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1 11 Aug 20 
 
Daily Star 

10 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years  28 years Murdered Husband Rural Housewife killed by husband (Daily 

Star, 11 August 2020) 

A woman, who was stabbed by her 

husband allegedly over a family feud in 

Dewanganj upazila on Sunday night, 

died at Mymensingh Medical College 

Hospital (MMCH) early yesterday. The 

deceased, Rubina Aktar, 25, mother of 

a new born baby, was wife of 

Khurshed, 28. Police Station Moynul 

Islam said, following a family feud, 

Khurshed stabbed his wife on the 

stomach while she was taking her meal 

with her parents and other siblings 

around 9:00pm. Meanwhile, soon after 

stabbing his wife, Khurshed tried to 

take his own life by taking poison.  

2 11 Aug 20 
 
Prothom Alo 

10 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 55 years 65 years Murdered Husband Rural ন োয়োখোলীতে খোতে  োরীর গলোকোেো 

লোশ, স্বোমী পলোেক ( প্রথম আতলো, ১১ 

আগস্ট ২০২০) 

উপপরিদর্ শক (এসআই) আরিি হািজাি 

ভাষ্য, আব ুতাহহি–তাজহেহাি দম্পরতি 

Issue no. 09 

https://www.thedailystar.net/country/news/housewife-killed-husband-1942865
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1673885/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%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.prothomalo.com/bangladesh/article/1673885/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%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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সংসাহি দীর্ শরদে ধহি ঝগড়া-রববাদ লেহগ 

আহে। এ রেহে একারধকবাি সারেস 

হহেহে, রকন্তু ঝগড়া থাহিরে। গতকাে 

লসািবাি িাহত র্হি আবু তাহহি, (৬৫)  

তা াঁি স্ত্রী তাজহেহাি (৫৫)লবগি ও এক 

লেহেি বউ রেহেে। িাহত তা াঁিা খাবাি 

লখহে র্ুরিহে পহড়ে। সকাহে লেহেি বউ 

র্ুি লথহক উহে লদহখে, খাহেি ওপি 

র্াশুরড়ি গোকাো োর্ পহড় আহে। 

পুরেহর্ি এই কি শকতশা বহেে, পারিবারিক 

কেহহি লজি ধহি এই হতযাকাণ্ড র্েহত 

পাহি বহে ধািণা কিা হহে। ওই োিীি 

স্বািী পোতক। তা াঁহক আেহকি লেষ্টা কিা 

হহে। 

3 11 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

10 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

42 years Physical 
Torture 
& 
Attempt 
to Murder 

Husband Rural স্বোমী নেপ্তোর: অতের মুতখ জিজি 

গৃহবধূ, স িঁধ নকতে উদ্ধোর করল পুসলশ 

(কোতলর কন্ঠ, ১১ আগস্ট ২০২০) 

বগুড়াি ধুেে উপহজোে দাম্পতয কেহহি 

লজি ধহি র্হিি লভতি জজজি কহি স্ত্রীি 

গোে ধািাহো অস্ত্র লেরকহে হতযাি লেষ্টা 

কহিে এক স্বািী। গতকাে লসািবাি 

সকাহে িরহিা অরভিাে কহি বাবাি বারড় 

যাওোি প্রস্তুরত লেে। এ সিে পোর্ তা াঁি 

স্ত্রীহক লজািপূব শক র্হিি লভতি রেহে 

দিজা বন্ধ কহি লদে। একপয শাহে িরহিাি 

গোে ধািাহো েুরি ধহি হতযা কিহব বহে 

ভে লদখাে পোর্। িরহিাি রেৎকাহি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944363
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944363
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প্ররতহবর্ী লোকজে র্হি প্রহবহর্ি লেষ্টা 

কহিে। রকন্তু লকউ র্হি প্রহবর্ কিহে 

স্ত্রীহক হতযাি পি রেহজ আত্মহতযা কিহব 

বহে পোর্ হুিরক লদে। ফহে লকউ র্হি 

প্রহবর্ কিহত সাহস পােরে।এ র্েোি 

সংবাদ লপহে লসািবাি রবহকে ৪োি রদহক 

বগুড়াি অরতরিক্ত পুরের্ সুপাি আব্দিু 

ির্ীদ, গাজজউি িহিাে ও ধুেে থাোে ওরস 

কৃপা রসে্ধু বাোসহ একারধক পুরের্ 

কি শকতশা র্েোস্থহে যাে। তা াঁিা োো 

লকৌর্হেি পি অবহর্হষ্ র্হি রসাঁধ লকহে 

র্হি প্রহবর্ কহি িাত ৮োি রদহক 

িরহিাহক উদ্ধাি ও তা াঁি স্বািী পোর্হক 

েুরিসহ লেপ্তাি কহিহেে।  

4 11 Aug 20 
 
Kaler Kantha 

11 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Physical 
Torture 
& 
 
Suicide 

Husband Rural মোদকত বী স্বোমীর স র্ যোেত র নেতয় 

মৃেয ুতকশ ন য় বোবতল  শোহী ো 

(কোতলর কন্ঠ, ১১ আগস্ট ২০২০) 

র্াহীোি বড়ভাই িরফকুে ইসোি জাোে, 

তাি ভরিপরত র্াহ আেি িাদকহসবী। 

রকন্ত, র্াহীো তাি স্বািীি িাদক লসবহেি 

রবষ্েটে লকাহোভাহবই লিহে রেহত পািরেে 

ো। ফহে, র্াহীোি (২৫) ওপি স্বািীি 

রেয শাতহেি িাত্রা লবহড় যাে। রেয শাতহেি 

পার্াপারর্ র্াহীোহক একারধক েযাবহেে 

খাইহে র্ুি পারিহে লিহখ অেযােযহদি রেহে 

বাসাে বহস িাদক লসবে কহি র্াহ আেি। 

লবাহেি ওপি রেয শাতহেি খবি লপহে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944348
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944348
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র্েোি রদে রতরে িাহক লবাহেি বাসাে 

পাোে। েযাবহেে খাওোহোি কািহণ 

লসরদে র্ুি লথহক উহে ভাত িান্না কিহত 

রবেম্ব হওোে রিপ্ত হহে র্াহ আেি 

আবাহিা তাি লবােহক িািধি কহিে। ওই 

সিে বাধা লদওোি রতরে র্াশুরড়হকও 

রকে-র্ুরষ্ লদে। একপয শাহে বাসাি 

লগাসেখাোে রগহে ঝিোি পাইহপি সাহথ 

গোে ওড়ো লপাঁরেহে র্াহীো আত্মহতযা 

কহিে। খবি লপহে ভােুকা িহেে থাো 

পুরের্ ওই বাসা লথহক র্াহীোি োর্ উদ্ধাি 

এবং র্াহ আেিহক লেপ্তাি কহি। 

5 11 Aug 20 
 
 
Manabzami
n 

10 Aug 20 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Dowry 
& 
Physical 
Torture 

Husband Rural নর্ৌেতকর ি ু গৃহবধূতক স র্ যোে  

(মো বিসম  ১১ আগস্ট ২০২০, 

িাগুিা িহিদপুহি কহিাোে লবকাি হহে 

৫োখ োকা লযৌতুহকি দারবহত গহৃবধূহক 

রেয শাতহেি অরভহযাগ উহেহে স্বািী 

আোরিে ওিহফ লসাবহাহেি রবরুহদ্ধ। 

র্ািরিে আক্তাি িুজক্ত অরভহযাগ কহি 

বহেে, আিাহক গত িরববাি িাহত খুব 

িািধি কিহে আিাি স্বািী। এখে পুহিা 

র্িীহি আিাি বযথা। এক কাহে শুেহত 

পািরে ো। আিাি িাজাে োরথ িািহে। 

র্িীহি রবরভন্ন জােগাে িািরপহেি কািহণ 

আরি হােহত পািরেো।  এক সপ্তাহ আহগ 

আিাহি গিি খুরন্ত রদহে েযাকা লদে স্বািী। 

তািা আিাহক পহেি রদে ধহি প্রেুি 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=238560&cat=9
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রেয শাতে কহিহে।  টেকিত লখহত লদেরে। 

আরি রেহজ হাহত িান্না কহি অেয র্হি 

লগহে তািা খাবাি লখহে র্হি তাো রদহে 

িাহখ। আিাহক র্ািীরিক এবং 

িােরসকভাহব প্রেুি রেয শাতে কিহে যতো 

কিা যাে। িুজক্ত অরভহযাগ কহি আহিা 

বহেে, আিাি স্বািী এখে লযৌতুক োে। 

আিাি বাবা-িাি কাহে লস ৫োখ োকা 

োে। জািাইহি যতেুকু লদওোি বাবা িা তা 

লদহে। তাহত তাি হহবো। তাি আহিা লবরর্ 

োই। বাবা-িা এখে অপািগ। তািা লকাথা 

লথহক লদহব।এরদহক ওই স্বািী লসাবহাে 

োকা োওোি কথা স্বীকাি কহি জাোে, 

রবহেি পি ঢাকাে একটে লকাম্পারেহত 

োকরি কিতাি। কহিাোি কািহণ লবকাি 

হহে ৬িাস বারড় পহড় আরে। অোস শ-

িাস্টাস শ পার্ কহি বারড় পহড় লথহক 

রেহপ্রর্হেি িহধয আরে।  

6 10 Aug 20 
 
Manabzami
n 
 
 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband Rural পোষন্ড স্বোমীর হোতে েী খু  

 (মো বিসম  ১০ আগস্ট ২০২০) 

র্েোি রদে গত ঈদুে আযহাি দু’রদে পহি 

৩ আগস্ট সকাহে স্ত্রীহক লকাে প্রকাি 

ভিণহপাষ্হণি োকা পেসা ো রদহেই 

বারড়হত একা লিহখ লসাহাগ ঢাকা যাওোি 

জেয প্রস্তুরত লেে। এ সিে িরিেি বাদ 

সাধহে কথাি কাোকাটেি পয শাহে ধািাহো 

োকু রদহে রপেে রদক লথহক লকািহি 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=238426&cat=9
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িক্তাক্ত জখি কহি। এহত িরিেি রেৎকাি 

রদহে িাটেহত েুটেহে পহড়।  সংবাদ লপহে 

কােীগঞ্জ থাো পুরের্ র্েোস্থে লথহক 

লসাহাগহক আেক কহি থাোে রেহে 

আহস। িুিূষ্ু শ অবস্থাে িরিেিহক উদ্ধাি  

কহি প্রথহি কােীগঞ্জ স্বাস্থয কিহেক্স 

হাসপাতাহে ভরতশকহি। অবস্থাি লবগরতক 

লদহখ দ্রতু িংপুি লিরেহকে কহেজ 

হাসপাতাহে লপ্রিণ কহি। লসখাহে ৭ রদে 

িৃতুযি সাহথ েড়াই কহি গতকাে সকাহে 

লস িািা যাে।  

7 9 Aug 20 
 
Prothom Alo 

8 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 45 years Murdered Husband Rural েীর লোশ রক্তোক্ত পতেসিল, স্বোমী 

সিতল  ঝুলন্ত অবস্থোয় (প্রথম আতলো, ৯ 

আগস্ট ২০২০) 

লিৌেভীবাজাহিি শ্রীিঙ্গহে স্বািী ও স্ত্রীি 

োর্ উদ্ধাি কহিহে পুরের্। তাহদি িহধয 

স্ত্রীি োর্ িক্তাক্ত পহড়রেে। স্বািীি োর্ 

দরড়হত ঝুেন্ত অবস্থাে পাওো লগহে। 

পুরেহর্ি ধািণা, স্ত্রীহক হতযাি পি গোে 

দরড় রদহে আত্মহতযা কহিহেে স্বািী। 

গতকাে র্রেবাি িধযিাহত উপহজোি 

লবৌোেড়া ো বাগাহে এই র্েো র্হেহে। 

এই দুজে হহেে রবপুে তন্তুবাে (৪৫) ও 

অেকা তন্তুবাে (৩৫)। তাহদি শুভা 

তন্তুবাে (১৪), লদবা তন্তুবাে (৯) ও লদবী 

তন্তুবাে (৪) োহি রতেটে সন্তাে আহে। এই 

দম্পরতি বড় লিহে শুভা তন্তুবাে বহেে, 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1673577/%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%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1673577/%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%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4
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by 
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িাহত বাবা–িা ও তাি ভাই–লবাে এক র্হি 

র্ুিাহত যাে। পাহর্ি র্হি লস র্ুিাহত যাে। 

আজ সকােহবো র্ুি লথহক উহে লস তাি 

বাবা–িাহেি োর্ লদখহত লপহে রেৎকাি 

কহি। তখে আহর্পাহর্ি লোকজে এরগহে 

আহস।  

8 7 Aug 20 
 
Manabzami
n 

6 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband Rural  োকফুতলর ি ু গৃহবধূ খু  

 (মো বিসম  ৭ আগস্ট ২০২০) 

লযৌতুহকি োকফুহেি জেয গাইবান্ধাি 

লখাোহাটেহত স্বািী সুজা রিো ও তাি স্বজে 

সহ শ্বশুিবারড়ি লোকজহেি হাহত প্রাণ 

রদহত হহেহে স্ত্রী সুিাইো আকতাি 

লসতুহক।  রেহহতি স্বজে জাোে, 

বহৃস্পরতবাি লবো ১১ োি রদহক ওই োহিি 

সুজা রিোি সাহথ তাি স্ত্রী লসতুি লযৌতুহকি 

োকফুে লদো রেহে ঝগড়া হে। একপয শাহে 

স্বািী ও বারড়ি লোকজে রিহে লসতুহক 

িািধি কহি ও পহি গো টেহপ হতযা কহি 

অবস্থাি লবগরতক লদহখ বারড়ি লোকজে 

লসতুি োর্ আরঙ্গোে লফহে পারেহে যাে। 

হোৎ বারড়ি লোহকি সািা র্ব্দ ো লপহে 

আহর্ পাহর্ি লোকজহেি সহেহ হে । 

তািা ওই বারড়হত লগহে গবৃবধূ লসতুহক 

িাটেহত পহড় থাকহত লদহখ। এিপি 

োিবাসী অবস্থা লদহখ পুরেহর্ খবি রদহে 

পুরের্ র্েোস্থহে রগহে োর্ উদ্ধাি কহি। 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=237943
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9 6 Aug 20 
 
Manabzami
n 

4 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural বোঙ্গোয় গৃহবধূতক অমো ুসষক স র্ যোে  

 (মো বিসম  ৬ আগস্ট ২০২০) 

ফরিদপুহিি ভাঙ্গা উপহজোি কাওেীহবড়া 

ইউরেেহেি িাইঝাইে োহিি  আতাউি 

িহিাহেি লিহে েতা আক্তাি (২০) লক 

অিােুরষ্ক রেয শাতহেি পি বারড় োড়া 

কিহো পাষ্ণ্ড স্বািী। লযৌতুক লোভী স্বািী 

লহোে লর্খ ও তাি পরিবাহিি সদসযহদি 

হাহত িােরসক ও র্ািীরিক রেয শাতহেি 

রর্কাি হহে অসহয যন্ত্রণা রেহে লস এখে 

অহেকোই বাকরুদ্ধ। লবদি প্রহাহি 

লিহেটেি একটে লোখ েষ্ট হহে লযহত পাহি 

বহে রেরকৎসকিা জারেহেহেে।  

পারিবারিক সূহত্র জাো লগহে, রবহেি 

রকেুরদহেি িহধযই প্ররতরেেত লযৌতুহকি 

দারবহত স্বািী ও পরবাহিি সদসযিা িােরসক 

ও র্ািীরিক রেয শাতে শুরু কহি। একপয শাহে 

গত লসািবাি েতাহক স্বািী ও শ্বশুিবারড়ি 

লোকজে তাহক রপটেহে গুরুতি জখি 

কহি। তাহক উদ্ধাহিি পি প্রথহি ভাঙ্গা 

উপহজো স্বাস্থয কিহেহক্স এবং পহি গত 

িঙ্গেবাি ফরিদপুি লিরেহকে কহেজ 

হাসপাতাহে ভরতশ কহি।  

10 6 Aug 20 
Ittefaq 

5 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Murdered Husband Rural কোমোরখতে েীতক শ্বো তরোধ কতর 

হেুোর অসবতর্োগ (শতেফোক, ৬ 

আগস্ট ২০২০) 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=237813
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/172398/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/172398/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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রসিাজগহঞ্জি কািািখহে লিহহো (২৫) 

োহি এক গহৃবধূহক শ্বাসহিাধ কহি হতযাি 

অরভহযাগ উহেহে স্বািীি রবরুহদ্ধ।  

লিহহোি স্বজেিা জাোে, প্রাে ৮ বেি 

আহগ ভযােোেক লকিািত ও লিহহোি 

রবহে হে। রবহেি কহেক পি বেি পুত্র 

সন্তাহেি জন্ম লদে লিহহো। প্রথি সন্তাে 

জহন্মি দুই বেি পি আহিক পুত্র সন্তাহেি 

জন্ম লদে লিহহো। ভাহোই েেরেে তাহদি 

সংসাি। এক পয শাহে পাহর্ি বারড়ি এক 

লিহেি সাহথ অববধ লপ্রহিি সম্পকশ গহড় 

লতাহে লিহহোি স্বািী লকিািত। লিহহো 

অববধ লপ্রহিি সম্পহকশি প্ররতবাদ কিাে 

প্রাে সিেই তাহক িািরপে কিত তাি 

স্বািী। এ রেহে এোকাে একারধকবাি োিয 

সারেসও হহেহে। রকন্তু তািপিও লিহহোি 

ওপি রেয শাতে েেত। এিপি বুধবাি 

িধযিাহত লিহহোহক শ্বাসহিাধ কহি হতযা 

কহি িরর্ রদহে ঝুরেহে লিহখ আত্মহতযা 

বহে োরেহে লদওোি লেষ্টা কহি স্বািী 

লকিািত। 

11 6 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

5 Aug 20 Police 
Case 

Male Rikshaw 
Driver 

45 years 25 Years 
& 
20 years 

Murdered Wife 
& 
Son 

Rural সরকশোেোলতকর ঝুলন্ত লোশ, েী- ন্তো  

আেক  ( কোতলর কন্ঠ, ৬ আগস্ট 

২০২০) 

িেিেরসংহহি গফিগা াঁও থাো পুরের্ 

লখাকে রিো (৪৫) োহি এক 

রিকর্াোেহকি োর্ উদ্ধাি কহি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/06/942690
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/06/942690
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িেোতদহন্তি জেয হাসপাতাে িহগ শ লপ্রিণ 

কহিহেে। বহৃস্পরতবাি লভাহি বাসাি 

লপেহেি কা াঁোে গাহে লখাকে রিোি োর্ 

ঝুেহত লদহখ পরিবাহিি লোকজে। তাহদি 

দারব লখাকে রিো ফা াঁরসহত আত্মহতযা 

কহিহেে। পহি োর্ োরিহে োহিি 

বারড়হত দাফহেি জেয রেহে আহস 

পরিবাহিি লোকজে। রকন্তু োহর্ি গোে, 

পাহে আর্াহতি রেহ্ন লদহখ স্থােীে 

লোকজহেি সহেহ হহে পুরেহর্ খবি 

লদে। এ সিে জজজ্ঞাসাবাহদি জেয 

রেহহতি স্ত্রী লিেুোিা লবগি (৪০), লিহে 

রেজা (২৫) ও লেহে িাহসেহক (২০) আেক 

কহি পুরের্। 

11 5 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

31 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Daughter 
& 
Son-in-
law 

Rural শুোসলকো-দলুোবোশতয়র অন সেক 

 ম্পকয নদতখ নফলোয় মোতক গলো নকতে 

হেুো!  (  কোতলর কন্ঠ, ৫ আগস্ট ২০২০) 

হরবগহঞ্জি েবীগহঞ্জ দুোভাইহেি সাহথ 

র্ািীরিক সম্পকশ লদহখ লফোে িাহক 

গোহকহে হতযা কহি লিহে ও জািাতা। এ 

র্েোে র্াতক লিহে ও জািাতাহক আেক 

কহিহে পুরের্। পুরের্ সুপাি জাোে, 

েবীগঞ্জ উপহজোি কিগা াঁও োহিি রহিে 

রিোি বড় লিহে লজসরিে আক্তািহক 

লিাগে রিোি সাহথ রবহে লদে। রবহেি 

কহেক বেি পি লজসরিে আক্তাি 

জীরবকাি তারগহদ লসৌরদ আিব েহে যাে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/05/942353
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/05/942353
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/05/942353
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এই সুহযাহগ লিাগে রিো তাি র্ারেকা 

