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1 9 July 20 
 
Jugantor 

7 July 20 Police 
Case 

Female Child 1 year 30 years Murdered Mother Urban পুকুরে ফেরে সন্তানরক হত্যা কেরেন 

মা(যুগান্তে, ৯ জুোই ২০২০) 

রাজবাড়ীতে পকুুতর ফেতে এক বছতরর 

কন্যাসন্তান্তক হেযার অভিত াগ উতেতছ এক 

মাতের ভবরুতে। এ ঘটন্াে মা হনু্ো ফবগম 

সুমীতক (৩০) ফেেোর কতরতছ পুভেশ। বুধবার 

এ ঘটন্াে ভশশুটটর বাবা আেমগীর ফহাতসন্ 

(৩৯) বাদী হতে স্ত্রীর ভবরুতে মামো কতরতছন্। 

ভবতের পর দাম্পেযজীবতন্ স্বামী-স্ত্রীর মতধয 

মতন্ামাভেন্য হতো। গে মঙ্গেবার দুপুতর 

হন্ুো ফবগম োর এক বছতরর ফমতেতক ভন্তে 

মুরারীপুর োতম োর বাবার বাভড় চতে  ান্। এর 

পর ফসখাতন্ একটট পুকুতর োর 

ফমতেভশশুটটতক ফেতে ফদৌতড় পাভেতে  াওোর 

সমে এোকাবাসীর সতেহ হে। োরা পকুুতর 

ভগতে মৃে অবস্থাে ভশশুটটতক উোর কতরন্।  

2 9 July 20 
 
Kaler Kantho 

9 July 20 News 
Report 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Physical 
assault 
& 
Forced 
abortion 

Husband Urban স্ত্রীে প্রসব বযথা, অজ্ঞান করে সড়রক 

ফেরেই পাোরেন স্বামী!  (কারেে ক,  ৯ 

জুোই ২০২০) 

সড়তকর পাতশই ফখাো জােগাে ভন্তজর গাতে 

থাকা বড় একটট ওড়ন্া ভদতে ভন্তজতক ফেতকই 

সড়তকর পাতশ ভচৎকার করভছতেন্ এক ন্ারী। 

Issue no. 06 

https://www.jugantor.com/country-news/324297/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.jugantor.com/country-news/324297/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932833
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932833
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একজন্ দুইজন্ কতর ফবশ কতেকজন্ পথচারী 

জতড়া হতে জান্া  াে অন্তঃস্বত্ত্বা ওই ন্ারীর 

প্রসব বযথাে কােরাতেন্। পুতরা শরীর রক্ত 

পাভন্তে ফিজা। পতর োাঁতক ফোকচকু্ষর আড়াে 

কতর োোর সাভিিসতক খবর ভদতে োাঁরা দ্রেু 

হাসপাোতে ভন্তে  াে। এই অবস্থাে প্রাে পাাঁচ 

ঘণ্টা পর ভবতকে ৪টার ভদতক ওই ন্ারী জন্ম ফদন্ 

একটট মৃে কন্যা সন্তান্। অন্যভদতক অভেভরক্ত 

রক্তক্ষরণ ও শরীতরর অবস্থা দুব িে হওোে 

প্রসূভে ন্ারীর অবস্থা শঙ্কাটাপন্ন বতে জান্া 

ফগতছ। আজ বহৃস্পভেবার সকাতে এ মম িাভন্তক 

ঘটন্াটট ঘতটতছ ঈশ্বরগঞ্জ উপতজোর 

কান্ুরামপুর-ত্রিশাে সড়তকর মধুপুর বাজাতর 

একটট মাদরাসার সামতন্। োোর সাভিিস 

ঘটন্াস্থতে আসার আতগ ওই ন্ারী 

ফচোরমযান্তক জান্ান্, োাঁর ন্াম রূপা আক্তার 

(২৫)। ভেভন্ ফশরপুর ফজোর আব্দেু মান্নান্ 

েভকর ন্াতম একজন্তক ভবতে কতর ভেভন্ 

গাজীপুতরর  জেতদবপুর এোকাে বসবাস 

কতরন্। ট্রাতকর ফহেপার স্বামী মান্নান্ েভকর 

ভবতের পর ফথতক খুব একটা ফদখবাে কতরন্ভন্। 

এ অবস্থাে ভেভন্ অন্তঃস্বত্ত্বা হতে বাচ্চা ন্ষ্ট 

করারও হুমভক ভদতো। ভেভন্ ভন্তজতক স্বামীর 

কাছ ফথতক আড়াতে ফরতখই ভদন্পার 

করভছতেন্। এর মতধয বাচ্চা প্রসতবর সমে এতে 

শরীতর ফদখা ফদে ভবভিন্ন ধরতন্র সমসযা। এই 

অবস্থাে গে বুধবার রাতে ভকছু ওষুধ এতন্ ফখতে 

ফদে স্বামী মান্নান্। এরপর আর ভকছু বেতে 

পাতরভন্। পতর আজ বহৃস্পভেবার ফিাতর জ্ঞান্ 

ভেরতে ভেভন্ ফদতখন্ এইটা োাঁর অপভরভচে 

জােগা। এখাতন্ই ফের প্রসব বযথা শুরু হে। 
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োাঁর ধারণা স্বামী োাঁতক এখাতন্ ফেতে ফরতখ 

পাভেতে  াে। ঈশ্বরগঞ্জ উপতজো স্বাস্থয ও 

পভরবার পভরকল্পন্া ো.নু্রুে হুদা খান্ জান্ান্, 

কেিবযরে ফসভবকা োাঁতক জাভন্তেতছন্ ওই 

ন্ারীর শরীতরর ওপর অতন্ক ধকে ফগতছ। 

ভিেতর বাচ্চার অবস্থার উতটা ভছে। অতন্ক 

রক্তক্ষরণ হতেতছ। সটেক সমতে হাসপাোতে 

ভন্তে ফগতে সন্তান্তক বা াঁচাতন্া ফ তো। 

3 11 July 20 
 
Prothom Alo 

2 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Murdered Husband Urban ননরোোঁরজে আট নিন পে নমেে গৃহবধূে 

োশ  (প্রথম আরো  ১১ জুোই ২০২০) 

