বকত্বার স্ত্রী বাদী হলে চরেির থানা ও 

েুতেে সুোরসহ তবতভন্ন দপ্তলর তেতখত্ 

অতভলযাগ দালের কলরলেন।  এতদলক ঘটনার 

চারতদন েলরও ঐ তেক্ষলকর তবরুলদ্ধ বযবস্থা 

ছনওো হেতন। অেরতদলক তেক্ষকও চরেির 

থানাে ঐ নারীর তবরুলদ্ধ োটা অতভলযাগ 

দাতখে কলরন। ঐ নারী অতভলযাগ কলর 

বলেন, তবতভন্ন সমলে ঐ তেক্ষক ত্ালক উিাক্ত 

কলর ও ত্ার নালম নানা মন্তবয কলর। তবেেটট 

োনলত্ ছেলর ত্ালক চ্ছেজ্ঞাসা করলত্ ছগলে 

ছস তক্ষপ্ত হলে আমালক ও আমার ছেলেলক 

মারধ্র কলর। এক েয বালে আতম বাতেলত্ 

আসলে েুনরাে ঐ তেক্ষক োটে হালত্ ত্ার 

ছনতৃ্লে ৩০/৪০ েন আমার বসত্ বাতেলত্ 

এলস হামো ভাংচুর কলর। যার তভতিও ফুলটে 

ছফইেবুক ও ইউটটউলব রলেলে। এ তবেলে 

অতভযুক্ত তেক্ষলকর বক্তবয ছনওোর ছচষ্টা 

কলর ত্ালক োওো যােতন। চরেির থানার 

ভারপ্রাপ্ত কম বকত্বা ছমা. সালহদ ছহালসন 

ঘটনার সত্যত্া স্বীকার কলর বলেন, েুতেে 

ঘটনার স্থে েতরদে বন কলরলে। এ ঘটনাে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/537033
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/537033
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উভে েক্ষ োটাোতট তেতখত্ অতভলযাগ 

দালের কলরলে। ত্দন্ত কলর আইনগত্ বযবস্থা 

ছনওো হলব। 

12 8.06.20 
Dhaka  

Tribune 
 

& 
 

Daily Star 

03.06.20 News 
report 

Male Student 22 years Not 
available 

Physical 
assault 

 

Police Urban  ‘Tortured till kidney damage, bribed 

for release’:After Gopalganj farmer 

Nikhil, college student Imran from 

Jashore becomes second victim of 

alleged police brutality (Daily Star, 9 

June 2020) 

র্লশালর পুবেলশর বিরুলদ্ধ 

কলেজোত্রলক বপটটলয় বক বন নষ্ট কলর 

ছদওয়ার অবেলর্াগ(ঢাকা টিবিউন, ৮ 

জুন ২০২০) 

যলোলর েুতেলের তনয বাত্লন ইমরান ছহালসন 

(২২) নালম এক কলেে োলত্রর দুটট তকিতন 

অলকলো হলে ছগলে বলে অতভলযাগ 

উলেলে। গুরুত্র অবস্থাে তত্তন একটট 

ছবসরকাতর হাসোত্ালে তচতকৎসাধ্ীন। ছেো 

েুতেে সুোর (এসতে) োতনলেলেন, তবেেটট 

গুরুে সহকালর ত্দন্ত করা হলি। 

তনয বাত্লনর তেকার ইমরান যলোলরর কােী 

নেরুে ইসোম তিতগ্র কলেলের তিত্ীে 

বলে বর োত্র। ত্ার বাতে সদর উেলেোর 

োহাবােেুর গ্রালম। তনয বাত্লনর তেকার এই 

োলত্রর অতভলযাগ, গত্ বুধ্বার (৩ েনু) 

সন্ধ্যার তদলক প্রতত্লবেী এক ত্রুলণর সলে 

বাতে তফরতেলেন। েতথমলধ্য যলোর তবজ্ঞান 

ও প্রযুচ্ছক্ত তবশ্বতবদযােলের সামলন ছেৌৌঁেলে 

সাচ্ছেোতে কযালম্পর েুতেে সদসযরা ত্ালদর 

থামান। েুতেে সদসযরা সলে থাকা ত্রুলণর 

https://www.thedailystar.net/country/news/tortured-till-kidney-damage-bribed-release-1911689
https://www.thedailystar.net/country/news/tortured-till-kidney-damage-bribed-release-1911689
https://www.thedailystar.net/country/news/tortured-till-kidney-damage-bribed-release-1911689
https://www.thedailystar.net/country/news/tortured-till-kidney-damage-bribed-release-1911689
https://www.thedailystar.net/country/news/tortured-till-kidney-damage-bribed-release-1911689
https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2020/06/08/24088/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%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%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2020/06/08/24088/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%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%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2020/06/08/24088/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%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%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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বযাগ ত্িাতে শুরু করলে ইমরান ভে ছেলে 

ছদৌৌঁে ছদন। েুতেে ত্ালক ত্াো কলর ধ্লর 

ছবধ্েক মারধ্র কলর। এলত্ তত্তন জ্ঞান 

হারান। জ্ঞান তফরলে তনলেলক একটট 

ওেুলধ্র ছদাকালন ছদখলত্ োন। অতভলযাগ 

কলর ইমরান আরও বলেন, মারধ্লরর সমে 

েুতেে ত্ার েলকলট গা াঁো ঢুতকলে তদলে 

আটক কলর বাতেলত্ ছফান কলর।োতেলে 

ছনওোর েনয েতরবালরর কালে দাতব করা হে 

২৫ হাোর টাকা। েলর ৬ হাোর টাকার 

তবতনমলে ত্ালক ছেলে ছদওো হে। মারতেলটর 

ঘটনা কাউলক োনালনা হলে তরমালন্ড তনলে 

ছফর ছেটালনা হলব বলেও োসালনা  

13 07.06.20 
 

Manobjami
n 

01.06.20 Police 
Case 

Female Student 16 years 22 years Raped Neighbor Rural বিলয়র প্রলোেলন সু্কেোত্রীলক ছ লক 

বনলয় ধষ যে (মানবজমিন, ৭ জনু ২০২০) 

তবলের ফাাঁলদ ছফলে আলনাোরা উেলেোর 

দেম ছশ্রতণর এক সু্কেোত্রীলক (১৬) ছকৌেলে 

ছিলক তনলে ধ্ে বলণর ঘটনা ঘলটলে। এ ঘটনাে 

ছমাহাম্মদ ছসতেম (২২) নালমর এক যুবকলক 

আটক কলরলে েুতেে। থানা সূত্র োনাে, 

আলনাোরা উেলেোর চাত্রী ছচৌমুহনী 

বাোলরর একটট েতেংমলে ছকনাকাটা করার 

সমে ছসতেলমর সলে েতরচে হে সু্কেোত্রীর। 

এ সমে ছকৌেলে ওই োত্রীর কাে ছথলক 

ছমাবাইে নির তনলে কলেকতদন ছফালন কথা 

বলে ছসতেম। েলর তবলের প্রলোভন ছদতখলে 

ওই সু্কেোত্রীলক ছপ্রলমর ফাাঁলদ ছেলে। 

সব বলেে গত্ ছসামবার (১ েনু) সন্ধ্যাে ছসতেম 

ত্ালক ছিলক তনলে বাতের রাস্তার োলে ছদখা 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=230181
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=230181
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করার কথা বলে অলটাতরোলযালগ তনলে যাে। 

েলর েতরবালরর ছোকেন ওই োত্রীলক ঘলর 

না ছেলে তবতভন্ন আত্নীেস্বেলনর বাতেলত্ 

ছখা াঁে করলত্ থালক। অলনক ছখা াঁোখুাঁচ্ছের 

ের না ছেলে ত্ার অতভভাবক শুিবার 

আলনাোরা থানাে একটট তনলখা াঁলের িালেতর 

কলর। ছসতদন রালত্ই ওই সু্কেোত্রী ত্ার বে 

ছবানলক ছফান কলর োনাে ছসতেম নালমর 

এক যুবক েলত্োর একটট বাসাে ত্ালক 

আটলক ছরলখ একাতধ্কবার োরীতরক তনয বাত্ন 

কলর। ফলে অতভযান চাতেলে ওই োত্রীলক 

উদ্ধার ও ছসতেমলক আটক কলর আলনাোরা 

থানা েুতেে। 

14 07.06.20 
 

Naya 
Digantha 

 

06.06.20 
 

Police 
Case 

Female Not 
available 

35 years Not 
available 

Raped  
& 

Murdered 

Not 
available 

Urban হাত্-পা িাাঁধা ত্রুেীর োশটট ১২ ঘণ্টা পর 

মলগ য  ই  নয়া বদগন্ত, ৭ জুন ২০২০) 

রােধ্ানীর উিরখালনর ছগাতবন্দেুর এোকাে 

ছঝালের ছভত্র ছথলক অজ্ঞাত্ েতরচলের 

(৩৫) এক নারীর হাত্-ো বা াঁধ্া ও গোকাটা 

োে উদ্ধার কলরলে েুতেে। োেটট ১২ ঘিা 

ের মেনাত্দলন্তর েনয ঢাকা ছমতিলকে 

কলেে হাসোত্াে মলগ ব োোলনা হলেলে । 

েতনবার সকাে ১১টাে স্থানীে ছোকেলনর 

মাধ্যলম খবর ছেলে ঘটনাসহ্ে ছথলক ওই 

নারীর মৃত্লদহ উদ্ধার কলর েুতেে। েলর 

ওইতদন রাত্ ১১টার তদলক মেনা ত্দলন্তর 

েনয হাসোত্াে মলগ ব োোলনা হে। 

উিরখান থানার ওতস (অোলরেন) কামরুে 

ইসোম োনান, আমরা স্হানীে ছোকেলনর 

মাধ্যলম খবর ছেলে ছগাতবন্দেুর সবকাে 

ছরালির োলে একটট ছঝালের ছভত্র ছথলক 

https://www.dailynayadiganta.com/Incident-accident/506548/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%A8-%E0%A6%98%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/Incident-accident/506548/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%A8-%E0%A6%98%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87
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োেটট উদ্ধার করা হে। ত্ার েরলনর 

সালোওোর তদলে গো বা াঁধ্া তেে ও গোে 

ধ্ারালো অলস্ত্রর তদলে গোকাটার তচহ্ন োওো 

ছগলে। হাত্-ো একটট ওেনা তদলে বা াঁধ্া তেে। 

ধ্ারণা করা হলি, অজ্ঞাত্নামা দুবৃ বিরা ওই 

নারীলক ধ্ে বলণর ের ত্ালক হত্যা কলর 

ছঝালের ছভত্র ছফলে ছরলখ ছগলে। এ 

বযাোলর সংতেষ্ট থানাে েুতেে একটট মামো 

কলরলেন। তবেেটট তনলে ত্দন্ত করলে েুতেে। 

15 07.06.20 
 

Naya 
Digantha 

 

06.06.20 Police 
case 

Female RMG 
worker 

19 years Not 
available 

Murdered 
Or  

Suicide 

Not 
available 

Urban গাজীপলুর গজারী িন ছেলক ত্রুেীর 

ঝুেন্ত োশ উদ্ধার  ই  নয়া বদগন্ত, ৭ জুন 

২০২০) 