র্ারন্ত লবগহিি সাহথ অববধ সম্পহকশ 

জরড়হে পহি। একারধকবাি তািা দুইজে 

র্ািীরিক সম্পকশ স্থাপে কহি। একসিে 

তাহদি র্ািীরিক সম্পকশ েোকাহে রেহত 

েহেিা লবগি (হিাগে রিোি শ্বাশুরড় ও 

র্ারন্ত লবগহিি িা) লদহখ লফহেে। এ সিে 

লিহে ও জািাতাি সিাহেি কথা রেন্তা 

কহি রতরে কাউহক রকেু ো জারেহে 

দুজেহক কহোিভাহব সতকশ কহি লদে। 

ঈহদি িাহত তািা আবািও অববধ 

লিোহির্া কিহত থাহক। েহেিা লবগি 

তাহদিহক লদহখ রেৎকাি কহিে। এ সিে 

জািাতা লিাগে রিো ও লোে লিহে র্ারন্ত 

লবগি রিহে েহেিা লবগহিি িুখ লেহপ 

ধহি র্হি থাকা দা রদহে গো লকহে হতযা 

কহি। তাি িৃতুয রেজিত কহি লিাগে রিো 

রেজ র্হি রগহে িক্তিাখা কাপড় পরিবতশে 

কহি র্ুরিহে যাে এবং র্ারন্ত লবগি োকাত 

োকাত বহে রেৎকাি শুরু কিহত থাহকে। 

এোকাবাসী এরগহে এহে রতরে জাোে তাি 

িাহক োকাতদে গো লকহে হতযা কহিহে। 

13 5 Aug 20 
 
Samakal 

22 Oct 20 Police 
Cae 

Female Housewife 27 years 35 years Murdered Husband Rural রোমগসেতে েী হেুোর অসবতর্োতগ স্বোমী 

নেপ্তোর ( মকোল, ৫ আগস্ট ২০২০) 

েক্ষ্মীপুহিি িািগরতহত স্ত্রীহক হতযাি 

অরভহযাহগ জািাে উজিে (৩৫) োহি এক 

স্বািীহক লেপ্তাি কহিহে পুরের্। রেহত 

https://samakal.com/whole-country/article/200832699/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%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/200832699/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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রুো আক্তাহিি (২৭) পুরের্ জাোে, 

পারিবারিক কেহহি লজি ধহি স্বািী 

জািাে গত বেহিি ২২ অহটাবি িাহত স্ত্রী 

রুোহক হতযা কহি োর্ র্হিি আড়াি 

সহঙ্গ ঝুরেহে আত্মহতযা বহে প্রোি কহি। 

পিরদে পুরের্ রেহহতি োর্ উদ্ধাি কহি 

িেোতদহন্তি জেয িহগ শ লপ্রিণ কিাি 

পার্াপারর্ থাোে একটে অপিৃতুযি িািো 

লিকেশ কহি। দীর্ শ ৯ িাস পি িঙ্গেবাি 

থাোে আসা িেোতদহন্তি রিহপাহেশ উহেখ 

কিা হে আত্মহতযা েে; রুোহক িাথাে 

আর্াত ও শ্বাসহিাহধ হতযা কহি ঝুরেহে 

িাখা হহেহে। পহি পুরের্ িাহতই অরভযাে 

োরেহে িািোে প্রধাে অরভযুক্ত রুোি 

স্বািী জািােহক লেপ্তাি কহি।  

14 3 Aug 20 
Prothom Alo 

30 July 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

19 years Not 
available 

Murdered Husband Urban েোকো  ো নদওয়োয় গোতম যন্ট  কমীতক 

হেুো, স্বোমীর স্বীকোতরোজক্ত (প্রথম 

আতলো, ৩ আগস্ট ২০২০) 

িাজধােীি কাফরুে এোকাে ফািজাো 

(১৯) োহিি এক গাহি শন্টস কিীহক রপটেহে 

হতযা কিাি কথা স্বীকাি কহিহেে তা াঁি 

স্বািী। কাফরুে থাোি ভািপ্রাপ্ত কি শকতশা  

বহেে,  গত ৩০ জেুাই রবহকহে ৩ হাজাি 

োকাহক লকন্দ্র কহি ফািজাোি সহঙ্গ 

সুজহেি কথা-কাোকাটে হে। ফািজাোহক 

রকে-র্ুরষ্ িাহি সুজে। এি একপয শাহে 

ফািজাোি েুে ধহি সহজাহি লদওোহেি 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672594/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672594/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0
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সহঙ্গ ধাক্কা লদে। তা াঁি রেৎকাহি লোকজে 

এরগহে এহে সুজে পারেহে যাে। ওই রদে 

িাত ৭ো ৪৫ রিরেহে ঢাকা লিরেহকে 

কহেজ হাসপাতাহে রেরকৎসাধীে অবস্থাে 

ফািজাোি িৃতুয হে।  

15 3 Aug 20 
 
Prothom Alo 

31 July 20 Police 
Case 

Female Houswife 60 years Not 
available 

Murdered Bother-in-
law 

Urban  খীপুতর নদবতরর লোঠির আঘোতে 

বোসবর মৃেয ুর অসবতর্োগ (প্রথম আতলো, 

৩ আগস্ট ২০২০) 

োঙ্গাইহেি সখীপুি উপহজোে পারিবারিক 

কেহহি লজি ধহি লদবহিি োটেি আর্াহত 

এক ভারবি িৃতুযি অরভহযাগ উহেহে। 

আজ লসািবাি সকাহে ওই োিীি লেহে 

বাদী হহে োোহক প্রধাে আসারি কহি 

সখীপুি থাোে একটে হতযা িািো 

কহিহেে। রেহত োিীি োি সাহজদা 

লবগি (৬০)। সাজ্জাত লদওোে বহেে, 

প্রাে রদেই তুে রবষ্ে রেহে আিাহদি 

বারড়হত ঝগড়া লেহগই থাকত। ওই রদে 

িাহেি িাথাে োোি োটেি আর্াত 

োগহেও লফহে ো যাওোে ও বারড়ি 

োিরদহক বেযাি পারে থাকাে লেৌকাি 

অভাহব িাহক হাসপাতাহে রেহে লযহত 

পারিরে।’ সাজ্জাত লদওোে আিও বহেে, 

স্থােীে োিয রেরকৎসহকি পিাির্ শ রেহে 

িাহক ওষু্ধ খাওোহো হে। অসুস্থ অবস্থাে 

িা গতকাে িাত সাহড় আেোে বারড়হত 

িািা যাে।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672498/%E0%A6%B8%E0%A6%96%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672498/%E0%A6%B8%E0%A6%96%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%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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16 30 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

29 July 20 Police 
Case 

Female  Housewife 20 years  Not 
available 

Suicide Husband Urban গৃহবধূর মৃেয ু, মোতয়র দোসব হেুো, 

স্বোমীর দোসব আত্মহেুো (কোতলর কণ্ঠ, 

৩০ িুলোশ ২০২০) 

বগুড়াি আদিদীরর্হত ভাড়া বাসা লথহক 

িীি আক্তাি (২০) োহিি এক গহৃবধূি 

োর্ উদ্ধাি কহিহে পুরের্। োর্ 

িেোতদহন্তি জেয বগুড়া লপ্রিণ কহিহে। 

তহব িৃতুয রেহে গহৃবধূি িাহেি দারব হতযা 

ও স্বািীি দারব ওই গহৃবধূ আত্মহতযা 

কহিহেে।পুরের্ জাোে, রবহেি পি 

পারিবারিক কেহহি কািহণ তািা স্বািী স্ত্রী 

দুই িাস পূহব শ আদিদীরর্ সদহিি লগা-হাে 

এোকাি জবেক লদহোোি লহাহসে বাবুি 

বাসা ভাড়া রেহে বসবাস কিরেে। পুেিাে 

পারিবারিক কেহ লদখা রদহে স্বািী-স্ত্রীি 

িহধয রবহিাধ েহে। এিপি বুধবাি রদবাগত 

িাহত ভাড়া বাসাে তাহদি র্েে কহি িীি 

আক্তাহিি োর্ লদহখ বাসাি িারেক 

গহৃবধিৃ স্বািীহক আেক কহি পুরেহর্ 

লসাপ শদ কহিে। 

17 29 July 20 
 
Prothom Alo 

28 July 20 Police 
Case 

Female Worker 30 years 32 years Murdered Husband Urban গোিীপুতর েী খু , স্বোমী পলোেক(প্রথম 

আতলো, ২৯ িুলোশ ২০২০) 

গাজীপুহিি কারেোবকি উপহজোি 

লিৌোক লিাোবারড় এোকাে গতকাে 

িঙ্গেবাি িাহত স্ত্রী ঝণ শা আক্তাি ওিহফ 

ফুরেহক (৩০) ধািাহো অস্ত্র রদহে গো লকহে 

হতযাি অরভহযাগ উহেহে এক যুবহকি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/30/941037
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/30/941037
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1671740/%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%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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রবরুহদ্ধ। র্েোি পি লথহক স্বািী  লেহে লিা. 

জাহাঙ্গীি লহাহসে (৩২) . োিীি ভারব ও তা াঁি 

সহকিী োেো লবগি বহেে, িঙ্গেবাি িাত 

১১োি রদহক জেুাইহেি অহধ শক লবতে রেহে 

কািখাো লথহক বাসাে লফহিে ঝণ শা। পহি 

স্বািী জাহাঙ্গীি লহাহসে তা াঁি কাহে োকা 

দারব কহিে। োকা ো লদওোে তা াঁহদি িহধয 

ঝগড়া হে। পহি িাহতি খাবাি লখহে 

িধযিাহত তা াঁিা র্ুরিহে পহড়ে। আজ লভাি 

৫োি রদহক োেো লবগি িান্নাি জেয 

ঝণ শাহক োক লদে। রকন্তু লকাহো সাড়া ো 

লপহে দিজাে ধাক্কা রদহে বাইহি লথহক 

র্হিি রসেরকরে আেকাহো লদখহত পাে। 

পহি োেো রসেরকরে খুহে অন্ধকাি র্হিি 

লভতহি লিাবাইহেি েেশ রদহে ঝণ শাি 

গোকাো োর্ লদহখ রেৎকাি শুরু কহিে। 

পুরেহর্ খবি লদে।  

18 28 July 20 
 
Prothom Alo 

28 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 58 years 38 years Murdered Son Rural সমিযোপুতর মোতক কুসপতয় হেুো, ‘ন শোেস্ত’ 

নিতল আেক (প্রথম আতলো, ২৮ িুলোশ 

২০২০) 

োঙ্গাইহেি রিজশাপুহি িহি আেী (৩৮) োহিি 

এক লের্ােস্ত যুবক রেহজি িা িে সুেিুীহক 

(৫৮) দা রদহে কুরপহে হতযা কহিহেে বহে 

অরভহযাগ উহেহে। এোকাবাসী জাোে, িহি 

আেী দীর্ শরদে ধহি লের্া কহিে। সকাহে িহি 

আেী িাহেি কাহে োকা োে। রকন্তু রতরে োকা 

রদহত অস্বীকাি কহিে। একপয শাহে রতরে িাহক 

দা রদহে এহোপাতারড় লকাপাে। এহত 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1671548/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E2%80%98%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E2%80%99-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1671548/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E2%80%98%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E2%80%99-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
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র্েোস্থহেই িে সুেিুী িািা যাে। পহি স্থােীে 

লোকজে সংর্বদ্ধ হহে িহিহক আেক 

কহিে। রিজশাপুি থাোি ভািপ্রাপ্ত কি শকতশা 

(ওরস) লিা. সাহেদুি িহিাে বহেে, ওই যুবক 

িজস্তষ্করবকৃত বহে রতরে শুহেহেে। পুরের্ 

র্েোস্থে লথহক িিহদহ উদ্ধাি ও অরভযুক্ত 

যুবকহক লেপ্তাহিি জেয িওো হহেহে। 

19 28 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

27 July 20 News 
Report 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Suicide Husband Rural িুয়োসে স্বোমীতক নফরোতে বুথ য েীর 

আত্মহেুো (কোতলর কণ্ঠ, ২৮ িুলোশ 

২০২০) 

সংসাহি অিহোহযাগী ও জেুাে আসক্ত স্বািীহক 

লস পথ লথহক লফিাহত বযথ শ হহে বরবতা খাতুে 

(৩০) োহিি এক হতভাগা স্ত্রী গোে ফাাঁস রেহে 

আত্মহতযা কহিহে। স্থােীে সূহত্র জাো লগহে, 

দীর্ শরদে যাবৎ ওই োহিি রেজশে একটে বাগাহে 

এোকাি রেরহ্নত জেুারড়হদি সাহথ হারফজেু 

জেুা লখেত। এহত কহি সংসাহি লস এহকবাহিই 

অিহোহযাগী হহে পহড় এবং স্ত্রী-সন্তােিা কহষ্ট 

রদে অরতবারহত কিহত থাহক। লসািবাি দুপুহি 

হারফজেু যখে জেুা লখোি জেয বারড় লথহক 

লবি হজেে, স্ত্রী তাি পথ লিাধ কহি এবং জেুা 

লখেহত লযহত রেহষ্ধ কহি। এসিে লস স্ত্রীহক 

পাল্টা হুিরক-ধিরক রদহে জেুা লখোি উহিহর্য 

বারড় লথহক লবি হহে যাে। এহত স্ত্রী বরবতা 

িাহগ-লিাহভ পরিবাহিি সবাি অহগােহি রেজ 

র্হিি আড়াি সাহথ দরড় রদহে আত্মহতযা কহি।  

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/28/940231
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/28/940231


ARTICLE 

Domestic violence and mental disorder (By Nuzhat Rifa Ehsan, New Age, opinion, 14 August 2020) 

Munch has been written about domestic violence against women in newspapers in Bangladesh. Till date, nothing concrete about psychological abuse has been covered. 

Meanwhile, women still experience violence in different forms — physical, psychological or sexual. The relaxed legal infrastructure and poor knowledge about legal 

action further compounded the problem. According to Section 3 of the Domestic Violence (Prevention and Protection) Act 2010, domestic violence is when woman or a 

child of a family encountered violence at the hands of other members of the victim’s family. Domestic violence is about violence against women by her husband but 

involved other members of the households. It may extend to include parents, siblings, or co-tenants, domestic servant etc. Domestic violence may also be hurled to 

young girls who may become victims of sexual assault within the family. Victims of domestic violence in the under developed countries are mostly found to be the wives 

who are economically deprived. The 2008 UNICEF definition includes different forms of abuse and exploitation in defining domestic violence perpetrated by intimate 

partners and other family members. Physical abuse such as slapping, beating, arm twisting, stabbing, strangling, burning, choking, kicking, threats, with an object or 

weapon and murder. Psychological abuse which includes behaviour that is intended to intimidate and persecute, and takes the forms of confinement to the home, 

surveillance, children, destruction of objects, isolation, verbal aggression and constant humiliation. 

Domestic violence in times of pandemic (By César Chelala, New Age, opinion, 14 August 2020) 

One of the most neglected consequences of the rapidly evolving COVID-19 is the increasing violence against women of all ages. UN Women has called it ‘the shadow 

pandemic’, and António Guterres, the UN secretary general has said, ‘Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence 

where they should be safest: in their own homes.’ Domestic violence is not, of course, a new phenomenon. Before the pandemic, it is estimated that 243 million women 

and girls (aged 15–49) across the world had been victims of sexual or physical violence during the previous 12 months, in most cases perpetrated by an intimate partner. 

That number has significantly increased alongside the evolution of the pandemic, due in great measure to the necessary stay at home measures imposed by the 

authorities. Governments and public health authorities in Argentina, Canada, Spain, Germany, the United States, and the United Kingdom have called attention to 

domestic violence, and the increased demand for abused women’s emergency shelters. In countries such as Singapore and Cyprus, domestic violence hotlines have 

registered an increase in calls of more than 30 percent since the start of the pandemic, as have frontline workers in New South Wales, Australia. In China, police 

departments in the city of Jingzhou received three times as many domestic violence calls for help this past February as in the same time in 2019. 

 োে মোত  ১৬৮৬  োরী ও ক ুোসশশু স র্ যোতের সশকোর: মসহলো পসরষদ (প্রথম আতলো, ১১ আগষ্ট ২০২০) 

 

েেরত বেহিি জােুোরি লথহক জেুাই িাস পয শন্ত লদহর্ ১ হাজাি ৬৮৬ জে োিী ও কেযারর্শু রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে। ১৩টে জাতীে দদরেহকি প্রকারর্ত তথয রবহেষ্ণ কহি বাংোহদর্ 

িরহো পরিষ্দ এ তথয জারেহেহে। 

িঙ্গেবাি এক রবজ্ঞরপ্তহত বাংোহদর্ িরহো পরিষ্দ ধষ্ শণ, হতযা, অযারসেদগ্ধ, পাোি, বােযরববাহ, সাইবাি ক্রাইিসহ ৩৮টে রেয শাতহেি ধিে উহেখ কহি তাহত ১ হাজাি ৬৮৬ জে োিী 

ও কেযারর্শু রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে বহে জাোে। 

লফব্রুোরি িাহস সবহেহে লবরর্ রেয শাতহেি র্েো র্হে। এ সিে ৩৩৭ জে রেয শাতহেি রর্কাি হে। এ োড়া কহিাোভাইিাস িহািারিি িহধয লবরর্ হে জেু িাহস। এ িাহস রেয শাতহেি 

রর্কাি হে ৩০৮ জে। এ োড়া জােুোরিহত ৩২৬, িাহেশ ২৪৩, এরপ্রহে ১২২, লি ১১৫ এবং জেুাইহে ২৩৫ জে রেয শাতহেি রর্কাি হে। 

গত সাত িাহস জােুোরি ও জেুাই িাহস লবরর্ ধষ্ শহণি রর্কাি হওোি খবি এহসহে। জােুোরিহত ৯৬ জে এবং জেুাইহত ৯০ জে। জেু িাহস সবহেহে লবরর্ ৬২ জে োিী ও কেযা রর্শু 

হতযাি খবি এহসহে। 

 

https://www.newagebd.net/article/113432/domestic-violence-and-mental-disorder
https://www.newagebd.net/article/113433/domestic-violence-in-times-of-pandemic
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1674003/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AE%E0%A7%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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1 11 Aug 20 
 
Dhaka 
Tribune 

8  Aug 20 
 

Case file 
10 Aug 20 

Police 
Case 

Female RMG 
worker 

22 years 40 years, 
38 years, 
40 years 
 

Gang 
Rape 

Neighbor Urban Woman reported gang-raped in 

Narayanganj (Dhaka Tribune, 11 

August 2020) 

A woman was reportedly gang-raped in 

Araihazar upazila of Narayanganj on 

Saturday. She filed a written complaint in 

this regard on Monday night with 

Araihazar police station. Mokbul, 40, Md 

Abu, 38, Jasim, 40, and Md Dalim, 38, 

are accused of the rape. According to 

police, the victim, a garment worker, was 

returning to her in-laws from her 

workplace in Rupganj on Saturday night. 

At around 10:30 pm, she was waiting for 

a rickshaw in the Shantirbazar area 

when the four accused approached her 

and offered to drop her home. When the 

victim refused the offer, they forcibly took 

her to a nearby secluded area and gang-

raped her. Later, she was rescued by 

two young men who helped her reach 

home. The victim’s husband said: 

“Although the incident occurred on 

Saturday night, my wife did not disclose 

it due to the fear of being socially 

ostracized and went to work on Sunday 

morning as usual.” “After learning about 

the incident from locals in the area, I 

contacted her on her cellphone but she 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/08/11/woman-allegedly-gang-raped-in-narayanganj
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/08/11/woman-allegedly-gang-raped-in-narayanganj
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did not take my call. She later told us 

about the incident on Monday evening.  

2 11 Aug 20 
 
Dhaka 
Tribune 

9 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 19 years 25 years, 
53 years 
& 
55 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Urban College girl gang-raped in Barisal 

hotel, three held (Dhaka Tribune, 11 

August 2020) 

A college girl has been raped reportedly 

by her boyfriend, and another man in a 

residential hotel in Sagordi area of 

Barisal. police say. The arrestee, Sajal 

Karmakar, 25, of Indurkani has 

reportedly taken the girl to the Hotel 

Moon with a promise of a marriage. They 

boarded the hotel claiming themselves a 

married couple and Sajal eventually 

raped the girl that night, the case 

statement says. Sensing the incident, 

another boarder of the hotel, Mizanur 

Rahman Zakir, 53, broke into the room 

with help of the manager of the hotel, 

Abdur Razzak Haoladar, 55, and raped 

the girl on early morning Sunday.. 

“Police rushed to the spot, rescued the 

victim, detained the two rapists and their 

cohort hotel manager on Sunday 

morning,” added the OC.  