ত্রিন্াইদতহ ভন্তখা াঁতজর আট ভদন্ পর এক 

গহৃবধূর গভেে োশ পাওো ফগতছ। শভন্বার 

ভবতকে পা াঁচটার ভদতক দভক্ষণ রামন্গতরর পাতশ 

ফোঁ েুেভবে এোকা ফথতক োশটট উোর কতর 

পুভেশ। ওই গহৃবধূর ন্াম ফমৌসুভম খােুন্ (২৪)। 

ভেভন্ ২ জেুাই রাতে ো াঁর বাবার বাভড় ফথতক 

ভন্তখা াঁজ হন্। ফমৌসুভম এক সন্তাতন্র জন্ন্ী। 

পভরবার সূি জান্াে, পাাঁচ বছর আতগ কােীগঞ্জ 

ফপৌরসিার খতেরেো োতম ফরাকন্ উদ্দীতন্র 

সতঙ্গ ভবতে হতেভছে ফমৌসুভমর। ো াঁর চার বছতরর 

এক ফছতে আতছ। স্বামীর সংসাতর বভন্বন্া ন্া 

হওো দীঘ িভদন্ ধতর বাবার বাভড়তেই বসবাস 

করভছতেন্ ফমৌসুভম। মাতিমতধয স্বামী ফসখাতন্ 

আসা- াওো করতেন্। ভন্হে ফমৌসুভমর িাই 

সুজন্ ফহাতসন্ জান্ান্, ২ জেুাই এক আত্মীে 

অসুস্থ থাকাে ো াঁর মা চার বছতরর িাগতন্তক 

সতঙ্গ ভন্তে ওই আত্মীতের বাভড়তে  ান্। ওই 

ভদন্ ো াঁর বাবাও বযবসাভেক কাতজ ফন্াোপাড়া 

ভছতেন্। বাভড়তে শুধু ো াঁর ফবান্ আর 

ফবান্জামাই ভছতেন্। ৩ জেুাই ো াঁর িভিপভে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668385/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668385/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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সকাতে প্রভেতবশীতদর জান্ান্, ভদবাগে রাে 

ভেন্টার পর ফথতক ফমৌসুভমতক পাওো  াতে 

ন্া। ভেভন্ ঘুভমতে ভছতেন্, ঘমু ফথতক উতে 

ফদতখন্ ফমৌসুভম ফকাথাও ফন্ই। এরপর ওই ভদন্ 

িভিপভে ফরাকন্ ভন্তজই ত্রিন্াইদহ সদর থান্াে 

একটট সাধারণ োতেভর কতরন্। পভরবাতরর 

সবাই ভবভিন্ন স্থাতন্ ফখা াঁজাখুাঁত্রজ কতরতছন্। আর 

ো াঁর িভিপভে ফরাকন্ একটট ছাগে ভবত্রি কতর 

টাকা ভন্তে স্ত্রীতক খুাঁজতে  াওোর কথা বতে 

ভেভন্ও ভন্তখা াঁজ হন্। ত্রিন্াইদহ সদর থান্ার 

িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) ভমজানু্র রহমান্ 

বতেন্, ঘটন্াস্থতে পুভেশ পাোতন্া হতেতছ। 

ঘটন্া সম্পতকি এখন্ই ভব্াভরে বো  াতে ন্া। 

4 11 July 20 
 
Kaler Kantho 

10 July 
20 

Police 
Case 

Male Elderly man 61 years 47 years 
& 
19 years 

Attempt 
to murder 

Wife 
&  
Son 

Rural বাবারক হত্যারেষ্টা, ফেরে-মা আটক 

(কারেে ক,  ১১ জুোই ২০২০) 

ভসতেতটর ভবশ্বন্াতথ পাভরবাভরক কেতহর ফজর 

ধতর আব্দরু রহমান্ ন্াতমর ষাতটার্ধ্ ি বেৃতক স্ত্রী-

ফছতে ভমতে ভবষপান্ করাতন্ার ফচষ্টার অভিত াগ 

পাওো ফগতছ। শুিবার সন্ধ্যাে উপতজোর 

অেংকারী ইউভন্েতন্র োেতটক োতমর আব্দরু 

রহমাতন্র বসেঘতর এ ঘটন্া ঘতট। শুিবার 

রাতেই বেৃ আব্দরু রহমাতন্র স্ত্রী োে ভবভব (৪৭) 

ও ফছতে রুতহে ভমো (১৯)-তক আটক কতরতছ 

থান্া পুভেশ। এ ঘটন্াে আজ শভন্বার সকাতে 

আব্দরু রহমান্ বাদী হতে স্ত্রী ও ফছতেতক আসাভম 

কতর ভবশ্বন্াথ থান্াে হেযার ফচষ্ঠা মামো দাতের 

কতরতছন্।পভুেশ জান্াে, পাভরবাভরক কেতহর 

ফজর ধতর শুিবার সন্ধ্যা সাতড় ৭টাে োেতটক 

োতমর মেৃ মরম আেীর ফছতে আব্দরু 

রহমাতন্র খাবার পাভন্র সাতথ ভবষ ভমভশতে োতক 

হেযার ফচষ্টা কতরন্ োর স্ত্রী োে ভবভব ও ফছতে 

রুতহে ভমো। ভকন্তু আব্দরু রহমান্ খাবার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/11/933473
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পাভন্তে ভবতষর গন্ধ্ ফপতে ভেভন্ ো পান্ ন্া কতর 

ভবষেটট থান্া পুভেশতক অবভহে কতরন্। 

অভিত াগ ফপতে থান্া পুভেতশর এসআই 

ইমরুতের ফন্েৃতে পুভেশ োৎক্ষভণকিাতব 

ঘটন্াস্থতে উপভস্থভে হতে অভি ুক্ত োে ভবভব ও 

রুতহে ভমোতক আটক কতর থান্াে ভন্তে আতস। 

এরপর আটককৃেতদর অভি ুক্ত কতর থান্াে 

মামো দাতের কতরন্ আব্দরু রহমান্। 
5 10 July 20 

 
Prothom Alo 

10 July 
20 

News 
Report 

Male Elderly man 60 years 40 years Physical 
assault 

Son Rural বাবারক নশকরে ফবোঁরধ ফেরেরেন ফেরে 

 (প্রথম আরো  ১০ জুোই ২০২০) 