গােীেুলরর শ্রীেলুর গেদাোো গ্রালমর গভীর 

গোরী বন ছথলক ঝুেন্ত গালম বিসকমী এক 

ত্রুণীর োে উদ্ধার কলরলে েুতেে। ছরাববার 

সকালে ত্ার োে উদ্ধার করা হে। তনহলত্র 

নাম মতদনা (১৯)। তত্তন স্থানীে গেদাোো 

গ্রালমর নূরুে ইসোলমর ছমলে। মতদনা 

োলের মেমনতসংলহর ভােুকা উেলেোর 

একটট ছোোক কারখানার শ্রতমক। শ্রীেুর 

থানার এসআই কামরুে ইসোম ও তনহলত্র 

স্বেনরা োনান, ছরাববার সকালে বাতে ছথলক 

ছবর হে মতদনা। এরেরই তত্তন তনলখা াঁে হন। 

দীঘ বসমে বাতেলত্ না ছফরাে স্বেনরা তবতভন্ন 

স্থালন ত্ার ছখা াঁে করলত্ থালকন। 

ছখা াঁোখুাঁচ্ছের একেয বালে ত্ারা বাতের োলের 

গভীর গোরী বলনর একটট গালের িালের 

সলে গোে ওেনা ছোঁচালনা অবস্থাে ত্ালক 

ঝুেলত্ ছদলখন। খবর ছেলে েুতেে ঘটনাস্থে 

https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/506641/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/506641/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ছথলক তনহলত্র োে উদ্ধার কলর। এ বযাোলর 

আইনগত্ বযবস্থা গ্রহণ প্রচ্ছিোধ্ীন রলেলে। 

16 07.06.20 
 

Manobjami
n 
 

05.06.20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Attempt 
to murder 

Neighbor Rural ছসনিালগ প্রবত্িন্ধীর স্ত্রীলক কুবপলয় 

হত্যার ছচষ্টা, োাংচুর (মানবজমিন, ৬ 

জনু ২০২০) 

ছনাোখােী ছসনবালগর  বীেবাগ ইউতনেলনর 

েচ্ছিম বীেবাগ গ্রালম আলেো খাতু্ন (৩০) 

নালম এক প্রতত্বন্ধ্ীর স্ত্রী ছক কুতেলে হত্যার 

ছচষ্টা চাতেলেলে প্রতত্েক্ষ। শুিবার সন্ধ্যাে 

স্হানীে ছোকেন রক্তাক্ত অবস্হাে ত্ালক 

উদ্ধার কলর ছসনবাগ সরকারী হাসোত্ালে 

ভতত্ব কলরলে। গহৃবধূ্  আলেো খাতু্ন ওই 

গ্রালমর ছকরামত্ আেী বযাোরী বােীর 

প্রতত্বন্ধ্ী আলনাোর ছহালসন েোলের স্ত্রী। 

স্হানীে একাতধ্ক সূত্র োনাে সম্পতি 

সংিান্ত  তবলরালধ্র ছের ধ্লর একই বাতের 

আবদুে  ওহাব মাতনক,আবদুে হাতেম দুোে 

সহ ত্ালদর েতরবালরর ছোকেন প্রতত্বন্ধ্ী  

েোলের সম্পতি েবরদখে করলত্ ছদেীে 

অস্ত্র েস্ত্র তনলে প্রতত্বন্ধ্ীলক মারধ্র ও 

বসত্ঘলর হামো চাতেলে বযােক ভাংচুর 

চাোে। এ সমে প্রতত্েলক্ষর ছোকেন  

গহৃবধূ্ আেোর মাথাে তকতরচ তদলে কুতেলে 

রক্তাক্ত েখম কলর। খবর ছেলে ছসনবাগ 

থানার এসআই ত্ালরকুর রহমান ঘটনাস্থে 

েতরদে বন কলরন।  বত্বমালন ভুক্তলভাগীর 

েতরবার প্রাননালের আেংকাে তদনাতত্োত্ 

করলে। েতনবার তবলকলে ছসনবাগ থানার 

ওতস আবদুে বালত্ন মৃধ্া তবেেটটর সত্যত্া 

তনচ্ছিত্ কলরলেন। 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=229947
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=229947
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17 07.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

 

06.06.20 
 

Police 
Case 

Male Disability 
person 

55 years 45 years Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural ত্ালনালর প্রবত্িন্ধীলক ছর্ৌন বনর্ যাত্লন 

মামো(কালের কন্ঠ, ৭ েনু ২০২০) 

রােোহীর ত্ালনালর প্রতত্বন্ধ্ী এক বযাচ্ছক্তলক 

ছযৌন তনয বাত্ন করার ঘটনাে মামো হলেলে। 

অতভযুক্ত োহােীর ছসানার (৪৫) েোত্ক। 

েতনবার রালত্ এ ঘটনাে মামো হলে েুতেে 

আসাতমলক খুাঁেলে। এোহার সূলত্র োনা যাে, 

ত্ালনার উেলেোর কামারগা াঁ ইউতের এক 

প্রতত্বন্ধ্ী (৫৫) বুধ্বার দুেুলর মাদারীেুর  

বাোর ছথলক বাতে তফরতেলেন। ছবো একটার 

তদলক ধ্ানুরা ঈদগাহ মালের সামলন ত্ালক 

থামান চকপ্রভুরাম গ্রালমর োহােীর ছসানার। 

প্রতত্বন্ধ্ীলক ঈদগাহ মালের েচ্ছিলমর 

েেলে তনলে ছযৌন তনয বাত্ন করা হে। 

প্রতত্বন্ধ্ী বাতেলত্ তফলর রালত্ স্ত্রীর কালে ঘটনা 

োনান। েলর গ্রালমর ছোকেন োনলে 

স্থানীেভালব আলোে তমমাংসার ছচষ্টা হে। 

ঘটনার প্রতত্কার না ছেলে েতনবার রালত্ 

থানাে মামো দালের কলরন প্রতত্বন্ধ্ীর স্ত্রী।  

18 07.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

 

03.06.20 
 

Police 
Case 

Female Worker 19 years 25 years Raped Neighbor Rural কু্ষদ্র ন-ৃছগাষ্ঠীর ত্রুেীলক ধষ যলের 

অবেলর্ালগ রু্িক ছগ্রপ্তার 

কেমাকািায়(কালের কন্ঠ, ৭ েনু ২০২০) 

ছনত্রলকাণার কেমাকান্দাে কু্ষদ্র নলৃগাষ্ঠীর ১৯ 

বের বেসী এক ত্রুণীলক ধ্ে বণ করা হলেলে 

বলে অতভলযাগ োওো ছগলে। এ ঘটনাে 

রতববার সকালে একই োতত্সিার যুবক 

সেীব নংতমনলক (২৫) ছগ্রপ্তার কলরলে থানা 

েুতেে। কলরানাভাইরাস সংিমলণর 

েতরতস্থতত্লত্ গত্ ২০ ছম ঢাকা ছথলক তনে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920324
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920324
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920321
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920321
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920321
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বাতেলত্ চলে আলস তভকটটম। বাতেলত্ আসার 

ের ছথলকই ছপ্রতমক যুবক সেীব নংতমন 

ত্ালক তবলে করার প্রলোভন ছদতখলে 

তবতভন্নভালব ফুসতেলে বে মনগোে সেীলবর 

মাতস আনু নংতমন বসত্ ঘলর গত্ ৩ েনু রালত্ 

ছোরেূব বক একাতধ্কবার ধ্ে বণ কলরলে বলে 

োনান ত্রুণী। এ ঘটনাে ওই ত্রুণী তনলেই 

বাদী হলে গত্ েতনবার রালত্ সেীব নংতমনলক 

একমাত্র আসাতম কলর নারী ও তেশু তনয বাত্ন 

আইলন কেমাকান্দা থানাে একটট মামো 

দালের কলরন।  

19 06.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

 

02.06.20 
 

Police 
Case 

Female Student 
 

Not 
available 

48 years Sexual 
Harassme

nt  

Neighbor Urban অনাস য পিুয়া োত্রীর শ্লীেত্াহাবন, 

অবের্ুক্ত আটক (কালের কন্ঠ, ৬ েনু 

২০২০) 

গােীেুলরর কােীগলে অনাস ব েেুো সনাত্ন 

ধ্লম বর এক কলেে োত্রীলক েীেত্াহাতনর 

অতভলযালগ একেনলক ছগ্রপ্তার কলরলে 

েুতেে। ছগ্রপ্তার োে তমো (৪৮) উেলেোর 

ব্রাহ্মনগা াঁও গ্রালমর ছেহাে উচ্ছেলনর ছেলে।    

গত্ ২ েনু ব্রাহ্মনগা াঁও বাোর ছথলক খাত্া 

তকলন বাতে তফরতেলেন ভুক্তলভাগী। প্রাইমারী 

সু্কলের সামলন একা ছেলে েথলরাধ্ কলর এবং 

তবতভন্ন অোেীন কথাবাত্বা শুরু কলরন োে 

তমো। প্রতত্বাদ করলে একেয বালে োে তমো 

েতরতহত্ েুতে উাঁচু কলর স্পে বকাত্র স্থান 

ছদখাে এবং ওই োত্রীর গালের ওেনা ধ্লর 

টানটাতন কলর। এ োোও োত্রীর েরীলর হাত্ 

ছদে। োত্রীর তচৎকালর েতরবার এবং 

আেোলের ছোকেন েুলট আসলে োে তমো 

ছদৌৌঁলে োতেলে যাে। এ বযাোলর ভূক্তলভাগী 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/06/919928
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/06/919928
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শুিবার থানাে একটট তেতখত্ অতভলযাগ 

কলরন। প্রাথতমক ত্দলন্ত অতভলযালগর সত্যত্া 

ছেলে মামো দালের কলর অতভযুক্তলক 

ছগ্রপ্তার করা হে।  

 

ARTICLE 

বিচারহীনত্ার অিসান চাইঃ মহামাবরলত্ও নারী–বশশু বনর্ যাত্ন (প্রেম আলো, ৮ জুন ২০২০) 

কলরানাভাইরাস মহামাতর ইউলরাে-আলমতরকাে েতেলে েোর মাসখালনক ের ছথলক আন্তেবাতত্ক সংবাদমাধ্যলম খবর প্রকাতেত্ হলত্ শুরু কলর ছয তবতভন্ন েহলর 
অেরালধ্র ঘটনা কলম ছগলে। এতপ্রে ও ছম মালস যুক্তরালের তবতভন্ন সংবাদমাধ্যলম বো হে, তনউইেকব, তেকালগা, েস অযালেলেস প্রভৃতত্ েহলর বে অেরাধ্গুলো 
ছবে কলমলে। ২৮ ছম তনউইেকব টাইমলসর অনোইন সংস্করলণ একটট সংবালদর তেলরানাম তেে ‘আ েযালন্ডতমক ব্রাইট স্পট: ইন ছমতন ছেলসস, িাইমলেস’। 
আইনেৃঙ্খো রক্ষাকারী বাতহনী ও েয বলবক্ষকলদর বরালত্ ছেখা হলেলে, েকিাউলনর ফলে ছোকেলনর ঘলর অবরুদ্ধ থাকা ছসসব েহলর অেরাধ্বৃতি কলম 
যাওোর কারণ। এটা সাধ্ারণ জ্ঞালনও ছবাধ্গময: বাংোলদলেও রাস্তাঘালটর অেরাধ্ কলমলে। অন্তত্ চুতর, িাকাতত্, তেনত্াই, অেহরলণর মলত্া অেরাধ্গুলোর খবর 
অনযানয সমলের ছচলে কম োওো ছগলে। তকন্তু দুঃখেনকভালব ছদখা যালি, আমালদর ছদলে এই সমলেও নারী ও তেশুলদর ওের তবতভন্ন ধ্রলনর তনয বাত্লনর 
ঘটনা ঘলটলে ছবে উলিখলযাগয মাত্রাে। ২৬ মাচব ছথলক শুরু হলেলে সাধ্ারণ েুটট এবং ত্ার তকেুটা েলর অলঘাতেত্ েকিাউন। ত্খন ছথলক ৩ েুন েয বন্ত দুই 
মাস সাত্ তদলন শুধ্ু ঢাকা মহানগলরই নারী–তেশু তনয বাত্লনর অতভলযালগ ১৯৭টট মামো দালের হলেলে। এগুলোর মলধ্য ৬৪টট মামোই হলেলে ধ্ে বলণর অতভলযালগ 