3 11 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

10 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 18 years 30 years, 
31 years, 
20 years 
& 
20 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Urban ব ্ধুতক নবিঁতধ নরতখ বোন্ধবীতক ধষ যণ 

 (কোতলর কন্ঠ,১১ আগস্ট ২০২০) 

রদোজপুহি েবাবগঞ্জ লর্খ িাহসে জাতীে 

উদযাহেি লভতি গতকাে লসািবাি রবহকহে 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/08/11/college-girl-gang-raped-in-barisal-hotel-three-held
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/08/11/college-girl-gang-raped-in-barisal-hotel-three-held
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944380
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এইেএসরস পড়ুো বে্ধুি সহঙ্গ কাহেি লসতু 

লদখহত রগহে স্থােীে কহেক বখাহেি কতৃ শক 

ধষ্ শহণি রর্কাি হহেহেে কহেজপড়ুো (১৮) 

এক রর্িাথী। এর্েোে পুরের্ অরভযাে 

োরেহে োি যুবকহক আেক কহিহে। 

িািোি বাদী লেহে বে্ধু লিা. রিোজেু 

ইসোি বহেে, লসািবাি রবহকহে 

পূব শপরিরেত এইেএসরস পড়ুো রিতীে বহষ্ শি 

োত্রী (১৮) লক রেহে লর্খ িাহসে জাতীে 

উদযাহেি লভতি লর্খ ফজজোতুে লেো 

কাহেি লসতু লদখহত যাে। লসখাহে স্থােীে 

কহেক যুবক আহগ লথহকই তাহদি গরতরবরধ 

েি কিরেে। কাহেি লসতুি পূব শপাহর্ 

যাওোি পি রিোজেু ইসোিহক লবাঁহধ 

এহোপাতারড় রপেুরে রদহত থাহক পা াঁে যুবক। 

এসিে তাি কাহে থাকা োকা ও লিাবাইে 

রেরেহে লেে তািা। পহি লসখাহে রিোজেু 

ইসোি (১৮) লক লবাঁহধ লিহখ লিহেটেহক 

লজািপূব শক বহেি গহীহে রেহে ধষ্ শণ কহি। 

রিোজেু ইসোি বহেে, লসখাে লথহক 

পারেহে লোকােহে এহস ৯৯৯ লফাে রদহে 

রবষ্েটে পুরের্হক অবগত কিা হে। রকেুিণ 

পি লসখাহে েবাবগঞ্জ থাো পুরের্ এহস 

স্থােীেহদি সহােতাে বহেি লভতি লথহক 

দুজেহক আেক কহি। পহি আেক 

যুবকহদি লদওো তহথয অরভযাে োরেহে 

আহিা দুজেহক আেক কিা হে। 
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4 10 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 July 20 
 

Case file 
26 July 20 

Police 
Case 

Female Worker Not 
available 

23 years Raped Neighbor Urban  োরী  সমকতক সবতয়র প্রসেশ্রুসে সদতয় 

ধষ যণ, র্ুবক নেপ্তোর (কোতলর কন্ঠ,১০ 

আগস্ট ২০২০) 

গাজীপুহিি কারেোবকহিি আন্ধািিারেক 

এোকাে এক োিী শ্ররিকহক রবহেি 

প্রহোভহে ধষ্ শহণি অরভহযাহগ বাবুে রিো  

(২৩) োহি এক যুবকহক লেপ্তাি কিা 

হহেহে। ধরষ্ শতাি পরিবাি ও পুরের্ সূহত্র 

জাো যাে, স্থােীে র্াহাবুজিে স্পস্পরেং রিহে 

োকরিিত এক োিী শ্ররিহকি সহঙ্গ লপ্রহিি 

সম্পকশ গহড় লতাহে বাবুে। লপ্রহিি 

সম্পহকশি লজহি গত ২০ জেুাই িাহত 

লকৌর্হে লফাহে তাহক লেহক একটে বাগাহে 

রেহে যাে লস। লসখাহে রবহেি প্রহোভে 

লদরখহে ধষ্ শণ কহি। এ সিে লিহেটেি 

রেৎকাহি আর্পাহর্ি লোকজে এরগহে এহে  

বাবুে পারেহে যাে। পিরদে এ র্েো োহি 

েরড়হে পড়হে োিয সারেহস িীিাংসাি 

একারধক দবেহকি তারিখ হে। রকন্তু ওই 

লিহেটে লকৌর্হে ২৬ জেুাই িাহত থাোে 

রগহে বাবুে রিোহক আসারি কহি একটে 

িািো দাহেি কহি। িািোি পি পুরের্ 

িরববাি িাহত ধষ্ শক বাবুে রিোহক লেপ্তাি 

কহি। 

5 9 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

5 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years 35 years, 
29 years 
& 
25 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural পুকুতর হোে-পো ধুতে সগতয়  ংঘবদ্ধ 

ধষ যতণর সশকোর গৃহবধূ!  (কোতলর কন্ঠ,৯ 

আগস্ট ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/10/944081
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/10/944081
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/09/943676
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/09/943676
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 েড়াইহেি লোহাগড়া উপহজোি কুিরড় 

এোকাে এক গহৃবধূহক সংর্বদ্ধ ধষ্ শহণি পি 

িািরপে কিাি অরভহযাগ পাওো লগহে। 

এোকাবাসী, পুরের্ ও ধরষ্ শতা োিীি পরিবাি 

সূহত্র জাো লগহে, লোহাগড়া উপহজোি 

কুিরড় এোকাে গহৃবধূ (২১) গত বুধবাি 

সন্ধযাে বারড়ি পাশ্ব শবতী পুকুহি হাত-পা ধুহত 

লগহে কুিরড় োহিি রিপে লিােযা (৩৫), 

এবং ওরহদুে লিােযা (29 ) রেজশে স্থাহে রেহে 

তাহক সংর্বদ্ধ ধষ্ শণ কহিে। পিবতীহত 

কুিরড় োহিি প্রভাবর্ােী কািাে লিােযা ও 

কহেকজহেি লর্ল্টাহি ধষ্ শকহদি 

সহহযারগতাে সারেহসি োহি জারকি (২৫), 

েুরুন্নবী (২৭), আরর্ক রসকদািসহ (২৫) 

কহেকজহে ওই োিীহক িািরপে কহি। 

লোহাগড়া থাোি ভািপ্রাপ্ত কি শকতশা (ওরস) 

দসেদ আরর্কুি িহিাে জাোে, অেয 

আসারিসহ অরভযুক্তহদি লেপ্তাহিি লেষ্টা 

েেহে। প্রধাে আসারিহক লেপ্তাি কিা 

হহেহে। 

6 8 Aug 20 

 

Daily Star 

6 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

25 years, 
20 years 
& 
23 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural Housewife gang raped in Jashore 

(Daily Star, 8 August 2020) 

A housewife was gang raped by some 

people at a village in Jhikargachcha 

upazila of Jashore. Abdur Razzak, 

officer-in-charge of Jhikargachcha Police 

Station, said the rapists obstructed the 

woman on a road in the village when she 

https://www.thedailystar.net/country/news/housewife-gang-raped-jashore-1941653
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was going to a neighbouring house 

around 10:30pm on Thursday. They 

dragged the woman to a nearby grass 

field, raped her and later left her on the 

train line. Police rescued the woman 

yesterday morning as a pedestrian found 

her there in an unconscious state and 

called 999, said the OC. The victim was 

sent to Jashore General Hospital for 

medical test, he said. Police arrested 

four alleged rapists from different areas 

after conducting a drive overnight 

yesterday, said OC Abdur Razzak. The 

arrestees are Zakir Hossain (20), Alam 

Hossain (25), Abdul Jalil ( 23) and 

Hasanur Rahman (20) of Purandapur 

village in the upazila. 

7 8 Aug 20 

Prothom 

Alo 

30 July 20 Police 
Case 

Male 
 

Female 
Female 

Driver 
Housewife 

Child 

Not 
available 

38 years 
& 
20 years 

Murdered Neighbor Rural মিবোসেয়োয় সে  খু ঃ সেত  নফলোয় 

পসরবোতরর  বোশতক হেুো (প্রথম আতলো, 

৮ আগস্ট ২০২০) 

রপহিাজপুহিি িেবারড়ো উপহজোি 

ধােীসাফা োহিি ইজজবাইকোেক আেোে 

হহকি র্হিি িাোিাে েুে কিহত রসাঁধ লকহে 

ঢুহকরেহেে োি বযজক্ত। আেোে হক তা াঁহদি 

রেেহত পািাে প্রথহি শ্বাসহিাধ কহি তা াঁহক 

(আেোে) হতযা কিা হে। তািপি তা াঁি স্ত্রী 

খুকু িরণ ও আড়াই বেহিি লিহে 

আসরফোহক হতযা কহি রতেজহেি গোে 

ফাাঁস োরগহে োর্গুহো ঝুরেহে িাখা হে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1673469/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1673469/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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গত ৩০ জেুাই িাহত সংর্টেত এ হতযাকাহণ্ড 

অংর্ লেওো দুজে বযজক্তহক লেপ্তাহিি পি 

র্রেবাি সন্ধযা সাহড় সাতোে িেবারড়ো 

থাোে আহোজজত রিরফংহে এসব তথয 

জাোে রপহিাজপুহিি পুরের্ সুপাি হাোতুে 

ইসোি  

8 8 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

5 Aug 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

50 years, 
45 years 

& 
35 years 

Raped Neighbor Rural প্রসেবন্ধী সকতশোরীতক ধষ যণ, সে  

মোেব্বর নেপ্তোর (কোতলর কন্ঠ,৮ আগস্ট 

২০২০) 

বগুড়াি লর্িপুি উপহজোে প্ররতবন্ধী 

রকহর্ািীহক ধষ্ শহণি র্েো ধািাোপা লদওোি 

লেষ্টাি অরভহযাহগ িািোি এজাহািভুক্ত 

আসারি োিয রতে িাতব্বিহক লেপ্তাি 

কহিহে পুরের্। লেপ্তািকৃতিা হহেে খােপুি 

দহপাড়াি লোকিাে লহাহসে (৫০), আব্দেু 

েরতফ (৪৫) ও োবে িহিাে (৩৫)। 

িািো সূহত্র জাো যাে, লর্িপুি উপহজোি 

খােপুি দহপাড়া োহিি লসাোইিাে আেীি 

লেহে ঈিাে আেী বুধবাি রবহকহে প্ররতবন্ধী 

এক রকহর্ািীহক লকৌর্হে রেজ বারড়হত 

লেহক রেহে ধষ্ শণ কহি। এর্েো জাোজারে 

হহে োহিি িাতব্বিা িাহতই ওই লিহেি 

বাবাি বারড়হত সিহঝাতা দবেহকি আহোজে 

কহিে। এহত ১০ কাো জরি রেহখ লদবাি 

র্হতশ ধষ্ শহণি র্েো আপস-িীিাংসাি লেষ্টা 

কহিে। রকন্তু এহত িাজজ হেরে লিহেটেি 

বাবা। রতরে বহৃস্পরতবাি লর্িপুি থাোে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/08/943286
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/08/943286
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িািো দাহেি কহিে। এিপি পুরের্ 

অরভযাে োরেহে িীিাংসা দবেহক থাকা রতে 

িাতব্বিহক লেপ্তাি কহিে। 

9 6 Aug 20 

 

Manabza

min 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Salesman Not 
available 

25 years 
& 
29 years 

Gang 
Raped 

Driver Rural ন ো োগোিীতে ধষ যতণর অসবতর্োতগ 

অতেোসরকশো েোলক নেপ্তোর  (মো বিসম  

৬ আগস্ট ২০২০) 

লফেীি লসাোগাজীহত ধষ্ শহণি অরভহযাহগ 

লিা. তাহিকুে ইসোি (২৫) োহি এক 

রসএেজজ অহোরিকর্া োেকহক লেপ্তাি 

কহিহে পুরের্।  লসাোগাজী িহেে থাোি 

পরিদর্ শক (তদন্ত) জাোে, ধষ্ শহণি রর্কাি 

ওই োিী লফেী র্হি এোকাি বারসো। রতরে 

বারড় বারড় লফরি কহি কসহিটেকস সািেী 

রবজক্র কহিে। গত কহেকরদে আহগ লফেী 

লথহক অহোরিকর্া লযাহগ লসাোগাজী আসাি 

পহথ অহোরিক্সা োেক তাহিকুে ইসোহিি 

সহঙ্গ তাি পরিেে হে। লসই সূহত্র গত 

লসািবাি িাহত তাহিকুে িুহোহফাহে ওই 

োিীহক িঙ্গেবাি সকাহে লফরি কিহত লবি 

হহে এক সহঙ্গ োস্তা খাওোি জেয অেুহিাধ 

কহিে। িঙ্গেবাি সকাহে ওই োিী বারড় 

লথহক লবি হহে লফেী র্হহিি দাউদপুি 

এোকাে আসহে তাহিকুে তাহক 

অহোরিকর্াে তুহে োেপুে এোকাে রেহে 

যাে। লসখাহে লথহক জজজি কহি তাহক 

লসাোগাজী উপহজোি দরিণ িঙ্গেকাজে 

এোকাে রেহে যাে। ওই এোকাে োেক 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=237844
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=237844
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তাহিক ও তাি বে্ধু লবোে তাহক 

অহোরিক্সাি লভতহি লজািপূব শক ধষ্ শণ কহি। 

এহত োিীটে অহেতে হহে পড়হে তািা 

তাহক উপহজোি িরতগঞ্জ বাস স্টযান্ড 

এোকাে লফহে লিহখ পারেহে যাে। পহি 

স্থােীেহদি সহােতাে রতরে লফেীি বাসাে 

রগহে পরিবাহিি সদসযহদি রবষ্েটে জাোে। 

10 7 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

6 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

34 years Sexual 
Harassme

nt  

Neighbor Rural শ্লীলেোহোস  নেষ্টোর  ময় 'মোেোল নমম্বোর' 

আেক (কোতলর কন্ঠ, ৭ আগস্ট ২০২০) 

িেিেরসংহহি গফিগা াঁওহে িাতাে অবস্থাে 

েীেতাহারে লেষ্টাি সিে রর্হাব উজিে (৩৪) 

োহি এক ইউরপ সদসযহক আেক কহি থাো 

ও স্থােীে সূহত্র জাো যাে, ইউরপ সদসয 

রর্হাব উজিে বহৃস্পরতবাি রদবাগত িাত 

৩োি রদহক িদ লখহে িাতাে অবস্থাে িাওো 

োহিি িৃত লগজজে েন্দ্র ঋরষ্ি স্ত্রীহক 

েীেতাহারেি লেষ্টা োোে। এ সিে োক-

রেৎকাি শুহে স্থােীে লোকজে এহস রর্হাব 

উজিেহক আেক কহি। খবি লপহে 

গফিগা াঁও থাো পুরের্ র্েোস্থে লথহক ২ 

রেোি েুোই িদসহ রর্হাব উজিেহক থাোে 

রেহে আহস। 

11 7 Aug 20 

Kaler 

Kantho 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

24 years 42 years Raped Neighbor Rural বোসে নপৌৌঁতি নদওয়োর কথো বতল 

গোতম যন্টকমীতক ধষ যণ!  (কোতলর কন্ঠ, ৭ 

আগস্ট ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/07/943025
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/07/943025
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/05/942355
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/05/942355
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োঙ্গাইহেি র্াোইহে এক গাহি শন্টকিী 

ধষ্ শহণি রর্কাি হহেহে। িািোি তদন্ত 

কি শকতশা এস আই িরতউি িহিাে জাোে, 

উপহজোি রবদুরিোে োহিি িরফহকি লেহে 

িুন্না রিো ও ধষ্ শহণি রর্কাি ওই োিী (২৪) 

উভেই গাহি শন্টকিী। গত ৩১ জেুাই ঈহদি 

আহগি রদে িাহত িুন্না রিো লিহেটে রবহেি 

প্রহোভে লদরখহে োহিি উপহজোি 

রবদুরিো োহি রেহে আহস। রবষ্েটে এোকাে 

জাোজারে হহে এবং উভেই রববারহত থাকাে 

িুন্নাি পরিবাি ও োিবাসী তাহদি রবহে রদহত 

বাধা লদে। এ অবস্থাে লিহেটে ৩ আগষ্ট 

পয শন্ত িুন্নাহদি বারড়হতই অবস্থাে কহি। 

একপয শাহে িুন্নাি পরিবাি ও োিবাসী 

লিাবাইে লফাহে লিহেটেি বাবাি সাহথ 

লযাগাহযাগ কহিে। লিহেটেি বাবা লিহেটেহক 

গারড়হত উটেহে গাইবান্ধা পাটেহে রদহত 

অেুহিাধ কহিে। রসদ্ধান্ত লিাতাহবক ৩ 

আগষ্ট িাহত প্ররতহবর্ী লসাোেিাে খােহক 

(৪২) ওই োিীহক গারড়হত উটেহে লদোি 

দারেত্ব লদো হে। লসাোেিাে ওইরদে গভীি 

িাহত লিহেটেহক বারড়হত লপৌৌঁহে লদোি কথা 

বহে বারড় লথহক রকেু দহূি বে রবভাহগি 

সািাজজক বহেি রভতি রেহে রগহে তাহক 

ধষ্ শণ কহি।  পহি পুরের্ অরভযাে োরেহে 

োহিি বারড় লথহক লসাোেিােহক আেক 

কহি। 
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12 6 Aug 20 

 

Dhaka 

Tribune 

4 Aug 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

16 years Not 
available  

Raped Driver Urban Teenager raped on city bus in Dhaka, 

2 held (Dhaka Tribune, 6 August 2020) 

A teenager was raped in a bus in the 

capital’s Mirpur area on Tuesday night 

and later thrown out as the perpetrators 

drove away. Police said that the rape 

survivor, aged around 15-16 years, 

worked at a readymade garments 

factory, but recently lost her job before 

the Eid. She was living in Pallabi area 

and does not have any family members 

here, said Mehedi. On Tuesday, the 

young adult got on a Satabdi Parabahan 

bus, which plies between Abdullahpur 

and Mirpur National Zoo route. The 

driver and helper misguided her and kept 

her sitting on the bus for long, he said. 

As other passengers got off the bus, 

they parked the bus on a roadside and 

raped her. Later, the accused threw her 

off the bus at Mirpur-1 Chinese 

Restaurant area, said the police 

inspector. Locals rescued her and called 

emergency hotline 999 for help. Being 

informed, Shah Ali police took her to a 

local hospital for treatment.. On 

Wednesday night, police conducted a 

drive and arrested Rafi and Biddyan and 

the survivor identified them, said Shah 

Ali police Officer-in-Charge (OC) 

Muhammad Asaduzzaman.  

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/08/06/teenager-raped-on-city-bus-in-dhaka-2-held
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/08/06/teenager-raped-on-city-bus-in-dhaka-2-held
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13 4 Aug 20 

 

Daily Star 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

25 years Raped Cousin Rural Attempt to marry teenager off to her 

rapist in Jashore (Daily Star, 4 August 

2020) 

A teenager has been raped allegedly by 

her cousin Mehedi Hasan (25)  in 

Jhikargacha upazila of Jashore. 

According to the girl's family, Mehedi 

entered his cousin's house and raped 

her last evening. The accused was 

caught by locals but was released as he 

gave assurance of marrying the girl, her 

family said. Local UP member Jamal 

Hossain said, "I have heard about the 

incident. It is also being alleged that an 

influential group is trying to cover up the 

incident by promising to marry the girl off 

to her rapist." Jhikargachha Police 

Station Inspector (Investigation) Mezbah 

Uddin Ahmed said, "I have received a 

complaint from the area. We are 

investigating the incident and 

appropriate steps will be taken." 

