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1 15 June 20 
 

Daily Star 

13 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 
years 

35 years Murdered 
Dowry 

Husband 
 

Urban Woman killed for dowry (Daily Star, 15 

June 2020) 

A woman, who was beaten mercilessly by 

her husband allegedly for dowry in 

Panchagarh Sadar upazila on Saturday 

morning, died at Rangpur Medical College 

Hospital the same afternoon. The 

deceased was identified as Fatema Jinnah 

Jotsnya, 25, wife of Delwar Hossain, 35, of 

Domoni Sarkarpara village. since the 

marriage, Delwar often used to torture 

Jotsnya for dowry. As a sequel, Delwar 

engaged in altercation with his wife over 

the same issue on Saturday morning, and, 

at one stage, he hit Jotsnya on the head 

with an iron rod, leaving her seriously 

injured. Injured Jotsnya was first taken to 

Panchagarh Sadar Hospital, from where 

she was referred to Rangpur Medical 

College Hospital as her condition 

deteriorated. She died at the hospital. 

2 20 June 20 
 

Prothom Alo 

20 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 
years 

Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহবধূকে ছুরিোঘাকে হেযা,  স্বামী 

আটে(প্রথম আক া, ২০ জুন ২০২০) 

জয়পুরহাটের আটেলপুটর ররাজজনা খাতুন 
নাটের এক গহৃবধূটক ছুররকাঘাটত খুন 

Issue no. 03 

https://www.thedailystar.net/country/news/woman-killed-dowry-1914633
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1663868/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1663868/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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হটয়টছন। আজ শরনবার সকাটল 
উপটজলার গুডুম্বা পূব বপাড়া গ্রাটে গহৃবধূর 
বাবার বারড়র সােটন রেটক লাশটে উদ্ধার 
কটর পুরলশ। রাটতর আধঁাটর ররাজজনাটক 
ঘুে রেটক রডটক তুটল তারঁ স্বােী 
ছুররকাঘাত কটরন বটল অরিট াগ। পুরলশ 
রেটহদী হাসান নাটের ওই বযজিটক আেক 
কটরটছ। পররবার ও এলাকাবাসী সূটে জানা 
রগটছ,  ররাজজনা খাতুন গুডুম্বা ফাজজল 

োদ্রাসায় পড়ার সেয় অটোররকশাচালক 
রেটহদী হাসাটনর সটে সম্পটকব জড়ান। 
গত রেজান োটস রতরন রগাপটন রেটহদী 
হাসানটক রবটয় কটরন। রবটয়র পর জানটত 
পাটরন,  রেটহদীর স্ত্রী- সন্তান রটয়টছ। 

এরপর ররাজজনা আর স্বােীর বারড়টত 
 ানরন। বাবার বারড়টত অবস্থান কররছটলন। 
এখাটন তারঁ স্বােীর রনয়রেত আসা-  াওয়া 

রছল। কটয়ক রদন ধটর স্বােী- স্ত্রীর েটধয 

দ্বন্দ্ব চলরছল। এ অবস্থায় ররাজজনার সটে 
ছাড়াছারড় করার কো বটলন রেটহদী 
হাসান। ররাজজনা গতকাল শুক্রবার রবটকটল 
রবটয়র কারবননাোর নকল তুলটত 
আটেলপটুর রনকাহ ররজজস্ট্রাটরর কাটছ 
 ান। সন্ধ্যায় রেটহদী শ্বশুরবারড়টত রগটয় 
স্ত্রীটক পানরন। শ্বশুরবারড়র রলাকজটনর 
কাছ রেটক রবষয়টে জানটত রপটর রিপ্ত 
হন। এরপর শ্বশুরবারড় রেটক চটল  ান। 
ররাজজনা রাত আেোর রদটক বাবার বারড়টত 
রফটরন। আজ সকাটল বাবার বারড় রেটক 
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১০ গজ দটূর রাস্তার পাটশ ররাজজনার লাশ 
পটড় োকটত রদটখ স্থানীয় রলাকজন।  

3 20 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

20 June 20 Police 
Case 

Male Driver 24 
years 

Not 
available 

Suicide Wife Rural বড়াইগ্রাকম পারিবারিে ে কহি জজকি 
ট্রােচা কেি আত্মহেযা(বাাং াকেশ 

প্ররেরেন, ২০ জুন ২০২০) 

নাটোটরর বড়াইগ্রাটে কটরানার কারটে 
কাজ হাররটয় সাাংসাররক অিাটব পাররবাররক 
কলটহর রজটর আত্মহতযা কটরটছন জটুয়ল 
রানা ( ২৪)  নাটে এক ট্রাক চালক। আজ 

শরনবার সকাটল উপটজলার রজায়াড়ী 
ইউরনয়টনর নওদাটজায়াড়ী গ্রাটের রনজ 
শয়ন ঘর রেটক তার লাশ উদ্ধার করা 
হয়। কটরানা েহাোরীর সাংকে কাটল আয় 
বন্ধ্ হটয়  াওয়ায় োনরসক সেসযায় 
িুগরছটলন। পররবারর দদনজিন চারহদা পূরে 
করটত না পারায় প্রায়ই সাংসাটর অশারন্ত 
কলহ রলটগ োকটতা। এরই ধারাবারহকতায় 
শরনবার সকাটল পুনরায় এ রনটয় স্ত্রীর সাটে 
ঝগড়া হটল জটুয়ল রানা রনজঘটর ঢুটক 
দরজা বন্ধ্ কটর রদয়। এরপর ঘটরর রিতর 
গলার ফাসঁ রদটয় আত্মহতযা কটর। পটর 
বারড়র রলাকজন বুঝটত রপটর পুরলটশ খবর 
রদটল পুরলশ এটস েরটদহ উদ্ধার কটর 
নাটোর সদর হাসপাতাল েটগ ব পাঠায়। 

4 19 June 20 
 

Samakal 

18 June 20 Police 
Case 

Female Old aged Not 
availa

ble 

Not 
available 

Physical 
Assault 

Son Urban ভিণকপাষণ োরব েিায় মাকে মািধি, 

জছক  জগ্রফোি(সমো , ১৯ জুন ২০২০) 

নারায়েগটের বিটর িরেটপাষে দারব 
করায় বদৃ্ধ োটক োরধটরর অরিট াটগ এক 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/20/540769
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/20/540769
https://samakal.com/whole-country/article/200627333/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%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/200627333/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%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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বযজিটক রগ্রফতার কটরটছ পুরলশ। 
বহৃস্পরতবার রবটকটল উপটজলার ধােগড় 
এলাকায় অরি ান চারলটয় রোফাজ্জল 
রহাটসন নাটে ওই বযজিটক রগ্রফতার করা 
হয়।  এর আটগ বুধবার রাটত বদৃ্ধা হুসটন 

আরা রবগে বারদ হটয় বির োনায় রছটলর 
রবরুটদ্ধ রন বাতটনর োেলা দাটয়র কটরন। 
রোফাজ্জল রহাটসন ধােগড় ইউরনয়টনর 
েৃত হাজী রসানা রেম্বাটরর রছটল। বির 
োনার ওরস ররফকুল ইসলাে বটলন,  বদৃ্ধার 

রকাটে োকা েূটলযর সম্পরি রলটখ রনটয়ও 
রছটল রোফাজ্জল োটয়র িরেটপাষে 
কররছটলন না। িরেটপাষে চাইটল উটটা 
গত েেলবার োটক োরধর কটরন রতরন। 
এটত রোফাজ্জটলর স্ত্রী রনশু বানু তার 
স্বােীটক সহায়তা কটরন এবাং শাশুরড়র 
গলা রচটপ ধটরন। এ ঘেনায় োেলা দাটয়র 
হটল রোফাজ্জলটক রগ্রফতার করা হয়। 
তার স্ত্রী রনশু বানুটক রগ্রফতাটরর রচষ্টা 
চলটছ। 

5 18 June 20 
 

Jugantor 

18  June 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 
years 

26 years Suicide Husband Rural রবকয়ি ৬ মাস পি ো াে,  গৃহবধূি 

আত্মহেযা(যুগান্তি, ১৮ জুন ২০২০) 

রাংপুটরর তারাগটে রবটয়র ৬ োস পর 
স্বােীর কাছ রেটক তালাটকর করপ রপটয় 
গলায় ফাসঁ রদটয় আত্মহতযা কটরটছন 
আটতায়ারা রবগে ( ২০)  নাটে এক গহৃবধূ। 

বহৃস্পরতবার রবকাল ৩োর রদটক উপটজলার 
হারড়য়ারকুটঠ ইউরনয়টনর রকসােত 
রেনানগর রকারারনপাড়া গ্রাটে এ ঘেনা 
ঘটে। কটয়করদন আটগ ওই গহৃবধূ স্বােীর 

https://www.jugantor.com/country-news/317240/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.jugantor.com/country-news/317240/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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বারড় রেটক তার বাবার বারড়টত আটসন। 
এরপর তার স্বােী ডাকট াটগ স্ত্রী আটতায়ারা 
রবগেটক রডটিবাটসর করপ পাঠান। 
বহৃস্পরতবার সকাটল করপটে হাটত পাওয়ার 
পর বাবার বারড়টত রবকাটল গলায় ফাসঁ 
রদটয় আত্মহতযা কটরন। রনহটতর রপতা 
আলতাফ রহাটসন কান্নাজরনত কটে 
বটলন,  আোর রেটয় জাোইটয়র রদয়া 

রডটিাটস বর কাগজ রপটয় েটনর দুুঃটখ 
আত্মহতযা কটরটছ। হারড়য়ারকুটঠ ইউরপ 
রচয়ারেযান হারুন- অর- ররশদ বাবুল ওই 

গহৃবধূর আত্মহতযার ঘেনাটে রনজিত 
কটরটছন। তারাগে োনার ওরস জজন্নাত 
আলীর বটলন,  ঘেনাটে রকছুিে আটগ 

শুটনরছ। ঘেনাস্থটল পুরলশ পাঠাটনা হটয়টছ। 

6 18 June 20 
Samakal 

28 May 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 
years 

25 years Raped Brothe-in-
law 
& 
Father-in-
la 
Mother-
in-law 

Urban নয় রেন ধকি ঘকি ো াবদ্ধ জিকে জছাট 

ভাইকয়ি বউকে ধষ ষণ(সসমো  (১৮(জুন(

২০২০) 

শ্রীবরদী উপটজলা সদটর এক গহৃবধূটক  ( ১৮ )

তার িাসুর নয় রদন ধটর ঘটর তালাবদ্ধ ররটখ 

ধষ বে কটরটছ। িাসুটরর এ অপকটে ব সহায়তা 

কটরন ওই গহৃবধূর শ্বশুর-শাশুরড়। এ ঘেনায় 

ওই গহৃবধূ পারলটয় রগটয় বুধবার োনায় োেলা 

কটর। পটর পুরলশ অরি ান চারলটয় অরি ুি 

 ুবকটক  ( ২৫ )রগ্রপ্তার কটর। পুরলশ ও স্থানীয় 

সূটে জানা রগটছ, পাচঁ োস আটগ 

পাররবাররকিাটব ওই তরুেীর রবটয় হয়। 

রবটয়র পর রেটকই িাসুটরর কুনজর পটড় রস। 

তার স্বােী অটোররকশা চালক। প্ররতরদন 

সকাটল রতরন অটোররকশা রনটয় রবর হটয় 

রফটরন রাটত। এই সুট াটগ গত ২৮ রে 

https://samakal.com/whole-country/article/200627223/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%89%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/200627223/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%89%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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শ্বশুরবারড়টত িাসুর তাটক ধষ বে কটর। এরপর 

ঘেনাটে তার স্বােী বা অনয কাউটক না বলার 

জনয িয় রদখাটত োটক। ওই গহৃবধূর স্বােী 

সকাটল ঘটর রেটক রবর হওয়ার পরপরই তার 

িাসুর তাটক ঘটর তালাবদ্ধ ররটখ ধষ বে করত। 

এিাটব নয় রদন ধটর চলার পর স্বােীটক সব 

ঘেনা খুটল বটল রস। এ সেয় তার স্বােী 

আত্মহতযার রচষ্টা কটর। পটর তার শ্বশুর-

শাশুরড় রছটলটক আবার রবটয় করাটনার কো 

বটল। এরপর ওই গহৃবধূ আইটনর আশ্রয় রনটত 

চাইটল তার স্বােী বাধঁা রদয়। এক প বাটয় ওই 

গহৃবধূ রকৌশটল ওই বারড় রেটক পারলটয় বাবার 

বারড়টত চটল  ায়।  

7 18 June 20 
 

Samakal 

18 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 
years 

28 years Murdered Husband Rural আত্রাইকয় স্ত্রীকে হেযাি পি স্বামীি 

আত্মহেযা(সসমো  (১৮(জুন(২০২০) 

নওগারঁ আোই উপটজলায় দাম্পতয কলটহর 

রজর ধটর এক বযজি তার স্ত্রীটক হতযার পর 

রনটজও রবষ রখটয় আত্মহতযা কটরটছন। 

বহৃস্পরতবার সকাটল পরুলশ উপটজলার 

সদুপুর গ্রাটের রনজ বারড় রেটক জারকর 

রহাটসন  ( ২৮ )নাটের ওই বযজির ও উপটজলার 

আহসানগে ইউরনয়টনর দারঁড়য়াগারে রাস্তার 

পাটশ পটড় োকা অবস্থায় তার স্ত্রী ররয়া 

আিাটরর  ( ২২ )লাশ উদ্ধার কটর। রবটয়র পর 

রেটক ওই দম্পরত এলাকায় োদক বযবসা কটর 

আসরছল। সম্প্ররত োদটকর োেলায় জারকর 

রহাটসন রজটল রগটল ররয়া তাটক তালাক রদটয় 

বাবার বারড় চটল  ায়। কটয়করদন আটগ রজল 

রেটক জারেটন রবর হয় জারকর। এরপর 

বুধবার রবটকটল কাউটক রকছু না বটল বাবার 

বারড় রেটক রবর হয় ররয়া। ওই সেয় তাটক 

জারকটরর সটে র টত রদটখটছ বটল গ্রাটের 

অটনটক জারনটয়টছ। এরপর ওইরদন সন্ধ্যায় 

উপটজলার আহসানগে ইউরনয়টনর 

https://samakal.com/whole-country/article/200627292/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200627292/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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দারঁড়য়াগারে রাস্তার পাটশ ররয়ার লাশ পটড় 

োকটত রদটখ এলাকাবাসী।  

8 20 June 20 
 

Kaler Kantha 

20 June 20 News 
Report 

Female Housewife 35 
years 

Not 
available 

Suicide Husband Rural োড়াকশ গৃহবধূি আত্মহেযা(োক ি েন্ঠ, 

২০ জুন ২০২০) 

রসরাজগটের তাড়াটশ পাররবাররক কলটহর 
রজর ধটর এক গহৃবধু আত্মহতযা কটরটছ। 
ঘেনাটে ঘটেটছ উপটজলার সগুনা 
ইউরনয়টনর চরকুশাবাড়ী গ্রাটে। আত্মহতযার 
রবষয়টে রনজিত কটরটছন সগুনা ইউরপ 
রচয়ারেযান আব্দলু্লাটহল বাকী। স্থানীয় সূটে 
জানা রগটছ,  শরনবার রাটত চরকুশাবাড়ী 

গ্রাটের রুহুল আেীটনর স্ত্রী রতন সন্তাটনর 
জননী ররহানা খাতুন ( ৩৫)  পাররবাররক 

কলটহর রজর ধটর সবার অজাটন্ত 
আত্মহতযা কটরটছ। পটর গ্রােয সারলটস 
রসদ্ধান্ত রনটয় েয়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ 
দাফন করা হয়। তাড়াশ োনা ওরস 
োহবুবুল আলে বটলন,  রবষয়টে আোর 

জানা রনই,  অরিট াগ রপটল প্রটয়াজনীয় 

বযবস্থা রনওয়া হটব। 

9 17 June 20 
 

Kaler Kantha 

17 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 55 
years  

Not 
available 

Suicide Not 
available 

Urban জট্রকনি রনকচ ঝাাঁপ রেকয় গৃহবধূি 

আত্মহেযা(সোক ি(েন্ঠ (১৭(জুন(২০২০) 

েয়েনরসাংটহর গফরগাওঁটয় এক গহৃবধূ রট্রটনর 

রনটচ ঝাপঁ রদটয় আত্মহতযা কটরটছন। আজ 

বুধবার আন্তুঃনগর রতস্তা এক্সটপ্রস রট্রটনর রনটচ 

ঝারঁপটয় পটড় রতরন আত্মহতযা কটরন। ঘেনাটে 

ঘটে বুধবার সকাল সাড় ১০োর রদটক ঢাকা-

েয়েনরসাংহ ররলপটের গফরগাওঁ উপটজলার 

োইজহাটে এলাকায়। রনহত ওই গহৃবধূর নাে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/20/925173
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/17/924178
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/17/924178
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আরসসা রবগে (৫৫)। রতরন উপটজলার 

বারবারড়য়া ইউরনয়টনর োইজহাটে গ্রাটের 

রনজাে উজিটনর স্ত্রী। রনহত ওই নারী রকছুো 

োনরসক িারসােযহীন রছটলন বটল জানা 

রগটছ। স্থানীয়রা জানান, আরনসা রবগে দীঘ বরদন 

 াবৎ োনরসক িারসােযহীন রছটলন। রতরন 

আটগও একারধকবার রট্রটনর রনটচ ঝাপঁ রদটয় 

আত্মহতযার রচষ্টা চারলটয়টছন। পটর পররবাটরর 

রলাকজন রের রপটয় রফররটয় আটনন। 

গফরগাওঁ জজআররপ ফারঁড়র ইনচাজব শহীদুল্লাহ 

রহটরা জানান, েরটদহ উদ্ধার কটর 

েয়নাতদটন্তর জনয েয়েনরসাংহ রেরডকযাল 

কটলজ হাসপাতাটলর েটগ ব পাঠাটনা হটয়টছ। 

10 17 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

17 June 20 Police 
Case 

Female  Housewife 42 
years 

Not 
available 

Suicide Not 
available 

Rural নবীনগকি গ ায় ফাাঁস  াগাকনা অবস্থায় 

প্রবাসীি স্ত্রীি  াশ উদ্ধাি(সবাাং াকেশ(

প্ররেরেন (১৭(জুন(২০২০) 

ব্রাহ্মেবারড়য়ার নবীনগর উপটজলার বাড্ডা 

গ্রাটের েধয পাড়ার োহেুদা রবগে )৪২( নাটে 

দুই সন্তাটনর জননী আজ বুধবার রিাটর গলায় 

ফাসঁ লাগাটনা অবস্থায় এক নারীর লাশ উদ্ধার 

কটরটছ পুরলশ। োহেুদা রবগে বাড্ডা গ্রাটের 

দুবাই প্রবাসী আিার রহাটসটনর স্ত্রী ও দুই 

সন্তাটনর জননী।  রনহত োহেুদা রবগটের 

বাবার বারড় পাশ্ব ববতী বাঞ্ছারােপুর উপটজলার 

দররকাজি গ্রাটে।  স্থানীয় সটূে জানা  ায়, 

োহেুদা রবগটের স্বােী, দুই সন্তান, প্রবাটস 

োকায় রতরন একাই বসবাস করটতন বারড়টত। 

প্ররতরদটনর নযায় রাটত রনজ ঘটরই োটকন, 

সকাটল প্ররতটবরশরা ঘটরর দরজা রখালা না 

রদটখ ডাকাডারক করটল রকান সাড়াশব্দ না 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/17/539916
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/17/539916
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রপটয় সটিহ হটল পুরলটশ খবর রদয়। স্থানীয়রা 

দরজা রখাটল রদখটত পান োহেুদা রবগে রনজ 

ঘটরর রসরলাং ফযাটনর সাটে ফাসঁ লারগটয় 

ঝুলটছ।  

11 15 june 20 14 June 20 Police 
Case 

Male Not 
available 

50 
years 

40 years Murdered Wife Rural োউো ীকে স্ত্রীি হাকে স্বামী েুন((সোক ি(

েন্ঠ (১৫(জুন(২০২০) 

রাঙাোটের কাউখালী উপটজলার রবতবুরনয়া 

ইউরনয়টনর েহাজন পাড়ায় স্বােীটক কুরপটয় 

হতযা কটরটছ স্ত্রী। ররববার রাত সাটড় ১০োর 

রদটক এ ঘেনার ঘটে। েৃতুযর রবষয়টে রনজিত 

কটর স্থানীয় ইউরপ সদসয উরসখই োরো 

জানান, েদযপান রনটয় স্বােী রচাংসইুউ োরো 

(৫০) এর সটে স্ত্রীর পুলুো োরো (৪০) এর 

েটধয ঝগড়া লাটগ। ঝাগড়ার এক প বাটয় ঘেনা 

ঘটেটছ বটল জানা রগটছ। কাউখালী রবতবুরনয়া 

পুরলশ ফারঁড়র ইনচাজব েরনরুজ্জাোন জানান, 

পাররবাররক কলটহর রজটর স্বােীটক কুরপটয় 

হতযার খবর রপটয়রছ। আেরা ঘেনাস্থটলর 

রদটক রওনা রদটয়রছ। রফটর এটল রবস্তাররত 

জানাটনা  াটব। 

12 16 June 20 
 

Manabjamin 

15 June 20 News 
Report 

Female  Doctor Not 
availa

ble 

Not 
available 

Physica 
Assault 
 
Threat  

Husband Urban স্বামীি রনয ষােকনি রশোি েকিানা জযাদ্ধা 

স্ত্রী ডা. নাজমা( (োনবজরেন (১৬(জনু(২০২০) 

কটরানািাইরাটসর সাংক্রেে ও সাংক্ররেত 

বযজিটদর রচরকৎসা রসবা রনটয় একরকে  ুদ্ধ 

করটছন ডা. নাজো আিার। রতরন চট্টগ্রাটের 

বেবন্ধ ুরেটোররয়াল হাসপাতাটলর 

রচরকৎসক। আর এরেটধয তাটঁক সইটত হটে 

স্বােীর রনে বে রন বাতন। রবটয়র চার বছর সাংসার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923132
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231482
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231482