(৮টট মামো গণধ্ে বলণর)। ছযৌতু্লকর দাতবলত্ তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামো হলেলে ৫১টট। নারী ও তেশু অেহরলণর অতভলযালগ এবং োরীতরক তনয বাত্লনর 
অতভলযালগ মামোর সংখযা যথািলম ৩৬ ও ৭।  কলরানাভাইরাস মহামাতর ইউলরাে-আলমতরকাে েতেলে েোর মাসখালনক ের ছথলক আন্তেবাতত্ক সংবাদমাধ্যলম 
খবর প্রকাতেত্ হলত্ শুরু কলর ছয তবতভন্ন েহলর অেরালধ্র ঘটনা কলম ছগলে। এতপ্রে ও ছম মালস যুক্তরালের তবতভন্ন সংবাদমাধ্যলম বো হে, তনউইেকব, তেকালগা, 

েস অযালেলেস প্রভৃতত্ েহলর বে অেরাধ্গুলো ছবে কলমলে। ২৮ ছম তনউইেকব টাইমলসর অনোইন সংস্করলণ একটট সংবালদর তেলরানাম তেে ‘আ েযালন্ডতমক 
ব্রাইট স্পট: ইন ছমতন ছেলসস, িাইমলেস’। আইনেৃঙ্খো রক্ষাকারী বাতহনী ও েয বলবক্ষকলদর বরালত্ ছেখা হলেলে, েকিাউলনর ফলে ছোকেলনর ঘলর অবরুদ্ধ 
থাকা ছসসব েহলর অেরাধ্বৃতি কলম যাওোর কারণ। এটা সাধ্ারণ জ্ঞালনও ছবাধ্গময: বাংোলদলেও রাস্তাঘালটর অেরাধ্ কলমলে। অন্তত্ চুতর, িাকাতত্, তেনত্াই, 

অেহরলণর মলত্া অেরাধ্গুলোর খবর অনযানয সমলের ছচলে কম োওো ছগলে। তকন্তু দুঃখেনকভালব ছদখা যালি, আমালদর ছদলে এই সমলেও নারী ও 
তেশুলদর ওের তবতভন্ন ধ্রলনর তনয বাত্লনর ঘটনা ঘলটলে ছবে উলিখলযাগয মাত্রাে। ২৬ মাচব ছথলক শুরু হলেলে সাধ্ারণ েুটট এবং ত্ার তকেুটা েলর অলঘাতেত্ 
েকিাউন। ত্খন ছথলক ৩ েুন েয বন্ত দুই মাস সাত্ তদলন শুধ্ু ঢাকা মহানগলরই নারী–তেশু তনয বাত্লনর অতভলযালগ ১৯৭টট মামো দালের হলেলে। এগুলোর মলধ্য 
৬৪টট মামোই হলেলে ধ্ে বলণর অতভলযালগ (৮টট মামো গণধ্ে বলণর)। ছযৌতু্লকর দাতবলত্ তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামো হলেলে ৫১টট। নারী ও তেশু অেহরলণর 
অতভলযালগ এবং োরীতরক তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামোর সংখযা যথািলম ৩৬ ও ৭। েতনবার প্রথম আলোে প্রকাতেত্ এক প্রতত্লবদলন উলিতখত্ এসব 
েতরসংখযান োওো ছগলে ঢাকা মহানগর েুতেে কতৃ্বেলক্ষর কাে ছথলক। এসব সংখযা ছথলক আমরা শুধ্ু ছসই সব তনয বাত্লনর ঘটনার খবরই োচ্ছি, ছযগুলো 
েুতেলের খাত্াে মামো তহলসলব নতথভুক্ত হলেলে। এ ছথলক এই সমলে নারী–তেশু তনয বাত্লনর প্রকৃত্ তচত্র োওো সম্ভব নে। কারণ, েকিাউন চো অবস্থাে 
গণেতরবহন বন্ধ্ থাকাে অেরালধ্র তেকার হলেও অলনক ভুক্তলভাগী নারী–তেশুর েতরবার থানাে মামো করলত্ ছযলত্ োলরতন; অলনলক বােতত্ ঝালমো এোলত্ 
তকংবা আরও তনয বাত্লনর ভে ছথলক মামো করলত্ যানতন। ত্া োো ধ্ে বণ ও ছযৌন তনেীেলনর তেকার অলনক নারী ও তেশুর েতরবার সামাচ্ছেক ময বাদা ও 
োতরবাতরক সম্মানহাতনর আেঙ্কাে ছগােনীেত্া অবেিন করালকই ছশ্রে মলন কলর—এটা শুধ্ু মহামাতরকালে নে, সব সমেই। 

https://www.prothomalo.com/opinion/article/1661347/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E2%80%93%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8


Law Vision: Covid-19: Time to introduce virtual ADR ( By Md Mahatab Uddin, Daily Star, 9 June 2020) 

Considering the emergency circumstances that has emerged from COVID-19 pandemic, the Bangladesh judiciary has lately started to conduct court 

proceedings via video conferencing. However, we are yet to hear about any initiative regarding the virtual form of judicial or formal Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Hence, this write up advocates for wide ranged introduction of virtual ADR practices covering not only judicial or formal ADR, but also 

quasi-formal, and informal ADR practices in Bangladesh. Such virtual ADR practices can either be based on phone-conferences or be based on internet 

supported video-conferences. In Bangladesh, ADR practices that consist of mediation, arbitration, conciliation, traditional salish and NGO modified salish can 

be broadly grouped into three groups – formal or judicial ADR practice, quasi-formal ADR practices, and informal ADR practices. Formal ADR practices 

include arbitration or mediation under the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2003 or under the Money Loan Court Act, 2003 or under the Muslim 

Family Laws Ordinance, 1961 or the Family Courts Ordinance, 1985. ADR that takes place under the Conciliation of Dispute (Municipal areas) Board Act, 

2004 or under the Arbitration Act, 2001 or the Village Court Act, 2006 or the Labour Code, 2006 can be considered as quasi-formal ADR.  However, 

traditional salish, NGOs modified salish can be considered as informal ADR practices. Besides these, the Contract Act 1872, the Specific Relief Act 1877, the 

Bank Companies Act 1991, the Chittagong Hill Tracts Dispute Settlement Commission Act 2001 either explicitly or implicitly refer to ADR practices. 

Surge in violence against women and children: Why are the authorities failing to protect them? (Daily Star, editorial, 13 June 2020) 

As we have commented before, there is an immediate need to address the increase in violence against women and children during the lockdown. Lockdowns 
make victims more vulnerable as they are less likely to get help from neighbours or relatives or even law enforcers. A recent telesurvey conducted by Manusher 
Jonno Foundation (MJF) reveals that a total of 13,494 women and children experienced different forms of violence in 53 districts of the country in the last month 
alone. Of them, 11,025 were women. Also, 4,160 victims admitted that they were abused for the first time in their life. The number of incidents of violence 
against women and children increased by 31 percent last month compared to the data from April. Women were subjected to psychological torture, physical 
torture and even sexual abuse in their homes by their husbands or other family members. Apart from the incidents of domestic violence, women also faced 
sexual harassment (even while receiving relief goods), rape and murder. Moreover, numerous children were also subjected to torture within their families while 
many faced violence at their workplace. They also suffered other forms of violence including rape, kidnapping and murder. The survey also shed light on the 
170 incidents of child marriages that took place in May. 

নালটালর ধবষ যত্ গৃহিধূ সুবিচার না পাওয়ায় মবহো পবরষলদর ছক্ষাে ককালের ক,  ১২ েনু ২০২০) 

নালটার ধ্ে বলণর তেকার এক গহৃবধূ্লক ছবআইতন সাতেলের মাধ্যলম উলটা এক োখ টাকা েতরমানা করার ঘটনা ঘলটলে। নালটার সদর উেলেোর ছত্বাতেো ইউতনেন 

ছচোরমযান ও গ্রাম প্রধ্ানলদর উেতস্থতত্লত্ ওই সাতেে অনুটষ্ঠত্ হে। এই ঘটনাে ত্ীব্র তনন্দা ও ছক্ষাভ প্রকাে কলরলে বাংোলদে মতহো েতরেদ।  গত্ বহৃস্পতত্বার মতহো 

েতরেলদর ভারপ্রাপ্ত সভােতত্ িা. ফওচ্ছেো ছমাসলেম ও সাধ্ারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষযতরত্ এক তবজ্ঞতপ্তলত্ বো হে, (ধ্ে বলণর তেকার) গহৃবধূ্লক ছবআইতন সাতেলের 

মাধ্যলম অেবাদ তদলে নানাভালব হেরাতন ও নারীর ময বদাহানীর ঘটনাে ত্ীব্র ছক্ষাভ প্রকাে করলে। ঘটনার সালথ েতেত্লদর তবরুলদ্ধ সুে্েু ও তনরলেক্ষ ত্দন্ত সালেলক্ষ 

দৃষ্টান্তমূেক োচ্ছস্ত, ঘটনার তেকার গহৃবধূ্র ও ত্ার েতরবালরর সদসযলদর তনরােিা তনচ্ছিত্করলণর দাতব োনালি।' এ সমে ছবআইতন সাতেে বলন্ধ্ সুতপ্রমলকালটবর রাে বাস্তবােন 

এবং এধ্রলণর ঘটনা প্রতত্লরালধ্ সরকালরর তবলেে দৃটষ্ট আকে বণ করা হে। 

 

 

 

 

https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/covid-19-time-introduce-virtual-adr-1911389
https://www.thedailystar.net/editorial/news/surge-violence-against-women-and-children-1913389
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/12/922228
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1 12.06.20 
 

Naya 
Digantha 

12.06.20 Police 
Case 

Female Student 14  Not 
available  

Raped & 
Murdered 

Not 
available 

Rural েক্ষ্মীপুলর বনলজর ঘলর সু্কে োত্রীলক 
ধষ যে ছশলষ হত্যা(নয়া বদগন্ত  ১২ জুন 

২০২০) 

েক্ষ্মীেুলর তদলন দুেুলর তনে ঘলর সু্কে 
োত্রীলক ধ্ে বণ কলর হত্যা কলরলে 
দুবৃ বিরা। তনহলত্র স্বেন ও েুতেে 
োনাে,  ওই সু্কে োত্রী তহরা মতন ( ১৪)  

সকালে একই গ্রালমর ত্ার নানা বাতে 
ছথলক তনে বাতে আলসন। ত্ার বাবা 
ছমা.  হারুনুর রতেদ অসসু্থ অবস্থাে 

ঢাকাে হাসোত্ালে ভতত্ব থাকাে মাসহ 
েতরবালরর অনয সদসযরা সবাই ঢাকাে 
অবস্থান করতেলেন। অসসু্থ বাবালক 
ছদখলত্ ঢাকাে যাওোর েনয োমা 
কােে তনলত্ নানা বাতে ছথলক তনে 
বাতেলত্ আসলে দুেুলর তনে বাতেলত্ 
ঘলরর তভত্লরর একা ছেলে ত্ালক ধ্ে বণ 
কলর হত্যা করা হে। েলর দুেুলরর 
খাবার ছখলত্ নানার বাতেলত্ না যাওোে 
ত্ার নানী ওই বাতেত্ এলস তহরা মতনলক 
ত্ালদর ঘলর তববস্ত্র অবস্থাে েলে থাকলত্ 
ছদলখন। এ সমে ত্ার তচৎকালর আলে 
োলের ছোকেন এলস েুতেেলক খবর 
ছদে। েলর খবর ছেলে সদর থানা 
েুতেে ঘটনাস্থলে তগলে োে উদ্ধার কলর 

https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/507875/%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%B0%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%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/507875/%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%B0%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%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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হাসোত্ালের মলগ ব োোে। েক্ষ্মীেুর 
সদর থানার ওতস ( ত্দন্ত)  ছমাসলেহ 

উচ্ছেন োনান,  ঘটনাস্থে েতরদে বন কলর 

োত্রীর োে উদ্ধার ও আোমত্ েব্দ 
করা হলেলে। প্রাথতমকভালব ধ্ারণা করা 
হলি সু্কে োত্রীলক ধ্ে বণ কলর হত্যা 
করা হলেলে। ঘটনার সালথ েতেত্লদর 
ছগ্রফত্ালরর ছচষ্টা চাোলি েুতেে। 