14 4 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Teenager  22 years 30 years Raped Neighbor Rural সশসিকোর বো োয় স তয় সকতশোরীতক 

ধষ যণ!  (কোতলর কন্ঠ, ৪ আগস্ট ২০২০) 

লেত্রহকাোি লকেেুাে রবহেি প্রহোভে 

লদরখহে এক রকহর্ািীহক লজািপূব শক ধষ্ শণ 

এবং িািরপে কিাি অরভহযাগ পাওো লগহে। 

এ র্েোে অরভযুক্ত রসিাজেু ইসোিসহ এক 

োিী লেত্রীি রবরুহদ্ধ থাোে িািো হহেহে। 

পুরের্সহ একারধক সূত্র জাোে, 

https://www.thedailystar.net/country/news/attempt-marry-teenager-her-rapist-jashore-1939749
https://www.thedailystar.net/country/news/attempt-marry-teenager-her-rapist-jashore-1939749
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/04/941992
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/04/941992
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লকেেুাবাজাহিি লিাবাইেহফাে রবহক্রতা 

রসিাজেু ইসোি (৩০) লিাবাইেহফাহে 

লযাগাহযাহগি সূত্র ধহি খুেো সদি 

উপহজোি ওই রকহর্ািীি (২২) সহঙ্গ সম্পকশ 

গহড় লতাহেে। এক পয শাহে রবহেি প্রহোভে 

লদরখহে রবরভন্ন স্থাহে লেহক এহে রসিাজেু 

লিহেটেহক একারধকবাি লজািপূব শক ধষ্ শণও 

কহি। সব শহর্ষ্ লসািবাি লিহেটেহক 

একইভাহব প্রহোভে লদরখহে লেহক এহে 

োিীহেত্রী ও সিকারি প্রাথরিক রবদযােহেি 

এক রর্রিকাি লকেেুা উপহজো সদহিি 

বাসাে রেহে যাওো হে। একপয শাহে লসখাহে 

লিহেটেহক বযাপক র্ািীরিক রেয শাতে কিা 

হে। পহি খবি লপহে পুরের্ রগহে রেয শাতহেি 

রর্কাি লিহেটেহক ওইরদে রবহকহে গুরুতি 

আহতাবস্থাে উদ্ধাি কহি রেরকৎসাি জেয 

উপহজো স্বাস্থয কিহেহক্স রেহে যাে। র্েোি 

সতযতা রেজিত কহি লকেেুা থাোি 

উপপরিদর্ শক (এসআই) ফজহে এোহী 

জাোে, িািোি প্রধাে আসারি রসিাজেু 

ইসোিহক লেপ্তাি কহি আদােহত পাোহো 

হহেহে।  

15 4 Aug 20 

 

Prothom 

Alo 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

35 years 25 years Murdered Neighbor Urban ঢোকোয় নহোতেলকতি  োরীতক হেুোর 

অসবতর্োতগ র্ুবক নেপ্তোর (প্রথম আতলো, ৪ 

আগস্ট ২০২০) 

রেরব জাোে, হাবীবাহক স্ত্রী পরিেে রদহে গত 

৩০ জেুাই দুপুহি সাহেদাবাহদি একটে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672655/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672655/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95
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আবারসক লহাহেহে ওহেে ইোরসে। লদড় 

বেি আহগ রসহেহেি জাফেংহে হাবীবাি 

সহঙ্গ তা াঁি পরিেে। এিপি সম্পকশ। র্েোি 

রদে তা াঁিা স্বািী-স্ত্রী পরিেহে ওই লহাহেে 

ওহেে। একপয শাহে একটে লিাবাইে লফাহেি 

কেহক লকন্দ্র কহি তা াঁহদি িহধয কথা-

কাোকাটে হে। এহত রতরে (ইোরসে) রিপ্ত 

হহে হাবীবাি গো টেহপ ধহিে। পহি োক-

িুহখ বারের্ োপা রদহে হাবীবাহক হতযা কহি 

পারেহে যাে।ইোরসে কহিি বাইহি লথহক 

দিজাে তাো রদহে েহে যাে। িাহত 

লহাহেেবেিা এহস োকাোরক কহি লকাহো 

সাড়ার্ব্দ পােরে। পহি তা াঁিা দিজা লভহে 

লভতহি ঢুহক ওই োিীহক খাহেি ওপি রেথি 

অবস্থাে পাে। যাত্রাবাড়ী থাোি পুরের্ এহস 

োিীি োর্ উদ্ধাি কহি িেোতদহন্তি জেয 

ঢাকা লিরেহকে কহেহজি িহগ শ পাোে। 

16 3 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

2 Aug 20 Police 
Case 

Female Nurse Not 
available 

30 years Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban সরতপ্রতিতন্টঠেব নেপ্তোর: ন বো নেতয় 

নেতক  ো যতক নর্ৌ  হয়রোস ! (কোতলর 

কণ্ঠ, ৩ আগস্ট ২০২০) 

বাচ্চা প্রসহব সহােতা লদোি রিথযা কথা বহে 

ফা াঁকা বারড়হত লেহক একজে লসরবকাহক 

লযৌে হেিারে কিাি অরভহযাহগ োভাো 

ফাি শারসউটেকযােহসি রিহপ্রহজহন্টটেভ 

আব্দিু িরর্দহক (৩০) হাহতোহত আেক 

কহিহে পুরের্। িািোি এজাহাি সূহত্র জাো 

লগহে, ওই োিী একজে োস শ এবং ওটে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/03/941822
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/03/941822
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ইেোজশ রহসাহব কুিািখােী প্রতীক প্রাইহভে 

হাসপাতাহে োকরি কহিে। প্রাে একিাস 

আহগ োভাো ফাি শারসউটেকযােহসি 

রিহপ্রহজেটেভ আব্দিু ির্ীদ তাি কাহে 

অহেক লেরেভািী লিাগী আহে, এিে রিথযা 

প্রহোভে রদহে ওই োিীি লিাবাইে েম্বি 

লেে। গতকাে িরববাি সকাহে প্রতািক 

িরর্দ তাি একজে স্বজহেি লেরেভািীি 

সিে হহেহে বহে ওই োিীহক লফাে কহি 

তাি বারড়হত আসহত বহে। ঈহদি েুটেহত 

বারড় থাকা ওই োিী কুটষ্টো র্হহিি লেৌিহাস 

আদর্ শপাড়া এোকা লথহক কুিািখােী 

বাসস্টযাহন্ড এহস িরর্দহক লফাে লদে। িরর্দ 

তাহক ভযােহযাহগ দুগ শাপুি পুব শপাড়া এোকাি 

কারেিজেহিি কাহে আসহত বহে। ওই োিী 

কারেিজেহিি কাহে লপৌৌঁোহে িরর্দ তাহক 

রেহে রেহজি ফা াঁকা বারড়ি একটে কহি রেহে 

দিজা বন্ধ কহি লজািপূব শক লযৌে রেপীড়ে 

শুরু কহি। এসিে ওই োিীি রেৎকাি শুহে 

স্থােীেিা র্েোস্থহে েুহে এহস পুরেহর্ খবি 

লদে। এ খবি লপহে তাৎিরণক পুরের্ 

র্েোস্থহে লপৌৌঁহে প্রতািক আব্দিু ির্ীদহক 

হাহতোহত আেক কহি।  

17 1 Aug 20 

 

Samakal 

27 July 20 
 

Case file 
31 July 20 

Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

18 years 25 years Raped Neighbor Rural গৃহকমীতক আেতক নরতখ ধষ যতণর 

অসবতর্োতগ র্ুবক নেপ্তোর( মকোল, ১ 

আগস্ট ২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200832362/%E0%A7%AA-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200832362/%E0%A7%AA-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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িাহ্মণবারড়োি োরসিেগহি গহৃকিীহক (১৮) 

োি রদে আেক লিহখ ধষ্ শহণি অরভহযাহগ 

জাহাঙ্গীি রিো (২৫) োহি এক যুবকহক 

লেপ্তাি কহিহে পুরের্। িািোি এজহাি 

সূহত্র জাো লগহে, ২০১৬ সাহেি রদহক ওই 

তরুণীি ভারবি বারড়হত পরিেে হে 

জাহাঙ্গীহিি সহঙ্গ। লসই পরিেহেি রকেুরদে 

পি রবহেি প্রস্তাব লদে জাহাঙ্গীি। ওই তরুণী 

রবহেি প্রস্তাব রফরিহে লদে। পহি রতরে 

ঢাকাি ধােিজন্ড-১ েম্বহি একটে বাসাে পা াঁে 

হাজাি োকা লবতহে গহৃকিীি কাজ লেে। 

২০১৭ সাহে ওই বাসাি টেকাো খুাঁহজ লবি 

কহিে জাহাঙ্গীি। আবাহিা রবহেি প্রস্তাব 

লদে তরুণীহক। তখে প্রস্তাহব িাজজ হে 

তরুণী। পহি জাহাঙ্গীি তাি এক আত্মীহেি 

বাসাে স্ত্রী পরিেহে ওই তরুণীহক লিহখ ধষ্ শণ 

কহিে। এিপিও একারধকবাি তাহক ধষ্ শণ 

কহিে। রকেুরদে পূহব শ জাহাঙ্গীি তরুণীহক ো 

জারেহে অেয এক লিহেহক রবহে কহিে। 

এিপি জাহাঙ্গীহিি সহঙ্গ লযাগাহযাগ 

কহিেরে তরুণী। রকন্তু জাহাঙ্গীি আবাহিা 

তাি সহঙ্গ র্ািীরিক সম্পকশ কিহত রবরভন্ন 

হুিরক রদহত থাহকে। পহি ওই তরুণী িািো 

কিা কথা বেহে জাহাঙ্গীি তাহক োরসিেগি 

সদহিি দুোে রিোি বারড়হত রেহে ১ োখ 

োকাে িফাদফাি লেষ্টা কহিে। ওই তরুণী 

বহেে, লসই প্রস্তাব আরি প্রতযাখাে করি। 

তাই আিাহক ৪রদে আেক লিহখ ধষ্ শণ কহি 
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লস। খবি লপহে পরিবাহিি লোকজে 

আিাহক উদ্ধাি কহি োরসিেগি আধুরেক 

হাসপাতাহে ভরতশ কহি। 

18 30 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

29 July 20 Police 
Case 

Female Teenager 19 years 24 years, 
32 years, 
40 years, 
35 years 
& 
45 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural েোক্তোর নদখোতে এত   ংঘবদ্ধ ধষ যতণর 

সশকোর েরুণী! (কোতলর কণ্ঠ, ৩০ িুলোশ 

২০২০) 

গোরেপাে োক্তাি লদখাহত এহস আবারসক 

লহহেহে বুধবাি িাহত সংর্বদ্ধ ধষ্ শহণি 

রর্কাি হহেহে ১৯ বেহিি এক তরুণী।  

পুরের্ সূহত্র জাে লগহে, তরুণী োক্তাি 

লদখাহো লর্হষ্ িাত হওোি কািহণ ওই 

তরুণী র্হহিি আবারসক লহহেহে দসকত 

িহহে িাত যাপে কহিে। িাত সাহড় ৮োি 

রদহক লহাহেে িযাহেজাি ফারুহকি 

সহােতাে তরুণীি কহি প্রথি প্রহবর্ কহি 

তরুণীি পূব শপরিরেত র্রহদুে োহিি এক 

যুবক। এিপি িাত সাহড় ৮ো লথহক িাত 

সাহড় ১২ো পয শন্ত োি র্ণ্টা ধহি তরুণীি 

পূব শপরিরেত র্রহদুে (২৪), িরর্দ গাজী (৩২), 

স্বপে (৪০), জজহতে (৩৫) ও লখাকে োক্তাি 

(৪৫) ভে-ভীরত লদরখহে লজািপূব শক ওই 

তরুণীহক পাোক্রহি ধষ্ শণ কহি। লগাপে 

সংবাহদি রভরিহত খবি লপহে পুরের্ িাত 

সাহড় ১২োে দসকত িহে লহাহেহে অরভযাে 

োরেহে র্রহদুেসহ পা াঁে ধষ্ শকহক আেক এবং 

যুবতীহক উদ্ধাি কহি। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/30/940999
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/30/940999
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19 30 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

25 July 20 Police 
Case  

Female Housewife Not 
available 

27 years Raped Neighbor Rural ধষ যক আেক: অতের মুতখ বোেোঠেয়ো 

গৃহবধূতক ধষ যণ! (কোতলর কণ্ঠ, ৩০ িুলোশ 

২০২০) 

েড়াইহেি লোহাগড়াে বারড়ি িারেহকি 

লেহে ভাড়াটেো গহৃবধূহক ধষ্ শণ কহিহে বহে 

অরভহযাগ পাওো লগহে। পুরের্ সূহত্র জাো 

লগহে, েড়াইে সদি থাোি বারসো ও ভাড়াে 

োরেত এক লিােিসাইহকেোেক তা াঁি স্ত্রীহক 

রেহে লোহাগড়া লপৌিসভাি েক্ষ্মীপার্া 

োহিি িুজজবি িহিাহেি বারড়হত ভাড়া 

থাহকে। গত র্রেবাি িাহত স্বািী বাসাে ো 

থাকাে ফা াঁকা লপহে বারড়ি িারেক িুজজবি 

িহিাহেি লেহে সজীব লর্খ (২৭) ধািাহো 

অহস্ত্রি িুহখ একা লপহে  ওই গহৃবধূহক ধষ্ শণ 

কহি। ধষ্ শহণি রবষ্েটে কাউহক ো বোি জেয 

ধষ্ শক হুিরকও লদে। ধরষ্ শতা োি রদে পি 

রবষ্েটে তা াঁি স্বািীহক জাোহে তা াঁি স্বািী গত 

বুধবাি লোহাগড়া থাোে অরভহযাগ কহিে। 

ওই িাহতই পুরের্ ধষ্ শক সজীবহক আেক 

কহি থাোে রেহে আহস। 

20 29 July 20 
Kaler 
Kantho 

28 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 46 years 35 years 
& 
18 years 

Attempt 
to Gang 

Rape 

Neighbor Rural ঘুমন্ত অবস্থোয় দশু  ন্তোত র ি  ীতক 

গণধষ যতণর নেষ্টো, নেপ্তোর ২(কোতলর কণ্ঠ, 

২৯ িুলোশ ২০২০) 

েট্টোহিি সীতাকুহণ্ড র্ুিন্ত অবস্থাে দুই 

সন্তাহেি জেেীহক গণধষ্ শহণি লেষ্টা কহিহে 

দুই বখাহে। রকন্তু র্ুি লভহে লগহে এক 

ধষ্ শহকি হাত কািহড় রদহে রেৎকাি শুরু 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/30/941048
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/30/941048
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/29/940748
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/29/940748


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 

কহিে রতরে। এহত বখাহেিা পারেহে যাে। 

থাো সূহত্র জাো যাে, উপহজোি  জঙ্গে 

সরেিপুি আেিরদো এোকাি অস্থােী 

বারসো স্বািী পরিতযক্তা দুই সন্তাহেি জেেী 

লিা. খারদজা লবগি (৪৬) গত িঙ্গেবাি 

রদবাগত িাত আেুিারেক ৩োি রদহক এক 

সন্তােসহ র্হি র্ুরিহে থাকা অবস্থাে একই 

এোকাে অস্থােীভাহব বসবাসকািী লিা. 

িুেেুি আেী (৩৫) ও লিা. ওিি ফারুক (১৮) 

তাি র্হি ঢুহক িুখ লেহপ ধহি ধষ্ শহণি লেষ্টা 

কহি। এ সিে গহৃবধূ ধষ্ শক িুেেুি আেীি 

হাত কািরড়হে িুক্ত হহে রেৎকাি শুরু 

কিহে বখাহেিা পারেহে যাে। বুধবাি সকাহে 

ভুক্তহভাগী খারদজা লবগি এোকাবাসীহক 

জাোহে তািা পুরেহর্ খবি লদে। খবি লপহে 

পুরের্ িুেেুি ও ওিি ফারুকহক লেপ্তাি 

কহি।  

21 28 July 20 
 
Samakal 

27 July 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

18 years 19 years Raped Neighbor Urban কুসমল্লোয় প্রসেবন্ধী েরুণীতক ধষ যতণর 

অসবতর্োতগ েরুণ নেফেোর ( মকোল, 

২৮ িুলোশ ২০২০) 

কুরিোি িহোহিগহঞ্জ প্ররতবন্ধী তরুণীহক 

(১৮) ধষ্ শহণি অরভহযাহগ র্ারকে  (১৯) োহি 

এক তরুণহক লেফতাি কহিহে পুরের্।  রতরে 

জাোে, প্ররতবন্ধী ওই তরুণীহক একারধকবাি 

ধষ্ শণ কহিহে ধষ্ শক র্ারকে। লসািবাি িাহত এ 

র্েোে িহোহিগঞ্জ থাোে িািো হহেহে। 

পহি িাহতই অরভযাে োরেহে ধষ্ শক 

https://samakal.com/whole-country/article/200732012/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%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/200732012/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

র্ারকেহক লেফতাি কিা হহেহে। িঙ্গেবাি 

তাহক কুরিোি আদােহতি িাধযহি 

লজেহাজহত পাোহো হহেহে। এোড়া ওই 

তরুণীহক পিীিাি জেয কুরিো লিরেহকে 

কহেহজি ফহিেরসক রবভাহগ পাোহো 

হহেহে বহে জাোে রতরে। 

22 28 July 20 
 
Samakal 

26 July 20 Police 
Case 

Female Houswife Not 
available 

42 years Raped Neighbor Rural মদত  ৩  ন্তোত র ি  ীতক ধষ যতণর 

অসবতর্োগ ( মকোল, ২৮ িুলোশ ২০২০) 

লেত্রহকাোি িদহেি পেীহত ৩ সন্তাহেি 

জেেী এক গহৃবধূহক ধষ্ শহণি অরভহযাহগ 

লসািবাি িাহত থাোে একটে িািো দাহেি 

হহেহে। পুরের্ ও এোকাবাসী জাোে, 

উপহজোি ফহতপুি ইউরেেহেি ওই গহৃবধ ূ

প্ররতরদহেি িহতা লিাববাি িাহত রেজ র্হি 

একা র্ুরিহে রেহেে। তাি স্বািী বারড়হত 

থাহকে ো। এ সুহযাহগ গভীি িাহত স্থােীে 

িৃত িুজজবুি িহিাহেি লেহে কািরুে (৪২) 

লকৌর্হে গহৃবধূি র্হি ঢুহক তাহক ধষ্ শণ 

কহিে। এ সিে তাি রেৎকাহি আর্পাহর্ি 

লোকজে েুহে এহে কািরুে পারেহে যাে। এ 

বযাপাহি লসািবাি িাহত ওই গহৃবধ ু

কািিেহক আসারি কহি িদে থাোে িািো 

দাহেি কহিে।   

23 28 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

3 July 20 
 

Case file  
27 July 20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

42 years Raped Neighbor Rural অবতশতষ রোতের রোিোর সবরুতদ্ধ ধষ যণ 

মোমলো (কোতলর কণ্ঠ, ২৮ িুলোশ ২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200731998/%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/200731998/%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/28/940124
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/28/940124
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দরিদ্র এক গহৃবধ ূগত ৪ জেুাই শ্রীেগি 

থাোে আক্তাি লিাড়ে (৪২)  রবরুহদ্ধ 

অরভহযাগ দাহেি কহিে। পুরের্ র্েোটে 

তদন্ত কহি প্রাে এক িাস পি ২৭ জেুাই 

লসািবাি আক্তাি লিাড়হেি রবরুহদ্ধ ধষ্ শহণি 

িািো েহণ কহি। তহব অরভহযাগটেি 

তদন্তকািী কি শকতশা শ্রীেগি থাোি এসআই 

হারফজ জাোে, ওই গহৃবধ ূপ্রথহি ধষ্ শহণি 

অরভহযাগ দাহেি কহিেরে। রতরে ফুাঁ সোহো 

ও িািািারিি অরভহযাগ দাহেি কহিে। 

তদহন্ত লগহে রতরে জাোে, তা াঁহক আক্তাি 

লিাড়ে একারধকবাি ধষ্ শণ কহিহে। আক্তাি 

লিাড়ে (৪২)  প্রােই তা াঁহদি বারড়হত আসত।  

জেু িাহসি িাঝািাজঝ লকাহো এক িাহত ওই 

গহৃবধূ প্রকৃরতি োহক সাড়া রদহত র্ি লথহক 

লবি হহে ওাঁৎ লপহত থাকা আক্তাি লিাড়ে 

তাহক ধষ্ শণ কহি। এ র্েো প্রোি কহি 

লদওোি ভে লদরখহে লস একারধকবাি ধষ্ শণ 

কহি। সব শহর্ষ্ গত ৩ জেুাই িাহত ওই োিী 

ধরষ্ শত হহে লকো উপাে ো লদহখ রবষ্েটে তাি 

স্বািীহক জাোে। পহি পরিবাহিি পিািহর্ শ লস 

থাোে এহস অরভহযাগ দাহেি কহি। এ 

বযাপাহি শ্রীেগি থাোি অরফসাি ইেোজশ 

লিা. লহদাোতুে ইসোি ভূঞা বহেে, ধষ্ শণ 

িািো েহণ কিা হহেহে। আসারিহক 

লেপ্তাহিি লেষ্টা েেহে। 
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24 27 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

26 July 20 Police 
Case 

Female Student 18 years 30 years, 
32 years, 
25 years, 
23 years 
& 
26 yers 
 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural নপ্রসমতকর  োতথ পোসলতয় র্োওয়োর পতথ 

গণধষ যতণর সশকোর সকতশোরী (কোতলর 

কণ্ঠ, ২৭ িুলোশ ২০২০) 

গাইবান্ধাি লগারবেগঞ্জ উপহজোি 

িরহিাগঞ্জ ইউরেেহে দর্ি লশ্ররণি এক োত্রী 

িরববাি গভীি িাহত গণধষ্ শহণি রর্কাি 

হহেহে। পুরের্ জাোে, ওই োত্রী তাি 

লপ্ররিহকি সাহথ িরববাি িাত ১২োে বারড় 

লথহক পারেহে যাওোি পহথ ৫ দুবৃ শহিি খপ্পহি 

পহড়। তািা লপ্ররিকহক িািরপে কহি তাি 

কাে লথহক ওই োত্রীহক রেরেহে রেহে 

োওোঙ্গা োহি ধষ্ শক ধেু রিোি বারড়হত 

রেহে আেহক িাহখ। পহি ওই বারড়হতই িাত 

দুহো পয শন্ত ৫ ধষ্ শক োত্রীটেহক পাোক্রহি 

ধষ্ শণ কহি। এিপি িাত লসাো রতেোি রদহক 

র্েোি রর্কাি লপ্ররিক-লপ্ররিকা লগারবেগঞ্জ 

থাোে এহস রবষ্েটে অবরহত কহি। অরভহযাগ 

পাওোি সহঙ্গ সহঙ্গই অরভযাে োরেহে 

র্েোি সাহথ জরড়ত ৫ ধষ্ শকহক পুরের্ 

লেপ্তাি কহিহে।  

 