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupatio
n 

Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

করটলও তাটঁক ঘটর রতালা হয়রন এখটনা। আর 

ঘটর রতালার কো বলটলই শুরু হয় োরধর। 

অকেয িাষায় গারলগালাজ। রেেযা োেলাসহ 

এসরড রেটর প্রােনাটশর হুেরক। চট্টগ্রাে 

েহানগর ছােলীটগর সহ-সিাপরত ইয়ারসন 

আরাফাত করচর রবরুটদ্ধ এেন অরিট াগ 

কটরটছন ডা. নাজো আিার নুর।  

13 16 June 20 
 

Kaler Kantha 

16 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 
years 

Not 
available 

Suicide Husband Rural শ্রীবিেীকে নববধূি মিকেহ উদ্ধাি(সোক ি(

েন্ঠ (১৬(জুন(২০২০) 

রশরপুটরর শ্রীবরদীটত সারেয়া রবগে (১৮) নাটে 

এক নববধূর েরটদহ উদ্ধার কটরটছ পুরলশ। ১৬ 

জনু েেলবার দুপুটর উপটজলার রগাসাইপরু 

ইউরনয়টনর বাটদটঘানাপাড়া গ্রাটের স্বােীর বারড় 

রেটক ওই েরটদহ উদ্ধার করা হয়। সারেয়া 

রবগে ওই গ্রাটের রবপ্লব রেয়ার স্ত্রী। তার স্বােীর 

বারড়র রলাকজটনর দারব, রস গলায় ওড়না 

রপরঁচটয় বসতঘটরর রসরলাং ফযাটনর সাটে ঝুটল 

আত্মহতযা কটরটছ। তটব তার েৃতুয হটয়টছ বটল 

গুেন উটঠটছ এলাকায়। এ বযাপাটর োনায় 

একটে ইউরড োেলার প্রস্তুরত চলটছ।  জানা 

 ায়, প্রায় ১১ োস আটগ তাটদর রবটয় হয়। 

রবটয়র পর রবপ্লব তার স্ত্রী সারেয়া রবগেটক 

বারড়টত রনটয় আটস। এর পর রেটক সারেয়ার 

সাটে তার শাশুরড়র তুে ঘেনায় কোকাোকাটে 

হটতা। গত রসাোবার দুপুটর সারেয়ার সাটে 

বাকরবতণ্ডা হয়। একপ বাটয় ঘটরর দরজা বন্ধ্ 

কটর গলায় ওড়না রপরঁচটয় রসরলাং ফযাটনর সাটে 

রস আত্মহতযা কটর।   

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923618
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14 16 June 20 
 

Manobjamin 

16 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 
years 

25 years Suicide Husband Rural রবষপাকন স্বামী-স্ত্রীি আত্মহেযা( (

োনবজরেন (১৬(জনু(২০২০) 

ঠাকুরগাওঁটয়র রানীশাংককল উপটজলার 

রলটহম্বা ইউরনয়টনর রবরারশ গ্রাটে সন্তানসম্ভবা 

স্ত্রী ও স্বােী আত্মহতযা কটরটছন। অে 

ইউরনয়টনর ইউরপ সদসয পদ্মলাল জানান, 

কৃষ্ণ ডািাটরর চাচাটতা িাই রবপুল চন্দ্র (২৫) 

ও তার ৮ োটসর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী  পারুল (২২) 

রবষপান করার পটর একই দরড়টত গলায় ফাসঁ 

লারগটয় েৃতুযবরন কটরন। েেলবার সকাটল 

পররবাটরর সদসযরা স্বােী-স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ রদটখ 

পুরলশটক খবর রদয়। রবপুল রানীশাংককল শহটর 

একটে রেইলাটস ব কাজ রানীশাংককল োনার 

অরফসার ইনচাজব আুঃ োন্নান জানান, 

েেলবার সকাল ৯ োয় খবর রপটয় দ্রতু 

ঘেনাস্থল রেটক েরটদহ উদ্ধার করা হয়। পটর 

লাশ েয়নাতদটন্তর জনয ঠাকুরগাওঁ সদর 

হাসপাতাটলর েটগ ব রপ্ররে করা হয়। এ রবষটয় 

এখনও রকান োেলা হয়রন। 

15 16 June 20 
 

Kaler kantha 

16 June 20 Police 
Case 

Female  Housewife 24 
years 

Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Neighbor 

Rural বাঘািপাড়ায় অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ হেযাি 

অরভকযাগ(সোক ি(েন্ঠ (১৬(জুন(২০২০) 

 টশাটরর বাঘারপাড়ায় রাজজয়া খাতুন (২৪) 

নাটে এক অন্তুঃসত্ত্বা গহৃবধূটক হতযার 

অরিট াগ উটঠটছ। েেলবার সকাটল খাজরুা-

কালীগে সড়টকর োেুন রব্রকটসর সােটন 

রেটক েৃত অবস্থায় ওই গহৃবধূটক উদ্ধার করা 

হয়। এ ঘেনায় সটিহিাজন রহটসটব ওই 

গহৃবধূর স্বােী শরহদুলটক আেক করা হটয়টছ। 

গত রসােবার েরনরােপরু উপটজলার 

রসুলপুটর রাজজয়াটক রনটয় তার বাবার বারড়টত 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231539
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923628
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923628
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রছটলন। সন্ধ্যায় স্ত্রীটক রনটয় কে বস্থল ইেিাোয় 

রফটরন। এরদন রাত ২োর রদটক কটয়কজন 

রলাক িাোর রলাক পররচটয় তার ঘটরর দরজা 

খুলটত বটল। দরজা রখালা োেই ঘটর ঢুটক 

তাটক োররপে শুরু কটর। এক সুট াটগ রস 

রদৌটড় পাটশর োটঠ পারলটয়  ায়। এর ২ ঘণ্টার 

পর রস িাোর দনশপ্রহরীটক রনটয় ঘটরর রদটক 

রগটয় রদটখ তার স্ত্রীর রববস্ত্র রনের রদহ পটড় 

আটছ। দ্রতু িাোর োরলক োেুনটক জানাটল 

রস পুরলশটক খবর রদয়।  শরহদুটলর এ বিবয 

সটঠক রক-না তা তদন্ত করটছ পুরলশ।   

16 16 June 20 
 

Kaler Kantha 

15 June 20 Police 
Case 

Female Old aged 95 
years 

Not 
available 

Physical 
Assault 

Daughter-
in-law 

Rural োবাি ও ভাোি টাো জফিে চাওয়ায় 

পাশরবে রনয ষােন(সোক ি(েন্ঠ (১৬(জুন(

২০২০) 

বররশাটলর আকগলঝাড়ায় িুধাত ব এক বদৃ্ধা 

পূেবধূর কাটছ খাবার ও বয়স্ক িাতার োকা 

রফতর চাওয়ায় রসােবার রবটকটল চরে 

রন বাতটনর রশকার হটয়টছন। এ ঘেনায় 

োনায় রলরখত অরিট াগ দাটয়র করটল 

োেলার প্রস্তুরত চলটছ।  স্থানীয় একারধক ও 

িুধাত ব বদৃ্ধা জ্ঞানদা রানী সূটে জানা রগটছ, 

উপটজলার রত্নপুর ইউরনয়টনর বারপাইকা 

গ্রাটের েৃত সূ বকান্ত সরকার োরা  াওয়ার 

পর তার স্ত্রী জ্ঞানদা রানী (৯৫) রছটল 

জগদীশ সরকাটরর সটে োটকন। দররদ্র 

পররবার হওয়ায় স্থানীয় ইউরনয়ন পররষদ 

রেটক জ্ঞানদা রানীটক একটে বয়স্ক িাতার 

কাডব কটর রদওয়া হয়।  া রদটয় রতরন ৩ োস 

পরপর বয়স্ক িাতার োকা উটিালন কটর 

পূেবধূ রশখার কাটছ জো রাটখন। রসােবার 

রবটকটল িুধাত ব জ্ঞানদা রানী পূেবধূ রশখা 

রানীর কাটছ খাবার ও বয়স্ক িাতার োকা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923677
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923677
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চাইটত রগটল রশখা শাশুরড়টক অোনুরষক 

শারীররক রন বাতন কটর গুরুতর আহত 

কটর। ওরস রো. আফজাল রহাটসন বটলন, 

অরিট াগ রপটয়রছ; তদন্তসাটপটি আইরন 

বযবস্থা রনওয়া হটব। 
17 15 June 20 

 
Naya 

Digantha 

15 June 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

27 
years 

48 years Raped Neighbor Rural সন্তাকনি স্বীেৃরেি োরবকে অসহায় নািীি 

মাম া(সনয়া(রেগন্ত (১৫(জুন(২০২০) 

বগুড়ার কাহালুটত এক দররদ্র ও অসহায় নারী 

সন্তাটনর স্বীকৃরত রপটত োনায় োেলা দাটয়র 

কটরটছন। কাটনাড়া গ্রাটের হতদররদ্র েৃত 

রোজাটেল রহাটসন রোজাটের স্বােী পররতযিা 

রেটয় তানজজলা খাতুনটক (২৭) রবটয়র 

প্রটলািন রদটয় অকবধ দদরহক সম্পকব গটড় 

রতাটলন একই গ্রাটের রগয়াস উজিটনর রছটল 

দুই সন্তাটনর জনক আব্দরু রাজ্জাক ওরটফ 

ররজ্জাক (৪৮)। এক সেয় তানজজলা গিববতী 

হটয় পটড়। ররজ্জাকটক সন্তাটনর কো বটল 

রবটয় করটত বটল। রকন্তু ররজ্জাক রবটয় করটত 

অস্বীকৃরত জানায়। এ বযাপাটর গ্রাটে একারধক 

বার রদন-দরবার হটলও রকাটনা সোধান হয়রন। 

এরদটক ১০-১২ রদন আটগ তানজজলা একটে 

রছটল সন্তাটনর জন্ম রদন। সন্তান প্রসটবর পর 

তানজজলার সাটে কো বলটল জানান, রবটয়র 

প্রটলািন রদটয় ররজ্জাক প্রায় রদড় বছর পূটব ব 

আোর সাটে দদরহক সম্পকব গটড় রতাটল। 

অবটশটষ তানজজলা কাহাল ুোনায় একটে 

োেলা কটর। পুরলশ গত ররাববার ররজ্জাকটক 

রগ্রফতার কটরন। োেলা ও রগ্রফতাটরর 

রবষয়টে ওরস জজয়া লরতফুল ইসলাে রনজিত 

কটরন। তটব রবষয়টে রিন্ন রদটক প্রবারহত 

করটত একটে প্রিাবশালী েহল রবশ তৎপর 

বটল একারধক সূটে জানা রগটছ। 

https://www.dailynayadiganta.com/rajshahi/508589/%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.dailynayadiganta.com/rajshahi/508589/%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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18 15 june 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

14 June 20 Police 
Case 

Female  Housewife 35 
years 

Not 
available 

Murdered Husband Rural বাকেিগকে স্ত্রীকে হেযাি োকয় স্বামী 

আটে(সবাাং াকেশ(প্ররেরেন (১৫(জুন(

২০২০) 

বররশাটলর(বাটকরগে(উপটজলার(নলুয়া(

ইউরনয়টনর(আফালকাঠী(গ্রাটে(দুই(স্ত্রী(ঝগড়া(

রববাদ(রেটক(রনস্তার(রপটত(রদ্বতীয়(স্ত্রী(

অন্তুঃসত্ত্বা(োরহনুর(রবগেটক( ৩৫)(রপটেটয়(

হতযার(পর(বারড়র(পাটশর(সড়টক(লাশ(রফটল(

রদয়ার(অরিট াগ(উটঠটছ(স্বােী(আল-আরেন(

ফরকটরর(রবরুটদ্ধ।(রসােবার(সকাটল(গ্রােবাসী(

লাশ(রদটখ(পুরলটশ(খবর(রদয়।(পুরলশ(ঘেনাস্থল(

পররদশ বন(কটর(লাশ(উদ্ধার(কটর(েয়না(তদটন্তর(

জনয(েটগ ব(রপ্ররে(এবাং(একই(সাটে(অরি ুি(

স্বােী(আল-আরেনটক(আেক(কটর।(আল-

আরেন(তার(রদ্বতীয়(স্ত্রীটক(হতযার(কো(স্বীকার(

কটরটছ।((বাটকরগে(োনার(ওরস(আবুল(কালাে(

জানান, রদ্বতীয়(রবটয়(করার(পর(আল-আরেটনর(

সাংসাটর(দুই(স্ত্রীর(েটধয(ঝগড়া-রববাদ(রলটগ(

োকটতা।(দুই(স্ত্রী(এই(অশারন্তর(জনয(আল-

আরেনটক(দায়ী(করটতা।(গত(ররববার(রাটত(

ঝগড়ার(এক(প বাটয়(োরহনুর(রবগেটক(রপটেটয়(

ও(শ্বাসটরাধ(কটর(হতযার(পর(লাশ(বারড়(সাংলগ্ন(

সড়টকর(পাটশ(রফটল(রাটখ।(( 

19 14 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

12 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 27 
years 

Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Brother-
in-law 

Urban জমকহিপুকি(জযৌেুকেি(োরবকে(গৃহবধূকে(

হেযা(সবাাং াকেশ(প্ররেরেন (১৪(জুন(২০২০) 

রেটহরপুটর(র ৌতুটকর(দারবটত(ফারতো(

খাতুন ২৭)(নাটের(এক(গহৃবধূটক(হতযা(

অরিট াগ(উটঠটছ।(পররবাটরর(অরিট াগ(গত(

শুক্রবার(রদবাগত(রাত(৩োর(রদটক(রনহত(

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/15/539201
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/15/539201
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/14/538857
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/14/538857
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ফারতো(খাতুটনর(স্বােী(বকুল(রহাটসন(ও(রদবর(

পল্েু(রজারপূব বক(তাটক(রবষ(পান(করায়।(আজ(

ররববার(সকাল(৭োর(রদটক(রেটহরপুর(

রজনাটরল(হাসপাতাটল(রচরকৎসাধীন(অবস্থায়(

তার(েৃতুয(হয়।((রবটয়র(পর(রেটকই(র ৌতুটকর(

দারবটত(রবরিন্ন(িাটব(চাপ(প্রটয়াগ(করটতা(

ফারতোর(স্বােী(বকুল(ও(তার(পররবাটরর(

রলাকজন।(এর(েটধয(বকুটলর(দারব(অনু ারয়(

কটয়ক(বার(োকা(রদওয়া(হয়।(সম্প্ররত(আবার(

োকার(জনয(চাপ(প্রটয়াগ(কটর(বকুল।(োকা(

রদটত(না(পারায়(গত(১২(জনু(ফারতোটক(বকুল(

ও(তার(িাই(পল্েু(রজার(কটর(ফারতোটক(রবষ(

পান(কররটয়(রদয়।(পটর(তারাই(হাসপাতাটল(

রনটয়(এটস(আোটদর(খবর(রদয়।(আেরা(

হাসপাতাটল(আসার(পর(তারা(পারলটয়( ায়।( 

20 13 June 20 
 

Samakal 

11 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 
years 

22 years Murdered Husband Rural রেকশািগকে জমাবাইক  আকিেজকনি 

সকে েথা ব ায় স্ত্রীকে(সমকাল, ১৩ জনু 

২০২০) 

রকটশারগটে রপ্রে কটর রবটয়র ১০ োটসর 

েটধয স্বােীর হাটত স্ত্রী খুন হটয়টছন। 

রকটশারগে সদর উপটজলার রচৌিশত 

ইউরনয়টনর চুরপনগর গ্রাটে বহৃস্পরতবার রাটত 

স্ত্রী ররাজা আিার শারেীন (১৯) স্বােী 

ররাোটনর হাটত খুন হন। রোবাইটল 

আটরকজটনর সটে কো বলায় শারেীনটক 

ররাোন হতযা কটরন বটল জানা রগটছ। স্ত্রী 

হতযার ঘেনায় আদালটত ১৬৪ ধারায় 

স্বীকাটরাজিেূলক জবানবজি রদটয়টছন স্বােী 

রো. ররাোন (২২)। শরনবার রবটকটল 

রকটশারগটের রসরনয়র জরুডরসয়াল েযাজজটস্ট্রে 

https://samakal.com/whole-country/article/200626724/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200626724/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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তাসরলে আিার এর খাসকােরায় ররাোটনর 

স্বীকাটরাজিেূলক জবানবজি ররকডব করা হয়। 

জবানবজি ররকডব রশটষ ররাোনটক 

রকটশারগে রজলা কারাগাটর পাঠাটনা হটয়টছ।  

োেলার তদন্তকারী কে বকতবা রকটশারগে সদর 

েটডল োনার পুরলশ পররদশ বক (তদন্ত) রো. 

রেজানুর রহোন স্ত্রী হতযায় স্বােী রো. 

ররাোটনর ১৬৪ ধারায় স্বীকাটরাজিেূলক 

জবানবজি রদয়ার রবষয়টে রনজিত কটরটছন।  

21 12 June 20 
Ittefaq 

 

9 June 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
availa

ble 

Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Father-in-
law 

Urban জযৌেুকেি(বারে(৪০(হাজাি(টাোি(জনয(

েুন(হন(শািরমন((সইকফফাে (১২(জুন(

২০২০) 

নীলফাোরীটত(হারববা(আকতার(শাররেন(

হতযায়(আদালটত(স্বীকাটরাজিেূলক(জবানবজি(

রদটয়টছন(স্বােী(েরেনুর(রহোন(ও(শ্বশুর(লাল(

োেুদ।(বহৃস্পরতবার(রবটকটল(নীলফাোরী(

রসরনয়র(জরুডরসয়াল(েযাজজটস্ট্রে(আদালটত(

রতালা(হটল(আদালটতর(রবচারক(জারহদ(

হাসাটনর(কাটছ(১৬৪(ধারায়(তারা(জবানবজি(

রদন।(পটর(তাটদর(রজলা(কারাগাটর(পাঠাটনার(

রনটদবশ(রদন(আদালত।(শুক্রবার(দুপুটর(সাংবাদ(

সটেলটন(পুরলশ(সুপার(রোহােদ(রোখটলছুর(

রহোন(তেযগুটলা(জানান।(সাংবাদ(সটেলটন(

পুরলশ(সুপার(জানান, এক(বছর(আটগ(

েরেনুটরর(সটে(শাররেটনর(এক(লাখ(২০(

হাজার(োকা(র ৌতুক(ধা ব(কটর(রবটয়(হয়।(

রবটয়র(সেয়(৮০(হাজার(োকা(পররটশাধ(করা(

হটলও(বারক(রেটক( ায়(অবরশষ্ট(৪০(হাজার(

োকা।(এ(রনটয়(প্রায়ই(তাটদর(েটধয(রববাদ(রলটগ(

োকটতা।(গত(৯(জনু(সকাল(সাটড়(১১োর(রদটক(

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/157798/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A7%AA%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/157798/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A7%AA%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8
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েগ(রদটয়(োোয়(আঘাত(করা(হয়।(গুরুতর(
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ARTICLE 

Domestic violence increases during holidays: study (New Age, 15 June 2020) 

Incidents of domestic and dowry-related violence have increased and sexual violence has fall in Bangladesh during the general holidays 
announced by the government for COVID-19 situation, a study said. Bangladesh Peace Observatory of Dhaka University’s Centre for Genocide 
Studies unveiled the study findings on Sunday. BPO assistant research manager M Humaun Kabir told New Age that they analysed 26 types 
reported violent incidents which took place during March 20 to May 31. He said that though the general holiday began from March 26 and it ended 
on May 30, they analysed the data for 72 days since March 20 to May 31. He said that they compare the data with the previous 72 days. The 
study showed that domestic and dowry-related violence had increased by at least 10 per cent during the time while 194 incidents took place 
across the country. It said that 157 people were killed and 64 were injured in such violent incidents while 85 people were arrested. 