2 12.06.20 
 

Naya 
Digantha 

22.05.20 
& 

10.06.20 

Police 
Case 

Female Srudent 15 years 28 years 
& 
28 years 

Kidnaped 
& 
Raped 

Neighbor Urban অপহরে কলর মাদ্রাসাোত্রীলক 

পাোক্রলম ধষ যে, ১৮ বদন পর 

উদ্ধার(নয়া বদগন্ত  ১২ জুন ২০২০)  

অেহৃত্ োত্রীর বাবা োনান, আমার ছমলে 

উেলেোর দতক্ষণ রাোেুর দাতখে মাদ্রাসাে 

১০ ছশ্রণীর োত্রী। োশ্ব ববত্ী মাতেো-রাোেুর 

গ্রালমর হাতনফ হাওোদালরর ছেলে রাতকব 

(২৮) ও ছমাোলম্মে ভুইোর ছেলে মুন্না 

(২৮) তবতভন্ন সমে আমার ছমলেলক উত্যক্ত 

করত্। এমত্াবস্থাে ২২ ছম ছবো ১১টাে 

আমার ছমলে বাতের সামলনর রাস্তাে যাে। 

এ সমে ছমাটরসাইলকেসহ বন্ধ্ুলদর তনলে 

ওাঁৎ ছেলত্ থাকা রাতকব ও মুন্না আমার 

ছমলেলক ছোরেবূ বক অেহরণ কলর তনলে 

যাে। ছসই ছথলক েরণলখাো থানাে 

ছমৌতখভালব োতনলে ছমলেলক খুাঁেলত্ থাতক। 

বুধ্বার (১০ েনু) অেহরণকারীরা আমার 

ছমলেলক ঢাকা তনলে যাওোর েলথ েুতেে 

উেলেোর োাঁচ রাস্তা এোকা ছথলক উদ্ধার 

কলর। অহরলণর ের মুন্নার বাতের ছদাত্াোে 

তনলে আমালক আটলক রাখা হে। মুন্নার মা 

খাতদো ছবগম ও ত্ার ভাই ছখাকলনর 

https://www.dailynayadiganta.com/khulna/507891/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/507891/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/507891/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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সহলযাতগত্াে আমালক োোিলম ধ্ে বণ কলর 

রাতকব। েরণলখাো থানার অতফসার ইনচােব 

এসলক আব্দিুাহ আে সাইদ োনান, উদ্ধার 

কলর ছমলেটটলক থানা ছহফােলত্ রাখা 

হলেলে। ত্ার বাবা বাদী হলে রাতকব ও 

মুন্নাসহ োাঁচেনলক আসাতম কলর একটট 

মামো দালের কলরলেন। আসাতমলদর 

ছগ্রফত্ালর অতভযান চােলে।  

3 11.06.20 
 

Somokal 

10.06.20 Police 
Case 

Female Student 14 years 23 years Raped Neighbor Urban বিলয়র প্রলোেন ছদবেলয় সু্কেোত্রীলক 

ধষ যে, আটক ২  ইসমকাে, ১১ জুন 

২০২০) 

নীেফামারীর েেঢাকাে তবলের প্রলোভন 

ছদতখলে এক সু্কেোত্রীলক ধ্ে বলণর ঘটনাে 

দুইেনলক ছগ্রপ্তার কলরলে েুতেে। বুধ্বার 

রালত্ ত্ালদরলক ছগ্রপ্তার করা হে। ত্ারা 

হলেন ছেৌরসভার বগুোগােী এোকার 

বারঘতরোোর সুেত্ান আেীর ছেলে 

কাতরমুে ছহালসন (২৩) ও ত্ার সহলযাগী 

ছেতেন। এর আলগ ওইতদন রালত্ ধ্ে বলণর 

তেকার োত্রীর বাবা বাদী হলে েেঢাকা 

থানাে কাতরমুে ছহালসনলক প্রধ্ান আসাতম 

কলর মামো দালের কলরন। মামোর 

এোহার সুলত্র োনা যাে, অষ্টম ছশ্রণীর 

োত্রী ওই ছমলেটটলক তবলের প্রলোভন 

ছদতখলে দীঘ বতদন ধ্লর ধ্ে বণ কলর কাতরমুে। 

একেয বালে ছমলেটট অন্তঃসত্ত্বা হলে েেলে 

গলভবর সন্তান নষ্ট করার েনয তবতভন্নভালব 

ভেভীতত্ ছদখাে কাতরমুে। েলর ছমলেটট 

ত্ার েতরবারলক সব ঘটনা োনাে। এ তবেে 

েেঢাকা থানা অতফসার ইনচােব 

https://samakal.com/whole-country/article/200626417/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://samakal.com/whole-country/article/200626417/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
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ছমাস্তাতফেরু রহমান োনান, অতভলযালগর 

ছপ্রতক্ষলত্ বুধ্বার রালত্ই অতভযান চাতেলে 

প্রথলম কাতরমুেলক আটক করা হে।  

4 11.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

05.06.20 Police 
Case 

Female Child 6 years 50 years Attempt 
to raped 

Neighbor Rural বেচুর ছোে ছদবেলয় বশশু 

ধষ যেলচষ্টা(কালের কন্ঠ, ১১ েনু ২০২০) 

নরতসংদীর রােেুরাে েঞ্চালোধ্ ব বযচ্ছক্তর 

তবরুলদ্ধ প্রথম ছশ্রতণর এক সু্কেোত্রীলক (৬) 

ধ্ে বণলচষ্টার অতভলযাগ উলেলে। এ ঘটনাটট 

ঘলটলে গত্ ৫ েনু উেলেোর রাধ্ানগলর। 

আে বহৃস্পতত্বার তেশুটটর বাবা েতেত্ 

বযচ্ছক্তর তবরুলদ্ধ রােেুরা থানাে মামো 

দালের কলরলেন। অতভযুক্ত ওই বযচ্ছক্তর নাম 

তবেে চে রাে (৫০)। স্থানীে ও েুতেে সূলত্র 

োনা যাে, ওই তেশুটট রাধ্ানগর সরকাতর 

প্রথতমক তবদযােলের োত্রী। গত্ ৫ েনু 

তেশুটট ত্ার প্রতত্লবেী তবেলের বাতের 

আটেনাে ছখো করতেে। ওই সমে 

তেশুটটলক তেচুর প্রলোভন ছদতখলে তবেে 

ত্ার ঘলরর ছভত্র তনলে যাে। ছসখালন তত্তন 

তেশুটটলক ধ্ে বণলচষ্টা চাোে। েলর তেশুটট 

ছসখান ছথলক সুলকৌেলে োতেলে বাতেলত্ 

চলে আলস। েরতদন ওই তেশুটট ত্ার মা'ছক 

ঘটনা তবস্তাতরত্ বলেন। তেশুটটর মা 

অতভলযাগ কলর বলেন, রাধ্ানগর ইউতে 

ছচোরমযান ছখারলেদ আেম ত্েলনর কালে 

এ ঘটনার তবচার চাওোে তবেলের তনলদলে ব 

ইউতে সদসয হতরেদ চে রালের ভাই, 

ভাতত্ো ও অবসরপ্রাপ্ত েুতেে সদসয 

রােলমাহলনর ছেলে তেশুটটর েতরবালরর 

একাতধ্ক সদসযলক মারধ্র কলরন। রােেুরা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921884
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921884
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থানার ছসলকন্ড অতফসার ছদব দুোে বলেন, 

এ ঘটনাে তেশুটটর বাবা থানাে মামো 

কলরলেন। ত্দন্ত সালেলক্ষ েতেত্ বযচ্ছক্তর 

তবরুলদ্ধ আইনানুগ বযবস্থা ছনওো হলব। 

5 11.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

10.06.20 Police 
Case 

Male Child Not 
available 

Not 
available 

Raped Teacher Urban পূি যধোয় ছমায়াজ্জিলনর বিরুলদ্ধ 

িোৎকালরর অবেলর্াগ(কালের কন্ঠ, ১১ 

েনু ২০২০) 

ছনত্রলকানার েূব বধ্ো উেলেোর েযামগে 

বাোলরর োেশুকা কুমুদগে োলম 

মসচ্ছেলদর ছমাোস্পজ্জন ফেেিুাহ মাসুলদর 

িারা এক তেশু তেক্ষাথী বোৎকালরর তেকার 

হলেলে। অতভলযালগ োনা ছগলে, ছেোর 

েূব বধ্োে েযামগে বাোলরর োেশুকা 

কুমুদগে োলম মসচ্ছেলদর ছমাোস্পজ্জন 

ফেেিুাহ মাসুদ বুধ্বার দুেুলর মসচ্ছেলদ দুই 

তেশুলক েোচ্ছিলেন। এক েয বালে তত্তন ওই 

তেশুটটলক অনযত্র ছিলক তনলে বোৎকার 

কলরন। তেশুটট বাতে তগলে বাবা মালক 

তবেেটট োনাে। খবর ছেলে েযামগে ত্দন্ত 

ছকলের েুতেে ছমাোস্পজ্জন ফেেিুাহ 

মাসুদলক আটক কলর। এোকাবাসী তবেেটট 

সাতেলের মাধ্যলম মীমাংসা কলর।  

সাতেেকারক হুমােুন কবীর বলেন, 

মাোস্পজ্জলনর েক্ষ ছথলক ত্ার বাবা ক্ষমা 

ছচলেলে। সবতদক তবলবচনা কলর তবেেটট 

ছেলে ছদওো হলেলে। েযামগে েুতেে ত্দন্ত 

ছকলের ইনচােব ছমা. এনামেু হক বলেন, 

তভকটটলমর েক্ষ ছথলক ছকালনা অতভলযাগ 

করা হেতন। আটক ফেেিুাহ মাসুদলক ৫৪ 

ধ্ারাে ছগ্রপ্তার ছদতখলে আদােলত্ োোলনা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921855
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/11/921855
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হলেলে। তবেেটট ঊর্ধ্ বত্ন কতৃ্বেক্ষলক 

োনালনা হলেলে। 

6 12.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

10.06.20 Police 
Case 

Female Child 3.5 years Not 
available 

Murdered Step 
Mother 

Rural বশশুলক হত্যার পর ছ ািায় ছফোর 

কো স্বীকার করে সত্মা(কালের কন্ঠ, 

১২ েনু ২০২০) 

োমােেুলরর সতরোবােী উেলেোে 

ছিাোইে ইউতনেলনর মাোতেো ভূাঁ ইোবােী 

গ্রালমর কণা আক্তার সালে তত্ন বেলরর 

ছমলে তেশুটট একা একাই োতনলত্ েলে 

মারা যােতন। োনা যাে, উেলেোর 

ছিাোইে ইউতনেলনর মাোতেো গ্রালমর 

আবুে কাোলমর ছমলে কণা আক্তার গত্ ১০ 

েনু বুধ্বার রালত্ োতনলত্ েলে মারা যাে 

বলে োনা যাে। োতনলত্ েলে তেশুটটর মারা 

যাওো তনলে ঐ এোকাে েনসাধ্ারলণর 

মলধ্য তেশুটটর সত্মা তরনা ছবগমলক তনলে 

সলন্দহ হলত্ থালক। এোকাবাসী ৯৯৯ ছফান 

তদলে েুতেে তরনা ছবগমলক আটক কলর 

থানাে তনলে চ্ছেজ্ঞাসাবাদ করলে ছস হত্যার 

কথা স্বীকার কলর। েলর তেশুটটর বাবা আবুে 

কাোম বাদী হলে স্ত্রী তরনা ছবগমলক আসাতম 

কলর থানাে হত্যা মামো দালের কলরন। 

আে েতনবার দুেুলর তরনা ছবগমলক 

আদােলত্ োোলনা হে। মামোর বাদী 

তেশুটটর বাবা আবুে কাোম োনান, প্রথম 

স্ত্রী একটট কনযা সন্তান ছরলখ মারা যাওোর 

ের গত্ ছদে বের আলগ তরনা ছবগমলক 

তবলে কতর। তবলের ের ছথলকই সন্তান 

ছনওোর েনয চাে তদলত্ থালক স্ত্রী তরনা 

ছবগম। এ তনলে প্রাে সমে কথা কাটাকাটট 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/13/922533
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/13/922533