 

 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/27/939908
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/27/939908


ARTICLE 

এক মোত  ধষ যতণর সশকোর ১০৭  োরী-সশশু  (কোতলর কন্ঠ, ১১ আগস্ট ২০২০) 

কহিাোকাহেও গত জেুাই িাহস লদহর্ ধষ্ শহণি রর্কাি হহেহে ১০৭ জে োিী ও রর্শু। এ োড়া জেুাই িাহস রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে ২৩৫ জে োিী ও কেযারর্শু। 

িঙ্গেবাি বাংোহদর্ িরহো পরিষ্হদি পাোহো এক রবজ্ঞরপ্তহত এ তথয জাোহো হহেহে। ১৩টে দদরেক পজত্রকাে প্রকারর্ত সংবাহদি রভরিহত িরহো পরিষ্হদি রেগযাে 

এইে উপপরিষ্দ এই প্ররতহবদে প্রস্তুত কহিহে। 

প্ররতহবদহে বো হে, ধষ্ শহণি রর্কাি হহেহে লিাে ১০৭ জহেি িহধয দেবদ্ধভাহব ধষ্ শহণি রর্কাি হহেহে ১৪ জে, একক ধষ্ শহণি রর্কাি ৯০ জে এবং ধষ্ শহণি পি হতযা 

কিা হহেহে ৩ জেহক। এ োড়া ধষ্ শহণি লেষ্টা কিা হহেহে ৯ জেহক। েীেতাহারেি রর্কাি হহেহে ৩ জে। অপহিহণি র্েো র্হেহে লিাে ৫ জে। রবরভন্ন কািহণ ৪৬ 

জে োিী ও কেযারর্শুহক হতযা কিা হহেহে। 

লযৌতুহকি কািহণ রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে ১৫ জে। তাি িহধয লযৌতুহকি কািহণ হতযা কিা হহেহে ৭ জেহক। গহৃপরিোরিকা রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে ৬ জে। 

র্ািীরিক রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে ৪ জে। লযৌতুহকি কািহণ রেয শাতে কিা হহেহে ৬ জে। র্ািীরিক রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে ৪ জে। রবরভন্ন রেয শাতহেি কািহণ ১০ 

জে আত্মহতযা কিহত বাধয হহেহে ও আত্মহতযাি প্রহিােণাি রর্কাি হহেহে ২ জে। ১৮ জহেি িহসযজেক িৃতুয হহেহে। বােযরববাহহি রর্কাি হহেহে ৫ জে ও 

সাইবাি ক্রাইহিি রর্কাি হহেহে ৫ জে। 

 োে মোত  ১৬৮৬  োরী ও ক ুোসশশু স র্ যোতের সশকোর: মসহলো পসরষদ (প্রথম আতলো, ১১ আগষ্ট ২০২০) 

 

েেরত বেহিি জােুোরি লথহক জেুাই িাস পয শন্ত লদহর্ ১ হাজাি ৬৮৬ জে োিী ও কেযারর্শু রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে। ১৩টে জাতীে দদরেহকি প্রকারর্ত তথয রবহেষ্ণ 

কহি বাংোহদর্ িরহো পরিষ্দ এ তথয জারেহেহে। 

িঙ্গেবাি এক রবজ্ঞরপ্তহত বাংোহদর্ িরহো পরিষ্দ ধষ্ শণ, হতযা, অযারসেদগ্ধ, পাোি, বােযরববাহ, সাইবাি ক্রাইিসহ ৩৮টে রেয শাতহেি ধিে উহেখ কহি তাহত ১ হাজাি 

৬৮৬ জে োিী ও কেযারর্শু রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে বহে জাোে। 

লফব্রুোরি িাহস সবহেহে লবরর্ রেয শাতহেি র্েো র্হে। এ সিে ৩৩৭ জে রেয শাতহেি রর্কাি হে। এ োড়া কহিাোভাইিাস িহািারিি িহধয লবরর্ হে জেু িাহস। এ িাহস 

রেয শাতহেি রর্কাি হে ৩০৮ জে। এ োড়া জােুোরিহত ৩২৬, িাহেশ ২৪৩, এরপ্রহে ১২২, লি ১১৫ এবং জেুাইহে ২৩৫ জে রেয শাতহেি রর্কাি হে। 

গত সাত িাহস জােুোরি ও জেুাই িাহস লবরর্ ধষ্ শহণি রর্কাি হওোি খবি এহসহে। জােুোরিহত ৯৬ জে এবং জেুাইহত ৯০ জে। জেু িাহস সবহেহে লবরর্ ৬২ জে োিী 

ও কেযা রর্শু হতযাি খবি এহসহে। 

 
Woman gang-raped by locals when visiting forest in Dinajpur with boyfriend (Dhaka Tribune, 11 August 2020) 
 
A woman was gang-raped reportedly by locals in a forest near the Ashura Beel in Dinajpur's Nawabganj upazila on Monday.  The incident happened when 
she and her partner was accosted by five men who first physically assaulted them and then demanded they transfer money into their account through 
bKash, police said.  Police arrested four people - Shahinur Islam, 30, Abdul Aziz alias Azim, 31, both of Shagunkhola village of the upazila; Shajedur Islam, 
20, and Shaharul Islam, 21, both of Fatehpur Marash village of the upazila after a case was filed against five people under the Women and Children 
Repression Prevention Act by the woman's partner. Another accused Rezwan, 20, of Shagunkhola village is currently on the run, said Nawabganj police 
station officer-in-charge (OC) Ashok Kumar Chouhan. 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/08/11/944434
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1674003/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AE%E0%A7%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/08/11/woman-gang-raped-by-locals-during-her-tour-with-boyfriend-in-dinajpur


 
Bangladesh Mahila Parisad on July 15 published a report saying that in the first six months of the year 416 women were raped and 24 of them killed after 
rape. "The perpetrators found the couple in Ashura Beel and initially beat them up. Afterwards they demanded the woman's partner call someone over the 
phone who can pay his gang through mobile financial service bKash," said OC Ashok 
 
Bangladesh Country Profile on Gender-Biased Sex Selection (UNFPA Bangladesh, 13 July 2020) 
 
Globally, gender-biased sex selection has become a serious concern among policymakers, development partners and researchers because of its 
implications for human rights, as well as its socioeconomic and demographic implications. Gender-biased sex selection is a consequence of interactions 
between deeply rooted religiocultural values and socioeconomic status, as well as traditional norms of patriarchy where son preference prevails and 
manifests through a skewed sex ratio at birth. 
 
This country profile provides an overview of trends in sex ratio at birth in Bangladesh, including variations by region, social and economic factors and parity. 
Factors contributing to strong son preference, skewed sex ratio at birth and possible emergence of gender-biased sex selection are presented. The profile 
concludes with a description of the national policy framework and efforts to address the skewed sex ratio at birth, followed by recommendations for future 
interventions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bangladesh.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/bangladesh-web.pdf
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1 14 Aug 20 
 
Daily Star 

8 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 12 years 23 years, 
20 years 
& 
30 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural Fifth-grader gang raped in Teknaf (Daily 

Star, 14 August 2020) 

A fifth-grade madrasa student was gang-

raped allegedly by three youths in Teknaf 

upazila under Cox's Bazar district.The 

victim's father filed a case accusing three 

persons with Teknaf Police Station today 

noon, said the station's on-duty officer 

Assistant Sub-Inspector (ASI) Saif. The 

accused are Md Ismail (23), Md Nurul 

Absar (20) and Amin (30), said police 

sources. According to the case 

statement, the incident occurred at 

Teknaf's Lengurbil area on August 8. 

Quoting the case statement, ASI Saif 

said the victim is a fifth grader in a local 

madrasa. The child was rescued by 

locals and sent to hospital for treatment 

and medical tests, he said. Teknaf Police 

Station's officer-in-charge could not be 

reached for the report. 

2 13 Aug 20 
 

Prothom 
Alo 

12 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 15 years Raped Neighbor Rural মিো খোওয়োত োর’ নলোব নদসখতয় ৪ বিতরর 

সশশুতক ধষ যতণর অসবতর্োগ, সকতশোর আেক 

(প্রথম আতলো, ১৩ আগস্ট ২০২০) 

রকহর্ািগঞ্জ সদহি িজা খাওোহোি লোভ 

লদরখহে োি বেহিি এক রর্শুহক ধষ্ শহণি 

অরভহযাগ উহেহে ইেভাোে কাজ কিা এক 

https://www.24livenewspaper.com/english-newspaper
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1674231/%E2%80%98%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1674231/%E2%80%98%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E2%80%99-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0
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রকহর্াহিি রবরুহদ্ধ। ওই রকহর্ািহক (১৫) 

আেক কহিহে পুরের্। পুরের্ ও স্থােীে সূহত্র 

জাো যাে, গতকাে রবহকহে বারড়ি পাহর্ 

লখো কিরেহো োি বেহিি রর্শুটে। এ সিে 

তাহক লেহক রেহে ধষ্ শণ কহি রকহর্ািটে। 

লিহেটেি রেৎকাহি স্থােীে লোকজে এরগহে 

লগহে রকহর্ািটে পারেহে যাে।  

3 14 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

 

13 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 18 years, 
20 years 
& 
18 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban নেপ্তোর ৩: ব ্ধুর  তঙ্গ ঘুরতে সগতয়  ংঘবদ্ধ 

ধষ যতণর সশকোর সু্কলিোত্রী (কোতলর কণ্ঠ, ১৪ 

আগস্ট ২০২০) 

রদোজপুহিি সদি উপহজোে বে্ধুি সহঙ্গ 

লবড়াহত রগহে েবি লশ্ররণি এক োত্রী সংর্বদ্ধ 

ধষ্ শহণি  রর্কাি হহেহে। এর্েোে রতেজেহক 

লেপ্তাি কহিহে পুরের্। লেপ্তািকৃতিা হহেে- 

বুেবুে (১৮), সুইপাি কহোেী এোকাি র্ান্তু 

কুিাি (২০) ও রির্েহিাে এোকাি ওবােদুে 

পাতা সিকাি (১৮)। জানা যায়, গতকাে 

বহৃস্পরতবাি রবহকহে ওই সু্কেোত্রীসহ র্ান্তু 

কুিাি কা াঁউগা এোকাে লবড়াহত যাে। এসিে 

তািা একটে ভাড়া বারড়ি লখা াঁজ কিহে বুেবুে 

একটে বারড়হত রেহে যাে এবং লসখাহে 

রতেজে রিহে লিহেটেহক সংর্বদ্ধ ধষ্ শণ 

কহি। 
4 13 Aug 20 

 
Kaler 

Kantho 

13 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 70 years Raped Neighbor Urban ৭০ বির বয়ত  সু্কলিোত্রীতক ধষ যণ করল 

বণ্ড ফসকর (কোতলর কণ্ঠ, ১৩ আগস্ট 

২০২০) 

রবহেি পহি স্বািীি সংসাহি সুহখ িাখাি 

তারবজ ও ঝাাঁড়-ফুাঁ ক লদওোি োি কহি দর্ি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/14/945408
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/14/945408
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/13/944963
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/13/944963
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লশ্রণীি এক োত্রীহক ধষ্ শহণি অরভহযাহগ 

র্ঙ্কি লদবোথহক (৭০) োহি এক ভণ্ড 

ফরকিহক আেক কহিহে পুরের্। পুরের্ ও 

ওই সু্কেোত্রীি িা জাোে, েগিীি বাজাি 

লিাে সাগি গরে এোকাি বারসো র্ঙ্কি 

লদবোথ দীর্ শরদে ধহি রর্শু-রকহর্াি-

রকহর্ািীহদি রবরভন্ন লিাহগি ঝাাঁড়-ফুাঁ ক রদহে 

আসরেহেে। বহৃস্পরতবাি অসুস্থ লিহেহক 

রেহে বরির্াহেি তাি বাসাে উহেে। র্রেবাি 

িাত ১০োি পহি ওই সু্কেোত্রীি র্িীহি 

জটেে লিাগ বাসা লবহধহে, স্বািী সংসাহি সুহখ 

থাকহব ো বহে তাি িাহক জাোে র্ঙ্কি 

লদবোথ। ওই িাহত র্িীহিি লিাগ এবং রবহেি 

পহি সংসাহি সুরখ হহত হহে তাহক োওে 

(লগাসে) কথা বহে র্ঙ্কহিি কহি িাহখে। 

োত্রীি িা পাহর্ি কহি শুহেরেহেে। আত্মীে 

এবং লোকটে বেস্ক হওোি কািহণ ওই োত্রীি 

িা লতিে রকেু সহেহও কহিরে। ওই কি 

লথহক লবি হহে সু্কেোত্রী তাি িাহক জাোে 

লয, তাহক কহি আেহক ঝাাঁড়-ফুহকি োহি 

ভেভীরত লদরখহে ধষ্ শণ কহিহে। পিবতীহত 

রবষ্েটে পুরের্হক জাোহো হহে বুধবাি িাহত 

ওই এোকাে অরভযাে োরেহে ভণ্ড ফরকি 

র্ঙ্কি লদবোথহক আেক কিা হহেহে।  

5 13 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

27 July 20 
 

10 Aug 20 

Police 
Case 

Fmale Child 8 years 60 years 
& 
16 years 

Raped Neighbor Urban  োবোতর সশশু ধষ যণ! কসথে  ো ো-মোমো 

নেপ্তোর(কোতলর কণ্ঠ, ১৩ আগস্ট ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/13/945108
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/13/945108
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সাভাহি আে বেহিি কেযা রর্শু ধষ্ শহণি 

অরভহযাহগ এক বদৃ্ধ ও অপি এক 

রকহর্ািহক লেপ্তাি কহিহে পুরের্। 

আেককৃতিা হহো- োহোি লজোি রসংড়া 

থাোি আতাহাি আেী (৬০) ও অপিজে 

রদোজপুি লজোি ফুেবাড়ী থাোি িসুে 

উজিে িন্ডহেি ১৬ বেি বেসী লেহে। 

বতশিাহে উভহেই সাভাহিি োপাইে এোকাে 

বসবাস কহি আসরেে। পুরের্ জাোে, 

োপাইে এোকাি েবরেরি শত পাাঁেতো ভবহেি 

রেহে একটে কহি লকোিহেকাি রহহসহব 

থাকহতে বদৃ্ধ আতাহাি আেী। প্ররতহবর্ী 

আে বেহিি একটে রর্শু তাহক োো বহে 

োহক। লসই সুবাহদ রর্শুটেহক ফুসরেহে লসই 

কহি রেহে প্রােই ধষ্ শণ কিহতে আতাহাি। 

গত ২৭ জেুাই লথহক রবরভন্ন সিহে ধষ্ শণ 

কহি আসরেহেে। অপিরদহক, আেককৃত 

ওই রকহর্াি রর্শুটেহক লকৌর্হে পাশ্ব শবতী 

অপি একটে ভবহে রেহে গত ১০ আগস্ট 

ধষ্ শণ কহি। পহিি রদেও একই ভাহব লস 

রর্শুটেহক ধষ্ শণ কহি। পহি ভূক্তহভাগী 

রর্শুটে তাি রেহজি খাোহতা লবােহক 

র্েোগুহো খুহে বহে। খাোহতা লবাে রর্শুি 

বাবাহক জাোে। পহি বুধবাি ভূক্তহভাগী 

রর্শুি বাবা থাোে রেরখত অরভহযাগ দাহেি 

কহিে।  
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6 13 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

12 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 11 years 25 years Raped Neighbor Rural বোলুকোয় সকতশোরীতক ধষ যতণর অসবতর্োতগ 

নেপ্তোর ১ (কোতলর কণ্ঠ, ১৩ আগস্ট ২০২০) 

িেিেরসংহহি ভােুকাে ১১ বেহিি এক 

রকহর্ািীহক ধষ্ শহণি অরভহযাগ উহেহে। ওই 

র্েোে গতকাে িাহত ভােুকা িহেে থাোে 

িািো কিা হহেহে। পুরের্ ও িািো সূহত্র 

জাোে, জারিিরদো িাস্টািবারড় োহিি 

লিাফাজ্জে লহাহেি বারড়হত ভাড়াে বসবাস 

কহি ওই রকহর্ািীি িা-বাবা উভেই স্থােীে 

একটে কািখাোে োকরি কহিে। ওই 

রকহর্ািীসহ তাি লোে আহিা দুই ভাই বাবা-

িাহেি সাহথ একই বাসাে বসবাস কহি। 

অপিরদহক, স্ত্রীি োকরিি সুবাহদ োরহদ 

হাসাে ওিহফ তাজিুে ওিহফ আকিািুে 

ইসোি (২৫)  একই বাসাে পাহর্ি একটে 

কহি ভাড়াে বসবাস কহিে। র্েোি রদে 

গতকাে বুধবাি (১২ আগস্ট) রবহকহে ওই 

রকহর্ািী োরহদ হাসাহেি কহিি সািহে 

লথহক লিাহদ শুকাহো কাপড় আেহত যাে। 

ওই সিে বাসাি অেযােয লোকজহেি 

অেুপরস্থরতহত োরহদ হাসাে রকহর্ািীহক 

লজািপূব শক তাি কহি রেহে ধষ্ শণ কহি। 

র্েোি সিে লিহেটেি রেৎকাহি লেি লপহে 

বাসাি িারেহকি পুত্রবধূ ওই কহিি দিজাে 

তাো রদহে লদে। পহি ওই র্েোে িািো 

কিাি পিপিই পুরের্ প্রযুজক্ত বযবহাহিি 

িাধযহি ধষ্ শক োরহদহক লেপ্তাি কহি। তাহক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/13/945052
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/13/945052


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 

আজ বহৃস্পরতবাি আদােহত পােহো 

হহেহে। 

7 12 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

10 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 9 years 22 years Raped Uncle Rural সিেীয় ন সণর িোত্রীতক েকতলতের নলোব 

নদসখতয় ধষ যণ করল েোেো (কোতলর কন্ঠ, ১২ 

আগস্ট ২০২০) 

থাোে দাহেিকৃত অরভহযাগ সূহত্র জাো যাে, 

গত লসািবাি দুপুহি উপহজোি ভাটেোিী 

ইউরেেহেি িাদািরবরবিহাে জাহাোবাদ 

োহিি বারসো লিা, রিদে (২২) তাি 

প্ররতহবরর্ এবং দিূ সম্পহকশি ভারতজজ রিতীে 

লশ্ররণি োত্রীহক লখো লথহক লেহক রেহে 

েহকাহেে লদওোি লোভ লদখাে। এিপি 

লকৌর্হে রেজ র্হি রেহে রগহে লজাহি গাে 

োরেহে রদহে রর্শুটেহক ধষ্ শণ কহি। তহব 

র্েোি পি লস রেহজই বারড় লথহক পারেহে 

যাে। পহি রর্শুটে রেজ বারড়হত তাি িাহক এ 

র্েো জাোে। এক পয শাহে তাি িক্তিিণ 

শুরু হহে বারড়ি লোকজে তাহক েহিক 

হাসপাতাহে রেহে ভরতশ কিাে এবং িঙ্গেবাি 

রর্শুটেি িা বাদী হহে থাোে োিী ও রর্শু 

রেয শাতে আইহে িািো দাহেি কহিে। 

8 12 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

10  Aug 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 20 years Raped Neighbor Urban ১০ েোকোর প্রতলোব  নদসখতয় সশশুতক ধষ যণ! 