মহামারিকেও জবপকিায়া েধু ষষ ষ অপিাধী চক্র: রেন মাকস েুন ৯৬০ রছনোই ১৭০, নািী ও রশশু রনয ষােন ২৬১৫(সসমো  (১৮(জুন(২০২০) 

' গত কটয়ক রদটন সাতটে রডাটেরিক িাটয়টলটের ( পাররবাররক সরহাংসতার)  রবষটয় বযবস্থা রনটত হটয়টছ। কটরানার এই প্রাদুিবাটবর সেয় র খাটন সটচতন 

োনুষ তাটদর জীবন রনটয় শজিত,  রসখাটন রকছু োনুষ রনটজর জাত রচনাটত রবিেুাে রদ্বধা করটছ না। সাতটে অরিট াটগর সবই স্ত্রীটক স্বােীর প্রহার 

সম্পরকবত। তারা প্রটতযটকই উচ্চরশরিত স্বােী! '  

ঢাকা েহানগর অরতররি পুরলশ সুপার ইফটতখায়রুল ইসলাে রফসুবক িযাোটস এই িয়াংকর তেয তুটল ধটরন। পুরলশ সদর দপ্তটর রখাজঁ রনটয় জানা রগটছ,  

োচব রেটক রে-  এই রতন োটস সারাটদটশ নারী রন বাতটনর ঘেনা ঘটেটছ দুই হাজার ১৪০টে। শুধু তাই নয়,  কটরানা েহাোররর েটধয খুন,  ধষ বে,  চুরর-

রছনতাই ও ধষ বটের েটতা অপরাটধর ঘেনাও প্ররতরদন ঘেটছ। রতন োটস খুন হটয়টছ ৯৬০টে,  রছনতাই ১৭০টে,  নারী রন বাতন ২১৪০টে এবাং রশশু রন বাতন 

৪৭৫টে। 
রকাটনা রকাটনা রিটে অপরাধীরা বতবোন পরররস্থরতর সুট াগ রনটত নতুন নতুন রকৌশলও বযবহার করটছ। রেটে রনই োদক রসজিটকে সদসযরাও। নানা 
রকৌশটল োদক রকনাটবচা চলটছই। গত রতন োটস সারাটদটশ োদকদ্রবয রনয়ন্ত্রে আইটন োেলা হটয়টছ ১১ হাজার ৭৭০টে। 
এ বযাপাটর জানটত চাইটল বাাংলাটদশ েরহলা আইনজীবী সরেরতর সিাপরত অযাডটিাটকে সালো আলী সেকালটক বটলন,  এই সাংকেকাটল নারী ও রশশুটদর 

https://www.newagebd.net/article/108454/domestic-violence-increases-during-holidays-study
https://samakal.com/crime/article/200627234/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0


রদটক েটনাট াগী হটত হটব। অটনটকই রন বাতটনর রশকার হটলও তা প্রকাশ করটছন না। তাই সাহস রনটয় রিকটেেটক কো বলটত হটব। সরকারর-  রবসরকারর 

দপ্তরগুটলার রিকটেটের পাটশ োকা জরুরর। তাটদর আইরন সুরিার বযবস্থা করা না রগটল এ ধরটনর অপরাধ ররাধ করা কটঠন। ঢাকা েহানগর পুরলটশর 
অরতররি করেশনার ( ক্রাইে অযাি অপস)  কৃষ্ণপদ রায় সেকালটক বটলন,  সোটজ অপরাধপ্রবে রলাক পরররস্থরতর সুট াগ রনটত চায়। কটরানা পরররস্থরত 

রোকারবলার পাশাপারশ পুরলশ আইনশঙৃ্খলা পরররস্থরত স্বািারবক রাখটত কাজ কটর  াটে। সম্প্ররত ঢাকায় বড় র  কটয়কটে রছনতাইটয়র ঘেনা ঘটেটছ তার 
প্রায় সব ঘেনার রহসয উদ্ঘােন সম্ভব হটয়টছ। আরও কটয়কটে ঘেনার তদন্ত চলটছ। 

 

গে রেন মাকস ৪৮০ জন নািী- রশশু সরহাংসোি রশোি(সোক ি(েন্ঠ (১৭(জুন(২০২০) 

চাররদটক কটরানা আতি। শত শত োনুষ কটরানায় আক্রান্ত হটেন। োরা  াটেন অসাংখয। এেন দুুঃসেটয়র েটধযও পাররবাররক সরহাংসতা বাড়টছ। গত রতন 
োটস ( োচব রেটক রে)  সরহাংসতার রশকার হটয়টছন চারশ ৮০ জন নারী ও রশশু। এর েটধয দু’ শ ৬৭ জন নারী ও দু’ শ ১৩ জন রশশু। এছাড়া এই সেটয় 

৯০ জন নারী ও একশ ১৬ জন রশশু ধষ বটের রশকার হটয়টছন। আজ বুধবার ( ১৭ জনু)  বাাংলাটদশ েরহলা পররষটদর রদওয়া এক প্ররতটবদটন এ তেয পাওয়া 

রগটছ। রদটশর ১৪টে জাতীয় দদরনক পজেকায় প্রকারশত খবটরর ওপর রিরি কটর প্রকারশত হটয়টছ ওই প্ররতটবদন।  তাটদর প্ররতটবদনই এই িয়ানক খবর 
জানাটনা হয়। েরহলা পররষটদর প্ররতটবদটন আটরা বলা হটয়টছ,  োচব োটস সরহাংসতার রশকার দু’ শ ৪৩ জটনর েটধয একশ ৩৯ জন নারী ও একশ চার 

জন রশশু। তাটদর ৮১ জন ধষ বটের রশকার। এরপ্রল োটস ৫৮ জন নারী ও ৬৪ জন রশশুসহ রোে একশ ২২ জন সরহাংসতার রশকার হটয়টছন। এর েটধয 
৬৮ জন ধষ বটের রশকার হটয়টছন। সব বটশষ রে োটস সরহাংসতার রশকার একশ ১৫ জন। তাটদর ৭০ জন নারী ও ৪৫ জন রশশু। এই োটস ধষ বটের রশকার 
হটয়টছন ৫৭ জন নারী ও রশশু। কটরানার এই দুুঃসেটয়র েটধয নারী ও কনযা রশশুরা শারীররক ও োনরসক রন বাতটনর রশকার হটেন বটলও জানাটনা হয় 
ওই প্ররতটবদটন। একইসটে কটরানা সাংকেকালীন সেটয় সরহাংসতার রশকার নারী ও কনযাটদর আইনশঙৃ্খলা রিাকারী বারহনী,  সরকারর ও রবসরকারর 

রসবাদানকারী সাংস্থাগুটলার কাছ রেটক সহায়তা প্রারপ্তর সুট াগও সীরেত হটয়টছ বটল জারনটয়টছ বাাংলাটদশ েরহলা পররষদ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/17/924115
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1 17 June 20 
 

Daily Star 

16 June 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
availabl

e 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Doctor Urban Doctor arrested for sexually 

harassing patient in Sylhet (Daily Star, 

17 June 2020) 

A doctor was sent to jail yesterday, 
allegedly for sexually harassing a patient 
in his chamber in Sylhet's Bianibazar. Dr 
Jobayer Ahmed was arrested after the 
patient filed a case on Monday night. 
According to the doctor and his family, 
the case was filed to harass him as 
some influential locals do not want him to 
stay in the area. Citing the case 
statement, Beanibazar Police Station 
Officer-in-Charge Zahidul Haque said, 
"The physician sexually harassed the 
patient, a teenage girl, when she went to 
his chamber on Monday." "On 
information, we visited the spot around 
8:30pm that day and found Jobayer 
confined by locals inside his chamber. 
We arrested him following the complaint 
made by the victim," the OC said. 
Jobayer said that he protested against a 
syndicate related to illegal abortion in the 
area earlier in March 2018. Following the 
protest, his chamber was attacked by 

https://www.thedailystar.net/country/doctor-arrested-for-sexual-harassment-in-sylhet-1915893
https://www.thedailystar.net/country/doctor-arrested-for-sexual-harassment-in-sylhet-1915893
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locals and he was forced to stop practice 
for couple of months, the doctor added. 

2 20 June 20 
Jugantor 

19 June 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
Availabl

e 

Not 
available 

Raped Neighbor Urban রসদ্ধদ্ধিগকে রবকয়ি প্ররেশ্রুরে রেকয় 
নািীি শ্লী োহারন(যুগান্তি, ২০ জুন 

২০২০) 

রফসবটুকর োধযটে রপ্রে হটয়রছল। রসই 
সূে ধটর একজন আটরকজটনর কাটছ 
আসা। এ কাটছ আসা রেটক রবটয়র 
প্ররতশ্রুরত রদটয় এক নারীটক একারধকবার 
ধষ বটের অরিট াগ উটঠটছ। এ ঘেনায় ওই 
নারীর োেলায় প্রতারক ওই রপ্ররেক 
রেটহদী হাসান অপুটক বহৃস্পরতবার রাটত 
রগ্রফতার কটর রসজদ্ধরগে োনা পুরলশ। 
অপ ু চাদঁপুটরর েতলব উির োনার 
রসরলে সরদাটরর রছটল। শুক্রবার তাটক 
আদালটত রপ্ররে করা হটয়টছ। তটব 
পুরলটশর অরি াটন ধষ বক অপুটক 
রগ্রফতার করটত পারটলও তার সহট াগী 
রদটলায়ার রহাটসন পারলটয় রগটছ। 
রসজদ্ধরগে োনার ওরস কােরুল ফারুক 
জানান,  ধষ বটের অরিট াটগ আেরা 

রেটহদী হাসান অপুটক রগ্রফতার কটররছ। 
তাটক শুক্রবার আদালটত রপ্ররে করা 
হটয়টছ। 

3 19 June 20 
Naya 

Digantha 

19 June 20 News 
Report 

Female Not 
available 

Not 
availabl

e 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban মে কব বোকটকেি েব  জথকে 
েরুণী উদ্ধাি(নয়া রেগন্ত, ১৯ জুন 

২০২০) 

বখাটেটদর খপ্পর রেটক উদ্ধার কটর এক 
তরুেীটক পররবাটরর কাটছ তুটল রদল 

https://www.jugantor.com/country-news/317799/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://www.jugantor.com/country-news/317799/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/509764/%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/509764/%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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by 
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পুরলশ। পুরলশ সূটে জানায়,  ওই তরুেীর 

বাবার সটে োটয়র ছাড়াছারড় হটয়  ায়। 
এরপর কটয়ক বছর ধটর নারায়েগটে 
একটে িাড়া বাসায় ো ও িাই রবাটনর 
সটে োকত রস। কটয়ক োস আটগ এক 
রদনেজটুরর সাটে রেটয়টের রবটয় হয়। 
এরপর স্বােীর বারড়টত রগটলও রবরশ রদন 
বরনবনা হয়রন। ফটল পুনরায় চটল আটস 
োটয়র কাটছ। ওই তরুেীর োটয়র 
সাংসাটর অিাব অনেন। তারঁ ো অটনযর 
বারড় কাজ কটর সাংসার চালান। সাংসাটর 
অিাব োকায় প্রায়ই োটয়র সাটে ঝগড়া 
হত তরুেীর। শুক্রবার ( ১৯ জনু) দুপুটর 

ওই তরুেী োটয়র সাটে অরিোন কটর 
এক প বাটয় বাসা রেটক রবর হটয় আটস। 
নারায়েগে রেটক লটে  চটল আটসন 
েতলব রপৌরসিার পারনর েযাাংক 
এলাকায় । রসখাটন রনজবন স্থাটন একাকী 
বটস রছটলন। তখন বখাটে  ুবকরা তাটঁক 
অনয জায়গায় রনটয়  াওয়ার জনয 
ধস্তাধজস্ত কটর। রবষয়টে রের রপটয় 
আশপাটশর রলাকজন এরগটয় আসটল ওই 
 ুবটকরা পারলটয়  ান। 

4 18 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

18 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 39 years 40 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural িাজবাড়ীকে ধষ ষণ জচষ্টা মাম ায় 

জগ্রফোি ১(বাাং াকেশ  প্ররেরেন, ১৮(জুন 

২০২০) 

রাজবাড়ীর রগায়ালি উপটজলার উজানচর 

ইউরনয়টনর পূব ব উজানচর নতুনপাড়া গ্রাটের 

রজটলখা রবগে )৩৯( নাটে এক গহৃবধূটক 

ধষ বে রচষ্টায় রগায়ালি ঘাে োনায় োেলা 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/18/540170
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/18/540170
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দাটয়র করা হটয়টছ। বহৃস্পরতবার দুপুটর এ 

ঘেনায় রগায়ালি উপটজলার উজানচর 

ইউরনয়টনর নতুনপাড়া গ্রাটের ইউনুচ 

রশটখর রছটল রো. বোর রশখটক)৪০( 

রগ্রফতার করটছ রগায়ালিঘাে োনা পুরলশ। 

োেলার এজাহার সটূে জানা  ায়, 

বহৃস্পরতবার সকাল সাটড় ৯ োর রদটক 

রজটলখা রবগে োটঠ ছাগটলর ঘাস কােটত 

 ায়। সকাল সাটড় ১১োর সেয় আসারে রো. 

বোর রশখ সাোটদর ধুজে রিটতর েটধয ঘাস 

কাো অবস্থায় রপছন রেটক এটস জরড়টয় ধটর 

ধষ বটের রচষ্টা কটর। আোর ডাক-রচৎকাটর 

োটঠর রলাকজন এরগটয় আসটল বোর রশখ 

পারলটয়  ায়। 

5 18 June 20 
 

Ittefaq 

17 June 20 Police  
Case 

Female RMG 
Worker 

21 years Not 
available 

Murdered Not 
available  

Urban আশুর য়ায় নািী জপাশাে শ্ররমেকে 

শ্বাসকিাকধ হেযা(সইকফফাে (১৮(জুন(

২০২০) 

সািাটরর আশুরলয়ায় এক নারী রপাশাক 

শ্ররেকটক শ্বাসটরাটধ কটর হতযা করা 

হটয়টছ। বুধবার েধযরাটত আশুরলয়ার রবরন 

এলাকার বাবুল রেয়ার োরলকানাধীন বারড়র 

একটে ঘর রেটক ওই নারী শ্ররেটকর লাশ 

উদ্ধার কটরটছ পুরলশ। রনহত রত্না আিার 

)২১ (গাইবান্ধ্ার সুিরগে োনার হলুরদয়া 

গ্রাটের বারসিা। রতরন আশুরলয়ার একটে 

রপাশাক কারখানায় কাজ করটতন। 

আশুরলয়া োনার এসআই আল োেুন 

জানান, খবর রপটয় পরুলশ ঘটরর তালা 

রিটে রত্নার লাশ উদ্ধার কটর। 

প্রােরেকিাটব ধারো করা হটে ওই নারী 

রপাশাক শ্ররেকটক শ্বাসটরাধ কটর হতযা করা 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/159506/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%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
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/159506/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%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
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হটয়টছ। েয়নাতদটন্তর জনয লাশ 

বহৃস্পরতবার রিাটর ঢাকা রেরডটকল কটলজ 

হাসপাতাল েটগ ব পাটঠটয়টছ পুরলশ। এ 

ঘেনায় আশুরলয়া োনায় একটে োেলা 

দাটয়র করা হটয়টছ। রবষয়টে তদন্ত কটর 

রদখা হটে। ঘেনার সাটে জরড়তটদর 

রগ্রফতাটরর রচষ্টা চলটছ। 

6 17 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

17 June 20 Police 
Case 

Female Student 20 years Not 
available 

Raped Neighbor/
Police 

Urban ধামিাইকয় পুর শ সেকসযি রবরুকদ্ধ 

ধষ ষকণি অরভকযাকগ মাম া(সোক ি(েন্ঠ (

১৭(জুন(২০২০) 

ঢাকার ধােরাইটয় রবটয়র প্রটলািন রদটয় 
এক কটলজছােীটক এক পুরলশ সদসয 
ধষ বে কটরটছ বটল অরিট াগ পাওয়া 
রগটছ। এ ঘেনায় পুরলশ সদসযর রবরুটদ্ধ 
বুধবার ধােরাই োনায় োেলা দাটয়র করা 
হটয়টছ। এর আটগ ওই কটলজছােী 
রবটয়র দারবটত পুরলশ সদটসযর বারড়টত 
রতনরদন অবস্থান কটর। সািাটের ো-

বাবা বারড় রেটক অনযে চটল  ায়। এ 
অবস্থায় রেটয়টে আত্মহতযা করার রচষ্টা 
কটর। খবর রপটয় পুরলশ ওই বারড়টত 
রগটয় রেটয়টেটক উদ্ধার কটর োনায় রনটয় 
আটস।  োেলা ও িুিটিাগীর কাছ 
রেটক জানা রগটছ,  বাসনা গ্রাটের 

রোজাটেল হটকর রছটল পুরলশ 
কনটিবল সািাে রহাটসন পাটশর নান্নার 
ইউরনয়টনর রঘুনােপুর গ্রাটের এক 
কটলজছােীর সটে প্রায় এক বছর আটগ 
রোবাইল রফাটন রপ্রটের সম্পকব গটড় 
উটঠ। এরেটধয ওই ছােীটক রবটয়র 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/17/924069
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/17/924069
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প্রটলািন রদটয় ধােরাইটয়র একটে ররটসােব 
রসন্টাটর ও সািাটরর একটে আবারসক 
রহাটেটল রনটয় দদরহক রেলাটেশা কটরন 
সািাে। এ অবস্থায় গত চার োস আটগ 
সািাে তার বাবাটক রনটয় রেটয়র 
বারড়টত রগটয় রেটয়র বাবার কাটছ রবটয়র 
প্রস্তাব রদন। এক প বাটয় র ৌতুক রহটসটব 
নগদ ৫ লাখ োকা ও ৩ িরর স্বে বালাংকার 
দারব কটর সািাটের বাবা। এটত 
কটলজছােীর বাবা এটতা োকা র ৌতুক 
রদটত অস্বীকার কটরন। এরপর রেটক 
সািাে রহাটসন তার রপ্ররেকার সটে 
র াগাট াগ বন্ধ্ কটর রদন।  

7 17 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

14 June 20 Police 
Case 

Female  Housewife Not 
availabl

e 

25 years Gang 
Rape 

 
Video of 

Rape 

Neighbor Rural ফরিেপুকি গৃহবধূকে েুক  রনকয় 

পা াক্রকম ধষ ষণ(সোক ি(েন্ঠ (১৭(জুন(

২০২০) 

ফররদপুটরর চরিদ্রাসন উপটজলার পদ্মা 

নদীর রগাপালপুর ঘাটে গেধষ বটের রশকার 

হটয়টছন এক গহৃবধূ। পটর চার  ুবক রেটল 

গেধষ বটের পর রিরডও ধারে কটর চাদঁা দারব 

কটরটছন। এ ঘেনায় চরিদ্রাসন োনায় 

োেলা করা হটয়টছ। এরই েটধয এক ধষ বকটক 

রগ্রপ্তার কটরটছ পুরলশ। জানা  ায়, ররববার 

(১৪ জনু) রবলা ১১োর রদটক ওই গহৃবধূ দুই 

রশশু সন্তানটক রনটয় ঢাকার উটিটশয রওনা 

হন। রগাপালপুর ঘাটের  ােী ছাউরনটত 

অবস্থানকাটল চার  ুবক তাটক তুটল রনটয় 

পালাক্রটে ধষ বে কটরন। এ সেয় ধষ বটের 

রিরডও ধারে কটরন  ুবকরা। এরপর গত 

দুরদন রিরডও রচে ইন্টারটনটে রছটড় রদওয়ার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/17/924174
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/17/924174
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হুেরক রদটয় গহৃবধূর কাটছ ৩০ হাজার োকা 

চাদঁা দারব কটরন ধষ বকরা। পটর রবষয়টে োনা 

পুরলশটক জানান গহৃবধূ। গতকাল েেলবার 

রাটত ধষ বকটদর চাদঁা রদওয়ার কো বটল 

উপটজলার চরহাজীগে বাজার এলাকা 

রেটক শাহীন রোলযা (২৫) নাটের এক 

ধষ বকটক রগ্রপ্তার কটর পুরলশ। শাহীন রোলযা 

উপটজলার গাজীরটেক ইউরনয়টনর রহোন 

প্রাোরেটকর ডােী গ্রাটের আব্দসু সালাে 

রোলযার রছটল।  

8 18 June 20 
 

Samakal 

17 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 39 years 40 years Attempt 
to rape 

Neighbor Urban জগায়া কে গৃহবধূকে ধষ ষকণি জচষ্টা,  

যুবে জগ্রফোি(সমো , ১৮ জুন 

২০২০) 

রাজবাড়ীর রগায়ালটি বহৃস্পরতবার ৩৯ 
বছর বয়সী এক গহৃবধূটক ধষ বেটচষ্টার 
অরিট াগ পাওয়া রগটছ। এ ঘেনায় 
বহৃস্পরতবার রবটকটল রগায়ালি ঘাে োনা 
োেলা দাটয়র কটরটছন ওই গহৃবধূ। 
এরদটক োেলার পর অরি ুি বোর 
রশখটক ( ৪০)  রগ্রফতার কটরটছ 

রগায়ালি ঘাে োনা োেলার এজাহার 
সূটে জানা  ায়,  হত দররদ্র পররবাটরর 

ওই গহৃবধূ বহৃস্পরতবার রবলা সাটড় 
১১োর রদটক ছাগটলর জনয ঘাস কােটত 
োটঠ  ান। এসেয় বোর রশখ তাটক 
রপছন রেটক জাপটে ধটর ধষ বটের রচষ্টা 
কটরন। গহৃবধূর রচৎকাটর োটঠ কাজ 
করা অনয রলাকজন এরগটয় এটল বোর 
রশখ পারলটয়  ান। রগায়ালি ঘাে োনার 
ওরস আরশকুর রহোন জানান,  ঘেনার 

https://samakal.com/whole-country/article/200627311/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%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/200627311/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%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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পরপরই ওই গহৃবধু োনায় রলরখত 
অরিট াগ কটরন। অরিট াগ রপটয় 
পুরলশ অরি ান চারলটয় অরি ুি বোর 
রশখটক রগ্রফতার কটর এবাং প্রেরেক 
তদটন্ত ঘেনার সতযতা পায়। এ 
পররটপ্ররিটত রবটকটল অরিট াগটে োেলা 
রহটসটব অন্তবিুি করা হটয়টছ। 

9 17 June 20 
 

Kaler 
kantha 

16 June 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

35 years Not 
available 

Murdered  Not 
available 

Urban িাজধানীকে ভবকনি আন্ডািগ্রাউকন্ড 
নািীি মৃেকেহ(সোক ি(েন্ঠ (১৭(জুন(
২০২০) 

রাজধানীর সবুজবাটগর একটে িবটনর 
আিারগ্রাউি রেটক এক নারীর গরলত 
েৃতটদহ উদ্ধার কটরটছ পুরলশ। গতকাল 
েেলবার ( ১৬ জনু)  রদবাগত- রাটত 

সবুজবাটগর কুসুম্বায় জকনক রসরলটের 
১/ ১ নম্বর বারড়র আিারগ্রাউটি জো 

হােুঁ সোন পারন রেটক েৃতটদহটে উদ্ধার 
করা হয়। সবুজবাগ োনার উপপররদশ বক 
এসআই রবীন্দ্রনাে সরকার রবষয়টে 
রনজিত কটরটছন। আইরন প্রজক্রয়া রশটষ 
আজ বুধবার রিাটর েয়নাতদটন্তর জনয 
লাশ ঢাকা রেরডকযাল কটলজ হাসপাতাল 
েটগ ব পাঠাটনা হটয়টছ বটল জানান 
রতরন।  এসআই রবীন্দ্রনাে বটলন,  েৃত 

নারীর বয়স আনুোরনক ( ৩৫)  বছর। 

তার পররচয় পাওয়া  ায়রন। পরটন রছল 
কাটলা জজটের পযান্ট। তটব শরীটরর 
ওপটরর অাংটশ রকছু রছল না। এটে 
হতযাকাণ্ড বটল ধারো করা হটে। 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/17/923983
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/17/923983
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েয়নাতদন্ত প্ররতটবদন পাওয়ার পর েৃতুযর 
প্রকৃত কারে জানা  াটব। 