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 

হলত্া। প্রথম স্ত্রীর ছমলে তেশুটট একটু বে 

হলে সন্তান তনলবা এসব বোলত্ রালগ ছক্ষালভ 

গত্ বুধ্বার সন্ধ্াে তেশুটটলক গোটটলে হত্যা 

কলর োতনলত্ ছফলে ছদে স্ত্রী তরনা ছবগম। 

সতরোবােী থানার ভারপ্রাপ্ত কম বকত্বা (ওতস) 

আব ুছমা.ফেেুে করীম কালের কণ্ঠলক 

বলেন, প্রাথতমক চ্ছেজ্ঞাসাবালদ তেশু কণা 

আক্তারলক সত্ মা তরনা ছবগম গোটটলে 

হত্যা কলর ছিাবার োতনলত্ ছফলে ছদে 

কথাটট েুতেলের কালে স্বীকার কলর।  

7 11.06.20 
 

Somokal 

23.05.20 Police 
Case 

Male Chaild 9 years 45 years 
& 
35 years 

Physicak 
assault 

Uncle Rural শরীয়ত্পলুর ছিাঁলধ বশশুছক বনর্ যাত্ন, 
দম্পবত্ ছগ্রফত্ার(সমকাল, ১১ জনু ২০২০) 

েরীেত্েুলরর ছভদরগে উেলেোে 

োতরবাতরক কেলহর ছেলর ৯ বেলরর এক 

তেশুর স্পে বকাত্র স্থালন দতে তদলে ছবাঁলধ্ 

তনয বাত্লনর ঘটনাে এক দম্পতত্লক 

ছগ্রফত্ার কলরলে েুতেে। বহৃস্পতত্বার 

ত্ালদর ছগ্রফত্ার করা হে। ছগ্রফত্াররা 

হলেন- েন মুিী (৪৫) ও ত্ার স্ত্রী ছেফােী 

ছবগম (৩৫)। ত্ারা উেলেোর েেগা াঁও 

ইউতনেলনর কােেলকাটব গ্রালমর বাতসন্দা। 

েুতেে োনাে, তনয বাত্লনর তেকার 

তেশুটটলক েরীেত্েুর সদর হাসোত্ালে 

তচতকৎসা ছদো হলেলে। প্রাথতমক ত্দলন্ত 

ঘটনার সত্যত্া তমলেলে। এেনয ত্ালদর 

ছগ্রফত্ার করা হলেলে। স্থানীে সূলত্র োনা 

ছগলে, তেশুটট স্থানীে একটট প্রাথতমক 

তবদযােলের তৃ্ত্ীে ছশ্রতণলত্ েলে। গত্ ২৩ 

ছম রাত্ সালে ৮ টার তদলক টটতভ ছদখার 

https://samakal.com/whole-country/article/200626464/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E2%80%8C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E2%80%8C%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%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/200626464/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E2%80%8C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E2%80%8C%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%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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কথা বলে তেশুটটলক ছিলক ছনন তরেন ও 

ছেফােী। েলর ত্ালদর ঘলর তনলে তেশুটটর 

স্পে বকাত্র স্থালন সুত্া ছবাঁলধ্ তনয বাত্ন করা 

হে। এ সমে তেশুটটলক ছমলর ছফোর ভে 

ছদখান ত্ারা। ফলে কাউলক তবেেটট 

োনােতন ওই তেশু। েলর ৮ েনু রাত্ সালে 

১১ টার তদলক তেশুটটর স্পে বকাত্র স্থান 

ফুলে বযথা শুরু হলে তবেেটট ত্ার ছবানলক 

োনাে। েলর তেশুটটলক েরীেত্েুর সদর 

হাসোত্ালে তচতকৎসার েনয তনলে যাে 

েতরবার।  

8 09.06.20 
 

Kaler 
kantha 

07.06.20 Police 
Case 

Female Child 14 years 28 years 
& 
30 years 

Raped Neighbor Rural বকলশারীলক বিলয়র প্রলোেলন ধষ যে, 

মামো (কালের কন্ঠ, ৯ েনু ২০২০) 

বতরোলের আগগেঝাোে েচ্ছিম 

সুেনকােী গ্রালমর ১৪ বেলর এক তকলোরী 

নানাসমে ধ্ে বলণর তেকার হলেলে। ধ্তে বত্ার 

মা বাদী হলে ধ্ে বকসহ চার সহলযাগীর 

তবরুলদ্ধ আগগেঝাো থানাে মামোর 

এোহার সূলত্র োনা ছগলে. বতরোে সদর 

ছকালত্াোতে থানার েযামোো বাোরলরাি 

এোকার তকলোরীর (১৪) মা কালের সুবালদ 

আগগেঝাো উেলেোর েচ্ছিম সুেনকােী 

গ্রালমর কাতেলখাো নেন হাওোদালরর বাতে 

একসালথ মা-ছমলে ভাোে থালক। ভাোে 

থাকার সুবালদ উেলেোর েচ্ছিম 

সুেনকােী গ্রালমর আবুে কাোম ছমািার 

ছেলে মুন্না ছমািা (২৮) এর সালথ তকলোরীর 

েতরচে হে। ওই েতরচলের সুবালদ 

তকলোরীলক তবলের প্রলোভন ছদতখলে 

একতধ্কবার ধ্ে বণ কলর। এ সমে এই ধ্ে বলণর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920984
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920984
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সহলযাতগত্া কলর একই উেলেোর 

রাহুত্োো গ্রালমর প্রলমাদ রাে ছেলে 

অলোক রাে (৩০), েচ্ছিম সুেনকােী 

গ্রালমর ছদলোোর হাওোদালরর ছেলর 

ছসালহে হাওোদার (৩০) ও ছসালহে 

হাওোদালর স্ত্রী সুরতম ছবগম।  

9 09.06.20 
 

Kaler 
kantha 

09.06.20 
 

Police 
Case 

Female Child 9 years 22 years Raped Neighbor Rural গরু চরালত্ বগলয় ধষ যলের বশকার বিত্ীয় 

ছেবের োত্রী(কালের কন্ঠ, ৯ েনু ২০২০) 

োমা উেলেোর ফাাঁতসোখােী ইউতনেলন ৯ 

বেলরর এক তেশু ধ্ে বলণর ঘটনা ঘলটলে। 

তেশুটট একটট স্থানীে প্রাথতমক তবদযােলের 

২ে ছশ্রতণর োত্রী। মেেবার দুেুলর ছমলেটট 

বাতের োলে োহালে গরু চরালত্ ছগলে 

ত্ালক মুখ ছচলে ধ্লর তনলে তনলের খামার 

বাতেলত্ ধ্ে বণ কলর ছমা. আতরফ (২২) নালম 

এক যুবক। তভকটটলমর বাবা োনাে, সু্কে 

বন্ধ্ থাকাে বাতের োলে গরু চরালত্ যাে 

ত্ার ছমলে। ত্ালদর বাতের োলে ধ্ে বলকর 

খামার বাতে। োহালে একা ছেলে ধ্ে বক ছমা. 

আতরফ ত্ার ছমলেলক মুখ ছচলে ধ্লর তনলে 

খামার বাতেলত্ এই বব বলরাতচত্ ঘটনা ঘটাে। 

ছমলের োরীতরক অবস্থা ভালো না। আতম 

ছমলেলক তনলে তবচালরর দাতবলত্ োমা থানাে 

অতভলযাতগ কলরতে।  

10 09.06.20 
 

Kaler 
kantha 

08.06.20 
 

Police 
Case 

Female Child 13 years 25 years Raped Neighbor Rural ঘলর একা ছপলয় বকলশারীলক ধষ যে! 

(কালের কন্ঠ, ৯ েনু ২০২০) 

হতবগে সদর উেলেোর সানাবই গ্রালম ১৩ 

বেলরর এক তকলোরীলক ছোর কলর ধ্ে বণ 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/09/537321
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/09/537321
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/921010
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করার অতভলযাগ োওো ছগলে এক ত্রুলণর 

তবরুলদ্ধ। েলর েুতেে অতভযুক্ত ধ্ে বকলক 

(২৫) আটক কলরলে। ঘটনাটট ঘলটলে 

ছসামবার তদবাগত্ রালত্। হতবগে সদর 

থানার ভারপ্রাপ্ত কম বকত্বা (ওতস) মাসুক আেী 

োনান, ছমাহাম্মদ ফরহাদ তেত্রােে চাতরনাও 

গ্রাম ছথলক কলেকমাস ধ্লর সানাবই গ্রালম 

নানার বাতেলত্ বসবাস কলর আসতেে। 

ছসখালন ত্ার দৃটষ্ট েলে ১৩ বেলরর এলক 

তকলোরীর ওের। ছসামবার রালত্ সকলের 

অলগাচলর ছস ওই তকলোরীলক ঘলর একা 

ছেলে বাতের সামলন েুকুর োলে তনলে ছোর 

কলর ধ্ে বণ কলর। দু’ঘণ্টা ের তকলোরী ঘলর 

এলস েতরবালরর ছোকেনলক তবেেটট 

োনালে ছোকেন ত্ালক আটক কলর।  

11 09.06.20 
 

Kaler 
kantha 

08.06.20 
 

Police 
Case 

Female Child 12 years Not 
available 

Not 
available 

Not 
available 

Urban নািাইলে সু্কেোত্রীর রহসযজনক 

মৃতু্য(কালের কন্ঠ, ৯ েনু ২০২০) 

মেমনতসংলহর নান্দাইলের েিীলত্ েলুেখা 

ছবগম(১২) নালমর েঞ্চম ছশ্রতণর এক োত্রীর 

রহসযেনক মৃতু্য হলেলে। গত্কাে ছসামবার 

তবলকলে ত্ালক অলচত্ন অবস্থাে 

মেমনতসংহ ছমতিকযাে কলেে হাসোত্ালে 

ছনওোর েলথ মারা যাে। এরেলর রাত্ ১১ 

টার তদলক ওই োত্রীর বাতেলত্ তগলে োে 

উদ্ধার কলর মলগ ব োোে েুতেে।, গত্কাে 

ছসামবার সকালে ত্াাঁর ছমলে তবদযােে কলব 

খুেলব ত্া োনার েনয বাতের অদলূর প্রধ্ান 

তেতক্ষকার বাতেলত্ যাে। ছসখান ছথলক 

ছফরার ের মন খারাে কলর তকেুক্ষণ 

তবচানাে শুলে থালক। েলর সকলের অোলন্ত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920946
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920946
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ঘলরর তেেলন যাওোর তকেুক্ষণ েলরই 

তচৎকার করলত্ থালক। এ অবস্থাে ছসখান 

ছথলক উদ্ধার কলর প্রথলম তকলোরগে সদর 

হাসোত্ালে ও েলর মেমনতসংহ ছমতিকযাে 

কলেে হাসোত্ালে ছনওোর েলথ মারা 

যাে।   

12 09.06.20 
 

Kaler 
kantha 

30.03.20 Police 
Case 

Female Child 12 years 19 years Raped Neighbor Rural ৮ িেলরর বশশুলক মুে ছচলপ ধষ যে করত্ 

মাদরাসা পিুয়া রু্িক (কালের কন্ঠ, ৯ 

েনু ২০২০) 