মান্ভসক ফরাগী আখযা ভদতে বাবাতক প্রাে ভেন্ 

বছর ধতর ঘতরর একটট কতক্ষ ভশকতে ফবাঁতধ 

রাখার অভিত াগ উতেতছ ফছতের ভবরুতে। 

ঘটন্াটট ফন্িতকান্ার দুগ িাপুর উপতজোর 

বাকেতজাড়া ইউভন্েতন্র ভপপুেন্ারী োতমর। 

ভশকতে বা াঁধা ওই বাবার ন্াম েুে ভমো (৬০)। 

আর অভি ুক্ত ো াঁর ফছতে হতেন্ আবু হাভন্ে 

(৪০)। ভেভন্ োতমর একটট হাভেত্রজো মাদ্রাসাে 

ভশক্ষকো কতরন্। অসহাে েুে ভমো এ অবস্থা 

ফথতক মুত্রক্ত ফপতে স্থান্ীে প্রশাসতন্র হ্তক্ষপ 

কামন্া করতছন্। স্থান্ীে বাভসো ও জন্প্রভেভন্ভধ 

জান্ান্, ২০০৩ সাতে পাভরবাভরক কেতহর 

একপ িাতে দা ভদতে স্ত্রীতক কুভপতে হেযা কতরন্ 

েুে ভমো। এ ঘটন্াে ভন্হে স্ত্রীর িাই মামো 

কতরন্। মামোে আদােতের রাতে েুে ভমো ১২ 

বছর ৫ মাস ১৭ ভদন্ ফজে ফখতট ফবর হন্। প্রাে 

ভেন্ বছর আতগ ফজে ফথতক মুত্রক্ত ফপতে 

এোকাে চোতেরা কতরন্ ভেভন্। একপ িাতে 

ো াঁর ফছতে আব ু হাভন্তের সতঙ্গ ভববাদ োতগ। 

এরপর ফথতক ঘতরর একটট কতক্ষ পাতে ভশকে 

ফবাঁতধ বাবাতক আটতক রাতখন্ ফছতে। বেিমাতন্ 

ওই কতক্ষ খাবার, পতোভন্ষ্কাশন্, ফগাসেসহ 

সবভকছুই করতে হতে ো াঁতক। শুিবার ভবতকতে 

এ ভবষতে জান্তে চাইতে মুতোতোতন্ আব ু

হাভন্ে প্রথম আতোতক বতেন্, ‘আমার বাবার 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668248/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
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মাথাে সমসযা আতছ। ফজে ফথতক ফবর হতে দা 

হাতে ভন্তে আমাতক মারতে ফচতেভছে। এ ছাড়া 

মানু্তষর সতঙ্গ মে বযবহার কতর। োই 

পভরবাতরর সবার পরামতশ ি প্রাে আড়াই–ভেন্ 

বছর ধতর এক ঘতর ভশকে ভদতে ফবাঁতধ রাখা 

হতেতছ। এতে োর ফকাতন্া সমসযা হতে ন্া। 

সবভকছুর বযবস্থা রতেতছ।’ দুগ িাপুর উপতজো 

ভন্ব িাহী কম িকেিা (ইউএন্ও) োরজান্া খান্ম 

বতেন্, ‘ভশকে ভদতে ফবাঁতধ রাখার ভবষেটট আমার 

জান্া ফন্ই। ফখা াঁজ ভন্তে বেী বেৃতক অভচতরই 

উোর করা হতব।’ 
6 10 July 20 

 
Kaler Kantho 

7 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 24 years Murdered 
or 
Suicide 

Husband Urban ফপ্রম করে নবরেে ৭ মাস পেই নমেে 

ত্রুণীে ঝুেন্ত োশ  (কারেে ক,, ১০ 

জুোই ২০২০) 

চট্টোতমর সীোকুতে ফপ্রম কতর পাভেতে ভবতে 

করার ৭ মাস পর জান্নােুে ফেরতদৌস জভে 

(২০) ন্ামক এক েরুণীর িুেন্ত োশ উোর 

কতরতছ পুভেশ। এ ঘটন্াে বহৃস্পভেবার দুপুতর 

ভন্হে েরুণীর বাবা বাদী হতে থান্াে একটট 

হেযা মামো দাতের করতে পুভেশ অভি ুক্ত 

আসাভম ফমতেটটর স্বামীতক ফেপ্তার কতরতছ। 

থান্াে দাতেরকৃে অভিত াগ সূতি জান্া  াে, 

পভরচতের সূি ধতর সাইেুতের ফমতে জান্নােুে 

ফেরতদৌস জভের সতঙ্গ সীোকুতের সভেমপুর 

ইউভন্েতন্র জঙ্গে ছভেমপরু ভছন্নমূে 

ফোকমাতন্র খামার এোকার মৃে মাহাবুব 

আেতমর ফছতে ফমা. েুভহন্ ইসোতমর (২৪) 

ফপ্রতমর সম্পকি গতড় উতে। এক প িাতে গে ৭ 

মাস আতগ জভে অভবিাবকতদর ন্া জাভন্তে 

ফগাপতন্ ৩ োখ টাকা কাভবতন্ েুভহন্তক ভবতে 

কতর। পরবেীতে ভবষেটট জান্াজাভন্ হে। ভকন্তু 

ভবতের পর ফথতকই োর স্বামী ভবভিন্ন অজহুাতে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933064
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933064
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োতক ভন্ িােন্ করতে থাতক। গে ৭ জেুাই রাে 

১১টার ভদতক জভে োর বাবাতক ফোন্ কতর 

জান্াে, োর স্বামী েুভহন্ োতক মারধর করতছ। 

এরপর ফিার আনু্মাভন্ক ৫টাে ফমতের জাে 

রুপা ফবগম ফোন্ কতর জান্ান্, জভে স্বামীর 

ঘতর গোে োাঁস ভদতেতছ। এরপর ভেভন্ আত্মীে 

স্বজন্তদর সতঙ্গ ভন্তে গোে ওড়ন্া ফদওো 

অবস্থাে ফমতের িুেন্ত োশ ফদখতে পান্। পতর 

পুভেতশ খবর ভদতে পুভেশ োশটট উোর কতর 

ভন্তে  ান্। বহৃস্পভেবার সকাতে জভের বাবা 

সাইেুে ইসোম বাদী হতে সীোকুে থান্াে 

একটট হেযা মামো দাতের কতরন্।  

7 9 July 20 
 
Kaler kantho 

8 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 28 years Murdered Husband Rural োরশে মূেয ননরে িে-কষাকনষ, ২০ ঘণ্টা 

পরড়নেে মেরিহ  (কারেে ক,  ৯ জুোই 

২০২০) 

ভসরাজগতঞ্জর োড়াতশ োন্ত্রজো খােুন্ (২৫) 

ন্াতমর এক গহৃবধূর মৃেুযতক ফকন্দ্র কতর ওই 

গহৃবধূর জীবতন্র মূেয ভন্ধ িারতণ সাভেসী ববেক 

হে। ববেতক উিে পতক্ষর মতধয সমাধান্ ন্া 

হওোে গহৃবধূর োশটট প্রাে ২০ ঘণ্টা ধতর 

বাভড়তেই পতড় ভছতো।   ফখা াঁজ ভন্তে জান্া 

ফগতছ, একই ইউভন্েতন্র ন্ওখাদা োতমর 

ফরজাউে কভরতমর ফমতে োন্ত্রজোর সাতথ 

োেুোমাত্রিড়া োতমর ফমাজদার ফহাতসতন্র 

ফছতে বাবুে ফহাতসতন্র (২৮) সাতথ এক বছর 

আতগ ভবতে হে। ভবতের কতেক মাস পতরই 

োতদর মতধয দাম্পেয কেহ ফদখা ফদে।  া ভন্তে 

প্রােই স্বামী-স্ত্রীতে িগড়া ভববাদ মারভপতটর 

ঘটন্া চতে আসভছে। এরই ফজর ধতর গেকাে 

বুধবার ভবতকে সাতড় ৩টার ভদতক উপতজোর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932826
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932826