10 16 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

15 June 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availabl

e 

Not 
available 

Nasty 
picture 

published 
on  

Facebook 

Neighbor Urban আপরফেি ছরব জফসবকুে, ছাত্রীি 

আত্মহেযাকচষ্টা(সোক ি(েন্ঠ (১৬(জুন(

২০২০) 

লক্ষ্মীপুটরর রায়পুটর রপ্রটের প্রস্তাটব রাজজ না 

হওয়ায় এবাং বালযরবটয় রদটত রনটষধ করায় 

ডাব রবটক্রতা রসটজ সু্কলছােীটক তুটল 

রনওয়ার রচষ্টার অরিট াগ উটঠটছ। এর আটগ 

রকৌশটল রজারপূব বক ওই ছােীর আপরিকর 

ছরব রতালা হয়। এরদটক তুটল রনওয়ার রচষ্টায় 

বযে ব হটয় রতালা ছরবগুটলা সাোজজক 

র াগাট াগ োধযে রফসবটুক ছরড়টয় রদওয়া 

হটয়টছ। এ অবস্থায় আত্মহতযার রচষ্টা 

চারলটয়টছ ওই ছােী। ো-ও রটয়টছন চরে 

দুজিন্তায়। এ ঘেনার রবচার রচটয় রসােবার 

(১৫ জনু) সন্ধ্যায় সু্কলছােীর ো রায়পুর 

োনায় চারজটনর রবরুটদ্ধ রলরখত অরিট াগ 

কটরটছন।  গত ঈদুল রফতটরর রদন ইেন 

রকৌশটল ওই ছােীটক ঘুরটত রনটয়  ায়। এ 

সেয় ইেটনর সহট াগীরা সটে রছল। 

একপ বাটয় ছােীর গলায় ও হাটত োকা 

স্বে বালাংকার রছরনটয় রনয় তারা। এ সেয় 

রজারপূব বক তার কটয়কটে আপরিকর ছরব 

রতালা হয়। পটর একটে অটলখা িযাটম্প 

স্বাির রনটয় ছােীটক রছটড় রদওয়া 

হয়।  এরদটক ইেটনর বাবা জাহােীর প্রায়ই 

রোবাইল রফাটন ওই ছােীর োটক কল রদটয় 

তার রছটলর সটে রেটয়র রবটয় রদটত চাপ 

রদয়। রকন্তু বালযরবটয় রদটত রনটষধ করায় গত 

বহৃস্পরতবার দুপুটর সহট াগী আররফ ডাব 

রবটক্রতা রসটজ ছােীটক তুটল রনওয়ার রচষ্টা 

কটর। ছােীর রচৎকাটর আশপাটশর রলাকজন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923584
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923584
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এরগটয় এটল আররফ পারলটয়  ায়। বযে ব 

হওয়ায় রজারপূব বকিাটব রতালা ওই ছােীর 

আপরিকর ছরবগুটলা ররববার (১৪ জনু) 

অপর সহট াগী রাটসল তার রফসবকু 

আইরডটত রপাি কটর। রসখাটন খারাপ রকছু 

রলখাও রপাি কটর রাটছল। এ ঘেনা সহয 

করটত না রপটর ওই ছােী আত্মহতযার রচষ্টা 

কটর। এেন পরররস্থরতটত রেটয়টক রনটয় খুব 

দুজিন্তায় রটয়টছন প্রবাসটফরত রবধবা ো। 

সু্কলছােীর ো জানান, স্বােী োরা  াওয়ার 

পটর রেটয়টক তার (ছােীর ো) বাবার বারড়টত 

ররটখ ওোন চটল  ান। ছুটেটত রতরন রদটশ 

এটসটছন। এখন রেটয়টক রনটয় রতরন 

দুজিন্তায় রটয়টছন। রেটয়টক ররটখ রবটদশ 

রগটল অরি ুিরা তুটল রনটয়  াওয়ার শিা 

করটছন রতরন। এ ঘেনার সুষ্ঠু রবচার চান 

রতরন। রায়পুর োনার এসআই কুিুছ রেয়া 

বটলন, রবষয়টে রনটয় ছােীর ো োনায় রলরখত 

অরিট াগ রদটয়টছন। তদন্ত কটর প্রটয়াজনীয় 

আইনগত বযবস্থা রনওয়া হটব। 

11 16 June 20 
 

Kaler 
kantha 

13 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Medical 
ward boy 

Urban েকিানাকিাগীকে জযৌন হয়িারন, অরভযুক্ত 

ওয়াডষবয় আটে(সোক ি(েন্ঠ (১৬(জুন(

২০২০) 

খুলনা কটরানা রডরডটকটেড হাসপাতাটল 

রচরকৎসাধীন কটরানা আক্রান্ত এক গহৃবধূ 

(২৫) ররাগীটক র ৌন হয়রারনর অরিট াটগ 

অরি ুি ওয়াডববয় নজরুলটক পুরলশ আেক 

কটরটছ। েেলবার (১৬ জনু) রিাটর 

রসানাডাো েটডল োনা পুরলশ েহানগরীর 

হারফজ নগর রেটক তাটক আেক কটর। 

রসানাডাো েটডল োনার পররদশ বক (তদন্ত) 

রাটধ শযাে সরকার রবষয়টে রনজিত 

কটরটছন।  এর আটগ রসােবার (১৫ জনু) 

খুলনায় কটরানাটরাগীটক র ৌন হয়রারনর দাটয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923592
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923592
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ওই ওয়াডববয়টক কতৃবপি চাকররচুযত কটর। 

তাটক পুরলটশর হাটত না রদটয় রছটড় রদওয়ায় 

রনিার ঝড় উটঠ। েরহলা ওয়াটডব পুরুষটক 

দারয়ত্ব রদওয়া ও ওয়াডববয়টক পুরলটশ না 

রদওয়ায় হাসপাতাল কতৃবপটির সোটলাচনা 

শুরু হয়। অটনটকই ওই ওয়াডববটয়র 

দৃষ্টান্তেূলক শাজস্ত দারব কটর।  উটল্লখয, 

কটরানা আক্রান্ত হটয় েহানগরীর এক গহৃবধূ 

গত ৬ জনু খুলনা কটরানা হাসপাতাটল িরতব 

হন। গত ১৩ জনু রাটত এক ওয়াডববয় রপরপই 

পটর ওই ররাগীর কাটছ রগটয় কুপ্রস্তাব রদয়। 

একপ বাটয় ওই ররাগীর শরীটরর স্পশ বকাতর 

স্থাটন হাত রদটয় হয়রারন কটর। রবষয়টে নাস বরা 

রদটখ রফলায় ওয়াডববয় সটর  ায়। এ ঘেনায় 

নজরুল নাটের ওই ওয়াডববয়টক রসােবার 

(১৫ জনু) চাকরর রেটক অবযাহরত রদওয়া হয়। 

12 16 June 20 
 

Kale Kantha 

15 June 20 News 
Report 

Female  Housewife Not 
availabl

e 

Not 
available 

Physical 
assault 

Neighbor 
Rural 

Rural  ক্ষ্মীপুকি ঘকি ঢুকে েইু গৃহবধূকে 

রনয ষােন,  ুটেিাজ(সোক ি(েন্ঠ (১৬(

জুন(২০২০) 

লক্ষ্মীপুটর অটস্ত্রর িয় রদরখটয় দুই গহৃবধূটক 

শারীররক রন বাতন চারলটয় োকাসহ 

স্বে বালাংকার লুটে রনওয়ার অরিট াগ উটঠটছ। 

রসােবার (১৫ জনু) রাটত সদর উপটজলার 

উির হােছাদী ইউরনয়টনর উির হােছাদী 

গ্রাটে এ ঘেনা ঘটে। তটব েেলবার (১৬ জনু) 

দুপুর প বন্ত আইনশঙৃ্খলা রিাকারী বারহনীর 

রকাটনা সহায়তা না পাওয়ার অরিট াগ 

কটরটছন িুিটিাগীরা। এরদটক কটরানা 

পরররস্থরতর কারটে সদর হাসপাতাটল 

প্রােরেক রচরকৎসা রনটয় বতবোটন বারড়টতই 

অবস্থান করটছন পরররস্থরতর রশকার দুই 

নারী। িুিটিাগী ও পররবার জানায়, 

েুটখাশপরা ৫-৬ দবূু বি রাটত স্থানীয় বারসিা 

সরফকুল ইসলাটের ঘটর রঢাটক। পররবাটরর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923600
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923600
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পুরুষ সদসযরা বাইটর রছল তখন। এ সেয় 

তার রছটল প্রবাসটফরত রেজানুর রহোন ও 

তার িাইটয়র স্ত্রী-রশশু সন্তানটদর অটস্ত্রর েুটখ 

জজজে কটর োরধর কটর। এ সেয় ৯৫ হাজার 

োকা ও সাটড় ৪ িরর স্বে বালাংকার লুটে রনটয় 

 ায় তারা। পটর তারা ৯৯৯ রফান কটর। রকন্তু 

স্থানীয় পুরলশ প্রশাসটনর পি রেটক রকাটনা 

সহায়তা পানরন বটল অরিট াগ কটরন 

িুিটিাগীরা। উির হােছাদী ইউরনয়ন 

পররষটদর রচয়ারেযান এেরান রহাটসন নান্নু 

বটলন, দুবৃ বিরা রশশুটদরটক অটস্ত্রর েুটখ 

জজজে কটর লুে কটরটছ। এ সেয় দুই 

গহৃবধূটক তারা শারীররকিাটব রন বাতন 

চালায়। ঘেনাটে পুরলশটক অবরহত করা 

হটয়টছ। লক্ষ্মীপুর সদর েটডল োনার 

িারপ্রাপ্ত কে বকতবা (ওরস) আজজজরু রহোন 

রেয়া জানান, ঘেনাটে খরতটয় রদখা হটে। 

13 16 June20 
 

Samakal 

9 June 20 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

Not 
availabl

e 

Not 
available 

Human 
Traffickin

g  

Neighbor Urban চােরি জেয়াি নাকম েরুণীকে 

জযৌনপরিকে রবদ্ধক্র, যুবে 

আটে(সমো (১৬(জুন ২০২০) 

ঢাকার রপাশাক কারখানায় চাকরর রদয়ার 

রলাি রদরখটয় রাজশাহীর রগাদাগাড়ী রেটক 

এক তরুেীটক রনটয় রগটয় র ৌনপরল্লটত 

রবজক্রর অরিট াটগ আরলফ নাটের এক 

 ুবকটক আেক কটরটছ । রাজশাহী রজলা 
পুরলটশর েুখপাে অরতররি পুরলশ সুপার 

ইফটতখাটয়র আলে জানান, প্রােরেক 

জজজ্ঞাসাবাটদ আরলফ বটলটছন, চাকরর 

রদয়ার নাটে ঢাকায় রনটয়  াওয়ার কো বটল 

রাজবারড়র রদৌলরদয়া র ৌনপরল্লটত ২৫ 

হাজার োকার রবরনেটয় রবজক্র করা হটয়রছল 

ওই তরুেীটক। রতরন আটরা জানান, গত ৯ 

জনু রগাদাগাড়ীর ওই অসহায় তরুেীটক 

ঢাকায় দতরর রপাশাক কারখানায় চাকরর 

https://samakal.com/whole-country/article/200627082/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/200627082/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/200627082/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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রদয়ার প্রটলািটন বারড় রেটক রনটয়  ান 

আরলফ। এরপর তাটক রদৌলরদয়া 

র ৌনপরল্লটত রবজক্র করা হয়। পটর রসােবার 

ওই তরুেী রকৌশটল রসখান রেটক পারলটয় 

আটসন। এরপর ওই তরুেী রনটজর 

পররবারটক রবষয়টে জানান। পররবাটরর পি 

রেটক রবষয়টে রগাদাগাড়ী োনায় জানাটনা 

হয়। পটর রাজশাহীর পুরলশ সুপার 

শরহদুল্লাহর রনটদবশনায় রগাদাগাড়ী 

োনা পুরলটশর একটে দল আরলফটক রাটত 

আেক কটর।  

14 16 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

3 June 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availabl

e 

28 years Sexual 
harassme

nt 

Neighbor  Urban বাকগিহাকট েরুণীকে শ্লী োহারনি 

অরভকযাকগ মাম া(বাাং াকেশ(প্ররেরেন(

১৬(জুন ২০২০) 

বাটগরহাটের রােপাল উপটজলায় ছােলীগ 

রনতা কুদরতী ইেরান রবরুটদ্ধ রবটয়র 

প্রটলািন রদটয় এক তরুেীটত ৩ বছর ধটর 

র ৌন রন বাতন করার অরিট াটগ োনায় নারী 

ও রশশু রন বাতন দেন আইটন োেলা 

হটয়টছ। গত ৩ জনু ২০২০ জরুরর কো 

আটছ বটল ঢাকা রেটক রডটক রনটয় এটস ওই 

রদন রাটত বড়রদয়া এলাকার জকনক বাচ্চুর 

রচাংরড় রঘটরর বাসায় রনটয় শ্লীলতাহারন কটর। 

এক প বাটয় ৪ জনু সকাটল ইেরান ওই 

তরুেীটক তার বারড়টত ররটখ পারলটয়  ায়। 

ওই সেয় ওই তরুেীটক ইেরাটনর আত্মীয় 

স্বজনরা োররপে কটর বারড় রেটক তারড়টয় 

রদয়। এঘেনার পর ওই তরুেী বাদী হটয় 

ছােলীগ রনতার রবরুটদ্ধ নারী ও রশশু 

রন বাতন দেন আইটন োেলা দাটয়র কটর।  

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/16/539589
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/16/539589


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

15 15 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

14 June 20 News 
Report 

Female Disability 
person 

20 years Not 
available  

Raped Neighbor  Urban মানরসে প্ররেবন্ধী জমকয়টট মা হক ও 

বাবা হয়রন জেউ(বাাং াকেশ(প্ররেরেন(১৫(

জুন ২০২০) 

পাবনার(সারঁেয়ায়(এক(োনরসক(প্ররতবন্ধ্ী(

তরুেী(রছটল(সন্তান(প্রসব(কটরটছ।(গতকাল(

ররববার( ১৪(ই(জনু)(কাশীনােপুর(পদ্মা(

হাসপাতাটল(একটে(পেু(সন্তান(প্রসব(কটর(

োনরসক(প্ররতবন্ধ্ী(ওই(তরুেী।((রবড়া(

উপটজলা(স্বাস্থয(কেটপ্লটক্সর(রেরডকযাল(

অরফসার(ডা.(আল(আরেন(জানান, 

উপটজলার(কারশনােপুটর(পদ্মা(রজনাটরল(

হাসপাতাটল(গতকাল(ররববার(সুস্থ, সুির(ও(

ফুেফুটে(এ(নবজাতক(পুেসন্তানটের(জন্ম(

হয়।(প্রশ্ন(হটলা(োনুষরুরপ(নরপশুর(র ৌন(

লালসার(রশকার(হটয়(জন্ম(রনয়া(এ(সন্তাটনর(

বাবা(রক? রক(হটব(তার(বাংশ(পররচয়? রক(

রনটব(তার(দায়িার?।(জানা( ায়, দীঘ বরদন(

ধটর(১৮/২০(বছর(বয়সী(োনরসক(

িারসােযহীন(এই(তরুেী(কারশনােপুর, 

দ্বাররয়াপুর, রবরারহেপুর, চজিশোইল, দুলাই, 

রচনাখড়াসহ(রবরিন্ন(বাজাটর(রঘারাটফরা(

করটতা(ওই(রেটয়টে।(তার(নাে, টঠকানা(

সম্পটকব(রকউই(অবগত(নয়।(খবর(শুটন(

োনরসক(িারসােযহীন(ওই(তরুেীটক(খাদয, 

ঔষধ(ও(আরে বক(সহায়তাসহ(রবরিন্ন(িাটব(

এরগটয়(এটসটছন(কারশনােপুটরর(বযবসায়ী(

স্বপন(খিকার, রবড়া(উপটজলা(স্বাস্থয(

কেটপ্লটক্সর(রেরডকযাল(অরফসার(ডা.(আল(

আরেন, সাব(ইেটপক্টর(রশখ(সজজব, পদ্মা(

রজনাটরল(হাসপাতাটলর(পররচালক(রোুঃ(

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/15/539234
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/15/539234
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সুজন(রহাটসন(এবাং(রবরড(এিাররগ্রটনর(রশখ(

শারহন(ও(রকৌরশক(আহটেদ(অরনকসহ(

প্রেুখ।((তারা(জানান, রবষয়টে(জানটত(রপটর(

োনরবক(রদক(রবটবচনা(কটরনই(আেরা(তার(

পাটশ(এটস(দারঁড়টয়রছ। 

16 15 June 20 
 

Kaler 
kantha 

14 june 20 Police 
Case 

Female Pharmacy 
Trade 

38 years 25 years Sexual 
harassme

nt 

Neighbor Urban জডমিায় নািী ফাকম ষসী বযবসায়ীি 

শ্লী োহারন, জগ্রপ্তাি ১(সোক ি(েন্ঠ (১৫(

জুন(২০২০) 

রাজধানীর রডেরায় ৩৮ বছর বয়টসর এক 

নারী ফাটে বসী বযবসায়ী বযবসায়ী শ্লীলতাহারনর 

রশকার হটয়টছন। এ ঘেনায় িুিটিাগী ওই 

নারী ররববার রাটত রডেরা োনায় বখাটে 

নাজেুল হাসান রাজির (২৫) রবরুটদ্ধ নারী ও 

রশশু রন বাতন আইটনর ১০ ধারায় োেলা 

কটরন। পটর ওই রাটতই পুরলশ লম্পে 

রাজিটক রগ্রপ্তার কটর রসােবার রবলা ১১োয় 

আদালটত পাঠায়।  রডেরা োনার ওরস রো. 

রসজিকুর রহোন বটলন, ওই নারী বযবসায়ী 

রকানাপাড়া এলাকায় একটে ওষুটধর রদাকান 

রনটজই পররচালনা কটরন। এরদটক 

ফাটে বসীটত আসা  াওয়ার পটে রাজি প্রায়ই 

ওই নারীটক কুপ্রস্তাব রদটয় রবরি করত। গত 

ররববার রাত ৮োর রদটক ফাটে বসী বন্ধ্ কটর 

 াওয়ার পটে রকানাপাড়া শাহজালাল সু্কটলর 

রপছটন আসা োে ওই নারীর গরত ররাধ কটর 

রাজি। এ সেয় ওই লম্পে তার র ৌনকােনা 

চররতাে ব করার উটিটশয িুিটিাগীর পরররহত 

কাপড় ও ওড়না ধটর োনাোরন কটর শরীটরর 

স্পশ বকাতর স্থাটন হাত রদটয় শ্লীলতাহারন কটর। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923178
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923178
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এ ঘেনায় নারীটের ডাক রচৎকাটর রাজি 

রদৌটড় পারলটয়  ায়। 

17 15 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

13 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 28 years Raped Neighbor Urban রবকয়ি প্রক াভকন গৃহবধূকে ধষ ষণ, 

যুবকেি রবরুকদ্ধ মাম া(োক ি(েন্ঠ (১৫(

জুন ২০২০) 

রবটয়র প্রটলািটন সাটড় রতন বছর ধটর এক 

গহৃবধূটক (২৫) ধষ বটের অরিট াগ উটঠটছ। 

এ ঘেনায় অরি ুি রো. োেুন রেয়ার (২৮) 

রবরুটদ্ধ োনায় োেলা দাটয়র করা হটয়টছ। 

আে বছর আটগ আরেরগে ইউরনয়টনর 

হাসনাবাদ এলাকার েৃত রেলন রেয়ার 

বাগপ্ররতবন্ধ্ী রছটল রলেন রেয়ার সটে তার 

রবটয় হয়। এ দম্পরতর সাত বছটর একটে পুে 

সন্তান আটছ। রবটয়র পর রেটকই স্বােী তার 

ওপর রন বাতন চালাত। এিাটব রবটয়র সাটড় 

চারবছর অরতবারহত হয়। এরই েটধয 

রাজরেরস্ত্র োেুটনর সটে তার পররচয় হয়। 

পররচটয়র পর দুজটনর েটধয রবশ রকছুরদন 

রফান আলাপ হয়। এক প বাটয় োেুন ওই 

গহৃবধূটক রবটয়র প্রস্তাব রদয়। পটর োেুটনর 

কোেটতা রস তার বাকপ্ররতবন্ধ্ী স্বােীটক 

রডটিাস ব রদয়। এরপর রবটয়র প্রটলািন 

রদরখটয় োনা সাটড় রতনবছর তাটক ধষ বে 

কটর োেুন। সাম্প্ররতক োেুন তাটদর 

েধযকার সম্প বটকর কো অস্বীকার  ায়। এ 

বযাপাটর ওই নারী বটলন, রবটয় প্রটলািন 

রদরখটয় রদটন পর রদন আোটক ধষ বে কটরটছ 

োেুন। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923336
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923336
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18 15 June 20 
 

Samakal 

13  June 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
availabl

e 

Not 
available 

Raped Neighbor Urban মামাি সহায়োয় ২ জন ধষ ষণ েি  

রেকশািী ভারিকে(সমো  ১৫ জুন 

২০২০) 