কুতমিার নােেলকালট মাদরাসা েেুো ৮ 

বেলরর এক তেশুলক আেন ছেোলত্া 

ভাইলের িারা ধ্ে বলণর তেকার হলেলে। 

অতভযুক্ত ওই ধ্ে বলকর নাম আেরাফুে 

ইসোম মাতহন (১৯) এোহার সূলত্র োনা 

যাে, ওই তেশু অতভযুক্ত ধ্ে বলকর আেন 

চাচালত্া ছবান। এই সুবালদ মাতহন ত্ার চাচার 

ঘলর ঘুমাত্। ওই তেশু োলের কলক্ষ ত্ার 

অসুস্থ দাতদর কালে ঘুমাত্। এ সুলযালগ 

মাতহন মুখ ছচলে ধ্লর একাতধ্কবার ওই 

তেশুলক ধ্ে বণ কলর। গত্ ৩০ মাচব রালত্ 

ধ্ে বলণর ফলে তেশুটটর ছগােনালে বযথা ও 

রক্ত ছবর হলে েলরর তদন তেশুটটর মা 

ছদৌৌঁেখাে ইউতে স্বাস্থযলকলে তনলে ত্ার 

প্রাথতমক তচতকৎসা করান। তকন্তু তেশুটট 

ভলে ধ্ে বলণর তবেেটট কাউলক বলেতন। 

অবলেলে ছসামবার তবকালে ওই তেশুর মা 

থানাে অতভলযাগ েমা ছদন। তেশুটট 

আদােলত্ েবানবচ্ছন্দ তদলেলে। ত্ার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920869
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/09/920869
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ছমতিকযাে েরীক্ষাও হলেলে। অতভযুক্ত 

তকলোরলক আটলকর ছচষ্টা চেলে। 

13 08.06.20 
 

Bangladesh 
Protidin 

27.05.20 Police 
Case 

Female Child 14 years Not 
available 

Kidnaping 
&  
Raped 

Neighbor Rural হবিগলে বকলশারীলক অপহরলের পর 

ধষ যে, রু্িক ছগ্রফত্ার (িাাংোলদশ 

প্রবত্বদন, ৮ জুন  ২০২০) 

হতবগে সদর উেলেোর সানাবই গ্রালম ১৪ 

বের বেসী এক তকলোরীলক ছোর েূব বক 

অেহরলণর ের ধ্ে বলণর অতভলযাগ উলেলে। 

আেঙ্কােনক অবস্থাে ওই তকলোরীলক 

হতবগে ছেো সদর আধু্তনক হাসোত্ালে 

ভতত্ব করা হলেলে। এ ঘটনাে েতেত্ 

সলন্দলহ ফরহাদ তমোলক হতবগে সদর 

মলিে থানা েুতেে ছগ্রফত্ার কলরলে।  

তকলোরী কনযা মেেবার রাত্ ৮টার তদলক 

বাতের উোলন ছবর হে। এ সমে োশ্ববত্ী 

উস্লাইে চাতরনাও গ্রালমর ফরহাদ তমো 

ত্ালক অেহরণ কলর তনেবন স্থালন তনলে 

ধ্ে বণ কলর। েলর ওই তকলোরী েতরবালরর 

ছোকেনলদর তবেেটট োনালে হতবগে 

ছেো সদর আধু্তনক হাসোত্ালে ত্ালক 

ভতত্ব করা হে।  

14 08.06.20 
 

Bangladesh 
Protidin 

06.05.20 Police 
Case 

Female Child 10 years 45 years Raped Neighbor Urban েুেনায় সু্কেোত্রীলক ধষ যে(িাাংোলদশ 

প্রবত্বদন, ৮ জুন  ২০২০) 

খুেনার িুমুতরোে তৃ্ত্ীে ছশ্রতণর এক 

সু্কেোত্রীলক ধ্ে বণ করা হলেলে। এ ঘটনাে 

অতভযুক্ত হাইদুে ইসোমলক (৪৫) ছগ্রফত্ার 

কলরলে েুতেে। ছস িুমুতরোর আইত্ো 

এোকার ওমর আেী খালনর ছেলে। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/09/537280
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/09/537280
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/536972
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ছসামবার সকালে ত্ালক কারাগালর ছপ্ররণ 

করা হলেলে।  এর আলগ রতববার রালত্ 

সু্কেোত্রীলক খুেনা ছমতিলকে কলেে 

হাসোত্ালের ওতসতসলত্ ভতত্ব করা হলেলে। 

ওই োত্রীর বাবা োনান, হাইদুে ইসোম 

ত্ার তনলের চাচালত্া ভাই, ছমলের সম্পলকব 

চাচালত্া চাচা। আত্মীেত্ার কারলণ ত্ালদর 

বাতেলত্ যাত্াোত্ তেে ছমলেটটর। গত্ ৬ ছম 

সকালে বাতেলত্ ছকউ না থাকাে হাইদুে 

ত্ার ছমলেলক ধ্ে বণ কলর। েলরর তদন 

ছমলেটট অসুস্থ হলে েেলে এ ঘটনা 

োনাোতন হে। এ তবেলে েুতেেলক 

োনালনা হলেলে। 

15 08.06.20 
 

Naya 
Digantha 

07.06.20 Police 
Case 

Male Child 3 years 42 years 
& 
23 years 

Murdered Anty  Urban চাচার িােরুম ছেলক বশশু োবত্জার 

োশ উদ্ধার, চাচীসহ আটক ২(নয়া 

বদগন্ত, ৮ জুন ২০২০) 

তসলেলটর তবোনীবাোলর চাচীর ঘলর োতনর 

ড্রালমর ছভত্র ছথলক তত্ন বেলরর তেশুর 

োে উদ্ধার কলরলে েুতেে। উেলেোর 

উির আকাখাোনা গ্রালম ছরাববার এ ঘটনা 

ঘলট। এ ঘটনাে েতেত্ সলন্দলহ চাচীসহ 

দু’েনলক আটক করা হলেলে। তনহত্ 

আতরফ ছহালসন (৩) উির আকাখাোনার 

খেরু তমোর ছেলে।আটককৃত্রা হলেন 

সুমা ছবগম (৪২) ও নাতহদ আহমদ (২৩)। 

তবোনীবাোর থানার ভারপ্রাপ্ত কম বকত্বা 

(ওতস) অবনী েংকর কর োনান, 

োতরবাতরক তবলরালধ্র কারলণ দীঘ বতদন ছথলক 

খেরু ও ত্ার ভাই আোদা বসবাস করলেন। 

https://www.dailynayadiganta.com/sylhet/506824/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://www.dailynayadiganta.com/sylhet/506824/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8


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 

ছরাববার সকালে হোৎ কলর তেশু আতরফ 

তনলখা াঁে হে।  

16 08.06.20 
 

Bangladesh 
Protidin 

06.06.20 
 

Police 
Case 

Male Child 15 years 30 years Physical 
Assault 

Neihbor Rural কিুত্র চুবরর অপিালদ বকলশারলক 

গালে ছিাঁলধ বনর্ যাত্ন!- ছগ্রফত্ার 

১(িাাংোলদশ প্রবত্বদন, ৮ জুন  ২০২০) 

বরগুনার সদর উেলেোর বাতেোত্েী 

ইউতনেলনর েরীরখাে বাোলর কবুত্র চুতরর 

অেবালদ সেীব (১৬) নালমর এক 

তকলোরলক গালের সালথ তেেলমাো তদলে 

ছবাঁলধ্ তনয বাত্ন করা হলেলে। গত্ েতনবার 

কবুত্র চুতরর অেবালদ সেীবলক ধ্লর এলন 

তনোম উেীন। েলর ত্ার ছেলে সেীবসহ 

কলেকেন ধ্লর এলন গালের সালথ ছবলধ্ 

চুতরর অতভলযাগ স্বীকালরাচ্ছক্তর েনয 

অমানতবক তনয বাত্ন কলর। তকলোলরর উের 

তনয বাত্ন েত্ েত্ ছোক দা াঁতেলে উেলভাগ 

করলেও ছকউ প্রতত্লরালধ্ এতগলে আলসনতন। 

তনয বাত্লন ফুলটে সামাচ্ছেক ছযাগালযাগ 

মাধ্যলম বযােকভালব েতেলে েেলে 

প্রোসলনর টনক নলে। েুতেে তনয বাতত্ত্ 

তকলোর সেীলবর েবানবন্দী ছরকিব কলর। 

তনয বাত্নকারীলদর অনযত্ম তকরন (৩০) ছক 

আে ছগ্রফত্ার কলর।  

17 08.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

08.06.20 News 
report 

Male Student 15 years Not 
Available 

Murdered Neighbor Rural আম পািার িদো বপটটলয় হত্যা! 

(কালের কন্ঠ, ৮ েনু ২০২০) 

ছগাোেগলের ছকাটােীোো উেলেোে 

অলনযর গাে ছথলক আম োোর অতভলযালগ 

আমানুিাহ ছেখ (১৫) নালম এক মাদরাসা 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/536959
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/536959
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/08/536959
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920713
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োত্রলক তেটটলে হত্যা করা হলেলে। ছসামবার 

ছবো ১২টার তদলক আমানুিাহলক ছিলক 

তনলে মারতেট কলরন চাচালত্া ভাই বাবু 

ছেখ,ছদলোোর ছেখসহ কলেকেন। ত্ালদর 

গাে ছথলক আম োোর অতভলযাগ এলন 

আমানুিাহলক ছেটালনা হে। ছবদম প্রহালর 

েখম আমানুিাহলক প্রথলম ছগাোেগে 

২৫০ েযযা ছেনালরে হাসোত্ালে ভতত্ব করা 

হে। ছসখালন ত্ার োরীতরক অবস্থার অবনতত্ 

হলে খুেনা ছমতিলকে কলেে হাসোত্ালে 

ছনওো হে। ছসখালনই তচতকৎসাধ্ীন অবস্থাে 

তবলকে সালে োাঁচটার তদলক আমানুিাহর 

মৃতু্য হে।  ছকাটােীোো থানার ওতস ছেখ 

েুৎফর রহমান ঘটনার সত্যত্া স্বীকার কলর 

বলেন, ‘এ তবেলে থানাে তেতখত্ অতভলযাগ 

আলসতন। অতভলযাগ ছেলে আইনগত্ বযবস্থা 

ছনো হলব।’ 

18 08.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

07.06.20 
 

Police 
Case 

Female Student 13 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Urban ছকাম্পানীগলে সু্কেোত্রীর মরলদহ 
উদ্ধার  ককালের ক,  ৮ েনু ২০২০) 

ছনাোখােীর ছকাম্পানীগে থানা েুতেে 

রতববার রাত্ ১০টার তদলক এক সু্কেোত্রীর 

মরলদহ উদ্ধার কলরলে। ত্ার নাম সানচ্ছেদা 

আক্তার মাহী (১৩), স্থানীে এোকাবাসী 

োনাে, মালের সলে অতভমান কলর 

তবলকলের তদলক বসত্ঘলর ছস গোে ওেনা 

ছোঁতচলে ফাাঁস ছদে। েলর েতরবালরর সদসযরা 

ত্ালক ঝুেন্ত অবস্থাে ছদখলত্ ছেলে উদ্ধার 

কলর ছকাম্পানীগে উেলেো স্বাস্থয 

কমলেলে তনলে ছগলে কত্ববযরত্ তচতকৎসক 

ত্ালক মৃত্ ছঘােণা কলরন।  ছকাম্পানীগে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920455
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920455
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থানার ওতস আতরফুর রহমান ঘটনার সত্যত্া 

তনচ্ছিত্ কলর বলেন, োে মেনা ত্দলন্তর 

েনয ছনাোখােী ছেনালরে হাসোত্ালের 

মলগ ব োোলনা হলব।  

19 08.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

07.06.20 Police 
Case 

Female Child 9 years 24 years Raped Neighbor Rural নবিয়ায় বশশু ধষ যলের মামোয় রু্িক 

আটক (কালের কন্ঠ, ৮ েনু ২০২০) 