 (কোতলর কন্ঠ, ১২ আগস্ট ২০২০) 

িাজধােীি লেিিাে ১০ োকাি প্রহোভে 

লদরখহে ৫ বেহিি এক রর্শুহক ধষ্ শণ কিা 

হহেহে বহে অরভহযাগ উহেহে। লেিিা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/12/944560
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/12/944560
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/12/944789
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থাোি এসআই (োিী ) োজেীে আক্তাি 

বহেে, ৫ বেহিি ওই লিহে রর্শুটে বড় 

ভাইহেি সহঙ্গ প্ররতরদে কাগজ-োরস্টক 

কুরড়হে লদাকাহে রবজক্র কহি। গত লসািবাি 

সন্ধযাি পহি লিহেটে তাি কাজ লর্হষ্ 

লকাোপাড়া বাসস্টযাহন্ড আসহে ১০ োকাি 

প্রহোভে লদরখহে োরহদ রর্শুটেহক খাহেি 

পাহড় রেহে ধষ্ শণ কহি।  এসআই োজেীে 

আিও বহেে, ধষ্ শক োরহদহক আদােহত 

পাোহোি পহি রতরে রবজ্ঞ আদােহত এ 

র্েোি স্বীকাহিাজক্ত প্রদাে কহিে।  

9 12 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

11 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Acid 
Through 

Neighbor Rural বখোতের নিোেো এস ে ঝলত  নগল 

মোদরো োিোত্রী (কোতলর কন্ঠ, ১২ আগস্ট 

২০২০) 

িাজর্াহীি লগাদাগাড়ীহত িাদিাসাোত্রী 

লিাসা. সুিা খাতুেহক (১৫) েিয কহি এরসে 

রেহিপ কহিহে বখাহেিা। এহত তাি িুখ ও 

হাত ঝেহস লগহে। পুরের্ ও স্থােীে সূহত্র 

জাো লগহে, িাহতি খাবাি লখহে োরেি সাহথ 

লেরেরভর্ে লদখরেহেে সুিা। এসিে বারড়ি 

পার্ রদহে যাওো বখাহেিা জাোো রদহে 

এরসে েুহড় পারেহে যাে। সুিাি বাবা সাোহ 

উজিে খাে বহেে, সুিা বখাহেহদি রেেহত 

পাহিরে। এরসে িািাি সহঙ্গ সহঙ্গ তাি িুখ 

ঝেহস রগহে িাটেহত েুটেহে পহড়। লস এখে 

যন্ত্রণাে েেফে কিহে। র্েোি সহঙ্গ 

জরড়তহদি দৃষ্টান্তিূেক র্াজস্তি দারব কিরে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/12/944687
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/12/944687
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তহব গত কহেকরদে লথহক একটে অপরিরেত 

লফাে েম্বি লথহক রবিক্ত কিরেে।  

10 12 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

7 Aug 20 
 
Case File 
11 Aug 20 

Police 
Case 

Female Student 14 years 20 years Suicide Neighbor Urban শবঠেজিংতয় সু্কলিোত্রীর আত্মহেুো, প্রধো  

আ োসম নেপ্তোর  (কোতলর কন্ঠ, ১২ আগস্ট 

২০২০) 

বরির্াহেি আবগেঝাড়াে অষ্টি লশ্ররণি এক 

সু্কেোত্রীহক লপ্রহিি ফা াঁহদ লফহে আত্মহতযাি 

প্রহিােোি অরভহযাগ পাওো লগহে। এ 

অরভহযাহগ িঙ্গেবাি িাহত লপ্ররিক জজহাদ 

সিদািসহ রতে জহেি রবরুহদ্ধ থাোে িািো 

দাহেি কহিে ওই সু্কেোত্রীি িা। োহিি 

জরহি র্াহ-এি লিহে িরহিা আক্তাি (১৪)। 

পাশ্ব শবতী বাগধা ইউরেেহেি আস্কি োহিি 

আহক্কে সিদাহিি লেহে জজহাদ সিদাি (২০) 

ওই সু্কেোত্রীহক লপ্রহিি প্রস্তাব রদহে 

আসরেে। িরহিা লপ্রহিি প্রস্তাব রফরিহে 

লদে। এিপি লথহক জজহাদ ও তাি বে্ধুিা 

রিহে সু্কেোত্রীহক রবরভন্ন ধিহণি অেীে কথা 

ও হুিরক রদহে আসরেে। জজহাদ ও তাি 

বে্ধুহদি কথা সহয কিহত ো লপহি গত ৭ 

জেুাই িারহিা আত্মহতযা কহি। প্রধাে 

আসারি জজহাদ সিদািহক লেপ্তাি কহি 

আসারিহক বুধবাি সকাহে বরির্াে 

আদােহত পাোহো হহেহে।  

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/12/944711
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/12/944711
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11 11 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

Case file 
 

9 Aug 20 

Police 
Case 

Female Student 16 years 20 years Containin
g 
pornogra
phic 
video 
images  

Neighbor Rural সু্কলিোত্রীর অশ্লীল সবসেও নফ বুতক, বখোতে 

নেপ্তোর (কোতলর কন্ঠ, ১১ আগস্ট ২০২০) 

বগুড়াি লর্িপুি উপহজোে সু্কেোত্রীি 

অেীে রভরেও রেত্র ধািণ কহি সািাজজক 

লযাগাহযাগ িাধযি (হফসবুহক) েরড়হে 

লদওোি িািোে রিেহাজ ইসোি (২০) 

োহি এক বখাহেহক লেপ্তাি কহিহে পুরের্। 

িািো সূহত্র জাো যাে, উপহজোি 

কাোইকােি উচ্চ রবদযােহেি দর্ি লশ্রণীি 

ওই োত্রীি সহঙ্গ রিেহাজ ইসোহিি লপ্রহিি 

সম্পকশ গহড় উহে। সু্কেোত্রীহক রবহেি 

প্রহোভে রদহে লকৌর্হে তাি অেীে েরব ও 

রভরেও রেত্র লিাবাইে লফাহে ধািণ কহি 

রিেহাজ। পিবতীহত রিেহাজ তাি 

সু্কেোত্রীি রেকে রতে োখ োকা ো াঁদা দারব 

কহি। ো াঁদা ো রদহে এসব অেীে েরব 

লফসবুহক েরড়হে লদওোি হুিরক লদে 

রিেহাজ। এ রবষ্েটে রিেহাহজি পরিবািহক 

জাোহো হহে িুব্ধ হহে অেীে েরবগুহো 

লফসবুহক েরড়হে লদে। এরদহক অন্তিঙ্গ েরব 

ও রভরেও রেত্র লফসবুহক েরড়হে পড়াি পি 

িােরসকভাহব লভহে পহড়হে সু্কেোত্রী ও তাি 

পরিবাহিি সদসযিা। এ র্েোে সু্কেোত্রীি 

বাবা বারদ হহে িরববাি থাোে রেজজোে 

রেিাপিা আইহে িািো দাহেি কহিে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944444
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944444
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Age of 
accused 
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Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

12 11 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

9 Aug 20 
 
 

Police 
Case 

Female Student 10 years Not 
available 

Sexual 
Harassme
nt 

Teacher Urban সু্কলিোত্রীতক নর্ৌ  হয়রোস র অসবতর্োগ, 

সশিক নেপ্তোর  (কোতলর কন্ঠ, ১১ আগস্ট 

২০২০) 

গাজীপুহিি েঙ্গীহত তৃতীে লশ্ররণি সু্কে 

রর্িাথীহক লযৌে হেিারেি অরভহযাহগ এক 

রর্িকহক লেপ্তাি কহিহে পুরের্। জাো যাে, 

িরববাি সকাহে রর্িাথীটে রর্িক আরিেুে 

ইসোহিি বাসাে প্রাইহভে পড়হত যাে। পড়া 

লর্হষ্ তাহক লিহখ অেয রর্িাথীহদি েুটে 

লদওো হে। রকেুিণ পি আরিেুে 

রর্িাথীটেহক লখজিু লখহত লদওোি েহে তাি 

র্িীহি হাত লদে। রবহকহে আরিেুে তা াঁি 

স্ত্রীহক রেহে রর্িাথীি বাসাে রগহে রবষ্েটে 

িীিাংসাি লেষ্টা কহিে। তখে রর্িাথীি 

অরভভাবক আরিেুেহক জতুাহপো কহি 

তারড়হে লদে। অরভযুক্ত আরিেুে বহেে, 

লযৌে হেিারেি অরভহযাগ রিথযা। 

13 11 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

11 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Stabbing Neighbor Urban নপ্রতমর প্রস্তোব প্রেুোখুো  করোয় 

সু্কলিোত্রীতক িয সরকোঘোে!  (কোতলর কন্ঠ, ১১ 

আগস্ট ২০২০) 

রকহর্ািগহঞ্জি করিিগহঞ্জ লপ্রহিি প্রস্তাব 

প্রতযাখযাে কিাে রিতু আক্তাি (১৪) োহি 

এক সু্কেোত্রীহক েুরিকার্াত কহিহে েহভে 

(২২) োহিি এক বখাহে যুবক।  পুরের্ 

জাোে, রেকেী উপহজোি রর্ংপুি োহিি 

বখাহে েহভে রেোিতপুহি তা াঁি লবাহেি 

বারড়হত এহস সু্কহে যাওো-আসাি পহথ প্রােই 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944288
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944288
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944432
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/11/944432
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রিতুহক উিযক্ত কিত। িঙ্গেবাি দুপুহি বারড় 

লথহক রেোিতপুি বাজাহি যাওোি পহথ ওই 

লিহেটেি পথহিাধ কহি লপ্রহিি প্রস্তাব রদহে 

উিযক্ত কিহত থাহক। এ সিে প্ররতবাদ 

কিহে সু্কেোত্রীটেহক বুহক, লপহে ও রপহে 

অন্তত আেটে েুরিকার্াত কহি েহভে। 

আর্ঙ্কাজেক অবস্থাে রিতুহক প্রথহি 

রকহর্ািগঞ্জ ২৫০ র্যযা লজোহিে 

হাসপাতাহে লেওো হে। পহি লসখাে লথহক 

তাহক িেিেরসংহ লিরেকযাে কহেজ 

হাসপাতাহে পাোহো হহেহে। 

14 10 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

30 July 20 
 

Case file 
 

9 Aug 20 

Police 
Case 

Female Disability 

person  
13 years 50 years Attempt 

to Rape 
Neighbor 
 
Grandfath
er 

Urban প্রসেবন্ধী  োে ীতক বোসেতে এত   ো োর ধষ যণ 

নেষ্টো, মোমলো  (কোতলর কন্ঠ, ১০ আগস্ট 

২০২০) 

লেত্রহকাোি কেিাকাোে এক প্ররতবন্ধী 

রর্শুহক (১৩) বারড়হত রেহে ধষ্ শহণি লেষ্টাি 

অরভহযাহগ থাোে িািো হহেহে। গত ৩০ 

জেুাই  অরভযুক্ত আবু তাহহি (৫০)  

রভকটেহিি বারড়ি পাহর্ তাি ভাইহেি 

বারড়হত আহসে গরুি জেয খড় রেহত। খড় 

রেহে যাওোি সিে অরভযুক্ত বযজক্ত তাি 

ভারতজজ ও প্ররতবন্ধী োতেীহক সহঙ্গ কহি 

বারড়হত রেহে যাে। ওই িাহত রতরে প্ররতবন্ধী 

োতেীহক ধষ্ শহণি লেষ্টা োরেহে বযথ শ হে। 

পহি রভকটেি বারড়হত এহস পরিবাহিি 

লোকজেহক রবষ্েটে জাোহে 

পারিবারিকভাহব রবষ্েটে িীিাংসাি পয শাহে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/10/944053
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/10/944053
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েহে যাে। িরববাি দুপুহি রভকটেহিি বড় 

লবাে ও ভরিপরত বারড়হত এহস রবষ্েটে 

সািাজজকভাহব িীিাংসা কিাি লেষ্টা োোে। 

এ সিে পুরেহর্ি উপরস্থরত লেি লপহে 

অরভযুক্ত আবুে পারেহে যাে এবং 

রভকটেিহক উদ্ধাি কহি থাোে রেহে আহস 

পুরের্। 

15 10 Aug 20 
 

Manabzami
n 

8 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 14 years 29 years Raped 
& 
 
Murdered 

Neighbor Rural রোমগতে সকতশোরীতক ধষ যণ নশতষ হেুো, 

ঘোেক নেপ্তোর  (মো বিসম , ১০ আগস্ট 

২০২০) 

েক্ষ্মীপুহি িািগহঞ্জ  ফাহতিা আক্তাি রপ্রো 

(১৪) োহিি এক রকহর্ািীহক ধষ্ শণ লর্হষ্ 

হতযা কিা হহেহে। এ র্েোে িরববাি িাহত 

র্াতক ধষ্ শক বাহারুে আেি বাহাি (২৯)লক 

লেপ্তাি কহিহে পুরের্। থাো সূহত্র ও িািোি 

বাদী লোকিাে জাোে, র্রেবাি সকাহে 

বারড়ি সম্পরকশত োতীে িাহবো আক্তাি ও 

তাি স্বািী বাহারুে আেি আিাি লিহে 

ফাহতিা আক্তাি রপ্রোহক আত্মীহেি বারড়হত 

লবড়াহত রেহে যাে। রবকাে ৩োে রপ্রো 

হৃদহিাহগ িািা লগহে বহে খবি লদে এবং 

োর্ রেহে  বাড়ীহত রেহে আহস। পিবতীহত 

বাহাি ও তা াঁি স্ত্রী দ্রতু েহে যাে। এরদহক   

বারড়ি লোকজে োর্ পারিবারিক কবিস্থাহে 

দাফে কহি। পহি লগাসে কিাহোি সাহথ 

জরড়ত একই োহিি লসরেো আক্তাি (৩৫) ও 

লসরেো লবগি (৩০) রপ্রোি র্িীহিি রবরভন্ন 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=238432&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=238432&cat=9
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জােগাে আর্াহতি রেহ্নসহ লগাপোহঙ্গ 

িক্তিিহণি রবষ্েটে জাোে। রবষ্েটে বারড়ি 

লোকজেসহ স্থােীে গণযিােয বযজক্তহদি 

অবগত কিহে তাহদি পিাির্ শক্রহি িািগঞ্জ 

থাোি অরফসাি ইেোজশহক জাোে এবং 

িাহতি আধাহি বাহাি পারেহে যাওোি সিে 

আেক কহি পুরেহর্ লসাপদশ কহি। 

16 9 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

4 July 20 
 

Case file 
6 Aug 20 

Police 
Case 

Female Student 15 years 22 years, 
19 years 
& 
32 years 

Gang 
Raped 
& 
 
Murdered 

Neighbor Urban পঞ্চম ন সণর িোত্রীতক ধষ যতণর পর হেুো, 

 দীতে নফতল নদয় লোশ  (কোতলর কন্ঠ, ৯ 

আগস্ট ২০২০) 

োিােণগহঞ্জ পঞ্চি লশ্ররণি জজসািরণহক 

(১৫) লেৌকাে কহি র্ুিহত রেহে ধষ্ শহণি পি 

হতযা কহি োর্ লফহে রদহেরেে রতেজে। 

আসারিিা হহেে—বেহিি খরেেেগহিি 

আব্দেুাহ (২২), বুরুজণ্ড পজিিপাড়াি 

সািসুজিহেি লেহে িারকব (১৯) ও লেৌকাি 

িাজঝ খরেে (৩২)। আসারিিা লপ্রহিি 

সম্পহকশি সূত্র ধহি জজসািরণহক লেহক লেে 

আব্দেুাহ। পহি রতে আসারি তাহক লেৌকাে 

কহি র্ীতেিযাে র্ুিহত রেহে রগহে ধষ্ শণ 

কহিে। এিপি িারকহবি সহােতাে আব্দেুাহ 

ও খরেে লিহেটেহক হতযা কহি েদীহত লফহে 

লদে। 

17 9 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

8 Aug 20 Police 
Case 

Female  Child 5 years 17 years Raped Neighbor Rural সশশু ধষ যতণর অসবতর্োতগ সকতশোর 

আেক (কোতলর কন্ঠ, ৯ আগস্ট ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/09/943759
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/09/943759
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/09/943708
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/09/943708
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েওগা াঁি িাোে পা াঁে বেহিি এক রর্শু 

ধষ্ শহণি রর্কাি হহেহে। এ র্েোে অরভযুক্ত 

১৭ বেি বেসী এক রকহর্ািহক আেক 

কহিহে পুরের্। স্থােীেিা জাোে, র্রেবাি 

রবহকহে লখোি কথা বহে ওই রর্শুহক 

োহিি ঈদগাহ িাহেি লপেহে কোবাগাহে 

রেহে ধষ্ শণ কহি ওই রকহর্াি। এ সিে 

রর্শুটেি রেৎকাহি লোকজে েুহে এহে ধষ্ শক 

রকহর্াি পারেহে যাে। র্েোে রর্শুটেি বাবা 

বাদী হহে িাো থাোে িািো দাহেি কহিে। 

18 9 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

8 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 38 years Murdered Step-
mother 

Rural েোরোকোেোয়  ৎ মোতয়র হোতে সশশু খু  

 (কোতলর কন্ঠ, ৯ আগস্ট ২০২০) 

িেিেরসংহহি তািাকাো উপহজোে সৎ 

িাহেি রবরুহদ্ধ োবেী আক্তাি (৭) োহি এক 

রর্শুহক শ্বাসহিাহধ  হতযাি অরভহযাগ পাওো 

লগহে।  পরিবাি সূহত্র জাো যাে, ঢাকুো 

ইউরেেহেি ভােকী োহিি আবু োে রিোি 

প্রথি স্ত্রী প্রাে ৬ বেি আহগ িািা যাে। প্রথি 

স্ত্রীি লিহখ যাওো রতে সন্তাহেি িহধয োবেী 

আক্তাি সব শকরেষ্ঠ লিহে।  কহেক বেি আহগ 

র্ািসুন্নাহািহক (৩৮)  রবহে কহিে আবু োে 

রিো। র্ািসুন্নাহাহিিও পূহব শি সংসাহিি দুই 

সন্তাে রেে। োে রিো দরিদ্র হওোে 

সন্তােহদি লতিে লখা াঁজখবি রেহত পািহতে 

ো। র্রেবাি িাহত বারড়হত এহস োবেীহক ো 

লদখহত স্ত্রীি ওপি তাি সহেহ হে। পহি রেজ 

র্হি সন্তাহেি িক্তিাখা োর্ উদ্ধাি কহিে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/09/943715
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রতরে। স্থােীেহদি সহােতাে োে রিো 

তািাকাো থাোি পুরের্হক খবি রদহে পুরের্ 

হতযাে জরড়ত সহেহ র্ািসুন্নাহািহক লেপ্তাি 

কহি থাোে এহে জজঞ্জাসাবাদ কিহে রতরে 

হতযাে জরড়ত থাকাি কথা স্বীকাি কহিে। 

র্ািসুন্নাহাি পুরের্হক জারেহেহেে, পহথি 

কা াঁো দিূ কিহত রর্শুটেহক হতযা কহিহেে 

রতরে। 

19 9 Aug 20 
 

Manabzami
n 

4 Aug 20 
 

Case fie 
8 Aug 20 

Police 
Case 

Female Student 8 years 25 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural নকোেোলীপোেোয় সশশু ধষ যণ নেষ্টো কোসর 

নেপ্তোর  (মো বিসম , ৯ আগস্ট ২০২০) 

লগাপােগহঞ্জি লকাোেীপাড়াে  রর্শু ধষ্ শণ 

লেষ্টাকারি উজ্জে কি শকাি (২৫) লক লেপ্তাি 

কহিহে পুরের্।  গত লসািবাি ১ি লশ্ররণি 

এক রর্শু রর্িাথী (৮) লক ধষ্ শহণি লেষ্টা কহি 

েম্পে উজ্জে কি শকাি এ র্েোে র্রেবাি 

িাহত ওই রর্িাথীি বাবা বারদ হহে 

লকাোেীপাড়া থাোে িািো কিহে পুরের্ 

অরভযাে োরেহে তাহক লেপ্তাি কহি।  

20 8 Aug 20 
 

Prothom 
Alo 

8 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 11 years 24 years Raped Neighbor Rural রোস্তো নদখোতে নেতক স তয় সশশুতক ধষ যতণর 

অসবতর্োগ  (প্রথম আতলো, ৮ আগস্ট 

২০২০) 

বােিবাহেি োিা উপহজোে বারড় লথহক 

িাস্তা লদখাহোি জেয লেহক রেহে ১১ বেহিি 

এক রর্শুহক ধষ্ শহণি অরভহযাগ উহেহে। 

এোকাবাসী এ র্েোে লিাহািদ কাহদি (২৪) 

োহিি এক যুবকহক আেক কহি পুরেহর্ি 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=238260&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=238260&cat=9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1673439/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1673439/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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কাহে লসাপদশ কহিহেে। পুরের্ ও এোকাি 

কহেকজে বহেে, ওই রর্শুি বারড়ি পার্ 

রদহে লিাহািদ কাহদি যাজেহেে। রতরে 

রর্শুটেি কাহে স্থােীে একটে বাজাি এোকাি 

িাস্তা জােহত োে। িাস্তা লদখাহোি জেয 

রর্শুটেহক বারড় লথহক লেহক রেহে যাে 

রতরে। বারড় লথহক রকেুদিূ যাওোি পি 

রর্শুটেি িুখ লেহপ ধহি িাস্তাি পাহর্ি 

জঙ্গহে রেহে ধষ্ শণ কহিে। রর্শুটেি রেৎকাহি 

আর্পাহর্ি লোকজে রগহে তাহক উদ্ধাি 

কহি।  

21 7 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

6 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 12 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural ধষ যতণ বুথ য হতয় সকতশোরীতক গলো নকতে 

হেুো!  (কোতলর কন্ঠ, ৭ আগস্ট ২০২০) 