ইিরুকানীটত োোর বারড়টত রবড়াটত এটস 

এক রকটশারী ধষ বটের রশকার হটয়টছ। 

ঘেনার দু'রদন পর পুরলশ রসােবার দুপুটর 

ওই রকটশারীটক উদ্ধার কটর োনা রহফাজটত 

ররটখটছ। স্থানীয় ও োনা সটূে জানা  ায়, 

এক সপ্তাহ আটগ ওই রকটশারী উপটজলার 

বারলপাড়া গ্রাটে োো বারড়টত রবড়াটত 

আটস। দু'রদন পর রস একই গ্রাটে আটরক 

োোর বারড়টত রবড়াটত  ায় এবাং কটয়ক 

রদন োটক। ওই রকটশারী ঢাকায় তার অনয 

োোর বাসায়  াটব বটল শরনবার সন্ধ্যায় 

বারলপাড়া বাজাটর বাাটসর টেরকে কােটত 

এটল তার োো বাজাটরর বযবসায়ী েরনরটক 

রনটয় রাটত উির বারলপাড়া গ্রাটের করেত 

এক রনতার কাটছ  ায়। রসখাটন তাটক 

োোর সহায়তায় বযবসায়ী েরনরসহ আরও 

একজন ধষ বে কটর। পটর রকটশারীটক তার 

োো রাটতই তার বারড়টত রনটয়  ায়। 

ইিরুকানী োনার ওরস হাবীবুর রহোন 

জানান, ধষ বটের রশকার এক রকটশারীটক তার 

োোর বারড় রেটক উদ্ধার করা হটয়টছ। 

রকটশারীর রকাটনা দারয়ত্বশীল অরিিাবক না 

োকায় রস অরি ুিটদর রবরুটদ্ধ ধষ বটের 

অরিট াগ রদটয়টছ। তার অরিট াটগর 

রিরিটত োেলার প্রস্তুরতসহ আসারেটদর 

রগ্রপ্তাটর অরি ান চলটছ। 

19 15 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

15 June 20 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

19 year Not 
available 

Suicide Not 
Available  

Urban োর য়াকেকি নািী শ্ররমকেি  াশ 

উদ্ধাি(সোক ি(েন্ঠ (১৫(জুন(২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/200626939/%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/200626939/%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923356
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923356
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গাজীপুটরর কারলয়াককর উপটজলার 

রধাপাচালা এলাকার শােীে িািারীর বারড় 

রেটক রসােবার দুপুটর েুরন্ন আিার (১৯) 

নাটে এক নারী শ্ররেটকর গলায় ওড়না 

রপচাটনা লাশ উদ্ধার কটরটছ রেৌচাক ফারঁড় 

পুরলশ। রনহত েুরন্ন আিার জাোলপুর 

রজলার বকসীগে োনার পজিে দটওরচর 

এলাকার আক্রাে রহাটসটনর রেটয়। পুরলশ ও 

এলাকাবাসী সূটে জানা  ায়, রসরাজগে 

রজলার এনাটয়তপুর োনার গরপনােপুর 

এলাকার অরহদুল রশটখর রছটল েরেন 

রশটখর সাটে জাোলপুর রজলার বকসীগে 

োনার পজিে দটওরচর এলাকার আক্রাে 

রহাটসটনর রেটয় েুরন্ন আিাটরর এক বছর 

আটগ রবটয় হয়। রবটয়র পর কাটজর সন্ধ্াটন 

তারা রবশ রকছু রদন আটগ গাজীপুটরর 

কারলয়াককটর আটসন। পটর উপটজলার 

রধাপাচালা এলাকায় শােীে িািারীর বারড়টত 

িাড়া রেটক স্থানীয় রুে ুফযাশন নাটে একটে 

কারখানায় স্বােী স্ত্রী দুজটনই চাকরর কটর 

আসটছন। প্ররত রদটনর েটতা রসােবার 

অরহদুল রশখ কারখানায় চটল  ান। স্ত্রী েুরন্ন 

পটর আসটব বটল বাসায় োটক। পটর রকাটনা 

এক সেয় ঘটরর আড়ার সাটে গলায় ওড়না 

রপরচটয় আত্মহতযা কটর। আত্মহতযার কারে 

জানা  ায়রন। খবর রপটয় রেৌচাক ফারড় 

পুরলশ লাশ উদ্ধার কটর স্বজনটদর 

আটবদটনর রপ্ররিটত লাশ হস্তান্তর কটর। 

রেৌচাক পুরলশ ফারঁড়র এসআই জাোল 

উজিন ঘেনার সতযতা রনজিত কটর বটলন, 

ওই ঘেনায় একটে অপেৃতুয োেলা হটয়টছ। 
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স্বজনটদর আটবদটনর রপ্ররিটত লাশ হস্তান্তর 

কর হটয়টছ। 

21 14 June 20 
 

Samakal 

8 June 20 Police 
Case 

Female Student  19 years Not 
available 

Suicide 
& 
Nasty 
picture 

Neighbor Rural পরিবািকে(আপরফেি(ছরব(জেরেকয়(অথ ষ(

োরব, েক জছাত্রীি(আত্মহেযা((সসমো (

১৪(জুন(২০২০) 

কুরেল্লার বরুড়ায় আপরিকর ছরব রেটসোটর 

পাটঠটয় ব্ল্যাকটেইল কটর অে ব দারব এবাং 

সাোজজক র াগাট াগ োধযে রফসবুটক 

প্রকাটশর হুেরকটত লজ্জায় এক কটলজছােী 

রবষপাটন আত্মহতযা কটরটছ বটল অরিট াগ 

উটঠটছ। ওই কটলজছােী রসাংগুর গ্রাটের 

প্রবাসী ইরলয়াছ রেয়ার রেটয় োররয়া আিার 

গাজী  ) ১৯(। রতরন চট্টগ্রাে ইনরিটেউে 

অব রহলে রেকটনালজজর প্রেেবটষ বর 

রশিােী রছটলন। পুরলশ জানায়, গত রসােবার 

সকাটল ওই কটলজ ােী আত্মহতযা কটরন। 

এরপর তার পররবার গত বহৃস্পরতবার বরুড়া 

োনায় োেলা কটর। োেলা ও কটলজছােীর 

পররবার সূে জানায়, কটলজছােী োররয়া ২ 

বছর আটগ তাটদর পাশ ববতী খলারপাড় 

গ্রাটের জাটবদ েজেুদার নাটে এক  ুবটকর 

সটে রপ্রটের সম্পটকব জরড়টয় পটড়ন। 

রপ্রটের ঘেনাটে জানাজারন হটল োররয়ার 

পররবার ওই  ুবটকর পররবাটরর সটে 

র াগাট াগ কটর তাটদর রছটলটক সাবধান 

করার জনয বটলন। এরপর সোটজর 

েুরজিটদর রনটয় দইু পররবার একসাটে বটস 

রসদ্ধান্ত রনয়, রনজ রনজ পররবার তাটদর 

রছটল-রেটয়টক সাবধান করটব  াটত একজন-

অনযজটনর সটে রকান র াগাট াগ না করটত 

পাটর। রকন্তু জাটবদ পররবাটরর রসদ্ধান্তটক 

অোনয কটর রপ্রটের সম্পকব পূেরায় গটড় 

তুলটত ওই কটলজছােীটক রবরিন্ন কায়দায় 

https://samakal.com/whole-country/article/200626796/%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200626796/%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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প্রস্তাব রদওয়া শুরু কটরন। োররয়া অস্বীকৃরত 

জানাটল তাটক ব্ল্যাকটেইল করা শুরু কটরন। 

সম্পকব না রাখটল রগাপন কযােরায় ধারেকৃত 

আপরিকর ছরব রেটসোটর পাঠাটনা ও 

রফসবটুক প্রকাটশর হুেরক রদন। এছাড়া 

রবরনেটয় রতন লাখ োকা দারব কটরন।  

22 13 June 20 
 

Samakal 

19 May 20 Police 
Case  

Female  Student 17 years 16 years Kidnaped Neighbor Urban অপহিকণি ২২ রেন পি েক জছাত্রী 

উদ্ধাি, বাবা-জছক  জগ্রপ্তাি( সেকাল (১৩(

জনু(২০২০) 

রসরাজগটের উল্লাপাড়ায় অপহরটের 
২২রদন পর কটলজছােী তালহা তাজরনন 
স্বে বাক ( ১৭)  উদ্ধার কটরটছ পুরলশ। 
ঘেনার সটে জরড়ত োকার অরিট াটগ 
ইয়ারেন রহাটসন ( ১৬)  নাটে এক রকটশার 
ও তার বাবা ইোে রহাটসনটক রগ্রফতার 
করা হটয়টছ। অপহৃত স্বে বা উল্লাপাড়া 
রবজ্ঞান কটলজ ও রগ্রপ্তার ইয়ারেন 
রোটেনা আলী রবজ্ঞান সু্কটলর রশিােী। 
তারা উিয়ই উল্লাপাড়া রপৌর শহটরর 
জঝরকড়া েহল্লার বারসিা। অপহৃত স্বে বার 
বাবা শাহাদত রহাটসন অরিট াগ কটরন,  
ইয়ারেন তার রেটয়টক রবরিন্ন সেটয় 
রপ্রটের প্রস্তাব রদটয় আসরছল। রকন্তু স্বে বা 
তাটত রাজী না হটল গত ১৯ রে ইয়ারেন 
ও তার সহট াগীরা বাসা হটত স্বে বাটক 
অপহরে কটর রনটয়  ায়। এ ঘেনায় গত 
২১রে উল্লাপাড়া েটডল োনায় একটে 
অপহরে োেলা কটরন রতরন।  

23 13 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

2018 Police 
Case 

Female Student 17 years 
& 

16 years 

Not 
available 

Human 
Traffickin

g  

Neighbor Rural ভািকে পাচাি হওয়া েইু রেকশািীকে 

জবনাকপাক  হস্তান্তি(বাাং াকেশ(প্ররেরেন, 

১৩ জুন ২০২০) 

দুই বছর অটগ িারটত পাচার হওয়া আসো 

ও ফারহো নাটে দইু রকটশারীটক রবনাটপাল 

https://samakal.com/whole-country/article/200626636/%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%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
https://samakal.com/whole-country/article/200626636/%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%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
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/13/538551
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/13/538551
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রচকটপাষ্ট রদটয় হস্তান্তর করা হটয়টছ। 

গতকাল শুক্রবার রাটত িারতীয় ইরেটগ্রশন 

পুরলশ বাাংলাটদশ ইরেটগ্রশন পুরলটশর কাটছ 

ওই দুই রকটশারীটক হস্তান্তর কটর। রফরত 

আসা আসো খাতুন (১৭) কক্সবাজার রজলার 

কুতুবরদয়া োনার বারসিা ও ফাইো খাতুন 

(১৬) রফরন রজলার ছাগইনাইয়া োনার 

বারসিা। ইরেটগ্রশটন িারপ্রাপ্ত কে বকতবা 

আহসান হারবব জানান, বাাংলাটদশী দুই 

রকটশারী দইু বছর আটগ দালাটলর খপ্পটর 

পটড় সীোন্ত পটে িারটত পাচাটরর পর 

গুজরাে এলাকা রেটক পুরলশ তাটদর আেক 

কটর রজল হাজটত রপ্ররে কটর। পটর রজল 

রেটক রচলটেন রহাে ফর গাল বস 

আহেদাবাদ গুজরাে নাটে একটে এনজজও 

সাংস্থা ছারড়টয় তাটদর রহফাজটত রাখার পর 

দু-রদটশর সাংরশ্লষ্ট েন্ত্রোলটয়র র াগাট াটগর 

োধযটে িারতীয় ইরেটগ্রশটনর পুরলশ 

বাাংলাটদশ ইরেটগ্রশন পুরলটশর কাটছ 

হস্তান্তর কটরটছ। ইরেটগ্রশন কা বক্রে রশটষ 

তাটদরটক রবনাটপাল রপােব োনায় রসাপদব 

করা হটয়টছ।টসখান রেটক বাাংলাটদশী একটে 

এনজজও সাংস্থা তাটদর রহফাজটত রনটয় 

বারড়টত পাঠাটনার বযবস্থা করটব। 

 

ARTICLE 

মহামারিকেও জবপকিায়া েধু ষষ ষ অপিাধী চক্র: রেন মাকস েুন ৯৬০ রছনোই ১৭০, নািী ও রশশু রনয ষােন ২৬১৫(সসমো  (১৮(জুন(২০২০) 

' গত কটয়ক রদটন সাতটে রডাটেরিক িাটয়টলটের ( পাররবাররক সরহাংসতার)  রবষটয় বযবস্থা রনটত হটয়টছ। কটরানার এই প্রাদুিবাটবর সেয় র খাটন সটচতন 

োনুষ তাটদর জীবন রনটয় শজিত,  রসখাটন রকছু োনুষ রনটজর জাত রচনাটত রবিেুাে রদ্বধা করটছ না। সাতটে অরিট াটগর সবই স্ত্রীটক স্বােীর প্রহার 

https://samakal.com/crime/article/200627234/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0


সম্পরকবত। তারা প্রটতযটকই উচ্চরশরিত স্বােী! '  

ঢাকা েহানগর অরতররি পুরলশ সুপার ইফটতখায়রুল ইসলাে রফসুবক িযাোটস এই িয়াংকর তেয তুটল ধটরন। পুরলশ সদর দপ্তটর রখাজঁ রনটয় জানা রগটছ,  

োচব রেটক রে-  এই রতন োটস সারাটদটশ নারী রন বাতটনর ঘেনা ঘটেটছ দুই হাজার ১৪০টে। শুধু তাই নয়,  কটরানা েহাোররর েটধয খুন,  ধষ বে,  চুরর-

রছনতাই ও ধষ বটের েটতা অপরাটধর ঘেনাও প্ররতরদন ঘেটছ। রতন োটস খুন হটয়টছ ৯৬০টে,  রছনতাই ১৭০টে,  নারী রন বাতন ২১৪০টে এবাং রশশু রন বাতন 

৪৭৫টে। 
রকাটনা রকাটনা রিটে অপরাধীরা বতবোন পরররস্থরতর সুট াগ রনটত নতুন নতুন রকৌশলও বযবহার করটছ। রেটে রনই োদক রসজিটকে সদসযরাও। নানা 
রকৌশটল োদক রকনাটবচা চলটছই। গত রতন োটস সারাটদটশ োদকদ্রবয রনয়ন্ত্রে আইটন োেলা হটয়টছ ১১ হাজার ৭৭০টে।(এ বযাপাটর জানটত চাইটল 
বাাংলাটদশ েরহলা আইনজীবী সরেরতর সিাপরত অযাডটিাটকে সালো আলী সেকালটক বটলন,  এই সাংকেকাটল নারী ও রশশুটদর রদটক েটনাট াগী হটত 

হটব। অটনটকই রন বাতটনর রশকার হটলও তা প্রকাশ করটছন না। তাই সাহস রনটয় রিকটেেটক কো বলটত হটব। সরকারর-  রবসরকারর দপ্তরগুটলার 

রিকটেটের পাটশ োকা জরুরর। তাটদর আইরন সুরিার বযবস্থা করা না রগটল এ ধরটনর অপরাধ ররাধ করা কটঠন। ঢাকা েহানগর পুরলটশর অরতররি 
করেশনার ( ক্রাইে অযাি অপস)  কৃষ্ণপদ রায় সেকালটক বটলন,  সোটজ অপরাধপ্রবে রলাক পরররস্থরতর সুট াগ রনটত চায়। কটরানা পরররস্থরত রোকারবলার 

পাশাপারশ পুরলশ আইনশঙৃ্খলা পরররস্থরত স্বািারবক রাখটত কাজ কটর  াটে। সম্প্ররত ঢাকায় বড় র  কটয়কটে রছনতাইটয়র ঘেনা ঘটেটছ তার প্রায় সব 
ঘেনার রহসয উদ্ঘােন সম্ভব হটয়টছ। আরও কটয়কটে ঘেনার তদন্ত চলটছ। 

গে রেন মাকস ৪৮০ জন নািী- রশশু সরহাংসোি রশোি(সোক ি(েন্ঠ (১৭(জুন(২০২০) 

চাররদটক কটরানা আতি। শত শত োনুষ কটরানায় আক্রান্ত হটেন। োরা  াটেন অসাংখয। এেন দুুঃসেটয়র েটধযও পাররবাররক সরহাংসতা বাড়টছ। গত রতন 
োটস ( োচব রেটক রে)  সরহাংসতার রশকার হটয়টছন চারশ ৮০ জন নারী ও রশশু। এর েটধয দু’শ ৬৭ জন নারী ও দু’শ ১৩ জন রশশু। এছাড়া এই সেটয় 

৯০ জন নারী ও একশ ১৬ জন রশশু ধষ বটের রশকার হটয়টছন। আজ বুধবার ( ১৭ জনু)  বাাংলাটদশ েরহলা পররষটদর রদওয়া এক প্ররতটবদটন এ তেয পাওয়া 

রগটছ। রদটশর ১৪টে জাতীয় দদরনক পজেকায় প্রকারশত খবটরর ওপর রিরি কটর প্রকারশত হটয়টছ ওই প্ররতটবদন।  তাটদর প্ররতটবদনই এই িয়ানক খবর 
জানাটনা হয়। েরহলা পররষটদর প্ররতটবদটন আটরা বলা হটয়টছ,  োচব োটস সরহাংসতার রশকার দু’শ ৪৩ জটনর েটধয একশ ৩৯ জন নারী ও একশ চার জন 

রশশু। তাটদর ৮১ জন ধষ বটের রশকার। এরপ্রল োটস ৫৮ জন নারী ও ৬৪ জন রশশুসহ রোে একশ ২২ জন সরহাংসতার রশকার হটয়টছন। এর েটধয ৬৮ 
জন ধষ বটের রশকার হটয়টছন। সব বটশষ রে োটস সরহাংসতার রশকার একশ ১৫ জন। তাটদর ৭০ জন নারী ও ৪৫ জন রশশু। এই োটস ধষ বটের রশকার 
হটয়টছন ৫৭ জন নারী ও রশশু। কটরানার এই দুুঃসেটয়র েটধয নারী ও কনযা রশশুরা শারীররক ও োনরসক রন বাতটনর রশকার হটেন বটলও জানাটনা হয় 
ওই প্ররতটবদটন। একইসটে কটরানা সাংকেকালীন সেটয় সরহাংসতার রশকার নারী ও কনযাটদর আইনশঙৃ্খলা রিাকারী বারহনী,  সরকারর ও রবসরকারর 

রসবাদানকারী সাংস্থাগুটলার কাছ রেটক সহায়তা প্রারপ্তর সুট াগও সীরেত হটয়টছ বটল জারনটয়টছ বাাংলাটদশ েরহলা পররষদ। 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/17/924115
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1 18 June 20 
 

Daily Star 

10 June 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 18 years Raped 
& 
Video of 
Rape 

Neighbor Rural Youth held for rape, spreading video 

(Daily Star, 18 June 2020) 

Police on Tuesday night arrested a youth 

on charge of raping a schoolgirl and 

spreading the video of the incident on 

social media. The arrestee, Syed Turan, 

18, is a resident of Joypasha village in 

Boalmari upazila. Parameshwardi Union 

Parishad (UP) Chairman Nurul Alam said 

thought the incident of rape occurred a 

couple of days ago but the video footage 

of the heinous act went viral since June 

10. The 16-year-old victim is student at a 

local school, the UP chairman said. 

Officer in Charge (OC) of Boalmari 

Police Station Aminur Rahman said after 

coming to know about the video clips 

they detained Turan for quizzing. During 

primary interrogation he confessed his 

involvement in the incidents, the OC 

said, adding that they also asked the 

victim's family members to file a case in 

this regard. 