েরীেত্েুলরর নতেো উেলেোে আট 

বেলরর তেশুলক ধ্ে বলণর অতভলযাগ উলেলে। 

এ ঘটনাে ছসামবার সকালে তমন্টু মেে 

(২৪) নালম এক যুবকলক ছগ্রপ্তার কলরলে 

েুতেে। প্রতত্তদছনর মছত্া তেশুটট রতববার 

তবলকলে তনে বাতের উোছন ছখেতেে। ত্খন 

বাতেলত্ ছকউ না থাকার সুলযালগ তমন্টু ত্ালক 

ঘছরর ছভত্লর তনছে ধ্ে বণ কছরন। তেশুলক 

ছমলর ছফোর হুমতক তদলে বাতেলত্ োটেলে 

ছদন তমন্টু। এতদলক রক্তাক্ত অসুস্থ তেশুলক 

চ্ছেজ্ঞাসা কলর মা োনলত্ োলরন ধ্ে বণ 

ঘটনা। দ্রতু্ তেশুলক েরীেত্েুর সদর 

হাসোত্াছে ভতত্ব করা হে। ছসখালন 

োরীতরক অবস্থার অবনতত্ হছে ত্ালক উন্নত্ 

তচতকৎসার েনযর ফতরদেরু ছমতিছকে ক

ছেে হাসোত্াছে স্থানান্তর করা হে। ঘটনার 

বযাোলর তেশুর তেত্া নতেো থানাে মামো 

করলে েুতেে ছসামবার সকাছে তমন্টু মেে

ছক ছগ্রপ্তার কলর।  

20 07.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

06.06.20 Police 
Case 

Female child 5 years 25 years Murdered Domestic 
worker 

Urban হত্যার দায় স্বীকার কলর ফালত্মার 

জিানিজি (কালের কন্ঠ, ৭ েনু ২০২০) 

তনলের সন্তানলক খুাঁলে আনলত্ যােতন ছকন- 

এমন েুনলকা অেহুালত্ গহৃকত্রীর তেশু 

সন্তানলক তনম বমভালব হত্যা কলর গহৃকমী 

ফালত্মা ছবগম। োহরাচ্ছস্ত থানার ওতস ছমা. 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920684
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/08/920684
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920277
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920277
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োহআেম োনান, দীঘ ব ৫ মাস ের গত্কাে 

েতনবার কােে ছরখার ঘলর ছফর কাে 

করলত্ যান গহৃকমী ফালত্মা ছবগম (২৫)। 

কালের ফাাঁলক সলে তনলে আসা তনলের 

সন্তান আরাফাত্ (৫) ছক খুাঁলে োচ্ছিলেন না 

তত্তন। এ সমে তনলের সন্তান খুাঁলে ছেলত্ 

োন্নাতু্ে মাওোলক বলেন ফালত্মা। তকন্তু 

তেশুটট অনযমনস্ক থাকাে কু্ষব্ধ হন তত্তন। 

এলত্ ছকৌেলে োন্নাতু্ে মাওোলক বাতের 

বাইলর ছিলক ছনন ফালত্মা ছবগম। তেশু 

োন্নাতু্ে মাওোলক হাত্ ও ো ছবাঁলধ্ বাতের 

োলের ছিাবার োতনলে চুতবলে হত্যা কলর । 

এই ঘটনার েরেরই স্থানীেলদর সহােত্াে 

অতভযুক্তলক আটক কলর েুতেে।  

21 07.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

06.06.20 
 

Police 
Case 

Male Child 12 years 19 years Murderd Neighbor Urban বরকশা বেনত্াই করলত্ বশশুচােকলক 

হত্যা কলর মাটটচাপা (কালের কন্ঠ, ৭ 

েনু ২০২০) 

গত্কাে েতনবার সন্ধ্যাে উেলেোর 

নেনেুর-বরমী সেলক দরগারচাো 

মালঝরলটক এোকাে এই হত্যাকালের 

ঘটনাটট ঘলট।  তনহত্ তেশুটটর নাম হৃদে 

(১২)। হৃদে ছমােেোো সরকাতর প্রাথতমক 

তবদযােলের েঞ্চম ছশ্রতণর োত্র তেে। 

েোলেখার োোোতে ছস ত্ার চাচার তরকো 

চাোত্। ছগ্রপ্তার হওো ইমন (১৯) কাওরাইদ 

ছরেওলে ছিেনসংেগ্ন আব ুতমোর বাতের 

ভাোটটো। গত্কাে েতনবার তবকবে সালে 

চারটার তদলক তরকোর বযাটাতর ছকনার কথা 

বলে হৃদলের তরকো ভাো কলর। হৃদেলক 

তনলে ছস বরমী ইউতনেলনর দরগারচাো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920266
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/07/920266


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 

মালঝরলটক যাে। ছসখালন োে বলনর ছভত্র 

তনলে বুলনা েত্া গোে ছোঁতচলে শ্বাসলরালধ্ 

হত্যা কলর হৃদেলক। হত্যার ের মরলদলহর 

মাথা ঘাে েয বন্ত মাটটলত্ েুাঁলত্ রালখ। আর 

ছদহটট েত্াোত্া তদলে ছঢলক রালখ ছস 

(ইমন)। েলর হৃদলের তরকো তনলে তবচ্ছির 

েনয োলের োোনলটক গ্রালমর ছত্াফালেে 

তমোর গযালরলে যাে। তরকো ছদতখলে তবচ্ছির 

আগ্রহ প্রকাে করলে গযালরলের মাতেক 

ছত্াফালেে ৩৫ হাোর টাকা দাম বলে এক 

হাোর টাকা নগদ তদলেও ছদন।  

22 06.06.20 
 

Ittefaq 

05.06.20 Police 
Case 

Male Chaild 12 years 
& 

10 years 

38 years Kidnaped Neighbor Urban ইসোমপুর ছেলক অপহৃত্ দইু বশশুলক 

ছমোিলহ উদ্ধার  ইইলিফাক, ৬ জুন 

২০২০) 

োমােেুলরর ছমোন্দহ ছথলক দুই তেশুলক 

উদ্ধার কলরলে েুতেে। তেশু দুটটর বাতে 

ছেোর ইসোমেুর উেলেোে। এলদর মলধ্য 

একেন হােতগো গ্রালমর দেুাে উচ্ছেলনর 

ছেলে আ. রতহম (১২)। অেরেন 

ত্ারত্াোোর তবেলবর ছেলে রাতকবুে 

ইসোম (১০)। তেশু দুটটলক গ্রহণকারী 

ইসোমেুর থানার এসআই মাহমুদুে হক 

বলেন, সাকবাস ছদখালনার কথা বলে তেশুলদর 

ভাতগলে ছনে ছমোন্দলহর েেনাে আলবতদন 

নালম এক তরকোচােক। েলর ত্ালদর তেহাটা 

গ্রালম রাখা হে। তেশুলদর কান্নাকাটটলত্ 

স্থানীেরা এতগলে আলসন। ইসোমেুর থানার 

অতফসার ইনচােব আব্দিুাহ আে মামুন 

োনান, গত্ শুিবার দুেুলরর ের ছমোন্দহ 

উেলেোর োোেেরু গ্রালমর হুরমুে আেী 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/156283/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/156283/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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হুরুর ছেলে তরকোচােক েেনাে আলবতদন 

(৩৮) ওই তেশুিেলক হােতগো-ত্ারত্াোো 

এোকা ছথলক তনলে যাে। তেশুলদর 

েেনালের শ্বশুরবাতে ছমোন্দলহর তেহাটা 

গ্রালমর হইবর খালনর বাতে রাখা হে। রালত্র 

অন্ধ্কালর তেশুলদর ঢাকার উলেলেয রাচ্ছেব 

বালস তু্লে ছদোকালে ছমোন্দহ থানা েুতেে 

উদ্ধার কলর। ঘটনাস্থে ছথলক 

চ্ছেজ্ঞাসাবালদর েনয বাবুে নালম 

একেনলক েুতেে ছহফােলত্ আনা হলেলে। 

এ তরলোটব ছেখা েয বন্ত ইসোমেুর থানাে 

মামোর প্রস্তুতত্ চেলে। েেনােলক ছগ্রপ্তার 

অতভযান অবযাহত্ আলে। 

23 06.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

06.06.20 Police 
Case 

Male chaild 5 years 19 years Raped Neighbor Urban েু ু ছেোর কো িলে বশশু ধষ যে, রু্িক 

ছগ্রপ্তার (কালের কন্ঠ, ৬ েনু ২০২০) 

তকলোরগলের সভরলব এক যুবলকর তবরুলদ্ধ 

োচাঁ  বেলরর এক তেশুলক ধ্ে বণ করার 

অতভলযাগ োওো ছগলে। মামো ও 

ভুক্তলভাগীর েতরবার সূলত্র োনা যাে, গত্ ৪ 

েনু বহৃস্পতত্বার তবকালে েুিু ছখোর কথা 

বলে প্রতত্লবেী আচ্ছেেেু নালমর এক যুবক 

৫ বেলরর তেশুটটলক ছিলক তনলে তেশুটটর 

উের ছযৌন তনয বাত্ন চাোে। েলর রালত্ 

ঘুমালনার সমে তেশুটট বযথাে কান্না-কাটট 

শুরু করলে তেশুটটর মা তক হলেলে োনলত্ 

চাইলে তেশুটট ঘটনার বণ বনা ছদে। 

েরবত্ীলত্ তচতকৎসার েনয তেশুটটলক তনলে 

যাওো হে স্থানীে একটট ছবসরকাতর 

হাসোত্ালে। ছসখান ছথলক উেলেো স্বাস্থয 

কমলেলে তনলে ছগলে কত্ববযরত্ তচতকৎসক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/06/919947
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/06/919947
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িা. সাতদো সুেত্ানা তেশুটটর েরীলর ধ্ে বলণর 

প্রাথতমক আোমত্ ছেলে তেশুলক 

তকলোরগে সদর হাসোত্ালে ছপ্ররণ 

কলরন।   এতদলক এ ঘটনাে ভুক্তলভাগীর 

েতরবালরর েক্ষ ছথলক সভরব থানাে দালের 

করা মামোে অতভযুক্ত যুবক স্থানীে কুেুস 

তমোর ছেলে আচ্ছেেেুলক (১৯) ছগ্রপ্তার 

কলরলে সভরব থানা েুতেে। েতনবার দুেুলর 

সভরব থানার এস আই মতত্উজ্জামান 

অতভযান চাতেলে ওই অতভযুক্ত যুবকলক 

ছগ্রপ্তার কলরন। ঘটনার একতদন ের 

শুিবার রালত্ ভুক্তলভাগীর বাবা বাতদ হলে 

সভরব থানাে নারী ও তেশু তনয বাত্ন দমন 

আইলন মামো দালের কলর।  

24 13.06.20 
 

Kaler 
Kantha 

10.1.20 Police 
Case 

Female Student 12 years 50 years Raped Neighbor Rural ধষ যলে অন্তঃসত্ত্বা পঞ্চম ছেবের 

োত্রী(কালের কন্ঠ, ১৩ েনু ২০২০) 

তেলরােেলুরর ভাোতরোে েঞ্চম ছশ্রতণ 

েেুো এক সু্কেোত্রী (১২) তফলরাে ছমািা 

(৫০) নালম প্রতত্লবেী এক েম্পট কতৃ্বক 

ধ্ে বলণর তেকার হলেলে। এলত্ ওই সু্কেোত্রী 

েে মালসর অন্তঃসত্ত্বা হলে েলে। েুতেে 

গত্কাে শুিবার সন্ধ্যাে ভূক্তলভাগী ওই 

সু্কেোত্রীলক উদ্ধার কলর। এ ঘটনাে 

ছমলেটটর মা বাদী হলে রালত্ অতভযুক্ত ধ্ে বক 

তফলরাে ছমািালক আসাতম কলর মামো 

দালের কলরলেন। ঘটনার ের ছথলক 

অতভযুক্ত ধ্ে বক ত্ার েতরবালরর সদসযলদর 

তনলে বাতে ছেলে োতেলেলেন। থানা ও 

স্থানীেলদর সূলত্র োনা ছগলে, তফলরাে 

ছমািা শ্বশুর বাতেলত্ স্থােীভালব বসবাস 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/13/922485
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/13/922485
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কলর। গত্ ১০ োনুোতর সন্ধ্যাে প্রতত্লবেী 