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 

সগুন্া ইউভন্েতন্র োেুো মাত্রিড়া োতমর 

োেুো পাড়াে বাবুতের স্ত্রী োন্ত্রজো খােুতন্র 

মৃেুয হে। এভদতক োাঁর স্বামীর বাভড়র ফোকজন্ 

োন্ত্রজোর মৃেুযতক আত্মহেযা বেতেও 

োন্ত্রজোর বাবা ফরজাউে কভরম অভিত াগ 

কতর বতেন্, োাঁর ফমতেতক ভপটটতে হেযা করা 

হতেতছ। এভন্তে বুধবার সন্ধ্যা ৭টা ফথতক 

োন্ত্রজোর োশ বাভড়তে ফরতখই োর শ্বশুড় 

বাভড়র ফোকজতন্র সাতথ োভন্জোর বাবার 

বাভড়র ফোকতদর থান্া পুভেশতক ন্া জাভন্তে 

োশ দােন্ ভন্তে এক সাভেসী ববেক শুরু হে। 

অপরভদতক োড়াশ থান্ার ওভস মাহবুবুে 

ইসোম জান্ান্, দীঘ ি সমে পতর বহৃস্পভেবার 

সকাতে গহৃবধূর শ্বশুড় োড়াশ থান্াে একটট 

অপমেুৃযর মামো কতরন্। এরপর পরই গহৃবধূর 

বাবা োতক জান্ান্ ভেভন্ থান্া এতস োাঁর 

ফমতেতক ভপটটতে হেযার মামো করতবন্। পুভেশ 

োশ উোর কতরতছ। মেন্ােদতন্তর পর মৃেুযর 

প্রকৃে কারণ জান্া  াতব। 

8 9 July 20 
 
Kaler Kantho 

8 July 20 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

Husband Rural ফনশাে টাকা না ফপরে স্ত্রীে েুে ফকরট 

নিরেন স্বামী  (কারেে ক,  ৯ জুোই 

২০২০) 

ন্াতটাতরর বাগাভেপাড়াে ফন্শার টাকা ন্া ফপতে 

শারীভরক ভন্ িােন্ কতর স্ত্রীর চুে ফকতট ভদতেতছ 

পাষন্ড স্বামী। বুধবার উপতজোর দোরামপুর 

এোকার ফশখপাড়াে বতব িারভচে ঘটন্াটট ঘতট। 

িুক্ততিাগী ভন্ িাভেে ন্ারীর ন্াম সাভবন্া ফবগম। 

ভেভন্ ওই োতমর হােদার আেীর স্ত্রী এবং 

ভসরাজগতঞ্জর োড়াশ উপতজোর ন্াগর 

বসেদপুর োতমর ইসমাইে ফহাতসন্ ত্রিন্ুর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932820
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932820
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ফমতে। ভন্ িােতন্র ভশকার সাভবন্া ফবগম 

জান্ান্, পাাঁচ বছর পূতব ি ঢাকাে োতদর পভরচে 

হে। এরপর োাঁরা দুজতন্ ভবতে কতরন্। ভবতের 

পর ঢাকা ফথতক স্বামীর বাভড় বাগাভেপাড়ার 

ফশখপাড়াে আতসন্। এরপর ফথতকই স্বামী 

হােদার আেী কাজ কম ি ন্া কতর সারাভদন্ ফন্শা 

কতর ঘুতর ফবড়ান্। ভবতের পর ফথতকই ফন্শার 

টাকা ন্া ফপতে স্বামী হােদার আেী সাভবন্ার 

ওপর ভন্ িােন্ করতেন্। ভন্ িােন্ সইতে ন্া 

ফপতর মাতি মতধযই বাবার বাভড় ফথতক টাকা 

এতন্ স্বামীর হাতে েুতে ভদতেন্। বুধবার সকাতে 

আবারও বাবার বাভড় ফথতক ফন্শার করার জন্য 

৬ হাজার টাকা এতন্ ভদতে বতেন্। ভকন্তু সাভবন্া 

ফবগম োতে অস্বীকৃভে জান্ান্। এভন্তে স্বামী-

স্ত্রীর মতধয কথা কাটাকাটট শুরু হে। একপ িাতে 

সাভবন্াতক োাঁর স্বামী ফবধড়ক ফপটাে এবং স্ত্রীর 

চুে ফকতট ফদে। ফসসমে প্রাণ রক্ষাে ভেভন্ ছুতট 

ভগতে প্রভেতবশীর বাভড়তে পাভেতে থাতকন্। পতর 

প্রভেতবশীতদর মাধযতম মাতের সতঙ্গ ফ াগাত াগ 

কতরন্। আজ বহৃস্পভেবার সাভবন্ার মা সুভেো 

ফবগম বাগাভেপাড়াে এতস ফমতেতক উোর কতর 

ন্াতটাতরর ফেবাভড়ো ইউভন্েতন্র ইউভপ সদসয 

আতন্াোর ফহাতসতন্র সহােোে োতদর বাভড় 

োড়াতশ ভন্তে  ান্। এ বযাপাতর বাগাভেপাড়া 

মতেে থান্ার ওভস ন্াজমুে হক বতেন্, এ 

সংিান্ত ভেভন্ ফকান্ অভিত াগ পান্ভন্। েতব 

ভবষেটট ভন্তে ভেভন্ ফখা াঁজ খবর ভন্তবন্। 

অভিত াগ ফপতে আইন্গে বযবস্থা েহন্ করা 

হতব বতে ভেভন্ জান্ান্। 
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9 9 July 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

3 July 20 Police 
Case 

Male Service Not 
available 

35 years Through  
hot water 

Wife Urban তৃ্ত্ীে নবরে কোে স্বামীরক গেম পাননরত্ 

ঝেরস নিরো স্ত্রী  (বালোরিশ প্রনত্নিন  ৯ 

জুোই ২০২০) 