জবায়া মািীকে রেকশািী ধষ ষকণি রভরডও 

ভাইিা , ধষ ষে জগ্রফোি(বাাং াকেশ  

প্ররেরেন, ১৭(জুন ২০২০) 

 

2 20 June 20 
 

18 June 20 Police 
Case 

Female Child 10 years 
11 years 
13 years 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural েরবিাজ জগ্রপ্তািঃ েন্ত্রমন্ত্র 
জশোকনাি নাকম রেন রশশুকে 

https://www.thedailystar.net/country/news/youth-held-rape-spreading-video-1916273
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/17/539921
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/17/539921
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/20/925221
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/20/925221
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Kaler 
Kantha 

পা াক্রকম ধষ ষণ!  (োক ি েন্ঠ, ২০ 

জুন ২০২০) 

গাইবান্ধ্ার সুিরগটে পযারালাইষ্ট ররাগীটক 
ঝাড়- ফুক ও েন্ত্রতন্ত্র রদটয় সুস্থ করার 

নাটে পালাক্রটে রতন রশশুটক ধষ বে 
কটরটছ এক তারন্ত্রক ও করবরাজ। ওই 
রতন রশশু ধষ বটের অরিট াটগ পুরলশ এই 
িণ্ড তারন্ত্রকটক রগ্রপ্তার কটরটছ। গত ১৮ 
জনু তারন্ত্রক করবরাজ ফারুক রকৌশটল 
ওই গ্রাটের রতনজন ১০, ১১ ও ১৩ বছর 

বয়সী রতন রশশু রেটয়টক রনটয় তন্ত্রেন্ত্র 
রশখার কো বটল ওই বারড়টত রডটক 
রনটয়  ায়। একটে রগাপন ঘটর ওই 
রশশুটদর েন্ত্র রশখাটনার নাটে ধষ বে 
করটতন। এিাটব সারারদন ও গিীর রাত 
প বন্ত ররাগ িাটলা করার নাটে তন্ত্রেন্ত্র 
ও ঝাড়ফুক চালাটতন এই িি 
তারন্ত্রক।  গত ১৭ জনু রস প্রেটে ১৩ 
বছটরর রশশুটক পাটশ রনজবন জায়গায় 
রনটয় ধষ বে কটর। এিাটব পরপর ১৯ জনু 
প বন্ত রতন রশশুটক ধষ বে কটর ওই 
করবরাজ। ধষ বটের পর তাটদর বটলন 
জ্বীন রতাটদর পছি কটরটছ।  া হটয়টছ 
তা কাউটক বলা  াটব না। ঘেনা ফাসঁ 
করটল নাক- েুখ রদটয় রি পটড় েৃতুয 

হটব। রকন্তু গত ১৯ জনু রাটত ১০ 
বছটরর রশশুটে অসুস্থ হটয় পটড়। তার 
বাবা োটক রডটক রনটয় আসা হটল রতন 
জনটক ধষ বটের ঘেনা ফাসঁ হটয়  ায়। 
এটক এটক তারন্ত্রটকর সকল কে বকাণ্ড 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/20/925221


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 

রবররটয় আটস। অবস্থা রবগরতক রদটখ 
ওই তারন্ত্রক পারলটয়  ায়।  

এ ঘেনায় ধরষ বতার রপতা ফকর উজিন 
বাদী হটয় সুিরগে োনায় নারী ও রশশু 
রন বাতন আইটন োেলা দাটয়র করটল 
পুরলশ শুক্রবার রাটত তাটক রগ্রপ্তার 
কটর। রগ্রপ্তার িণ্ড তারন্ত্রকটক প্রােরেক 
জজজ্ঞাসাবাদ রশটষ আদালটতর োধযটে 
রজলহাজটত পাঠাটনা হটয়টছ। 

3 20 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

18 June 20 Police 
Case 

Female Child 13 years 57 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural জনত্রকোনায় রশশু ধষ ষণ জচষ্টাি 
অরভকযাকগ বৃদ্ধ আটে(বাাং াকেশ 

প্ররেরেন, ২০ জুন ২০২০) 

রনেটকানার কলোকািার খারকন ইউরনয়টন 

১১ বছটরর রশশুটক ধষ বে রচষ্টার অরিট াটগ 

রেজানুর রহোন (৫৭) নাটে এক বদৃ্ধটক 

আেক কটরটছ পুরলশ। শরনবার দুপুর ২ োর 

রদটক উপটজলার খারকন ইউরনয়টনর 

রগারবিপুর বাজার রেটক তাটক আেক করা 

হয়। আেক রেজানুর উপটজলার খারকন 

ইউরনয়টনর খারকন গ্রাটের েৃত-আছর 

উজিটনর রছটল। পুরলশ ও স্থানীয় সূটে জানা 

 ায়, গত বহৃস্পরতবার সকাল ১০োর রদটক 

রশশুটে রবকাটশ আসা তার বাবার পাঠাটনা 

োকা রনটত বাজাটর আটস। ওই োকা রনটয় 

বারড় রফরার পটে হঠাৎ বটৃষ্ট শুরু হয়। বটৃষ্ট 

রেটক রিা রপটতই রশশুটে রেজানুর 

রহোটনর রদাকাটনর সােটন আশ্রয় 

রনয়।এসেয় রেজানুর রশশুটেটক ফুসরলটয় 

তার রদাকান ঘটরর রিতটর রনটয়  ায়। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/20/540788
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/20/540788
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রসখাটন রশশুটেটক ধষ বটের রচষ্টা করটল 

রশশুটে রচৎকার রচঁচাটেরচ শুরু কটর। রাস্তার 

পাটশর ওই ঘটর রশশুটে  রচৎকার রশাটন 

আশপাটশর রলাকজন ছুটে এটস তাটক উদ্ধার 

কটর। রশশুটের ো ও বাবা ঢাকায় চাকরর 

করার সুবাটদ রস তার দাদা-দারদর কাটছ রেটক 

স্থানীয় একটে োধযরেক রবদযালটয় ষষ্ঠ 

রশ্ররেটত পটড়।  এ বযাপাটর কলোকািা ওরস 

রো. োজহারুল কররে আেটকর রবষয়টে 

রনজিত কটর বটলন, এ রবষটয় োেলা 

প্রজক্রয়াধীন রটয়টছ। 

4 20 June 20 
 

Naya 
Digantha 

12 June 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 25 years Raped Neighbor Urban ৭ রেন আটকে জিকে সু্ক ছাত্রীকে 
ধষ ষণ(নয়া রেগন্ত, ২০ জুন ২০২০) 

অপহরে কটর সাত রদন আেটক ররটখ 
এক সু্কলছােীটক ( ১৩)  ধষ বে করার 

অরিট াটগ োনায় োেলা দাটয়টরর পর 
পুরলশ অরি ান চারলটয় োেলার প্রধান 
আসারেসহ রতনজনটক রগ্রফতার কটরটছ। 
রগ্রফতারকৃতটদর শরনবার দুপুটর 
আদালটতর োধযটে রজলহাজটত পাঠাটনা 
হয়। োেলার তদন্তকারী কে বকতবা এসআই 
আররফুল ইসলাে এজাহাটরর বরাত রদটয় 
জানান,  উজজরপুর উপটজলা সদটরর েৃত 

শােচুল হক হাওলাদাটরর রছটল আব্দরু 
রহোন ওরটফ পলাশ হাওলাদাটরর সাটে 
গত ২ রেজান রোবাইল রফাটনর রাং 
নাম্বাটর পররচটয়র সূেধটর কালরকরন 
উপটজলার ওই সু্কলছােীর ( ১৩)  পররচয় 

হয়। একপ বাটয় তাটদর েটধয রপ্রটের 
সম্পকব গটড় ওটঠ। রপ্ররেক পলাশ 

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/509772/%E0%A7%AD-%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.dailynayadiganta.com/barishal/509772/%E0%A7%AD-%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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হাওলাদার তার রপ্ররেকার সাটে রদখা 
করার জনয গত ১২ জনু দুপুটর রোবাইল 
রফাটন রগৌরনদী বাসিযাটি রডটক 
আটনন। ওই রদন দুপুটর পলাশ 
হাওলাদাটরর রনতৃটত্ব তার অপর 
সহট ারগরা রজারপূব বক ওই সু্কলছােীটক 
একটে ইজজবাইটক তুটল অপহরে কটর 
রনটয়  ান। এরপর ওই সু্কল ছােীটক সাত 
রদন রবরিন্নস্থাটন আেক কটর ররটখ ধষ বে 
কটর পলাশ। পটর ওই সু্কলছােীর োটয়র 
অরিট াটগর রপ্ররিটত োনা পুরলশ 
অপহৃতা সু্কলছােীটক উদ্ধার কটরন। 
রকটশারীর রদয়া স্বীকাটরাজিেটত পুরলশ 
ওই রতনজনটক রগ্রফতার কটরটছ। 

5 20 June 20 
 

Manobjami
n 

18 June 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 52 years Raped Neighbor Rural পটুয়াো ীকে ৬ বছকিি রশশু ধষ ষণ 

(মানব্জরমন, ২০ জুন ২০২০) 

পেুয়াখালীটত ধলু সরদার ( ৫২)  নােক 

ধষ বক কতৃবক ৬ বছটরর এক রশশু 
ধষ বটের অরিট াগ পাওয়া রগটছ। গত 
বহৃস্পরতবার রবলা ১১ োয় সদর 
উপটজলার কেলাপুর ইউরনয়টনর দরিে 
ধারাজি এলকায় এ ঘেনা ঘটে। রশশুটে 
বতবোটন পেুয়াখালী ২৫০ শ যা রবরশষ্ট 
হাসপাতাটল রচরকৎসাারত আটছ। ধষ বটের 
রশকার রশশুটের ো জানান,  তার স্বােী 

ব্রুনাই প্রবাসী। প্ররতোটসর নযায় এ 
োটসও স্বােী সাংসার খরটচর োকা 
বযাাংটক পাঠায়। বাসায় রছটল ও ৬ 
বছটরর রেটয়টক ররটখ পাশ্ব ববতী 
ইউরনয়টনর খাররজ্জো রসানালী বযাাংক 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231966
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শাখা রেটক োকা উটিালন করটত  ান। 
বারড় রফটর রছটলটক ঘটর রদখটত রপটলও 
রেটয়টক বারড়র পাটশ ঝুপরড় রবড়ার 
েটধয প্ররতটবশী ধলু তার ৬ বছটরর রশশু 
কনযাটক ধষ বে করটছ রদখটত পায়। 
ো’রক রদটখ ধলু লুরে রনটয় রদৌটড় 
পারলটয়  ায়।প্ররতটবশী আবদুল জিার 
জানান,  ধষ বটের রশকার রশশুটে বারড়র 

বাইটর বটস রখলরছল। তার িাই ঘটরর 
েটধয রোবাইল চালাটনায় বযস্ত রছল। 
সুট াগ বুটঝ ধষ বক ধলু রশশুটেটক বারড়র 
পাটশর ঝুপরড়র েটধয রনটয় ধষ বে কটর। 
পেুয়াখালী সদর োনার অরফসার ইনচাজব 
( ওরস)  আখতার রোরটশদ জানান,  

রবষয়টে োে শুনলাে। ঘেনাস্থটল পুরলশ 
রপৌৌঁছাটনার পটর রবস্তাররত বলা  াটব। 

6 18 June 20 
Jugantor 

17 June 20 Police 
Case 

Female Student 10 years 35 years Raped Neighbor Urban রেকশািগকে রশশুকে আটকে জিকে 
ধষ ষণ,  বযবসায়ী জগ্রফোি(যুগান্তি, ১৮ 

জুন ২০২০) 

রকটশারগটের রনকলী উপটজলায় এক 
প্রিাবশালী বযবসায়ীর রবরুটদ্ধ তৃতীয় 
রশ্ররের এক ছােীটক আেটক ররটখ 
ধষ বটের অরিট াগ উটঠটছ। এ ঘেনায় 
োেলা হটল পুরলশ হক রেয়া ( ৩৫)  

নাটে রতন সন্তাটনর জনক বযবসায়ীটক 
রগ্রফতার কটরটছ। বহৃস্পরতবার দুপুটর 
রনকলী োনা পুরলশ ধষ বক হক রেয়াটক 
রকাটেব রসাপদব কটরটছ। জানা রগটছ,  

রসাংপুর বাজার সাংলগ্ন গ্রাটের দররদ্র 
পররবাটরর তৃতীয় রশ্ররেটত পড়ুয়া ওই 

https://www.jugantor.com/country-news/317267/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%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%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/317267/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%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%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%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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ছােীটে প্রচণ্ড বটৃষ্টর সেয় বাজাটরর 
বযবসায়ী এবাং একই গ্রাটের আহটেদ 
আলীর রছটল হক রেয়ার রদাকাটনর 
বারািায় আশ্রয় রনয়। একপ বাটয় হক 
রেয়া তাটক ধটর রনটয় রজারপূব বক 
আেটক ররটখ ধষ বে কটর। এ সেয় 
রশশুটের কান্নাকাটে শুটন আশপাটশর 
রলাকজন রের রপটয় এরগটয় রগটল ধষ বক 
হক রেয়া পারলটয়  ায়। রনকলী োনার 
ওরস রো.  শােসুল আলে রসজিকী 

ঘেনার সতযতা রনজিত কটর জানান,  

বহৃস্পরতবার দুপুটর বযবসায়ী হক রেয়াটক 
এ োেলায় রকটশারগটের আদালটত 
পাঠাটনা হটয়টছ। 

7 19 June 20 
Manobjami

n 

16 June 20 Police 
Case 

Female Student 13 years Not 
available 

Raped 
& 
Video of 
Rape 

Neighbor Rural গাইবান্ধায় সু্ক ছাত্রীকে ধষ ষকণি পি 
রভরডও ধািণ(মানব্জরমন, ১৯ জুন 

২০২০) 

গাইবান্ধ্ার রগারবিগটে ৬ষ্ঠ রশ্ররের 
ছােীটক রবটয়র প্রটলািটন গেধষ বটের রচে 
রিরডও ধারে কটরটছ। এ বযাপাটর 
রগারবিগে োনায় গত েেলবার একটে 
োেলা দাটয়র করা হটয়টছ। এরনটয় 
রতালপাড় শুরু হটয়টছ রগাো 
গাইবান্ধ্াজটুড়। ধরষ বতার স্বজনরা জানায়,  

রগারবিগে উপটজলার শালাোরা 
ইউরনয়টনর পাছপাড়া গ্রাটের বারসিা 
দররদ্র লাল রেয়ার সু্কল পড়ুয়া কনযা। 
স্থানীয় শালাোরা উচ্চ রবদযালটয়র ছােী। 
রস প্ররতরদন বারড় রেটক র  পটে সু্কটল 
আসটতা রসই পটে বখাটে আহসান 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231844
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231844
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হাবীব আকুল তার সহকেীটদর রনটয় 
তাটক কু- প্রস্তাব রদটতা। ঘেনার রদন 

রেটয়টে রাস্তা রদটয় পড়টত  াওয়ার সেয় 
বখাটেরা তাটক রাস্তা রেটক তুটল রনটয় 
 ায়। এক প বাটয় আহসান হাবীবসহ তার 
বখাটে বারহনীর রুটবল রেয়া ও নাটদর 
তাটক েুখ রচটপ ধটর রাস্তা রেটক 
রজারপূব বক একটে োটছর খাোটর রনটয় 
 ায়। রসখাটন তারা রজারপূব বক গেধষ বে 
চালায়। এ দৃশয রোবাইটল ধারে কটর। 
তারপর তারা িয়িীরত রদরখটয় রছটড় 
রদটল রেটয়টে তার বারড়টত রগটয় 
স্বজনটদর কাটছ ঘেনা বটল রদয়। 
রগারবিগে োনা পুরলশ ঘেনাস্থল তদন্ত 
কটর। এ বযাপাটর রগারবিগে োনায় 
একটে োেলা দাটয়র করা হটয়টছ। 
রগারবিগে োনার ওরস রেটহদী হাসান 
বটলন,  এ সম্পটকব অরিট াগ পাওয়া 

রগটছ। পুরলশ প্রটয়াজনীয় বযবস্থা রনটে। 

8 19 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

17 March 
20 

Police 
Case 

Female Not 
available 

15 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban রেকশািীকে অপহিণ েকি ৩ মাস 
আটকে ধষ ষণ,  নািী 

জগ্রফোি(বাাং াকেশ প্ররেরেন, ১৯ জুন 

২০২০) 

বররশাটলর আকগলঝাড়ায় এক রকটশারীটক 
( ১৫)  অপহরটের পর রতন োস আেটক 

ররটখ ধষ বটের অরিট াটগ দাটয়রকৃত 
োেলায় এক নারীটক রগ্রফতার কটরটছ 
পুরলশ। গতকাল বহৃস্পরতবার ( ১৮ জনু)  

রদবাগত রাটত আকরলো রবগে নাটে ওই 
নারীটক রগ্রফতার করা হয়।  বারড়টত 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/19/540476
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/19/540476
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/19/540476
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আকরলোর িাসুর সারহদ রশখ ওরটফ 
সুেনসহ পররবাটরর অনযানয স্বজনরা 
 াতায়াটতর সুবাটদ আসারেটদর সাটে তার 
রবাটনর পররচয় রছল। রসই সূে ধটর গত 
১৬ োচব সন্ধ্যায় সারহদ রশখ েুটঠাটফাটন 
তার রবানটক বারড়র পাটশ রাস্তায় রদখা 
করটত বটল। সারহদ রশটখর সাটে রাস্তায় 
রদখা করটত রগটল রসখাটন সরহদ ও তার 
সহট াগীরা তার রবানটক রজারপূব বক 
অপহরে কটর রোেরসাইটকল র াটগ 
রপটরাজপুর সুেটনর বারড় রনটয় আেটক 
রাটখ।  ১৭ োচব রাটত সুেন রজারপবূ বক 
তার রবানটক ধষ বে কটর। এরপর প্রায় 
রতন োস তার বারড়টত আেটক সুেন 
অবযাহতিাটব তাটক ধষ বে কটর। গত ১০ 
জনু রকৌশটল রসখান রেটক পারলটয় বারড় 
রফটর সব ঘেনা জানায় রস। এ ঘেনায় 
বহৃস্পরতবার রাটত োনায় োেলা কটরন 
রতরন।  োেলার তদন্ত কে বকতবা এসআই 
দতয়বুর রহোন জানান,  অরিট াগ রপটয় 

ওই রাটতই অরি ান চারলটয় ধষ বটে 
সহায়তাকারী আকরলো রবগেটক 
রগ্রফতার করা হয়। অপর আসারেটদর 
রগ্রফতাটর পুরলটশর অরি ান অবযাহত 
রটয়টছ। রন বারততাটক উদ্ধার কটর 
ডািারী পরীিার জনয বররশাটল রপ্ররে 
করা হটয়টছ। 

9 17 June 20 
Dhaka 

Tribune 
 

12 June 20 Police 
Case 

Female Child 11 years 52 years Raped Step 
Daughter 

Urban Man held for raping stepdaughter 

(Dhaka Tribune, 17 June 2020) 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/06/17/man-held-for-raping-stepdaughter
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I came back while the incident was 

happening and was informed by my 

daughter that Rejaul raped her multiple 

times before as well,” said the child’s 

mother. Police have arrested a man for 

reportedly raping his 11-year-old 

stepdaughter in Kaliganj, Jhenaidah. The 

accused, Rejaul Molla, 52, was arrested 

on Tuesday night after a case was filed 

by his wife and the child’s mother against 

him with Kaliganj police station. “On 

June 12, when my daughter was alone in 

the house, my husband raped her. I 

came back while the incident was 

happening and was informed by my 

daughter that Rejaul raped her multiple 

times before as well,” said the child’s 

mother.  “He threatened to kill my child if 

she informs anyone, so it was unknown 

to me. But now I want justice,” added the 

mother. Confirming the incident, Kaliganj 

police station OC Mahfuzur Rahman 

Miah said: “Acting on the case filed by 

the victim’s mother, we arrested the 

accused and sent him to jail through the 

court.” 

10 18 June 20 
 

Samakal 

14 June 20 Police 
Case 

Female Child 5 years Not 
available 

Attempt 
to Rape 

Grand 
Father 

Rural পাাঁচ বছকিি রশশুকে ধষ ষণকচষ্টাি 

অরভকযাকগ োো জগ্রপ্তাি(সমো , ১৮(

জুন ২০২০) 

জয়পুরহাটের পাচঁরবরবটত ৫ বছটরর এক 

রশশুটক ধষ বেটচষ্টার অরিট াগ উটঠটছ 

োেুনুর ররশদ নাটে প্ররতটবশী এক দাদার 

রবরুটদ্ধ। এ ঘেনায় অরি ুি োেুনুর 

https://samakal.com/whole-country/article/200627244/%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%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%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/200627244/%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%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%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


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 

ররশদটক পুরলশ রগ্রপ্তার কটরটছ।  বুধবার 

রাটত রচচঁড়া এলাকা রেটক তাটক রগ্রপ্তার 

করা হয়। োেুনুর ররশদ উপটজলার রচচঁড়া 

গ্রাটের তাটয়ব উজিটনর রছটল। োেলার 

রববরে সূটে জানা  ায়, ররাববার দুপুটর ওই 

রশশু বারড়র পাটশ রখলাধুলা কররছটলা। এ 

সেয় প্ররতটবশী োেুনুর একটে পররতযি ঘটর 

ওই রশশুটক রনটয় রগটয় ধষ বটের রচষ্টা কটর। 

পটর রশশুটের রচৎকাটর প্ররতটবশীরা এটস 

তাটক উদ্ধার কটর। ওই ঘেনায় বুধবার 

সন্ধ্যায় রশশুটের দারদ পাচঁরবরব োনায় োেলা 

কটরন। পুরলশ রাটতই োেনুুরটক রগ্রপ্তার 

কটর। োেলার রবষয় রনজিত কটর পাচঁরবরব 

োনার ওরস েনসুর রহোন বটলন, 

অরি ুিটক রগ্রপ্তার করা হটয়টছ।  

11 17 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

15 June 20 News 
Report 

Female Student 12 years 16 years Raped Neighbor Rural সরেপুকি মােিাসাছাত্রীকে ধষ ষকণি 

অরভকযাগ(োক ি(েন্ঠ, ১৭ জুন ২০২০) 

শরীয়তপুটরর রিদরগে উপটজলার সরখপুটর 

গােছা রদটয় েুখ রবঁটধ তুটল রনটয় ষষ্ঠ রশ্ররের 

এক োদরাসাছােীটক ধষ বটের অরিট াগ 

উটঠটছ। স্বাস্থয পরীিার জনয ১২ বছর বয়সী 

রেটয়টেটক শরীয়তপুর সদর হাসপাতাটল 

িরতব করা হটয়টছ। গত রসােবার দুপুটরর 

উপটজলার রডএেখারল ইউরনয়টনর আফতাব 

উজিন সরকার কাজি গ্রাটে এলাকায় এ ঘেনা 

ঘটেটছ। এ ঘেনায় োেলা করটত চাওয়ায় 

ধরষ বতার পররবারটক হুেরক রদটে ধষ বটকর 

পররবাটরর রলাকজন। ঘেনার পর রেটক 

ধষ বক জয়নাব (১৬) পলাতক রটয়টছ বটল 

জানান ওই রশিােীর স্বজনরা।  োদরাসা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/17/924085
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/17/924085
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ছােীর পররবার ও স্থানীয় সূটে জানা  ায়, 

রসােবার দুপুটর রেটয়টে রগাসল করার জনয 

বারড় রেটক খাটলর রদটক  াজেল। এ সেয় 

পাটশর রোহােদ উল্লাহ সরকার কাজি 

গ্রাটের ইয়ারছন োটলর রছটল জয়নাব োল 

ওৎ রপটত রেটক রেটয়টেটক েুখ রচটপ পাটশর 

কলা বাগাটন রনটয়  ায়। রসখাটন গােছা রদটয় 

েুখ রবঁটধ রশশুটেটক ধষ বে কটর রস। পটর 

তাটক রফটল ররটখ পারলটয়  ায়। সরখপুর 

োনার িারপ্রাপ্ত কে বকতবা (ওরস) এনাে 

রহাটসন বটলন, এখটনা রকউ োনায় এটস 

অরিট াগ কটররন। অরিট াগ রপটল তদন্ত 

পূব বক বযবস্থা গ্রহন করা হটব। 

12 17 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

16 June 20 Police 
Case 

Male Child 8 years 55 years Sexual 
Harassme
nt  

Neighbor Rural ঠােুিগাাঁওকয় রশশুকে জযৌন রনপীড়কনি 

অরভকযাগ(বাাং াকেশ  প্ররেরেন, ১৭(জুন 

২০২০) 