দতরদ্র কােতমতস্ত্রর ছমলে েঞ্চম ছশ্রতণ েেুো 

ওই সু্কেোত্রীলক ঘলর একা ছেলে ধ্ে বণ কলর। 

ধ্ে বলণর ের ছমলেটটলক ছস প্রাণনালের 

ভেভীতত্ ছদখাে যালত্ ছস ঘটনা কাউলক না 

বলে। ঘটনার চার মাস ের ছমলেটটর 

েতরবার ছমলেটটর স্বাস্থযগত্ েতরবত্বন েক্ষ 

করলে ঘটনা েতরবালর োনাোতন হে। 

এরের ছসালহব হাওোদার নালম এক 

প্রভাবোেীর মাধ্যলম ধ্ে বক তফলরাে ছমািা 

তবেেটট সামাচ্ছেক ফেসাোর নালম 

ধ্ামাচাো ছদওো অেলচষ্টা চাোচ্ছিে। 

শুিবার দুেুলর ছমলেটট অসুস্থ ছবাধ্ করলে 

ত্ার েতরবার তচতকৎসলকর েরামে ব অনুযােী 

ভাোতরো েহলরর এক তিতনলক 

আে্ট্রাসলনাগ্রাম কলর। এ সমে তনয বাতত্ত্ 

ছমলেটট ৬ মালসর অন্তঃসত্ত্বা ধ্রা েলর। 

েুতেে এ ঘটনার খবর ছেলে ছমলেটটলক 

উদ্ধার কলর েতরবারসহ সন্ধ্যাে থানাে তনলে 

আলস।  

 

 

 

 

 



ARTICLE 

বিচারহীনত্ার অিসান চাইঃ মহামাবরলত্ও নারী–বশশু বনর্ যাত্ন (প্রেম আলো, ৮ জুন ২০২০) 

কলরানাভাইরাস মহামাতর ইউলরাে-আলমতরকাে েতেলে েোর মাসখালনক ের ছথলক আন্তেবাতত্ক সংবাদমাধ্যলম খবর প্রকাতেত্ হলত্ শুরু কলর ছয তবতভন্ন 
েহলর অেরালধ্র ঘটনা কলম ছগলে। এতপ্রে ও ছম মালস যুক্তরালের তবতভন্ন সংবাদমাধ্যলম বো হে, তনউইেকব, তেকালগা, েস অযালেলেস প্রভৃতত্ েহলর বে 
অেরাধ্গুলো ছবে কলমলে। ২৮ ছম তনউইেকব টাইমলসর অনোইন সংস্করলণ একটট সংবালদর তেলরানাম তেে ‘আ েযালন্ডতমক ব্রাইট স্পট: ইন ছমতন ছেলসস, 

িাইমলেস’। আইনেৃঙ্খো রক্ষাকারী বাতহনী ও েয বলবক্ষকলদর বরালত্ ছেখা হলেলে, েকিাউলনর ফলে ছোকেলনর ঘলর অবরুদ্ধ থাকা ছসসব েহলর 
অেরাধ্বৃতি কলম যাওোর কারণ। এটা সাধ্ারণ জ্ঞালনও ছবাধ্গময: বাংোলদলেও রাস্তাঘালটর অেরাধ্ কলমলে। অন্তত্ চুতর, িাকাতত্, তেনত্াই, অেহরলণর মলত্া 
অেরাধ্গুলোর খবর অনযানয সমলের ছচলে কম োওো ছগলে। তকন্তু দুঃখেনকভালব ছদখা যালি, আমালদর ছদলে এই সমলেও নারী ও তেশুলদর ওের তবতভন্ন 
ধ্রলনর তনয বাত্লনর ঘটনা ঘলটলে ছবে উলিখলযাগয মাত্রাে। ২৬ মাচব ছথলক শুরু হলেলে সাধ্ারণ েুটট এবং ত্ার তকেুটা েলর অলঘাতেত্ েকিাউন। ত্খন ছথলক 
৩ েুন েয বন্ত দুই মাস সাত্ তদলন শুধ্ু ঢাকা মহানগলরই নারী–তেশু তনয বাত্লনর অতভলযালগ ১৯৭টট মামো দালের হলেলে। এগুলোর মলধ্য ৬৪টট মামোই হলেলে 
ধ্ে বলণর অতভলযালগ (৮টট মামো গণধ্ে বলণর)। ছযৌতু্লকর দাতবলত্ তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামো হলেলে ৫১টট। নারী ও তেশু অেহরলণর অতভলযালগ এবং োরীতরক 
তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামোর সংখযা যথািলম ৩৬ ও ৭।   কলরানাভাইরাস মহামাতর ইউলরাে-আলমতরকাে েতেলে েোর মাসখালনক ের ছথলক আন্তেবাতত্ক 
সংবাদমাধ্যলম খবর প্রকাতেত্ হলত্ শুরু কলর ছয তবতভন্ন েহলর অেরালধ্র ঘটনা কলম ছগলে। এতপ্রে ও ছম মালস যুক্তরালের তবতভন্ন সংবাদমাধ্যলম বো হে, 

তনউইেকব, তেকালগা, েস অযালেলেস প্রভৃতত্ েহলর বে অেরাধ্গুলো ছবে কলমলে। ২৮ ছম তনউইেকব টাইমলসর অনোইন সংস্করলণ একটট সংবালদর তেলরানাম 
তেে ‘আ েযালন্ডতমক ব্রাইট স্পট: ইন ছমতন ছেলসস, িাইমলেস’। আইনেৃঙ্খো রক্ষাকারী বাতহনী ও েয বলবক্ষকলদর বরালত্ ছেখা হলেলে, েকিাউলনর ফলে 
ছোকেলনর ঘলর অবরুদ্ধ থাকা ছসসব েহলর অেরাধ্বৃতি কলম যাওোর কারণ। এটা সাধ্ারণ জ্ঞালনও ছবাধ্গময: বাংোলদলেও রাস্তাঘালটর অেরাধ্ কলমলে। 
অন্তত্ চুতর, িাকাতত্, তেনত্াই, অেহরলণর মলত্া অেরাধ্গুলোর খবর অনযানয সমলের ছচলে কম োওো ছগলে। তকন্তু দুঃখেনকভালব ছদখা যালি, আমালদর 
ছদলে এই সমলেও নারী ও তেশুলদর ওের তবতভন্ন ধ্রলনর তনয বাত্লনর ঘটনা ঘলটলে ছবে উলিখলযাগয মাত্রাে। ২৬ মাচব ছথলক শুরু হলেলে সাধ্ারণ েুটট এবং ত্ার 
তকেুটা েলর অলঘাতেত্ েকিাউন। ত্খন ছথলক ৩ েুন েয বন্ত দুই মাস সাত্ তদলন শুধ্ু ঢাকা মহানগলরই নারী–তেশু তনয বাত্লনর অতভলযালগ ১৯৭টট মামো দালের 
হলেলে। এগুলোর মলধ্য ৬৪টট মামোই হলেলে ধ্ে বলণর অতভলযালগ (৮টট মামো গণধ্ে বলণর)। ছযৌতু্লকর দাতবলত্ তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামো হলেলে ৫১টট। 
নারী ও তেশু অেহরলণর অতভলযালগ এবং োরীতরক তনয বাত্লনর অতভলযালগ মামোর সংখযা যথািলম ৩৬ ও ৭। েতনবার প্রথম আলোে প্রকাতেত্ এক প্রতত্লবদলন 
উলিতখত্ এসব েতরসংখযান োওো ছগলে ঢাকা মহানগর েুতেে কতৃ্বেলক্ষর কাে ছথলক। এসব সংখযা ছথলক আমরা শুধ্ু ছসই সব তনয বাত্লনর ঘটনার খবরই 
োচ্ছি, ছযগুলো েুতেলের খাত্াে মামো তহলসলব নতথভুক্ত হলেলে। এ ছথলক এই সমলে নারী–তেশু তনয বাত্লনর প্রকৃত্ তচত্র োওো সম্ভব নে। কারণ, েকিাউন 
চো অবস্থাে গণেতরবহন বন্ধ্ থাকাে অেরালধ্র তেকার হলেও অলনক ভুক্তলভাগী নারী–তেশুর েতরবার থানাে মামো করলত্ ছযলত্ োলরতন; অলনলক বােতত্ 
ঝালমো এোলত্ তকংবা আরও তনয বাত্লনর ভে ছথলক মামো করলত্ যানতন। ত্া োো ধ্ে বণ ও ছযৌন তনেীেলনর তেকার অলনক নারী ও তেশুর েতরবার সামাচ্ছেক 
ময বাদা ও োতরবাতরক সম্মানহাতনর আেঙ্কাে ছগােনীেত্া অবেিন করালকই ছশ্রে মলন কলর—এটা শুধ্ু মহামাতরকালে নে, সব সমেই। 

Law Vision: Covid-19: Time to introduce virtual ADR ( By Md Mahatab Uddin, Daily Star, 9 June 2020) 

Considering the emergency circumstances that has emerged from COVID-19 pandemic, the Bangladesh judiciary has lately started to conduct court 

proceedings via video conferencing. However, we are yet to hear about any initiative regarding the virtual form of judicial or formal Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Hence, this write up advocates for wide ranged introduction of virtual ADR practices covering not only judicial or formal ADR, but also 

quasi-formal, and informal ADR practices in Bangladesh. Such virtual ADR practices can either be based on phone-conferences or be based on internet 

supported video-conferences. In Bangladesh, ADR practices that consist of mediation, arbitration, conciliation, traditional salish and NGO modified salish can 

be broadly grouped into three groups – formal or judicial ADR practice, quasi-formal ADR practices, and informal ADR practices. Formal ADR practices 

include arbitration or mediation under the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2003 or under the Money Loan Court Act, 2003 or under the Muslim 

https://www.prothomalo.com/opinion/article/1661347/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E2%80%93%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/covid-19-time-introduce-virtual-adr-1911389


Family Laws Ordinance, 1961 or the Family Courts Ordinance, 1985. ADR that takes place under the Conciliation of Dispute (Municipal areas) Board Act, 

2004 or under the Arbitration Act, 2001 or the Village Court Act, 2006 or the Labour Code, 2006 can be considered as quasi-formal ADR.  However, 

traditional salish, NGOs modified salish can be considered as informal ADR practices. Besides these, the Contract Act 1872, the Specific Relief Act 1877, the 

Bank Companies Act 1991, the Chittagong Hill Tracts Dispute Settlement Commission Act 2001 either explicitly or implicitly refer to ADR practices. 

Surge in violence against women and children: Why are the authorities failing to protect them? (Daily Star, editorial, 13 June 2020) 

As we have commented before, there is an immediate need to address the increase in violence against women and children during the lockdown. Lockdowns 
make victims more vulnerable as they are less likely to get help from neighbours or relatives or even law enforcers. A recent telesurvey conducted by Manusher 
Jonno Foundation (MJF) reveals that a total of 13,494 women and children experienced different forms of violence in 53 districts of the country in the last month 
alone. Of them, 11,025 were women. Also, 4,160 victims admitted that they were abused for the first time in their life. The number of incidents of violence 
against women and children increased by 31 percent last month compared to the data from April. Women were subjected to psychological torture, physical 
torture and even sexual abuse in their homes by their husbands or other family members. Apart from the incidents of domestic violence, women also faced 
sexual harassment (even while receiving relief goods), rape and murder. Moreover, numerous children were also subjected to torture within their families while 
many faced violence at their workplace. They also suffered other forms of violence including rape, kidnapping and murder. The survey also shed light on the 
170 incidents of child marriages that took place in May. 
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