েৃেীে ভবতে করাে ফন্িতকান্ার মদন্ শাখার 

ফসান্ােী বযাংতকর কযাভশোর সুেোন্ 

মাহমুদতক পাভন্তে িেতস ভদতেতছ োর প্রথম 

স্ত্রী। এ অভিত াতগ পুভেশ ভেন্ সন্তাতন্র জন্ন্ী 

ন্াভসমা আক্তার (৩৫)-ফক আটক কতর ফকাতটি 

ফপ্ররণ কতরতছ। মদন্ থান্ার ওভস ফমা. রভমজেু 

হক জান্ান্, মদন্ ফসান্ােী বযাংক শাখার 

ভসভন্ভের অভেসার (কযাশ) পতদ কম িরে 

সুেোন্ মাহমুদ। ভেভন্ প্রথতম ভেন্ সন্তাতন্র 

জন্ন্ী ন্াভসমা আক্তারতক ন্ড়াইে ফজোর 

ফোহাগড়া ফথতক িাভগতে ভন্তে আতসন্। 

পরবেীতে আরও দুতটা ভবতে কতরন্। ফশষ গে 

শুিবাতর আতরকটট ভবতে কতরতে এ ভন্তে 

োতদর মতধয দ্বতের ফদখা ফদে।  ভেভন্ আরও 

জান্ান্, গে বুধবার রাতে অভধক গরতম খাবার 

ফখতে ফমতিতে পাটট ভবভছতে  শুতে  ান্ 

সুেোন্। প্রথম স্ত্রীর ১২ বছতরর ফছতে ভরোে 

ঘতর বই পড়াে ভেভন্ ভকছুক্ষণ ফমতিতে শুতে 

ভবশ্রাম ভন্ত্রেতেন্। এমন্ সমে স্ত্রী ন্াভসমা 

আক্তার পাভেে ফথতক প্লাভিতকর মতগ ফঢতে 

স্বামীর শরীতর গরম পাভন্ ছুতড় মাতরন্। এতে 

োর শরীতর ৩০ িাগ পুতড়  াে।  

10 9 July 2020 
 

Ittefaq 

9 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ঈশ্বেিীরত্ গৃহবধূে ঝুেন্ত োশ উদ্ধাে 

 (ইরফোক  ৯ জুোই ২০২০) 

ঈশ্বরদীর েক্ষীকুন্ডা ইউভন্েতন্র দাদাপুর োতম 

এক গহৃবধূর িুেন্ত োশ উোর কতরতছ পুভেশ। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/09/546851
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/09/546851
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/165117/%E0%A6%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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বহৃস্পভেবার ফিাতর রান্ী ফবগম (২২) ন্াতম ওই 

ন্ারীর োশ গাতছ িুেতে ফদতখ এোকাবাসী। 

ভেভন্ ওই োতমর খভবর উত্রদ্দতন্র পুি ভদন্মজরু 

জসীম উত্রদ্দতন্র স্ত্রী বতে জান্া ফগতছ। 

প্রভেতবশীরা জান্ান্, বুধবার রাে ফথতক রান্ীতক 

খুাঁতজ পাওো  াত্রেে ন্া। সকাতে োর োশ 

গাতছর সাতথ িুেন্ত অবস্থাে ফদখতে ফপতে 

এোকাবাসী থান্াে খবর ফদে। রান্ী ঈশ্বরদীর 

দাশুভড়ো ইউভন্েতন্র িাড়ইমারী আন্েবাজার 

এোকার আকমে ফহাতসতন্র ফমতে বতে জান্া 

ফগতছ। প্রাে ৫ বছর আতগ রান্ীর ভবতে হে। 

োর ৪ বছতরর একটট কন্যা সন্তান্ রতেতছ। 

এসআই হাভেম জান্ান্, োশ উোর কতর 

থান্াে আন্ার প্রত্রিো এবং ত্রজজ্ঞাসাবাদ 

চেতছ। েতব রান্ীর স্বামী জসীম পোেক। 

11 8 July 20 
 

Jugantor 

8 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 32 years Not 
available 

Murdered Huband Urban ফধাবাউড়াে স্ত্রীরক হত্যা করে পাননরত্ 

ফেরে ফিোে অনিরযাগ  (যুগান্তে  ৮ 

জুোই ২০২০) 

মেমন্ভসংতহর ফধবাউড়াে েভরদা খােুন্ (৩২) 

ন্াতম এক গহৃবধূর িাসমান্ োশ উোর 

কতরতছ পুভেশ। বুধবার দুপতুর উপতজোর দশ িা 

ফরাতে হাতছন্ আেীর বাভড়র পাতশ পুকুর ফথতক 

ওই গহৃবধূর োশটট উোর করা হে। পুভেশ ও 

এোকাবাসী সূতি জান্া  াে, হাতছন্ আেীর 

বাসাে িাড়াটটো ভহতসতব বসবাস করতেন্ 

ঘুভঙ্গোজভুড় োতমর ভন্ম িাণ শ্রভমক সাইদুে 

ইসোম ও োর স্ত্রী েভরদা খােুন্। ভকছুভদন্ ধতর 

স্বামী-স্ত্রীর মাতি পাভরবাভরক কেহ চেভছে। এ 

ভন্তে থান্াে পাটাপাভট মামো হতেতছ। 

ভন্হতের পভরবাতরর অভিত াগ স্বামী োতক 

https://www.jugantor.com/covid-19/324050/%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A7%9C%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.jugantor.com/covid-19/324050/%E0%A6%A7%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A7%9C%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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হেযা কতর পাভন্তে ফেতে ফদে। ফধাবাউড়া 

থান্ার ওভস আেী আহতমদ ফমাল্লা জান্ান্, 

ধারণা করা হতে এটট হেযাকাে, েতব 

মেন্ােদতন্ত প্রকৃে ঘটন্া ফবর হতব। এ ভদতক 

ভন্হতের স্বামী সাইদুে ইসোম পোেক 

রতেতছন্। 

  

12 8 July 20 
 

Manabzamin 

8 July 20 Police 
Case 

Male Not 
available 

50 years 40 years Murdered Husband Urban টঙ্গীরত্ স্ত্রীে হারত্ স্বামী েুন  (মানবজনমন  

৮ জুোই ২০২০) 

টঙ্গীতে স্বামী সাইেুে ইসোমতক (৫০) হেযা 

কতরতছ স্ত্রী ভবউটট আক্তার। বুধবার সকাতে 

ভহমার দীভঘ এোকাে এ হেযাকাত-র ঘটন্া ঘতট। 

ভন্হে সাইেুে রংপরু ফজোর, গঙ্গারচর থান্ার, 

চা াঁন্বাগ োতমর সামসুে ইসোতমর ফছতে। 

পুভেশ ভন্হতের োশ উোর কতর গাজীপুর 

শহীদ োজউদ্দীন্ আহাতেদ ফমভেতকে মতগ ি 

পাটেতেতছ। ঘটন্াস্থে ফথতক পুভেশ একটট 

রক্তমাখা ছুভর উোর করা হতেতছ। হেযার 

ঘটন্াে জভড়ে স্ত্রী ভবউটট আক্তার (৪০) ফক 

আটক কতরতছ পুভেশ। টঙ্গী পূব ি থান্ার 

এসআই বাবুে জান্ান্, দীঘ িভদন্  াবে স্বামী-

স্ত্রীর মতধয পাভরবাভরক কেহ চতে আসভছে। 

ঘটন্ার ভদন্ সকাতে দুজতন্র মতধয কথা 

কাটাকাটটর এক প িাতে স্ত্রী ভবউটট ভক্ষপ্ত হতে 

স্বামীর গোে ছুভর চাভেতে হেযা কতর। এভবষতে 

টঙ্গী পূব ি থান্ার (ওভস) আভমন্ুে ইসোম 

ঘটন্াটটর সেযো ভন্ত্রিে কতরন্। 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234478&cat=9
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13 8 July 20 
 