ঠাকুরগাওঁটয় আে খাওয়াটনার প্রটলািন 

রদরখটয় আে বছটরর এক রশশুটক র ৌন 

রনপীড়টনর অরিট াগ উটঠটছ একই 

এলাকার ৫৫ বছর বয়সী এক বটৃদ্ধর 

রবরুটদ্ধ। এ ঘেনার পরপরই রলাকজন 

জানাজারন হটল পারলটয়  ায় রসই অরি ুি। 

অপররদটক, এ ঘেনায় রশশুটের বাবা বাদী 

হটয় সদর োনায় োেলা দাটয়র করটল পুরলশ 

গতকাল েেলবার )১৬ জনু( রাটতই র ৌন 

রনপীড়টকর দুই রছটলটক জজজ্ঞাসাবাটদর 

জনয োনায় ধটর রনটয় আটস। ঘেনাটে 

ঘটেটছ ঠাকুরগাওঁ সদর উপটজলার খাোর 

রিাপলা গ্রাটে। স্থানীয় সটূে জানা  ায়, 

রসােবার )১৫ জনু( রবলা সাটড় ১১োয় 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/17/539919
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/17/539919
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রশশুটে টেরি রদখার জটনয তার ফুফুর বাসায় 

রগটল আব্দলু হাই রশশুটেটক আে খাওয়ার 

কো বটল রনজ বারড়টত রনটয়  ায়। রসখাটন 

তাটক র ৌন রনপীড়টনর রচষ্টা করটল রশশুটে 

রচৎকার করটল পাটশ োকা এক েরহলা 

জানালা রদটয় রদখটত পান। আজ বুধবার )১৭ 

জনু( দুপুটর আে বছটরর রশশুটক 

শ্লীলতাহারনর অরিট াটগ োেলা দাটয়টরর 

রবষয়টে রনজিত কটরটছন সদর োনার 

অরফসার ইনচাজব )ওরস( তানরিরুল ইসলাে। 

13 17 June 20 
 

Prothom 
Alo 

17 June 20 Police 
Case 

Female Child 13 years 
& 

14 years 

Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban ডােঘকিি পরিেযক্ত রসাঁরড়কে েইু 

রেকশািীি  াশ)প্রেে আটলা, ১৭ জুন 

২০২০) 

ব্রাহ্মেবারড়য়ার কসবা উপটজলার 
কুটেবাজাটরর ডাকঘটরর রপছটন পররতযি 
রলাহার রসঁরড় রেটক দুই রকটশারীর ঝুলন্ত 
লাশ উদ্ধার কটরটছ পুরলশ। আজ বুধবার 
সন্ধ্যায় লাশ দুটে উদ্ধার কটর 
েয়নাতদটন্তর জনয ব্রাহ্মেবারড়য়া সদর 
হাসপাতাটলর েটগ ব পাঠাটনা হটয়টছ। 
রনহত রসারনয়া আিার ( ১৩)  রবল্লাল 

রেয়ার রেটয় এবাং সুরাইয়া ( ১৪)  বাবুল 

রেয়ার রেটয়। পুরলশ ও স্থানীয় সূটে 
জানা রগটছ,  রবল্লাল রেয়া ও বাবুল রেয়া 

কসবার কুটেবাজারসাংলগ্ন একটে বয়লার 
রেটল শ্ররেটকর কাজ করটতন। তারঁা স্ত্রী 
ও রছটলটেটয়টদর রনটয় রেটলর পাটশই 
বাসা িাড়া রনটয় োটকন। রসই সূটে 
রসারনয়া ও সুরাইয়া বান্ধ্বী। আজ দুপুটর 
খাওয়ার পর রেটক দুজনটক খুটঁজ পাওয়া 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1663385/%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1663385/%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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 াজেল না। সন্ধ্যার রদটক কুটেবাজাটরর 
ডাকঘটরর রপছটনর পররতযি রলাহার 
রসঁরড়র রনটচর রদটক দুই রকটশারীর ঝুলন্ত 
লাশ রদখটত রপটয় স্থানীয় রলাকজন 
পুরলশটক খবর রদন। 

14 17 June 20 
 

Ittefaq 

16 June 20 Police 
Case 

Female Child 
Disabilty 
Person 

Not 
available 

45 years Raped Neighbor Rural বােপ্ররেবন্ধী রশশুকে ধষ ষকণি 

অরভকযাকগ জগ্রফোি(ইকফফাে, ১৭ জুন 

২০২০) 

চাদঁপুটরর েতলব উির উপটজলায় 

বাকপ্ররতবন্ধ্ী এক রশশুটক ধষ বটের 

অরিট াগ উটঠটছ। এই ঘেনায় অরি ুিটক 

রগ্রফতার কটরটছ পুরলশ। ইকবাল রহাটসন 

)৪৫ (নাটের অরি ুি বযজিটক েেলবা((

)১৬ জনু (রদবাগত রাটত উপটজলার 

ফটতপরু পজিে ইউরনয়টনর দফলাকাজি 

গ্রাে রেটক রগ্রফতার করা হয়। পুরলশ ও 

স্বজনরা জানায়, বহৃস্পরতবার ৯ বছটরর 

বাকপ্ররতবন্ধ্ী রশশুর বারড়র পাটশর বাগাটন 

রনটয় ধষ বে কটর একই এলাকার 

ররকশাচালক ইকবাল রহাটসন। ঘেনার 

রশকার রশশুটে বাকপ্ররতবন্ধ্ী হওয়ায় 

পররবাটরর সদসযটদর রকছুই বলটত পাটররন। 

তটব তার শারীররক অসুস্থতা এবাং আচরটে 

বুঝটত পাটরন, রেটয়র সব বনাশ করা হটয়টছ। 

এ সেয় রশশুটে আকার ইরেটত ইকবাল 

রহাটসনটক রদরখটয় রদয়। তার ো রনটজও 

বাকপ্ররতবন্ধ্ী হওয়ায় ঘেনাটে রনটয় 

রবকায়দায় পটড়ন স্থানীয়রা। এই ঘেনার পর 

গ্রাটে কটয়ক দফায় সারলটশর আটয়াজন 

কটরন স্থানীয় এক রশ্ররের পোটয়ত। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/159036/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/159036/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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একপ বাটয় রবষয়টে োনা পুরলশটক অবরহত 

করা হয়। 

15 16 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

15 June 20 Police 
Case 

Female Child 11 Years 32years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural বারড়কে এো জপকয় ১১ বছকিি রশশুকে 

ধষ ষকণি জচষ্টা, অরভযকু্তকে 

আটে(বাাং াকেশ(প্ররেরেন, ১৬ জুন 

২০২০) 

নাটোটরর বড়াইগ্রাটে ১১ বছর বয়টসর এক 

রশশুটক ধষ বে রচষ্টার ঘেনা ঘটেটছ। রশশুটে 

রগাপালপুটরর একটে ১১ বছটরর সু্কলছােী। 

রসােবার দুপুটরর সেয় ফাকঁা বারড় রপটয় 

রোহােদ ররফক ( ৩২) নাটে এক বযজি 

রশশুটেটক ধষ বটের রচষ্টা কটর। রস পাবনার 

ঈশ্বরদী োনার আেঘররয়া গ্রাটের আব্দলু 

কররে রবনুর সন্তান। স্থানীয়রা জানান, 

রশশুটের বাবা-ো জীরবকার প্রটয়াজটন বারড়র 

বাইটর রছল। একা বারড়টত রগাসল করার 

সেয় হঠাৎ পাটশর বারড়টত রাজরেস্ত্রীর কাজ 

করটত আসা ররফক তার বারড়টত ঢুটক 

পটড়। রশশুটেটক একা রগাসল করটত রদটখ 

ধষ বটের রচষ্টা কটর। রশশুটের রচৎকার শুটন 

এলাকাবাসী ছুটে এটস তাটক হাটতনাটত 

আেক কটর পুরলটশর হাটত তুটল রদয়। এ 

রবষটয় বড়াইগ্রাে োনার িারপ্রাপ্ত কে বকতবা 

রদলীপ কুোর দাস জানান, স্থানীয়রা তাটক 

হাটতনাটত আেক কটর পুরলটশর হাটত তুটল 

রদয়। আেরা তদন্ত রশটষ প্রায়জনীয় 

আইনগত বযাবস্থা গ্রহে করটবা। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/16/539382
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/16/539382
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/16/539382
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16 16 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

15 June 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 20 years Suicide Neighbor Rural জপ্ররমকেি রবচাি জচকয় সুইসাইড জনাট, 

অন্তঃসত্ত্বা সু্ক ছাত্রীি আত্মহেযা! 

(বাাং াকেশ(প্ররেরেন, ১৬ জুন ২০২০) 

‘আোর রপটে জীবটনর বাচ্চা। আরেটতা 

রবঁটচ োকটত ওর রবচার করটত পারলাে না। 

েরার পটর র ন কটঠার রবচার হয়” েৃতুযর 

আটগ এিাটব আটবগঘন সইুসাইড রনাে 

রলটখ দুই োটসর অন্তুঃস্বিা এক সু্কলছােী 

আত্মহতযা কটরটছ। রসােবার সকাল ৭ োর 

রদটক কুটষ্টয়ার কুোরখালী উপটজলার 

বাগুলাে ইউরনটয়র চর রনতাইল পাড়ার পূব ব 

পাড়াটত এ ঘেনা ঘটে। ওই ছােীর নাে 

রসারনয়া খাতুন )১৬(। পুরলশ ও স্থানীয়রা 

জানান, একই এলাকায় জহুরুল হাজীর 

কটলজ পড়ুয়া রছটল জীবটনর )২০( সাটে 

রসারনয়ার প্রায় এক বছর  াবৎ রপ্রে চলরছল। 

এর োটঝ তারা শারীররক সম্পটকব জরড়টয় 

পটড়। সম্পটকবর এক প বাটয় রসারনয়া দুই 

োটসর অন্তুঃস্বিা হটয় পড়টল রবটয়র জনয 

জীবনটক রসারনয়া চাপাচারপ করটত োটক। 

এরপর গত শরনবার জীবটনর সাটে পারলটয় 

 াওয়ার জনয বযাগপে গুরছটয় রাটখ 

রসারনয়া। রকন্তু জীবন পালাটত রাজজ না 

হওয়াই ররববার সন্ধ্যায় জীবটনর বারড়টত ছুটে 

 ায় রসারনয়া। এসেয় জীবটনর ো বাবা রবান 

রেটল রসারনয়াটক োরধর কটর তারড়টয় রদয়। 

রসারনয়া রসাজা বাশঁগ্রাে পুরলশ কযাটম্প রগটয় 

রলরখত অরিট াগ কটর। পুরলশ রবষয়টে রদখা 

হটব বটল আশ্বস্ত কটর রসারনয়াটক বারড় 

রপৌৌঁটছ রদয়। অপোন আর রিাটি রসােবার 

সকাল ৭ োর রদটক সইুসাইড রনাে রলটখ 

রনজ ঘটর ওড়না রপরঁচটয় আত্মহতযা কটর 

রসারনয়া। কুোরখালী োনার ওরস অরফসার 

েজজবুর রহোন জানান, সুইসাইড রনাে রলটখ 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/16/539528
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/16/539528
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রেটয়টে ফাসঁ লারগটয় আত্মহতযা কটরটছ। 

তদটন্তর স্বাটে ব সুইসাইড রনােসহ একটে 

ডাটয়রী জব্দ করা হটয়টছ এবাং সুরতহাল 

ররটপােব প্রস্তুত কটর লাশ েয়নাতদটন্তর জনয 

কুটষ্টয়া সদর হাসপাতাল েটগ ব পাটঠটয়টছ। 

এরদটক ঘেনার পর রেটকই জীবনসহ তার 

পররবাটরর সকল সদসয পলাতক রটয়টছ। 

17 16 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

 

15 June 20 Police 
Case 

Female Child 12 years 26 years 
& 
22 years 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural জনায়াো ীকে চেুথ ষ জশ্রণীি ছাত্রী ধষ ষকণি 

জচষ্টা, আটে ২(োক ি(েন্ঠ, ১৬ জুন 

২০২০) 

রনায়াখালী সদর উপটজলার এওজবারলয়া 

ইউরনয়টন চতুে ব রশ্রেীর এক সু্কল ছােীটক 

(১২) ধষ বে রচষ্টার অরিট াটগ রো. সুেন (২৬) 

ও জারহদ রহাটসন (২২) নাটের দুই  ুবকটক 

আেক কটর পুরলটশ রসাপদব কটরটছ 

এলাকাবাসী। রসােবার সন্ধ্যায় উপটজলার চর 

শুল্লুরকয়া গ্রাটে এ ঘেনা ঘটে। রিকটেটের ো 

শাহীন আিার ও স্থানীয়রা জানান, রবকাটল 

প্ররতটবশী জাহােীর োইিার বারড়র আবুল 

রহাটসটনর ঘটর রেরলরিশন রদখটত  ায় ওই 

সু্কলছােী। এসেয় পাটশ োকা আবুল 

রহাটসটনর রেটয় লারেয়া আিার ঘটরর 

বারহটর রগটল ঘটরর েটধয ওই সু্কলছােীটক 

একা রপটয় তার েুখ রচটপ ধটর রিতটরর 

একটে রুটে রনটয় তার পরটনর জাো-কাপড় 

রছঁটড় ধষ বটের রচষ্টা চালায় লারেয়ার স্বােী 

সুেন। একই সেয় ঘটরর রিতর ডুটক 

ধষ বেটচষ্টায়  ুি হয় সুেটনর শযালক 

জাহােীর োইিাটরর রছটল জারহদ রহাটসন। 

পটর ওই ছােী রচৎকার করটল আশপাটশর 

রলাকজন রগটয় দুই  ুবকটক আেক কটর 

পুরলটশ রসাপদব কটর। সুধারাে েটডল োনার 

পুরলশ পররদশ বক (তদন্ত) েোস বড়ুয়া দুই 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923532
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923532
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 ুবকটক আেটকর রবষয়টে রনজিত কটর 

জানান ঘেনার রবষটয় ওই ছােীটক 

জজজ্ঞাসাবাদ চলটছ। অরিট াটগর রিরিটত 

প্রটয়াজনীয় বযবস্থা রনওয়া হটব। 

18 16 June 20 
 

Ittefaq 

14 June 20 Police 
Case 

Female Child 8 years Not 
available 

Raped 
& 
Murdered 
 

Neighbor Rural বেিগকে রশশুকে ধষ ষকণি পি হেযাি 

অরভকযাগ, মিকেহ উদ্ধাি(১৬(  ইটিফাক)

জনু(২০২০  

রাংপুটরর বদরগটে রনটখাজঁ হওয়ার দুরদন পর 

ররতু েরন নাটে আে বছটরর রশশুর লাশ 

 েুটনশ্বরী নদী রেটক িাসোন অবস্থায় 

উদ্ধার কটরটছ বদরগে োনার পুরলশ। 

স্বজনটদর অরিট াগ, রশশুটেটক ধষ বটের পর 

শ্বাসটরাধ কটর হতযা কটর েরটদহ নদীটত 

রফটল রদটয়টছ দুবিৃ বরা। গত রসােবার দুপুটর 

রশশুটের লাশ উদ্ধার করা হয়। বদরগজ্ঞ 

োনার (ওরস তদন্ত) আররফুল ইসলাে লাশ 

উদ্ধাটরর রবষয়টে রনজিত কটরটছন। 

বদরগজ্ঞ োনার ওরস (তদন্ত) আররফুল আলী 

জানায়, রাংপুটরর বদরগে উপটজলার 

দবরােপরু রেয়াপাড়ার রসালায়োন রহাটসটনর 

আে বছটরর রশশু কনযা ররতু েরন। ১৩ জনু 

বাসা রেটক বান্ধ্বীটদর সাটে রখলাধুলা করটত 

বারড়র অদটূর োটঠ রগটয়রছল। এরপর তার 

আর সন্ধ্ান পায়রন স্বজনরা। এ ঘেনায় 

পররদন ১৪ জনু ররববার রনটখাজঁ ররতু েরনর 

বাবা রসালায়োন রহাটসন বদরগে োনায় 

সাধারে ডায়রর কটর। অবটশটষ রসােবার (১৫ 

জনু) দুপুটর তার েরটদহ পাশ্ব ববতী রেঠাপুকুর 

উপটজলার বড়বালা ইউরনয়টনর ছড়ান 

এলাকায়  েুটনশ্বরী নদীটত িাসোন অবস্থায় 

এক রশশুর লাশ রদখটত পায় এলাকাবাসী। এ 

বযাপাটর রনহত ররতু েরনর বাবা রসালায়োন 

রহাটসন বটলন, ‘আোর রেটয় রখলটত বাসা 

রেটক রবর হটয়  াওয়ার পর দুবৃ বিরা তাটক 

অপহরে কটর রনটয় রগটয় ধষ বে কটর শ্বাসটরাধ 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/158863/%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%AA%E0%A6%B0-%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%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/158863/%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%AA%E0%A6%B0-%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%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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কটর হতযার পর লাশ নদীটত রফটল রদটয়টছ।’ 

বদরগে োনার (ওরস তদন্ত) আররফুল আলী 

বটলন, ‘এখনও রকান োেলা হয়রন এবাং 

কাউটকই রগ্রফতার করা হয়রন। তটব োেলার 

প্রস্তুরত চলটছ।’ রতরন আটরা বটলন, ‘লাটশর 

েয়নাতদটন্তর প্ররতটবদন পাওয়ার পটরই 

প্রকৃত েৃতুযর কারে জানা  াটব।’ 

19 15 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

28 May 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 32 years Kidnaped Neighbor Rural সু্ক ছাত্রীকে অপহিণ েকি রবকয়, আটে 

২)োক ি(েন্ঠ ,১৫ জুন ২০২০( 

নীলফাোরীর রডাোর উপটজলায় অষ্টে 

রশ্ররের এক ছােীটক অপহরে কটর রবটয় 

করার অরিট াটগ অপহরেকারী ও রনকাহ 

ররজজস্ট্রারটক রগ্রপ্তার কটরটছ পুরলশ। 

েেলবার দুপুটর তাটদর আদালটতর োধযটে 

রজলা কারাগাটর পাঠাটনা হটয়টছ। 

অপহরটের রশকার ছােীটের বাবা বাদী হটয় 

েেলবার সকাটল নারী ও রশশু রন বাতন দেন 

আইটন রডাোর োনায় একটে োেলা দাটয়র 

কটরন। রগ্রপ্তারকৃতরা হটলন, রডাোর 

উপটজলার রসানারায় ইউরনয়টনর খােুররয়া 

গ্রাটের েৃত দরবর উজিটনর রছটল োরনক 

ইসলাে (৩২) ও খােুররয়া রসণ্টারপাড়ার 

রনকাহ ররজজস্ট্রার কাজী রো. হারববুর রহোন 

(৬০)। োেলা সূটে জানা রগটছ, রডাোর 

বারলকা রবদযা রনটকতটনর অষ্টে রশ্ররের এক 

ছােীটক রবদযালটয় আসা- াওয়ার পটে 

কটয়ক োস  াবত উিযি কটর আসরছল 

দবদুযরতক রেস্ত্রী োরনক ইসলাে। গত ২৮ রে 

রেটয়টে তার খালার বারড় রবড়াটত  াজেল। এ 

সেয় উপটজলার রেলাপাো এলাকায় দুপুর 

২োর রদটক োরনক তাটক অপহরে কটর 

রোেরসাইটকল র াটগ রনকাহ ররজজস্ট্রার 

হারববুর রহোটনর বারড়টত রনটয়  ায়। 

রসখাটন রেটয়টেটক রজাড় কটর একটে 

কাগটজ স্বাির রনওয়া হয়। োরনক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923702
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/16/923702
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রেটয়টেটক িয়-িীরত রদরখটয় রবটয়র রবষয়টে 

প্রকাশ করটত রনটষধ কটরন। গত  রসােবার 

রবকাটল রেটয়টে তার নানা বারড়  াওয়ার 

সেয় পাোেেকপুর েুছার রোড় নােক স্থাটন 

োরনক তাটক আবারও রজাড় কটর 

রোেরসাইটকটল উঠাটনার রচষ্টা কটর। 

এসেয় রেটয়টের রচৎকাটর এলাকার 

রলাকজন তাটদর আেক কটর রডাোর োনা 

পুরলটশ রদয়।  

20 15 June 20 
 

Kaler 
Kantha 

11 June 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 40 years Raped 
& 
Vedio of 
Raped 

Neighbor Urban ভয় জেরেকয় সপ্তম জশ্রণীি ছাত্রীকে ধষ ষণ, 

ধষ ষে জগ্রপ্তাি(োক ি(েন্ঠ, ১৫ জুন 

২০২০) 

গাজীপুটরর কারশেপুর এলাকায় িয় রদরখটয় 

সপ্তে রশ্রেীর ছােীটক একারধকবার ধষ বটের 

অরিট াগ উটঠটছ আটনায়ার রহাটসন (৪০) 

নাটের এক েুরদ রদাকারনর রবরুটদ্ধ। 

আটনায়ার গাজীপুর রসটে করটপটরশটনর 

কারশেপুর োনার রলাহাককর এলাকার রতন 

রেয়ার রছটল। এ ঘেনায় ছােীর ো বাদী হটয় 

ররববার কারশেপরু োনায় নারী ও রশশু 

রন বাতন দেন আইটন োেলা দাটয়র কটরন। 

ওই োেলায় পুরলশ অরি ুি আটনায়ার 

রহাটসনটক রগ্রপ্তার কটরটছ। োেলার বরাত 

রদটয় পুরলশ জানায়, গত পাচঁ োস আটগ 

বারড়র পাটশ একটে রদাকান রেটক ওই 

রশিােী চা পাতা আনটত  ায়। ওই সুট াটগ 

রদাকারন আটনায়ার রকৌশল খাটেটয় বটল, 

চাপারত বাসায় রটয়টছ চল বাসা রেটক 

রনটব।ওই সেয় আটনায়াটরর বাসায় 

পররবাটরর রকউ রছল না। খারল বাসায় ওই 

ছােীটক রজারপূব বক ধষ বে কটর তা রোবাইটল 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923177
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/15/923177
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রিরডও ধারে কটর। ধষ বটের ওই রিরডও 