েিরসংদীি রর্বপুহি ঝুিা আক্তাি (১২) োহিি 

এক রকহর্ািীি গোকাো োর্ উদ্ধাি কহিহে 

পুরের্।পরিবাহিি লোকজে জাোে, িুকুে 

রিো রিতীে সংসাহিি লিহে ঝুিা। 

পারিবারিক োোহপাড়হেি কািহণ টেকিত 

পড়াশুো কিহত পাহিরে লস। সম্প্ররত লস 

আবাি স্থােীে প্রাথরিক রবদযােহে তৃতীে 

লশ্রণীহত ভরতশ হে। গত বহৃস্পরতবাি রবহকে 

৩োি রদহক বারড়ি পাহর্ একটে িাদিাসাি 

টেউবওহেহে লগাসে কিহত রগহে রেহখা াঁজ 

হে ঝুিা। অহেক লখা াঁজাখুজজ কহিও তা াঁি 

সন্ধাে পাওো যােরে। আজ শুক্রবাি দুপুহি 

স্থােীে ইিারহি রিোি কোবাগাহে োর্ 

লদখহত লপহে পুরের্হক খবি লদে স্থােীেিা। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/07/943020
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/07/943020
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পহি পুরের্ র্েোস্থহে রগহে োর্ উদ্ধাি কহি 

িেোতদহন্তি জহেয েিরসংদী সদি 

হাসপাতাে িহগ শ পাোহো হহেহে। 

22 7 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

7 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 13 years 17 years Suicide Neighbor Urban বন্ধ ঘতর মো নদখতল  নমতয়র ঝুলন্ত 

লোশ (কোতলর কন্ঠ, ৭ আগস্ট ২০২০) 

েবীগঞ্জ লপৌিসভাি রর্বপার্া (র্যািেী) 

আবারসক এোকাে ফা াঁস রদহে এক রকহর্ািী 

আত্মহতযা কহিহে। জাো যাে, ওই এোকাি 

িঙ্গে দাহর্ি লিহে রেরপ িাণী দার্হক (১৩) 

তাি িা র্হি লিহখ অহেযি বারড়হত কাজ 

কিহত যাে। কাজ লর্হষ্ বারড় রফহি লদহখে 

দিজা লভতি লথহক বন্ধ। ধাক্কাধারক্কি পি 

জাোো রদহে রেরপহক ঝুেন্ত অবস্থাে লদখহত 

পাে। পহি দিজা লভহে রেরপি িিহদহ 

উদ্ধাি কিা হে। রেরপি িা বহেে, প্রাে এক 

বেি ধহি আজহিিীগঞ্জ উপহজোি িণজজত 

সিকাি (১৭) োহিি এক লেহেি সহঙ্গ 

রসহেহেি এক হাসপাতাহে লদখা হে রেরপি। 

লসখাে লথহক পরিেে এবং লসই সূহত্র 

দুজহেি িহধয লপ্রহিি সম্পকশ গহড় ওহে। 

পহি আিিা জােহত লপহে রেহষ্ধ কিাি 

পিও তািা লগাপহে তাহদি সম্পকশ োরেহে 

যাে। আিাি ধািণা, তাহদি িহধয লকাহো 

রবষ্ে রেহে িহোিারেেয েেরেে। এ জেয 

গতকােও আিাি লিহে বেরেে, রকেু ভাহো 

োগহে ো। ওই এোকাি বারসোিা জাোে, 

তাহদি লপ্রহিি সম্পকশ রেে। দুজে পাোহোি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/07/942973
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/07/942973
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লেষ্টাও কহিরেে। তখে তাহদি র্যািেী 

এোকা লথহকই এোকাবাসী ধহি লফহে। 

রবহেি জেয তাহদি প্রাপ্তবেস্ক হওো পয শন্ত 

অহপিা কিহত বো হহেরেে। তাি িহধয 

আজ হোৎ সকাহে এ িকি র্েো র্হে 

লগে।  

23 6 Aug 20 
 

Manabzami
n 
 
 

28 July 20 Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

14 years Not 
available 

Physica 
torture 

Employer Urban গৃহকমী  োসমরোতক মধুর্ুগীয় স র্ যোে  

 (মো বিসম , ৬ আগস্ট ২০২০) 

রকহর্ািগহঞ্জি পাকুজেো উপহজোি সারিিা 

(১৪) োহিি এক গহৃকিীহক র্ীে ও লবোইে 

রদহে রপটেহে গুরুতি আহত কহিহে বহে 

অরভহযাগ পাওো লগহে। অরভহযাগ সূহত্র 

জাো যাে, প্রাে দুই িাস আহগ একই োহিি 

পাশ্ব শবতী বারড়ি সিকারি োকরিজীবী 

িাহবুবুি িহিাহেি ঢাকাস্থ রিিপুহিি ভাড়া 

বাসাে সারিিাহক গহৃকিী রহহসহব লেো হে। 

এি রকেুরদে পি লথহকই োো রবষ্ে রেহে 

গহৃকত্রী রবউটে আক্তাি সারিিাহক বকাঝকা 

ও িািধি কহি। একপয শাহে সারিিা িািধহিি 

ভহে পাহর্ি বাসাে পারেহে আশ্রে লেে। 

লসখাে লথহক গহৃকতশা িাহবুবুি িহিাে 

সারিিাহক তাি বাসাে রেহে আহস। বাসাে 

এহে িসো বাোি র্ীে রদহে িাহবুবুি িহিাে 

ও রুটে বাোহোি লবোইে রদহে গহৃকত্রী 

রবউটে আক্তাি সারিিাি র্িীহিি রবরভন্ন 

অংহর্ রপটেহে গুরুতি আহত কহি। 

একপয শাহে সারিিা অজ্ঞাে হহে িাটেহত 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=237815
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েুটেহে  পহড়। গত ৩০লর্ জেুাই িুিূষু্ শ 

অবস্থাে সারিিাহক িাহববুুি িহিাে রেজ 

োহিি বারড়হত রেহে আহস। বারড়হত এহে 

রেয শাতহেি রবষ্েটে কাউহক ো বোি জেয 

তাহক ভেভীরত লদখাহো হে। পহি িাহবুবুি 

িহিাে িুহোহফাহে সারিিাি বাবাহক খবি 

লদে তাি বারড়হত আসাি জেয। খবি লপহে 

সারিিাি বাবা ওই বারড়হত রগহে উপরস্থত হহে 

সাদা কাগহজ স্বািি লিহখ তাি হাহত 

সারিিাহক তুহে লদে। বারড়হত রেহে যাওোি 

পি সারিিা তাি ওপি অিােরবক রেয শাতহেি 

রবষ্েটে তাি িা-বাবাি কাহে খুহে বহে। 

সারিিাি র্ািীরিক অবস্থা অবেরত হহত 

থাকহে গত ২িা আগস্ট বাজজতপুহিি 

ভাগেপুি জহুরুে ইসোি লিরেহকে 

কহেজ হাসপাতাহে রেহে যাে গহৃকতশা 

িাহবুবুি িহিাে। লসখাহে ভরতশ ো িাখাে 

পহি তাহক রকহর্ািগঞ্জ সদি আধুরেক 

হাসপাতাহে রেহে ভরতশ কহি পারেহে আহস 

িাহবুবুুুি িহিাে। বতশিাহে সারিিা ওই 

হাসপাতাহে রেরকৎসাধীে।  

24 5 Aug 20 
 

Manabzami
n 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 6 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural লক্ষ্মীপুতর সশশু ধষ যণ মোমলোয় ধষ যক নেপ্তোর 

 (মো বিসম , ৫ আগস্ট ২০২০) 

েক্ষ্মীপুহি ৬ বেহিি রর্শুহক ধষ্ শহণি 

অরভহযাহগ থাোে িািো দাহেি কিা 

হহেহে। ওই িািোে ধষ্ শক বাদর্া রিোহক 

লেপ্তাি কিহে পুরের্। পুরের্ জাোে, সদি 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=237662
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উপহজোি ভবােীগহঞ্জি েিিেসা এোকাে 

েকহেহেি লোভ লদরখহে লকৌর্হে ৬ বেহিি 

রর্শুহক র্হি লেহক লেে বাদর্া রিো। পহি 

একা লপহে ওই রর্শুহক ধষ্ শণ কহি পারেহে 

যাে লস। রর্শুটেি োক রেৎকাি শুহে 

আহর্পাহর্ি লোকজে এরগহে এহস গুরুতি 

অবস্থাে উদ্ধাি কহি সদি হাসপাতাহে ভরতশ 

কহি। বতশিাহে হাসপাতাহে রেরকৎসাধীে 

িহেহে ওই রর্শু। 

25 4 Aug 20 
 

Kaler 
Kantho 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 75 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ৫ বিতরর সশশুতক ধষ যতণর নেষ্টো করতল  ৭৫ 

বিতরর বৃদ্ধ  (কোতলর কন্ঠ, ৪ আগস্ট 

২০২০) 

বাহগিহাহেি কেুোে পা াঁে বেহিি এক 

রর্শুহক ধষ্ শহণি লেষ্টা কহিহেে ৭৫ বেি 

বেস্ক এক বদৃ্ধ ইোকুব হাজিা।  কেুো থাোি 

ভািপ্রাপ্ত কি শকতশা (ওরস) লিা. র্রফকুে 

ইসোি জাোে, লসািবাি দুপুহি ইোকুব 

হাজিা পা াঁে বেহিি ওই রর্শুটেহক েহকাহেে 

খাওোহোি কথা বহে রেহজি বারড়হত রেহে 

যাে এবং ধষ্ শহণি লেষ্টা কহি। রর্শুটেি 

োকরেৎকাহি পাশ্ব শবতী লোকজে েুহে এহে 

রতরে রর্শুটেহক লফহে পারেহে যাে। র্েোি 

সিে ওই বহৃদ্ধি বারড়হত লকউ রেে ো। 

িঙ্গেবাি রর্শুটেহক কেুো উপহজো স্বাস্থয 

কিহেহক্স রেরকৎসা লদওো হহেহে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/04/942027
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/04/942027
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26 4 Aug 20 

 

Samokal 

2 Aug 20 News 
Report 

Female Student 15 years 23 years Raped Neighbor Rural ন োয়োখোলীতে ধষ যতণর সশকোর মোদ্রো োিোত্রীর 

পসরবোরতক এলোকো িোেো করোর 

হযমসক( মকোল, ৪ আগস্ট ২০২০) 

লোোখােীি লসাোইিুড়ীহত এক 

িাদ্রাসাোত্রীহক (১৫) ধষ্ শহণি র্েো ধািাোপা 

লদওোি অরভহযাগ উহেহে স্থােীে একটে 

প্রভাবর্ােী িহহেি রবরুহদ্ধ। জাোযাে, 

লসাোইিুড়ী পজিি পাড়া িহোি ভাড়াটেো 

বারসো িাদ্রাসািোত্রীহক লপ্রহিি ফা াঁহদ 

লফহে একারধকবাি ধষ্ শণ কহি এোকাি েুি 

লিাহািহদি বখাহে লেহে র্রহদ (২৩)। ঈহদি 

পিরদে লিাববাি িাত ৮োি রদহক র্রহদ ওই 

োত্রীহক ধষ্ শহণি লেষ্টা োোে। োত্রীটেি িা ও 

িািোি বাদী জাোে, এই র্েোি পি 

লিাববাি িাহতই রতরে র্রহহদি রবরুহদ্ধ 

লসাোইিুড়ী থাোে রেরখত অরভহযাগ দাহেি 

কহিে। অরভহযাগটেি তদহন্তি দারেত্ব লদওো 

হে এসআই আরিি হািজাহক। র্েোি পি 

লথহক অরভযুক্ত র্রহদ এোকা লেহড় 

পারেহেহে। এ র্েোি পি ওই োিীহক তাি 

লিহে রেহে এোকা লেহড় অেযত্র েহে 

যাওোি হুিরক লদে ধষ্ শহকি লোকজে। 

প্রভাবর্ােী একটে েক্র র্ারেহসি িাধযহি 

রবষ্েটে রিিাংর্াি লেষ্টা োোহে।  

27 3 Aug 20 

 

Samakal 

3 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 10 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban িয়পুরহোতে সশশুতক ধষ যতণর অসবতর্োতগ 

সকতশোর নেপ্তোর ( মকোল, ৩  আগস্ট 

২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200832597/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF
https://samakal.com/whole-country/article/200832597/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF
https://samakal.com/whole-country/article/200832597/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF
https://samakal.com/whole-country/article/200832545/%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200832545/%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


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 

জেপুিহাে র্হহিি র্ারন্তেগি এোকাে ১০ 

বেহিি এক রর্শুহক ধষ্ শহণি অরভহযাহগ সাবু 

রিো োহি এক রকহর্ািহক লেপ্তাি কহিহে 

পুরের্। সদি থাোি অরফসাি ইেোজশ (ওরস) 

র্াহরিোি খাে জাোে, লসািবাি সকাহে 

রর্শুটেহক ফুসরেহে সাবু তাি র্হি রেহে ধষ্ শণ 

কহি। পহি লস আহত অবস্থাে রর্শুটেহক 

তাহদি বারড়ি পাহর্ লিহখ পারেহে যাে। 

রর্শুি িা-বাবা বারড় এহস গুরুতি  অবস্থাে 

লিহেহক লদখহত লপহে প্রথহি জেপুিহাে 

লজো আধুরেক হাসপাতাহে ভরতশ কিাে। 

পহি অবস্থাি অবেরত হহে রবহকহে তাহক 

বগুড়া র্হীদ জজোউি িহািাে লিরেহকে 

কহেজ হাসপাতাহে স্থাোন্তি কিা হে। 

28 3 Aug 20 
 

Prothom 
Alo 

31 July 20 Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Raped 
& 
Murdered 

Neighbor Rural েোিঁদপুতর  বম ন সণর িোত্রীতক ধষ যতণর পর 

হেুো (প্রথম আতলো, ৩  আগস্ট ২০২০) 

ো াঁদপুহিি কেুোে জান্নাতুে োঈি রিশু (১৪) 

োহি েবি লশ্ররণি এক োত্রীহক ধষ্ শহণি পি 

হতযা কিা হহেহে। পুরের্ জাোে, জান্নাতুে 

গত শুক্রবাি দুপুহি বারড়ি পাহর্ র্াস কােহত 

যাে। রকন্তু বারড়হত ো লফিাে বারড়ি 

লোকজে তাহক লখা াঁজাখুাঁজজ শুরু কহি। লর্ষ্ 

পয শন্ত র্াস কাোি জােগাে রগহে ওড়ো ও 

কাহস্ত লদখহত পাওো যাে। রকন্তু আর্পাহর্ 

অহেক লখা াঁজাখুাঁজজ কহিও জান্নাতুেহক 

পাওো যােরে। এ র্েোে কেুো থাোে একটে 

সাধািণ োহেরি ( জজরে) কিা হে। রেহখা াঁহজি 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672500/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672500/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

দুই রদে পি বারড়ি কাহেই একটে খাহে 

জান্নাতুহেি োর্ লদখহত লপহে পুরের্ লসটে 

উদ্ধাি কহি। 

29 3 Aug 20 
 

Prothom  
Alo 

31 July 20 Police 
Case 

Male Student 13 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban েট্টেোতম স তখোিঁতির সে  সদ  পর 

সু্কলিোতত্রর লোশ উদ্ধোর(প্রথম আতলো, ৩  

আগস্ট ২০২০) 

েট্টোহি রেহখা াঁহজি রতে রদে পি এক 

সু্কেোহত্রি োর্ উদ্ধাি কিা হহেহে পাহাহড়ি 

েূড়া লথহক। তা াঁি োি লিা. িাহসে (১৩)। 

আজ লসািবাি িাত সাহড় আেোি রদহক 

েগহিি খুের্ী থাোি পজিি জাোোবাদ 

আবারসক এোকাি একটে পাহাড় লথহক 

সু্কেোহত্রি োর্ উদ্ধাি কহি পুরের্। 

িাহসহেি পরিবাি ও পুরের্ সূহত্র জাো লগহে, 

িাস্তা লথহক র্ুহি আসাি কথা বহে ৩১ জেুাই 

বাসা লথহক লবি হে িাহসে। এিপি আি 

বাসাে লফহিরে। অহেক লখা াঁজাখুাঁজজ কহি 

তাহক ো লপহে বাবা হ ুিােূে করবি খুের্ী 

থাোে সাধািণ োহেরি ( জজরে) কহিে 

লিাববাি। আজ লসািবাি পাহাহড়ি েূড়াে 

একটে োর্ পহড় থাকহত লদখহে স্থােীে 

কহেকজে লোকজে পুরের্হক খবি লদে। 

পহি পুরের্ োর্টে উদ্ধাি কহি। িাহসহেি 

পরিবাহিি সদসযিাও োর্ র্োক্ত কহি। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672592/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672592/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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30 31 July 20 
 

Samakal 

30 July 20 Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Neighbor Urban সশশু গৃহকমী স র্ যোেত  শোসবর সশসিকো ও 

স্বোমী আেক( মকোল, ৩১ িুলোশ ২০২০) 

রর্শু গহৃকিী রেয শাতহেি অরভহযাহগ র্াহজাোে 

রবজ্ঞাে ও প্রযুজক্ত রবশ্বরবদযােহেি (র্ারব) 

লোকপ্রর্াসে রবভাহগি সহকািী অধযারপকা 

সারবো ইোসরিে এবং তাি স্বািী িাহিুদুে 

হাসােহক আেক কহিহে পরুের্।  রর্শুটেি 

পরিবাহিি দারব, কহেকরদে আহগ লিহেটেহক 

লোহাি পাইপ রদহে লিহি বাসাে আেহক িাহখ 

ওই দম্পরত। বহৃস্পরতবাি দিজা লখাো লপহে লস 

পারেহে রগহে অেয বাসাি গহৃকিীহক র্েো 

জাোে। এিপি ৯৯৯ েম্বহি লফাে কহি রবষ্েটে 

পুরের্হক জাোহো হে।  

31 29 July 20 
 

Samakal 

28 July 20 Police 
Case 

Male Child 10 years 
& 

10 Years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Neighbor Urban েয সরর অপবোদ সদতয় দশু সশশুতক স ম যম 

স র্ যোে , নেপ্তোর ১ ( মকোল, ২৯ িুলোশ 

২০২০) 

িেিেরসংহহি ঈশ্বিগহঞ্জ লসৌি রবদুযহতি বযোরি 

েুরিি অপবাদ রদহে দুই রর্শুহক রেি শিভাহব 

রেয শাতহেি অরভহযাহগ জীবে রিো োহি এক 

যুবকহক লেপ্তাি কহিহে পুরের্। স্থােীেিা ও 

পুরের্ জাোে, লফজি রসিাহজি র্ি লথহক লসৌি 

রবদুযহতি একটে বযোরি িঙ্গেবাি সকাহে েুরি 

হে। বযোরি েুরি হওোে লবো ১২োি রদহক হৃদে 

রিো (১০) োহি এক রর্শুহক ধহি রেহে যাে 

রসিাহজি লেহে জীবে রিো। হৃদেহক ধহি রেহে 

জীবে তাহদি র্হি রেহে দুই হাত লবাঁহধ িািধি 

শুরু কহি। এিপি ধহি আো হে বগাপুতা োহিি 

লস্টর্ে লেবাি রদেু রিোি লেহে আোে রিোহক 

(১০)। দুই রর্শুহক ধহি রবহকে ৩ো পয শন্ত িািধি 

https://samakal.com/whole-country/article/200732294/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%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/200732294/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%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/200732071/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AE-%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/200732071/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AE-%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
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কিা হে। রকন্তু বযোরি েুরিি স্বীকাহিাজক্ত আদাে 

কিহত পাহিরে জীবে। ওই অবস্থাে স্থােীে 

লোকজে দুই রর্শুহক বজে অবস্থা লথহক উদ্ধাি 

কি পুরেহর্ি সহােতাি পরিবাহিি কাহে রদহে 

আহসে।  

32 29 July 20 
 

Samakal 

24 July 20 Police 
Case 

Male Disability 
person 

7 years Not 
available 

Kidnappe
d 
 
& 
 
Murdered 

Neighbor Urban অপহরতণর পর সশশুতক শ্বো তরোতধ হেুো, 

মূলতহোেো নেপ্তোর  ( মকোল,  ২৯ িুলোশ 

২০২০) 

জাো লগহে, লসািবাি দুপুহি গাজীপুি 

িহােগহিি েেজােী এোকাি বারসো লিা. 