Kaler Kantho 

8 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry  

Husband Urban ফেমোে গৃহবধূে োশ উদ্ধাে, স্বামী 

পোত্ক  (কারেে ক,  ৮ জুোই ২০২০) 

রাজধান্ীর ফেমরাে ফমাছা. আতেশা ভসদ্দীকা 

শান্তা (২৮) ন্াতম এক গহৃবধূর োশ উোর 

কতরতছ পুভেশ। বুধবার দুপুতর পূব ি-বক্সন্গর 

বকুেেো পাোওোো গভের বাবুে সাতহতবর ৫ 

েো িবন্ ফথতক ওই োশ উোর করা হে। এ 

ঘটন্াে মৃতের পাভরবাভরক সদসযতদর 

অভিত াগ গহৃবধূ শান্তাতক হেযা করা হতেতছ। 

শান্তার ফছাট চাচা ফমা. ফরজাউে কভরম ভেখন্ 

বতেন্, বুধবার সকাে সাতড় ৬টার ভদতক শান্তার 

স্বামী ফমাবাইে ফোতন্ আমার ফমি িাভব ফমাছা. 

ন্াজমাতক জান্াে, শান্তা গোে োাঁস ভদতে 

আত্মহেযা কতরতছ। খবর ফপতে আমরা সবাই 

ঘটন্াস্থতে এতস ফদভখ শান্তার ফ্ল্যাতট োো 

মারা। পতর বাভড়র ফকোরতটকার ও প্রভেতবশী 

িাড়াটটোতদর ভন্তে ঘতরর দরজা ফিতে ফদভখ 

োশ ভবছান্াে ফশাোতন্া। এ সমে পুভেতশ খবর 

ফদওো হে। ভেভন্ আতরা বতেন্, প্রাে ১ বছর 

আতগ পাভরবাভরকিাতব ভবতে হে শান্তার। ওই 

সমে োতক ন্গদ ২ েক্ষ টাকা ফদে শান্তার 

বাবা। গে ৬/৭ মাস আতগ আবারও ১ েক্ষ 

টাকা দাভব কতর ভমভছর আেী। এভদতক গে ২ 

মাস আতগও একটট ফমতের সতঙ্গ সম্পকিজভন্ে 

কারতণ শান্তার সতঙ্গ অতন্ক অশাভন্ত কতর 

ভমভছর আেী। এ ঘটন্াে প্রভেতবশীসহ 

আমাতদর ধারণা শান্তাতক শ্বাসতরাধ কতর হেযার 

পর োতক খাতটর ওপর জান্াোর েীতের সতঙ্গ 

িুভেতে রাখার পর ভবছান্াে ফশাোতন্া হতেতছ। 

এ ভবষতে ফেমরা থান্ার এস আই ফমা. আব্দেু 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/08/932512
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/08/932512
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আউোে বতেন্, খবর ফপতে োশ উোর কতর 

মেন্া েদতন্তর জন্য হাসপাোে মতগ ি পাোতন্া 

হতেতছ। মৃতের গোে দাগ পাওো ফগতছ। স্বামী 

পোেক রতেতছ। মেন্া েদন্ত ভরতপাতটির 

ভিভিতে সব েথয জান্া  াতব।  

14 8 July 20 
 

Dhaka 
Tribune 

8 July 20 Police 
Case 

Male Elderly man 60 years 25 years, 
20 years 
& 
50 years 

brutally 
tortured 

Son 
& 
wife 

Rural Wife, sons land in jail for torturing 

elderly man in Sylhet(Dhaka Tribune, 8 

July 2020) 

Jamir Uddin, 60, a resident of Golapganj 

upazila, Sylhet has recently been 

hospitalised after his sons and wife brutally 

tortured him. The incident took place in 

Naowai Chak Dakkhin village of 

Lakkhanaband union on Tuesday. Police 

arrested his three sons, Shalek, 25, 

Shalik,23, Manik, 20, and Jamir’s wife 

Askarun Begum, 50, on Tuesday after a 

video of the brutal incident went viral on 

social media. After suffering the torture 

from his family, the poor man tried to take 

his life on the same night of the incident, 

“The elderly man was facing their wrath for 

reportedly taking a loan without informing 

his sons and not giving them money after 

selling his cattle,” said Golapganj Police 

OC Harunur Rashid. “Acting on a case 

filed by the elderly man, we sent the 

accused four to jail after producing them 

before the court,” added the OC. Quoting 

the incident to be inhuman, 

Superintendent of Sylhet Police Md Farid 

Uddin assured that all legal actions will be 

taken against the accused and the victim 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/08/wife-sons-land-in-jail-for-torturing-elderly-man-in-sylhet
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/08/wife-sons-land-in-jail-for-torturing-elderly-man-in-sylhet
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has been sent to his home after thorough 

treatment. 

সন্তানরিে হারত্ ননয যানত্ত্ বৃরদ্ধে 

আত্মহত্যাে ফেষ্টা, ৩ ফেরে ও স্ত্রী ফেপ্তাে 

(সমকাে  ৭ জুোই ২০২০) 

15 6 July 20 
 

Kaler Kantho 

Not 
available 

News 
Report 

Male 
Female 

Labour Not 
available 

24 years brutally 
tortured 

Son Rural মািকাসক্ত ফেরেে িরে বানড় োড়া নপত্া-

মাত্া  (কারেে ক,  ৬ জুোই ২০২০) 