রদরখটয় পরবতীটত সু্কল রশিােীটক 

একারধকবার ধষ বে কটর আসরছটলন রতরন। 

গত বহৃস্পরতবার আবারও রজারপূব বক 

ধষ বটের রচষ্টাকাটল ছােীর রচৎকাটর 

এলাকাবাসী এরগটয় রগটল রবষয়টে জানাজারন 

হয়। তটব রবষয়টে সাজাটনা বটল দারব 

কটরটছন অরি ুি ধষ বেকারী আটনায়ার 

রহাটসটনর স্বজনরা। কাটশেপুর োনার উপ-

পররদশ বক দীপির রায় জানান, োেলার 

রপ্ররিটত ধষ বক আটনায়ার রহাটসনটক 

রগ্রপ্তার কটর আদালটত পাঠাটনা হটয়টছ। 

21 15 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

14 June 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

45 years Raped Uncle Rural ধষ ষকণি অরভকযাকগ রপোি মাম া, 

অরভযুক্ত চাচা জগ্রফোি(বাাং াকেশ(

প্ররেরেন, ১৫ জুন ২০২০) 

কুরেল্লার নােলটকাটে রকটশারীটক ধষ বটের 

অরিট াটগ তার আপন চাচা রসাটহলটক 

(৪৫) রগ্রফতার করা হটয়টছ। ওই রকটশারীর 

বাবার দাটয়র করা োেলায় পুরলশ 

রসাটহলটক রগ্রফতার কটর রজলহাজটত 

পাটঠটয়টছ। আদালটত রকটশারী 

স্বীকাটরাজিেূলক জবানবজি রদটয়টছ। 

কুরেল্লা রেরডটকল কটলজ হাসপাতাটল তার 

ডািারর পরীিা সম্পন্ন হটয়টছ। অরিট াগ 

সূটে জানা  ায়, উপটজলার বােড্ডা 

ইউরনয়টনর রহরসয়ারা পূব বপাড়ার আবদুল 

েন্নাটনর রছটল রসাটহল আপন িারতজজটক  

ধষ বে কটর। এটত িারতজজ আে োটসর 

অন্তুঃসত্ত্বা হটয় পটড়। রবষয়টে রনটয় 

সোজপরতরা কটয়ক দফা সারলশ দবঠটক 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/15/539151
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/15/539151


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 

বসটলও রকান সুরাহা না কটর সেয়টিপে 

কটর ধাোচাপা রদয়ার রচষ্টা চালাটল 

সাোজজক র াগাট াগ োধযে রফসবটুক 

বযাপক সোটলাচনার ঝড় ওটঠ। এটত 

এলাকায় উিপ্ত পরররস্থরতর সৃটষ্ট হয়। 

ঘেনাটের সুষ্ঠু রবচার না হটল রকটশারীর িাই 

রাটসল তার রবানটক রনটয় আত্মহতযা করার 

রঘাষো রদয়। রবষয়টে রনটয় ১১ জনু সাংবাদ 

প্রকারশত হটল প্রশাসটনর তৎপরতা শুরু 

হয়। ১৪ জনু রবটকটল নােলটকাে োনার 

অরফসার ইনচাজব (ওরস) বখরতয়ার উজিন 

রচৌধুরী রনজ উটদযাটগ পুরলশ রফাস ব পাটঠটয় 

রকটশারীর িাই রাটসলটক োনায় রনটয় 

আটসন। ওইরদন রাত সাটড় ১০োয় রকটশারী 

এবাং তার রপতাটকও োনায় হাজজর করা হয়। 

রাত ১২োর রদটক রকটশারীর রপতা তার 

রেটয়টক ধষ বটের অরিট াগ এটন আপন 

সটহাদর রসাটহলটক আসারে কটর োনায় 

নারী ও রশশু রন বাতন দেন আইটন োেলা 

কটরন।  

22 15 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

13 June 20 Police 
Case 

Female  Student Not 
available 

18 years 
& 
18 years 

Raped 
& 
Vedio of 
Raped 

Neighbor Rural িাজবাড়ীকে সু্ক ছাত্রীকে ধষ ষকণি 

অরভকযাকগ ২ যুবে জগ্রফোি 

)বাাং াকেশ(প্ররেরেন ,১৫ জুন ২০২০( 

রাজবাড়ীর সদর উপটজলার রােকান্তপুর 

ইউরনয়টনর এক সু্কলছােীটক ধষ বে এবাং 

আপরিকার রিরডও ধারে কটর সাোজজক 

র াগাট াগ োধযটে ছরড়টয় রদওয়ার হুেরকর 

অরিট াটগ রগায়ালি রোড় হটত দুই 

 ুবকটক রগ্রফতার কটরটছ রাজবাড়ী সদর 

োনা পুরলশ। রগ্রফতারকৃতরা হটলা রাজবাড়ী 
সদর উপটজলার রােকান্তপুর ইউরনয়টনর 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/13/538529
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/13/538529
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রােকান্তপুর গ্রাটের করে আলী ফরকটরর 

রছটল রো .আল আরেন  ) ১৮ (এবাং একই 

গ্রাটের বাচ্চু রেয়ার রছটল রো .রবপুল  ) ১৮(।   
শরনবার দুপুটর রাজবাড়ী সদর োনার 

অরফসার ইনচাজব  ) ওরস (স্বপন কুোর 

েজেুদার পটন বাগ্রারফ আইটন দইু  ুবটকর 

রগ্রফতাটরর রবষয়টে রনজিত কটরন(

রাজবাড়ীর সদর োনার পুরলশ পররদশ বক 

তদন্ত রো .আরেনুল ইসলাে জানান, 

রাজবাড়ী সদর উপটজলার রােকান্তপুর 

ইউরনয়টনর রােকান্তপুর গ্রাটে এক সু্কল 

রশিােীটক বারড় রেটক তুটল রনটয় এটস ধষ বে 

কটর দইু  বুক। দুই  ুবটকর ধষ বে ও অনয ছয় 

 ুবটকর পাশরবক রন বাতটন জ্ঞান হাররটয় 

রফটল ওই সু্কল রশিােী। পটর পররবাটরর 

রলাকজন এবাং স্থানীয়রা রখাজঁাখুজঁজর পর 

বারড়র পাটশর একটে বাগাটন ওই সু্কল 

রশিােীটক জ্ঞান হারাটনা অবস্থায় উদ্ধার 

করা হয়। রশিােী সসু্থ হটল প্ররতরদন সন্ধ্যায় 

তাটক র ৌন সম্পটকব রলপ্ত না হটল ধষ বটের 

রিরডও সাোজজক র াগাট াগ  োধযটে রছটড় 

রদবার হুেরক রদয়। হুেরকর রপ্ররিটত গত 

বহৃম্পরতবার সু্কল রশরিকার রপতা বাদী হটল 

োেলা দাটয়র করটল ধষ বটের দাটয় প্রধান দইু 

আসারেটক রগ্রফতার কটর পুরলশ। ধষ বটের 

সেয় ধারে করা রিরডও উদ্ধার এবাং বারক ছয় 

আসারেটক রগ্রফতাটরর রচষ্টা অবযাহত 

রটয়টছ বটল জানায় পুরলশ। 

23 14 June 20 
 

Samakal 

05 June 20 Police 
Case 

Male Child 13 years 
& 

16  years 

Not 
available 

Physical 
Assault 

Neighbor Rural পীিগকে চুরিি অরভকযাকগ রশশু 

রনয ষােকনি ঘটনায় জগ্রপ্তাি ২ (সমো , 

১৪ জুন ২০২০) 

ঠাকুরগাওঁটয়র পীরগটে রোবাইল চুররর 

অরিট াটগ দইু রশশুটক রন বাতটনর ঘেনায় 

ইউরপ সদসয জরহরুল ইসলাে গুড ও 

https://samakal.com/whole-country/article/200626812/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%A8-%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%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%A8
https://samakal.com/whole-country/article/200626812/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%A8-%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%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%A8
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জজয়াবুলটক রগ্রপ্তার করা হটয়টছ। ররাববার 

রিাটর জরহরুলটক রজলার হররপুর 

উপটজলাস্থ তার আত্মীটয়র বারড় রেটক 

র্্ াব এবাং শরনবার রবটকটল রনজ বারড় 

রেটক জজয়াবুলটক রগ্রপ্তার কটর রডরব পুরলশ।  

পীরগে োনার ওরস প্রদীপ কুোর রায় 

রগ্রপ্তাটরর রবষয়টে রনজিত কটরটছন।  জানা 

রগটছ, রসনগাওঁ ইউরনয়টনর রদওধা গ্রাটে 

শররফা খাতুন নাটে এক গহৃবধূটক অকবধ 

সম্পকব গটড় রতালার প্রস্তাব রদন একই 

গ্রাটের রোতাটলব আলী। ওই গহৃবধূ এ 

প্রস্তাটব রাজজ না হওয়ায়  ড় ন্ত্রেূলকিাটব 

রোবাইল চুররর অরিট াটগ তার রছটল সেুন 

(১৩) ও িারতজা করেরুলটক (১৬) ররশ রদটয় 

রবঁটধ রন বাতন করা হয়। এসেয় ওই গহৃবধূ 

বাধা রদটল তাটকও শারীররকিাটব রহনস্থা করা 

হয়।  এ বযাপাটর শররফা খাতুন বাদী হটয় ৫ 

জনু উপটজলার রসনগাওঁ ইউরনয়টনর ৪ 

নম্বর ওয়াডব ইউরপ সদসয জরহরুল ইসলাে, 

রোতাটলব আলী ও জজয়াবলুসহ সাতজটনর 

রবরুটদ্ধ পীরগে োনায় োেলা কটরন। 

রবষয়টে ধাোচাপা রদটত রচষ্টা করটলও 

রন বাতটনর রিরডও সাোজজক 

র াগাট াগোধযটে ছরড়টয় পড়টল রবষয়টে 

প্রশাসটনর নজটর আটস।  শরনবার দুপুটর 

রজলা প্রশাসক ড. রকএে কােরুজ্জাোন 

রসরলে, অরতররি রজলা প্রশাসক আরেনুল 

হক, উপটজলা রচয়ারেযান আখতারুল 

ইসলাে, ইউএনও ররজাউল কররে, 

অরতররি পুরলশ সুপার আবু তাটহর রো. 

আব্দলু্লাহ,্ ওরস প্রদীপ কুোর রায় 
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রন বারততটদর বারড়টত  ান এবাং ঘেনার সটে 

জরড়তটদর দ্রতু আইটনর আওতার আনা হটব 

বটল রিকটেটের সদসযটদর আশ্বস্ত কটরন।  

24 13 June 20 
 

Samakal 

10.02.20 Police 
Case 

Female Child 12 years 50 years Raped Neighbor Rural বৃকদ্ধি রবরুকদ্ধ ধষ ষকণি অরভকযাগ, ৬ 

মাকসি অন্তঃস্বত্ত্বা ৪থ ষ জশ্ররণি 

ছাত্রী(সমকাল, ১৩ জনু ২০২০) 

রপটরাজপটুরর িািাররয়ায় চতুে ব রশ্ররেটত 
পড়ুয়া ছােীটক ( ১২)  ধষ বটের অরিট াগ 
উটঠটছ রফটরাজ রোল্লা ( ৫০)  নাটে এক 
বটৃদ্ধর রবরুটদ্ধ। এটত ওই সু্কলছােী ছয় 
োটসর অন্তুঃস্বত্ত্বা হটয় পটড়টছ।  পুরলশ 
শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ছােীটক উদ্ধার 
কটরটছ। পটর রাটদ রেটয়টের ো বাদী হটয় 
রফটরাজ রোল্লাটক আসারে কটর িািাররয়া 
োনায় োেলা দাটয়র কটরটছন। গত ১০ 
জানুয়ারর সন্ধ্যায় প্ররতটবশী দররদ্র 
কাঠরেরস্ত্রর রশশু রেটয়টক ঘটর একা রপটয় 
রফটরাজ তাটক ধষ বে কটরন। পটর 
রশশুটেটক রতরন প্রােনাটশর িয়িীরত 
রদখান  াটত রস ঘেনা কাউটক না বটল। 
চারোস পর রেটয়টের স্বাস্থযগত পররবতবন 
লিয করটল ঘেনা পররবাটর জানাজারন 
হয়। এরপর হাসান করবর রসাটহব 
হাওলাদার নাটে এক প্রিাবশালীর োধযটে 
রফটরাজ রোল্লা রবষয়টে সাোজজক 
ফয়সালার নাটে ধাোচাপা রদওয়া অপটচষ্টা 
চারলটয় আসরছটলন। শুক্রবার দুপুটর 
রেটয়টে অসসু্থ রবাধ করটল তার পররবার 
রচরকৎসটকর পরােশ ব অনু ায়ী িািাররয়া 
শহটরর একটে রিরনটক আল্ট্রাসটনাগ্রাে 
কটর। এসেয় রন বারতত রেটয়টে ৬ োটসর 
অন্তুঃস্বত্ত্বার রবষয়টে ধরা পটর। পুরলশ খবর 

https://samakal.com/whole-country/article/200626642/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%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%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A7%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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
https://samakal.com/whole-country/article/200626642/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%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%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A7%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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
https://samakal.com/whole-country/article/200626642/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%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%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A7%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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


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 

রপটয় রেটয়টেটক উদ্ধার কটর পররবারসহ 
সন্ধ্যায় োনায় রনটয় আটসন।  

25 13 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

08 June 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 20 years Raped Neighbor Rural রবকয়ি প্রক াভকন সু্ক ছাত্রীকে ধষ ষণ, 

রেনরেন পি উদ্ধাি(বাাং াকেশ(প্ররেরেন, 

১৩ জুন ২০২০) 

ব্রাহ্মেবারড়য়ার নবীনগটর এক সু্কলছােীটক 

অপহরে কটর রবটয়র প্রটলািন রদরখটয় 

ধষ বটের রতন রদন পর ওই ছােীটক উদ্ধার 

কটরটছ পুরলশ। এসেয় অপহরেকারর বখাটে 

 ুবক ররয়াদুল ইসলাে শান্তটক (২০) 

রগ্রফতার করা হয়।  শরনবার রেটয়র ো রশরি 

আিার বাদী হটয় নারী ও রশশু রন বাতন দেন 

আইটন নবীনগর োনায় োেলা কটরন। 

তাটক রজলহাজটত রপ্ররে ও ওই ছােীটক 

রেরডটকল পররিার জনয রজলা সদর 

হাসপাতাটল পাঠাটনা হটয়টছ। সূে জানায়, 

উপটজলার বারড়খলা গ্রাটের ওই রশিােী 

লাউর ফটতহপরু আর.এন.টে উচ্চ বারলকা 

রবদযালটয়র দশে রশ্ররের ওই ছােী গত ৮জনু 

সকাটল বারড় রেটক রবর হয়। এরপর রস 

আর বারড় রফটররন। পাড়া প্ররতটবশী ও 

আত্মীয় স্বজেটদর বারড়টত রখাজঁাখুজঁজ কটর 

ওই ছােীটক না রপটয় তার পররবাটরর ১০জনু 

নবীনগর োনায় একটে রনটখাজঁ সাধারে 

ডাটয়রী কটরন। পটর জানা  ায়, ওই ছােীটক 

রবটয়র প্রটলািন রদরখটয় ওই বখাটে  ুবক 

তার রনজ বারড়টত রনটয়  ায় এবাং ধষ বে কটর।  

 

 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/13/538556
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/13/538556


ARTICLE 

গে রেন মাকস ৪৮০ জন নািী- রশশু সরহাংসোি রশোিস২০২০(জুন(১৭( োক ি(েন্ঠ)চাররদটক কটরানা আতি। শত শত োনুষ কটরানায় 
আক্রান্ত হটেন। োরা  াটেন অসাংখয। এেন দুুঃসেটয়র েটধযও পাররবাররক সরহাংসতা বাড়টছ। গত রতন োটস ( োচব রেটক রে)  সরহাংসতার 
রশকার হটয়টছন চারশ ৮০ জন নারী ও রশশু। এর েটধয দু’শ ৬৭ জন নারী ও দু’শ ১৩ জন রশশু। এছাড়া এই সেটয় ৯০ জন নারী ও একশ 
১৬ জন রশশু ধষ বটের রশকার হটয়টছন। আজ বুধবার ( ১৭ জনু)  বাাংলাটদশ েরহলা পররষটদর রদওয়া এক প্ররতটবদটন এ তেয পাওয়া রগটছ। 
রদটশর ১৪টে জাতীয় দদরনক পজেকায় প্রকারশত খবটরর ওপর রিরি কটর প্রকারশত হটয়টছ ওই প্ররতটবদন।  তাটদর প্ররতটবদনই এই িয়ানক খবর 
জানাটনা হয়। েরহলা পররষটদর প্ররতটবদটন আটরা বলা হটয়টছ,  োচব োটস সরহাংসতার রশকার দু’শ ৪৩ জটনর েটধয একশ ৩৯ জন নারী ও 
একশ চার জন রশশু। তাটদর ৮১ জন ধষ বটের রশকার। এরপ্রল োটস ৫৮ জন নারী ও ৬৪ জন রশশুসহ রোে একশ ২২ জন সরহাংসতার রশকার 
হটয়টছন। এর েটধয ৬৮ জন ধষ বটের রশকার হটয়টছন। সব বটশষ রে োটস সরহাংসতার রশকার একশ ১৫ জন। তাটদর ৭০ জন নারী ও ৪৫ জন 
রশশু। এই োটস ধষ বটের রশকার হটয়টছন ৫৭ জন নারী ও রশশু। কটরানার এই দুুঃসেটয়র েটধয নারী ও কনযা রশশুরা শারীররক ও োনরসক 
রন বাতটনর রশকার হটেন বটলও জানাটনা হয় ওই প্ররতটবদটন। একইসটে কটরানা সাংকেকালীন সেটয় সরহাংসতার রশকার নারী ও কনযাটদর 
আইনশঙৃ্খলা রিাকারী বারহনী,  সরকারর ও রবসরকারর রসবাদানকারী সাংস্থাগুটলার কাছ রেটক সহায়তা প্রারপ্তর সুট াগও সীরেত হটয়টছ বটল 
জারনটয়টছ বাাংলাটদশ েরহলা পররষদ। 

 

মহামারিকেও জবপকিায়া েধু ষষ ষ অপিাধী চক্র: রেন মাকস েুন ৯৬০ রছনোই ১৭০, নািী ও রশশু রনয ষােন ২৬১৫স২০২০(জুন(১৮( সমো ) 

' গত কটয়ক রদটন সাতটে রডাটেরিক িাটয়টলটের ( পাররবাররক সরহাংসতার)  রবষটয় বযবস্থা রনটত হটয়টছ। কটরানার এই প্রাদুিবাটবর সেয় র খাটন সটচতন 

োনুষ তাটদর জীবন রনটয় শজিত,  রসখাটন রকছু োনুষ রনটজর জাত রচনাটত রবিেুাে রদ্বধা করটছ না। সাতটে অরিট াটগর সবই স্ত্রীটক স্বােীর প্রহার 

সম্পরকবত। তারা প্রটতযটকই উচ্চরশরিত স্বােী! '  

ঢাকা েহানগর অরতররি পুরলশ সুপার ইফটতখায়রুল ইসলাে রফসুবক িযাোটস এই িয়াংকর তেয তুটল ধটরন। পুরলশ সদর দপ্তটর রখাজঁ রনটয় জানা রগটছ,  

োচব রেটক রে-  এই রতন োটস সারাটদটশ নারী রন বাতটনর ঘেনা ঘটেটছ দুই হাজার ১৪০টে। শুধু তাই নয়,  কটরানা েহাোররর েটধয খুন,  ধষ বে,  চুরর-

রছনতাই ও ধষ বটের েটতা অপরাটধর ঘেনাও প্ররতরদন ঘেটছ। রতন োটস খুন হটয়টছ ৯৬০টে,  রছনতাই ১৭০টে,  নারী রন বাতন ২১৪০টে এবাং রশশু রন বাতন 

৪৭৫টে। 
রকাটনা রকাটনা রিটে অপরাধীরা বতবোন পরররস্থরতর সুট াগ রনটত নতুন নতুন রকৌশলও বযবহার করটছ। রেটে রনই োদক রসজিটকে সদসযরাও। নানা 
রকৌশটল োদক রকনাটবচা চলটছই। গত রতন োটস সারাটদটশ োদকদ্রবয রনয়ন্ত্রে আইটন োেলা হটয়টছ ১১ হাজার ৭৭০টে। 
এ বযাপাটর জানটত চাইটল বাাংলাটদশ েরহলা আইনজীবী সরেরতর সিাপরত অযাডটিাটকে সালো আলী সেকালটক বটলন,  এই সাংকেকাটল নারী ও রশশুটদর 

রদটক েটনাট াগী হটত হটব। অটনটকই রন বাতটনর রশকার হটলও তা প্রকাশ করটছন না। তাই সাহস রনটয় রিকটেেটক কো বলটত হটব। সরকারর-  রবসরকারর 

দপ্তরগুটলার রিকটেটের পাটশ োকা জরুরর। তাটদর আইরন সুরিার বযবস্থা করা না রগটল এ ধরটনর অপরাধ ররাধ করা কটঠন। ঢাকা েহানগর পুরলটশর 
অরতররি করেশনার ( ক্রাইে অযাি অপস)  কৃষ্ণপদ রায় সেকালটক বটলন,  সোটজ অপরাধপ্রবে রলাক পরররস্থরতর সুট াগ রনটত চায়। কটরানা পরররস্থরত 

রোকারবলার পাশাপারশ পুরলশ আইনশঙৃ্খলা পরররস্থরত স্বািারবক রাখটত কাজ কটর  াটে। সম্প্ররত ঢাকায় বড় র  কটয়কটে রছনতাইটয়র ঘেনা ঘটেটছ তার 
প্রায় সব ঘেনার রহসয উদ্ঘােন সম্ভব হটয়টছ। আরও কটয়কটে ঘেনার তদন্ত চলটছ। 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/17/924115
https://samakal.com/crime/article/200627234/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0


 
Newspaper Scanning: English- Daily Star, Daily Observer, New Age, Dhaka Tribune, Financial Express and Daily Sun 
                                       Bangla- Prothom Alo, Samakal, Bangladesh Protidin, Kaler Kantho, Jugantor, Janokantha,Manobjamin  
                                                      and Ittefaq 
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