কািরুে ইসোহিি লেহে ফারহি রেহখা াঁজ হে। 

সব জােগাে লখা াঁজাখুাঁজজ কহি লকাথাও তাি 

সন্ধাে পােরে স্বজেিা। িাহতই ফারহহিি বাবা 

বাসে থাোে সাধািণ োহেরি কহিে। িাহত 

ফারহহিি বাবাি লিাবাইহে ৫ োখ োকা িুজক্তপণ 

দারব কহি কে আহস। িঙ্গেবাি সকাহে রেহখা াঁজ 

ফারহহিি পরিবাহিি সদসযিা তাহক উদ্ধাহি 

ি যাব-১ এি সহহযারগতা োে। এিপিই গাজীপুি 

কযাহম্পি একদে ি যাব সদসয ফারহিহক উদ্ধাহি 

িাহে োহিে। এরদে সন্ধযাে ভাড়া বাসাি পাহর্ 

লঝা াঁহপি লভতি লথহক োরস্টহকি বস্তাি লভতহি 

থাকা ফারহহিি িিহদহ উদ্ধাি কিা হে।  

33 29 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

28 July 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 50 years Raped Neighbor Rural ধসষ যেোর বোসে নথতক সশকলবজে ধষ যক 

নেপ্তোর, ৫ মোত র অন্তঃ ত্ত্বো সু্কলিোত্রী 

(কোতলর কণ্ঠ, ২৯ িুলোশ ২০২০) 

বরির্াহেি উজজিপহুি িাে বযবসােী িঙ্গে 

িন্ডহেি রবরুহদ্ধ অষ্টি লশ্ররণি এক োত্রীহক 

একারধকবাি ধষ্ শহণি অরভহযাগ পাওো লগহে। 

https://samakal.com/whole-country/article/200732150/%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200732150/%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/29/940739
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/29/940739
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বতশিাহে ওই োত্রী ৫ িাহসি অন্তঃসত্ত্বা। এ 

র্েোে থাোে িািো দাহেি কিা হহেহে।  

িািো সূহত্র জাো লগহে, উপহজোি কাজীবারড় 

োহিি িঙ্গে িন্ডে (৫০) পাশ্ব শবতী োথািকাজে 

োহিি হতদরিদ্র এক সু্কেোত্রীহক ভেভীরত 

লদরখহে ৬ িাস ধহি ধষ্ শণ কহি। এহত ওই 

রকহর্ািী রর্িাথী ৫ িাহসি অন্তঃসত্ত্বা হহে পহড়। 

রকেুরদে পূহব শ তাি  র্িীহিি অবস্থাি পরিবতশে 

লদহখ পরিবাহিি লোকজে রবষ্েটে জাোি লেষ্টা 

কিহে লস অকপহে ধষ্ শহণি রবষ্েটে স্বীকাি কহি। 

এিপি র্েো এোকাে োউি হহে যাে। এ প্রসহঙ্গ 

উজজিপুি িহেে থাোি ভািপ্রাপ্ত কি শকতশা (ওরস) 

লিা. জজোউে আহসাে জাোে, ধষ্ শহকি রবরুহদ্ধ 

িািো রেহে তাহক লেপ্তাি কহি বরির্াহে লজে 

হাজহত পাোহো হহেহে। 

34 28 July 20 
 

Prothom 
Alo 

27 July 20 Police 
Case 

Male Child 1 years 26 years Murdered Father Rural নমতঝতে িয তে, বুতক পো সদতয় হেুোর দোয় 

স্বীকোর বোবোর (প্রথম আতলো, ২৮ িুলোশ 

২০২০) 

েিরসংদী সদহি এক বেি বেসী রর্শু শুভহক 

লিহঝহত েুহড়, বুহক পা রদহে হতযাি র্েোে দাে 

স্বীকাি কহি আদােহত জবােবজে রদহেহেে তাি 

বাবা সুিে রিো (২৬)। িািোি এজাহাহি বো 

হে, রবহেি পি লথহকই সুিে রিো ও রিতু 

লবগহিি িহধয ঝগড়ারববাদ লেহগই থাকত। 

গতকাে (লসািবাি) দুপুহি কাজ লথহক লফিাি পি 

ভাত রদহত লদরি হওোে রিতুি ওপি রিপ্ত হহে 

রেহেে সুিে। ওই সিেই র্ুিন্ত শুভ (১) লজহগ 

ওহে প্রেণ্ড কান্নাকাটে কিহত থাহক। এ সিে 

রর্শুটেি বাবা লিহগ রগহে রর্শুটেহক খাে লথহক 

হাহত তুহে রেহে েুহড় লফহেে র্হিি লিহঝহত। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1671638/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1671638/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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পহি বুহক পা রদহে লেহপ ধহিে রতরে। িহক্ত ওই 

রর্শুি োক-িুখ লভহস যাে। পহি েিরসংদী সদি 

হাসপাতাহে লেওো হহে লসখােকাি জরুরি 

রবভাহগি কতশবযিত রেরকৎসক তাহক িৃত লর্াষ্ণা 

কহিে।  

35 28 July 20 
 

Prothom 
Alo 

 

28 July 20 Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural হিোৎ িয তে এত  দো সদতয় কুসপতয় িোত্রীতক 

নমতর নফলল েোেোতেো বোশ (প্রথম আতলো, ২৮ 

িুলোশ ২০২০) 

রসিাজগহঞ্জি উোপাড়াে োোহতা ভাইহেি দাহেি 

লকাহপ র্াপো খাতুে (১৪) োহিি এক সু্কেোত্রীি 

িৃতুয হহেহে। এ সিে র্াপোহক বা াঁোহত রগহে 

দাহেি লকাহপ তাি িা আরিো খাতুে ও 

হািোকািীি িা কল্পো খাতুে গুরুতি আহত হে। 

িঙ্গেবাি সকাহে উপহজোি সেঙ্গা থাোি 

র্াহরিোপুি োহি এ র্েো র্হে। র্াপো ওই 

োহিি আবদুে কুিুহসি লিহে। লস স্থােীে 

ধািাইেকাজে লকফাহেত আেী উচ্চরবদযােহেি 

েবি লশ্ররণি োত্রী রেে। তাি োোহতা ভাই আরর্ক 

ওই োহিি আবদুে আজজহজি লেহে। র্েোি পি 

আরর্কহক আেক কহিহে পুরের্। 

36 28 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

26 July 20 
 

Case file 

Police 
Case 

Female Student 12 years 35 years Raped Neighbor Rural এক বির ধতর েেযথ য ন সণর িোত্রীতক ধষ যণ! 

 োে মোত র অন্তঃ ত্ত্বো (কোতলর কণ্ঠ, ২৮ 

িুলোশ ২০২০) 

োেিরেিহাহেি পােোি উপহজোি বুরড়িািী 

ইউরেেহেি োঙ্গাপাড়া োহি রবহেি প্রহোভে 

লদরখহে েতুথ শ লশ্ররণি এক োত্রীহক (১২) ধষ্ শহণি 

অরভহযাগ উহেহে। ধষ্ শহণি ফহে োত্রীটে প্রাে সাত 

িাহসি অন্তঃসত্ত্বা। ।   স্থােীেিা জাোে, েতুথ শ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1671610/%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%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%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%B2
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1671610/%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%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%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%B2
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/28/940303
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/28/940303
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লশ্ররণি ওই োত্রীি (১২) রদেিজিু িা-বাবা 

বুরড়িািীহত পাথি ভাোি লিরর্হে কাজ কিহতে। 

বারড়হত অেয লকউ ো থাকাি সুহযাহগ প্ররতহবর্ী 

একই এোকাি ওোহজদ আেী প্রাে এক বেি ধহি 

ফুসরেহে ও রবহেি প্রহোভে লদরখহে লিহেটেহক 

প্রােই ধষ্ শণ কহি। এহত লিহেটে অন্তঃসত্ত্বা হহে 

পহড়। পরিবাহিি লোকজে লিহেটেি র্ািীরিক 

পরিবতশে লেি লপহে োক্তারি পিীিাে 

অন্তঃসত্ত্বাি রবষ্েটে জােহত পাহিে। পহি ওই 

োত্রী তাি িা-বাবাহক র্েো খুহে বহে। পােোি 

থাোি ভািপ্রাপ্ত কি শকতশা (ওরস) জাোে, ধষ্ শহণি 

অরভহযাহগ িরববাি  িাহত ওোহজদ আেীহক 

প্রধাে আসারি কহি ওই োত্রীি বাবা থাোে একটে 

িািো দাহেি কহিহেে। অরভযুক্তহক লেপ্তাি 

কিহত পুরেরর্ অরভযাে োোহো হহে। 

37 27 July 20 
 

Samakal 
 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student  Not 
available 

43 years Raped Neighbor Rural গিোসরয়োয় মোদ্রো োিোত্রীতক ধষ যতণর 

অসবতর্োতগ নেপ্তোর ১( মকোল, ২৭ িুলোশ 

২০২০) 

গজারিো উপহজোি ভহবিেি ইউরেেহেি 

েিীপুিা োহি িাদ্রাসা রর্িাথীহক ধষ্ শহণি 

অরভহযাহগ একই োহিি ভাঙ্গারি বযবসােী 

ওোরহদ আেীহক (৪৩) লেপ্তাি কহিহে 

গজারিো থাোি পুরের্।  লসািবাি তাহক 

লেপ্তাি কিা হে বহে জাোে গজারিো থাোি 

পরিদর্ শক (অপাহির্ে) উিি কুিাি িাে। 

রতরে বহেে, ধষ্ শহণি র্েোে িািো হহেহে। 

প্রধাে আসারিহক লেপ্তাি কিা হহেহে । 

রভকটেিহক পুরের্ লহফাজহত আো হহেহে। 

https://samakal.com/whole-country/article/200731890/%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/200731890/%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
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িঙ্গেবাি আসারিহক লজেহাজহত ও 

রভকটেহিি োক্তারি পিীিাি পি আদােহতি 

রেহদশর্ো িহতা প্রহোজেীে বযবস্থা েহণ কিা 

হহব। 

38 27 July 20 
 

Samakal 

16 May 20 
 

Case file 
25 July 20 

Police 
Case 

Female Student 13 years 30 years Raped Neighbor Rural  োদলুুোপতুর ধষ যতণর সশকোর সু্কলিোত্রী 

অন্তঃ ত্ত্বো, আেক ১( মকোল, ২৭ িুলোশ 

২০২০) 

গাইবান্ধাি সাদুেযাপুি উপহজোি 

গংঙ্গাোিােেপুি সিকারি প্রাথরিক 

রবদযােহেি পঞ্চি লশ্ররণি এক োত্রী ধষ্ শহণি 

রর্কাি হহেহে। এহত অন্তঃসিা হহে পহড়হে 

ভুক্তহভাগী রর্িাথী। এ র্েোে ধষ্ শক র্রহদুে 

ইসোি সিকািহক (৩০) আেক কহিহে 

পুরের্।  থাোে দাহেি কিা িািো সূহত্র জাো 

যাে, ধষ্ শক র্রহদুে ইসোি সিকাি ও োত্রীি 

পরিবাি একই োহিি বারসো। দরিদ্র 

পরিবাহিি সন্তাে ওই োত্রী র্রহদুে ইসোি 

সিকাহিি র্হি টেরভ লদখহত লযহতা। এই 

সুহযাহগ রবরভন্ন প্রহোভহে ওই োত্রীহক গত ৪ 

লি প্রথি দফাে ধষ্ শণ কহি র্রহদুে ইসোি। 

এিপি একইভাহব ১৬ লি তাহক ধষ্ শণ কহি 

র্রহদুে। এক পয শাহে রবষ্েটে বাবা-িাহক 

জাোে ভুক্তহভাগী োত্রী। পহি োত্রীি বাবা 

বাদী হহে র্রেবাি িাহত সাদুেযাপুি থাোে 

িািো কহিে। 
39 27 July 20 

 
Kaler 

Kantho 

26 July 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Kidnappe
d 
& 
Raped 

Neighbor Rural বোসে নথতক েযতল স তয় সু্কলিোত্রীতক ধষ যণ 

(কোতলর কণ্ঠ, ২৭ িুলোশ ২০২০) 

কুরড়োহিি িাজািহাে উপহজোি রেোই 

ইউরেেহেি িরহধি খণ্ডহিত্র োহি দুবৃ শিিা 

https://samakal.com/whole-country/article/200731879/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/200731879/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/27/939959
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েবি লশ্ররণি এক রর্িাথীহক তুহে রেহে 

রগহে ধষ্ শণ কহিহে। দুবৃ শিহদি হািোে ধরষ্ শত 

োত্রীি রপতা ও িাতা গুরুতি আহত 

হহেহেে। এ সিে স্বণ শােঙ্কাি ও এক োখ ৬০ 

হাজাি োকা েুে কহি রেহে যাে দৃবৃ শহিি দে। 

িরববাি রদবাগত িাত লদড়োি রদহক এ র্েো 

র্হে। পুরের্ ও এোকাবাসী জাোে, গভীি 

িাহত ৪ সদহসযি একটে দুবৃ শহিি দে ওই 

োহিি লিজা র্াহ পাহেরভ (৪৮) োহি এক 

বযজক্তি বারড়হত ঢুহক প্রথহি তাি িাথাে 

আর্াত কহি। পহি তাি স্ত্রীহক (৩৮) িািরপে 

কহি তাি স্বহণ শি লেইে ও গোিহািসহ 

স্বণ শােংকাি রেরেহে লেে। এিপি তাহদি 

েবি লশ্ররণ পড়ুো লিহেহক তুহে রেহে ধষ্ শণ 

কহি। আহত অবস্থাে লিহেটে এক বারড়হত 

আশ্রে লেে। পহি প্ররতহবর্ীিা তাহকসহ তাি 

বাবা ও িাহক কুরড়োি লজোহিে ভরতশ কহি। 

িাজািহাে থাোি ওরস িাজ ুআহহিদ 

জারেহেহেে, এ রবষ্হে িািো প্রজক্রোধীে। 

পুরের্ দুবৃ শিহদি ধিহত লজাি তৎপিতা 

োোহে। 

40 26  July 20 
 

Kaler 
Kantho 

25 July 20 Police 
Case 

Female Child 19 years 55 years Raped Neighbor Urban  েয  িোমোর নলোব নদসখতয় সশশুতক ধষ যণ! 

দজিয নেপ্তোর (কোতলর কণ্ঠ, ২৬ িুলোশ 

২০২০) 

েট্টোি িহােগিীি োেগা াঁও থাো এোকাে 

১০ বেহিি এক রর্শুহক েতুে জািা এবং 

২০০ োকাি লোে লদওোি প্রহোভে লদরখহে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/26/939558
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/26/939558


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 

৫৫ বেি বেস্ক এক বযজক্তি রবরুহদ্ধ ধষ্ শহণি 

অরভহযাগ পাওো লগহে। ওই রর্শুি র্োক্ত 

িহত পুরের্ অরভযাে োরেহে ধষ্ শহণি 

অরভহযাহগ রদদারুে আেিহক (৫৫) লেপ্তাি 

কহি। গত শুক্রবাি ওই রর্শুহক দুটে েতুে 

জািা এবং ২০০ োকাি লোে লদরখহে একটে 

কহি রেহে যাে লেপ্তািকৃত দজজশ রদদারুে 

আেি। তািপি ওই রর্শুহক ধষ্ শণ কহি। এই 

র্েোি পি রর্শুি পরিবাহিি পি লথহক 

র্রেবাি থাোে িািো দাহেি কিা হে।  

 

ARTICLE 

BLAST voices concern over killings at Jashore juvenile correctional facility: Detained children have alleged that they are tortured by staffers, the 

rights group says in statement (Daily Star, 14 August 2020) 

Rights organisation Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) today expressed grave concerns over the violent incident at Shishu Unnayan 
Kendra in Jashore that saw three inmates killed and many others injured on Thursday. In a statement, the rights organisation urged the authorities 
concerned to conduct an inquiry to identify the people responsible for the incident, prosecute them and give adequate compensation to the victims' families. 
BLAST said children are kept in the Shishu Unnayan Kendra in order to control, correct and teach them discipline and any violence is not expected to take 
place there. It said the children have reportedly alleged that the staffers of the Shishu Unnayan Kendra have seriously tortured them. Any torture is 
prohibited and is a punishable offence under the constitution and relevant laws, BLAST said in the statement. The rights body also called upon the 
authorities concerned to find out whether there was any negligence on the part of the officials and staffers of the Shishu Unnnayan Kendra relating to the 
incident. 

সাত িাহস ১৬৮৬ োিী ও কেযারর্শু রেয শাহতি রর্কাি: িরহো পরিষ্দ (প্রথম আতলো, ১১ আগষ্ট ২০২০) 

 

েেরত বেহিি জােুোরি লথহক জেুাই িাস পয শন্ত লদহর্ ১ হাজাি ৬৮৬ জে োিী ও কেযারর্শু রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে। ১৩টে জাতীে দদরেহকি প্রকারর্ত তথয রবহেষ্ণ 

কহি বাংোহদর্ িরহো পরিষ্দ এ তথয জারেহেহে। 

িঙ্গেবাি এক রবজ্ঞরপ্তহত বাংোহদর্ িরহো পরিষ্দ ধষ্ শণ, হতযা, অযারসেদগ্ধ, পাোি, বােযরববাহ, সাইবাি ক্রাইিসহ ৩৮টে রেয শাতহেি ধিে উহেখ কহি তাহত ১ হাজাি 

৬৮৬ জে োিী ও কেযারর্শু রেয শাতহেি রর্কাি হহেহে বহে জাোে। 

https://www.thedailystar.net/country/news/blast-voices-concern-over-killing-jashore-juvenile-correctional-facility-1944973
https://www.thedailystar.net/country/news/blast-voices-concern-over-killing-jashore-juvenile-correctional-facility-1944973
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1674003/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AE%E0%A7%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


লফব্রুোরি িাহস সবহেহে লবরর্ রেয শাতহেি র্েো র্হে। এ সিে ৩৩৭ জে রেয শাতহেি রর্কাি হে। এ োড়া কহিাোভাইিাস িহািারিি িহধয লবরর্ হে জেু িাহস। এ িাহস 

রেয শাতহেি রর্কাি হে ৩০৮ জে। এ োড়া জােুোরিহত ৩২৬, িাহেশ ২৪৩, এরপ্রহে ১২২, লি ১১৫ এবং জেুাইহে ২৩৫ জে রেয শাতহেি রর্কাি হে। 

গত সাত িাহস জােুোরি ও জেুাই িাহস লবরর্ ধষ্ শহণি রর্কাি হওোি খবি এহসহে। জােুোরিহত ৯৬ জে এবং জেুাইহত ৯০ জে। জেু িাহস সবহেহে লবরর্ ৬২ জে োিী 

ও কেযা রর্শু হতযাি খবি এহসহে। 

 

Child Labour Convention: MJF lauds ILO on universal ratification (Daily Star, 6 August 2020) 
 
Manusher Jonno Foundation (MJF) yesterday congratulated International Labour Organisation (ILO) for achieving universal ratification on the child labour convention, 
thus giving all children legal protection against the worst forms of child labour. 
 
In a statement, MJF Executive Director Shaheen Anam said, "We are delighted to learn that with the formal deposition of ratification instrument by Kingdom of Tongo on 
August 4, ILO achieved universal endorsement of child labour convention adopted by all 187 member states. As a front-runner in Bangladesh in making meaningful 
changes in the lives of children by withdrawing them from all forms of child labour, MJF joins the global celebration of this historic feat of ILO." 
 
"MJF and a number of child rights organisations assisted the Bangladesh government to formulate National Child Labour Elimination Policy in 2010. With the universal 
ratification now in place, we all must create an atmosphere where child labour is unacceptable. Parents, society, NGOs and the government are duty-bound to work for 
bringing an end to child labour," she added. 

Bangladesh: Child Protection Assessment - Rohingya Refugee Response - May 2020 ( UNHCR Bangladesh, 7 July 2020) 
 
Since August 2017, over 710,000 Rohingya refugees have arrived in Bangladesh’s Cox’s Bazar District fleeing military operations characterised by widespread reports 
of human rights violations in Myanmar. There are over 860,000 Rohingya refugees living in 34 camp settlements in Ukhiya and Teknaf and, of these, 55% are children. 
Humanitarian crises, including natural disasters and complex emergencies, compromise children’s rights to survival, development, and protection. Prior to dispalcement, 
Rohingya children experienced protection risks that were then further exacerberated by the humanitarian crisis that exposed them to physical violence, psychosocial 
trauma, sexual violence, forced labour, child marriage, and other forms of abuse and violence. In addition to witnessing extreme violence in Myanmar, Rohingya children 
have been exposed to continued stressful and uncertain living conditions in Bangladesh. Adolescents especially face difficulties that intersect across a variety of sectors 
and their needs have sometimes been overlooked. Their lives, including their education, livelihoods, and relationships, were interrupted by violence in Myanmar and 
restoring these in the refugee camps has proven difficult as the adolescents face a new set of uncertainties and threats in their new homes. 
 
As the emergency crisis morphed into a protracted crisis, the daily lives, needs, and threats encountered by children and adolescents also changed. In key informant 
interviews (KIIs) conducted with Child Protection Sub-Sector (CPSS) partner organizations, partners described how child protection (CP) activities at the beginning of 
the response focused on psychological support for the trauma that children experienced while in Myanmar and during their journey to Bangladesh. A year into the 
response, child protection partners and the humanitarian community began to focus more on threats within the camps and host community, including criminal groups, 
trafficking, violence, and abuse, and the negative coping mechanisms that stem from insecurities around household economics and safety, such as child marriage and 
child labour. Members of communities have been advocating for more programming focused on long-term needs, such as livelihood trainings and education. 
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