বভরশাতের আগগেিাে এক মাদকাসক্ত ফছতের 

িতে বাভড় ঘর ফছতড় অতন্যর বাভড়তে আশ্রে 

ভন্তেতছন্ অসহাে ভপো-মাো। মাদকাসক্ত ওই 

 ুবকতক একাভধকবার মাদকসহ পুভেশ ফজে 

হাজতে পাোতেও জাভমতন্ ফবর হতে এতসই 

বাবা মাতের ওপর ভন্ িােতন্র মািা বাভড়তে 

ফদন্। এ ঘটন্ার প্রভেকার ফচতে িুক্ততিাগী 

ভপো-মাো প্রশাসতন্র ঊর্ধ্ িেন্ কেৃিপতক্ষর 

দৃটষ্ট আকষ িণ করতছন্। ভেভখে অভিত াগ ও 

স্থান্ীে সূতি জান্া ফগতছ, উপতজোর বাগধা 

ইউভন্েতন্র খাজভুরো োতমর ভদন্মজরু 

ফরজাউে ভমোর ৪ ফমতে ও ভমেন্ (২৪) ন্াতম 

একটট ফছতে রতেতছ। ফরজাউে কভরম কতোর 

পভরশ্রম কতর সংসার চাোতেও একমাি ফছতে 

ভমেন্ জভড়তে পতড় মাদক ফসবতন্। 

পাভরবাভরক ফচষ্টা ও সামাত্রজকিাতব ফছতেতক 

িাতো পতথ আন্ার শে ফচষ্টা কতরও ফকাতন্া 

কাজ হেভন্। ভেন্বছর পূতব ি মাদকাসক্ত ফছতে 

ভমেতন্র অেযাচার সহয করতে ন্া ফপতর 

ফরজাউে ভন্তজই ফছতেতক পুভেতশর কাতছ 

ফসাপদি কতরন্। কতেকভদন্ ফজে খাটার পতরই 

জাভমতন্ বাভড় এতসই ভপো- মাোর ওপর 

https://samakal.com/whole-country/article/200729615/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A7%A9-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/200729615/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A7%A9-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931689
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931689
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ভন্ িােতন্র মািা বাভড়তে ফদন্ ভমেন্। চাভহদা 

মতো ফন্শার টাকা ভদতে ন্া পারতেই ভপো-

মাোতক মারধর ও ঘতরর মাোমাে িােচুর 

শুরু কতরন্ ফছতে। এমন্ভক হেযার জন্য দা 

ভদতে ভপো-মাোতক ধাওো কতরন্ ভমেন্। 

আগগেিাড়া থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) 

ফমা. আেজাে ফহাতসন্ বতেন্, মাদকাসক্ততদর 

ভবরুতে অভিত াগ পাওো মািই প্রতোজন্ীে 

আইন্গে বযবস্থা ফন্ওো হতব। 

16 8 July 20 
 

Kaler Kantho 

7 July 20 Police 
Case 

Female 
 

Male 

Housewife 
 

RMG 
worker 

Not 
available 

 
15 years 

Not 
abailable 

Murdered Husband Rural মারক বাোঁোরত্ বাবাে হারত্ প্রাণ নিে ফেরে, 

নবরকরে মারেেও মৃতু্য  (কারেে ক,  ৮ 

জুোই ২০২০) 

মাতক বা াঁচাতে ভগতে ভক্ষপ্ত বাবার ছুভরকাঘাতে 

প্রাণ ভদতেতছ ফছতে। মৃেুযতক বরণ কতর মাতক 

সামভেকিাতব রক্ষা করতে পারতেও ফশষ রক্ষা 

হেভন্ মাতের। ভদ্বেীে দোে বাবার ছুভরকাঘাতে 

গুরুের আহে মা মতন্াোরা ফবগম বুধবার 

ভবতকতে ঢাকা ফমভেকযাে কতেজ হাসপাোতে 

ভচভকৎসাধীন্ অবস্থাে মৃেুযর ফকাতে ঢতে 

পতড়ন্। পাভরবাভরক কেতহর ফজতর ভন্হে 

ফছতের ন্াম ফসাহাগ (১৫)। ফস একজন্ 

ফপাশাককমী। ফশষ প িন্ত বাবা ফমা. হাতরজও 

ছুভরকাঘাতে আত্মহেযার ফচষ্টা কতর গুরুের 

আহে অবস্থাে একই হাসপাোতে ভচভকৎসাধীন্ 

আতছ।  এোকাবাসী ও েেুল্লা মতেে থান্ার 

ওভস আসোম ফহাতসন্ জান্ান্, ভরকশাচােক 

হাতরজ ভমো (৫৫), োর স্ত্রী ফহাভসোরী শ্রভমক 

মতন্াোরা ফবগম (৪০), পুি গাতম িন্ট শ্রভমক 

ফসাহাগ (১৫) ও ফমতে চেুথ ি ফশ্রভণর ছািী ভবভথ 

আক্তার (১৩) পত্রিম ফিাোইতের ফগদুোর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/08/932411
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/08/932411
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বাজার এোকাে শাহ আেতমর টটন্ ফশে 

বাভড়তে িাড়া থাতকন্। সংসাতর স্বামী স্ত্রীর মতধয 

প্রাে সমে পাভরবাভরক ন্ান্া ভবষে ভন্তে িগড়া 

হতো। মঙ্গেবার রাতেও োতদর মতধয িগড়া 

হে। িগড়ার একপ িাতে হাতরজ োর স্ত্রীতক 

ছুভরকাঘাে করতে উদযে হতে ফছতে ফসাহাগ 

মাতক বা াঁচাতে এভগতে আতস। এ সমে ভক্ষপ্ত 

হাতরজ ফছতেতকই সতজাতর ছুভরকাঘাে কতর। 

এ সমে ফসাহাগ মাটটতে েুটটতে পড়তে মা 

ভচৎকার করতে থাতক। একপ িাতে হাতরজ োর 

স্ত্রীতকও ছুভরকাঘাে কতর। সন্ধ্যাে ওভস জান্ান্, 

ভবতকতে ভচভকৎসাধীন্ অবস্থাে হাতরতজর স্ত্রী 

মৃেুযবরণ কতরন্। স্বামী ঢাকা ফমভেকযাতে 

ভচভকৎসাধীন্। েতব োর অবস্থাও 

আশংকাজন্ক। হাতরজতক পুভেশ পাহারা 

ভদতে। আর ফসাহাতগর োশ ভিতটাভরো 

হাসপাোে মতগ ি মেন্া েদতন্তর জন্য রাখা 

হতেতছ। 

17 7 July 20 
 

Kaler Kantho 

7 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Suicide Husband Rural ঋণ উরফােরনে কথা বরে ত্াোকপরে 

স্বাক্ষে, গৃহবধূে আত্মহত্যা  (কারেে ক,  

৭ জুোই ২০২০) 

পাবন্ার িাঙু্গড়াে ফমৌভমো পারিীন্ (৩০) ন্াতম 

একজন্ গহৃবধূ আত্মহেযা কতরতছন্। মঙ্গেবার 

সকাতে উপতজোর পারিাঙু্গড়া ইউভন্েতন্র 

কাভেকাদড় োতম এ ঘটন্া ঘতট।  পুভেশ ও 

স্থান্ীে সূতি জান্া  াে, ভেন্ মাস আতগ আব্দেু 

কুদু্দতসর ফছতে কামরুে পাশ্ব িবেী েভরদপুর 

উপতজোর ভচথুভেো োতমর শবতদে আকতের 

ফমতে ফমৌভমোর সতঙ্গ পাভরবাভরকিাতব 

ভববাহবন্ধ্তন্ আবে হে। ফমৌভমোর এটট ভদ্বেীে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/07/932016
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/07/932016
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ভববাহ এবং ফস এক সন্তাতন্র জন্ন্ী। ভবতের 

পর ফথতকই কামরুতের সতঙ্গ ফমৌভমোর 

বভন্বন্া হত্রেে ন্া। প্রােই োতদর মতধয 

িগড়ািা াঁটট হতো। একপ িাতে গেকাে 

ফসামবার কামরুে এন্ত্রজও ফথতক ঋণ 

উতিােতন্র কথা বতে ফকৌশতে ফমৌভমোর কাছ 

ফথতক োোতকর সেভেপতি স্বাক্ষর ফন্ে। 

গেকাে কামরুে ভবষেটট ফগাপন্ রাখতেও 

আজ সকাতে োর স্ত্রীতক োোতকর কথা বতে 

বাভড় ফথতক চতে ফ তে বতে। এরপর কামরুে 

ভসএন্ত্রজ ভন্তে বাভড় ফথতক ফবর হতে  াে। 

একপ িাতে ফমৌভমো সবার অজাতন্ত বাভড়তে 

থাকা ভবষাক্ত টযাবতেট ফখতে মৃেুযর  ন্ত্রণাে 

ছটেট করতে থাতক। েখন্ প্রভেতবশীরা োতক 

উোর কতর ফিড়ামারা বাজাতর বাবুে আক্তার 

ন্াতম একজন্ পল্লী ভচভকৎসতকর কাতছ ভন্তে 

আতসন্। এ সমে ওই পল্লী ভচভকৎসক 

ফমৌভমোতক মৃে ফঘাষণা করতে মরতদহ 

বাভড়তে ভেভরতে ভন্তে  াওো হে। পতর পুভেশ 

বাভড়তে ভগতে মরতদহ উোর কতর 

মেন্ােদতন্তর জন্য পাবন্া সদর হাসপাোতে 

ফপ্ররণ কতরন্। 

18 8 July 20 
 

Kaler Kantho 

7 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 Years 35 years brutally 
tortured 
& 
Dowry 

Husband Rural ফযৌতু্ক না ফপরে গৃহবধূে হাত্-পা ফবোঁরধ 

ননয যাত্ন!  (কারেে ক,  ৮ জুোই ২০২০) 

ফ ৌেুতকর টাকা আদাতে পাষে স্বামী জতুেে 

ভমো (৩৫) োর স্ত্রী নু্রুন্নাহার ফবগম মুভন্নর 

(২৮) হাে-পা ফবাঁতধ মারধর কতরতছ। খবর 

ফপতে পুভেশ ওই গহৃবধূতক হাে বা াঁধাসহ আহে 

অবস্থাে উোর করতে োর পভরবার োতক 

হাসপাোতে িভেি কতরতছ। মামো সূতি জান্া 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/08/932508
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/08/932508
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 াে, কাজীরপাড়ার মৃে ভেপটট ভমোর ফছতে 

জতুেে ভমো রংপুর ন্গরীর ধম িদাস 

ভমেন্পাড়ার নু্রুে ইসোতমর ফমতে নু্রুন্নাহার 

ফবগম মুভন্নতক ভবতে কতরন্। োতদর সংসাতর ১০ 

বছতরর ফছতে সন্তান্ রতেতছ। ভবতের পর 

জতুেেতক ফমাটা অংতকর ফ ৌেুক ভদতেও 

আতরা দুই োখ টাকা দাভব কতর মুভন্নতক প্রােই 

মারধর করতেন্ ভেভন্। অসহাে মুভন্নর পভরবার 

ওই টাকা ভদতে বযথ ি হতে মুভন্নতক শারীভরক ও 

মান্ভসক ভন্ িােতন্ োর শ্বশুরবাভড়র 

ফোকজন্ও অংশ ফন্ে। একপ িাতে গে 

ফসামবার সকাতে মুভন্নর স্বামী, ন্ন্দ ও 

শ্বাশুভড়সহ কতেকজন্ োর হাে-পা ফবাঁতধ 

ফবদম মারভপট কতর বাভড়তেই ফেতে রাতখ। এ 

খবর ফপতে মুভন্নর বাবার বাভড়র ফোকজন্ 

পীরগঞ্জ থান্া পুভেতশর সহত াভগোে হাে বা াঁধা 

অবস্থাে োতক উোর কতর পীরগঞ্জ 

স্বাস্থযতকতন্দ্র িভেি করাে। অবস্থার অবন্ভে হতে 

পতর োতক রংপুর ফমভেকযাে কতেজ 

হাসপাোতে ফপ্ররণ করা হে।  

19 8 July 20 
 

Manabzamin 

8 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 yers Not 
available 

Suicide 
& 
 
Dowry 

Huband Rural মত্েরব নববধূে আত্মহত্যা  (মানবজনমন  

৮ জুোই ২০২০) 

চা াঁদপুতরর মেেতব সীমা আক্তার (১৯) ন্াতম 

এক ন্ববধূ বাতপর বাড়ীতে আত্মহেযা কতরতছ। 

পাভরবাভরক ও পুভেশ সূতি জান্া ফগতছ, সীমা 

আক্তারতক ভকছুভদন্ পূতব ি একই উপতজোর 

উপাদী উির ইউভন্েতন্র ন্ওগা াঁও োতমর 

আক্তার ফহাতসতন্র সাতথ ভববাহ ফদন্। েতব 

উিতের মতধয ফপ্রম িাতোবাসার সম্পকি ভছে। 

স্বামী আক্তার ফহাতসন্ স্থান্ীে একটট মসত্রজতদ 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234483&cat=9
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ইমামভে কতরন্। ঐভদন্ সীমা আক্তার োর 

স্বামী ফমাঃ আকোর ফহাতসন্সহ অপভরভচে ১ 

 ুবকসহ োতদর বাড়ীতে আতস। ভকছুক্ষন্ পর 

বসেঘতরর বারাোে সীমা আক্তার গোে ো াঁস 

ভদতে আত্মহেযা কতর বতে পাভরবাভরক সূতি 

জান্াে। েতব ফকন্ সীমা আক্তার আত্মহেযা 

কতরতছ এ বযাপাতর জান্তে চাইতে োর মাো 

শাহান্াজ ফবগম জান্ান্, োতদর িাতোবাসার 

ভবতে হতেও ভবতের পর ফথতকই োর স্বামী 

ফ ৌেুতকর জন্য ভবভিন্ন সমতে শারীভরক ও 

মান্ভসকিাতব ভন্ িােন্ করতো। আর এই 

ঘটন্ার ফজর ধতরই আমার ফমতে সীমা 

আক্তারতক েুসভেতে আমাতদর বাড়ীতে এতন্ 

আত্মহেযা করতে বাধয কতর। েতব এ 

আত্মহেযার ফপছতন্ রহসয রতেতছ। উিতের 

মতধয ফপ্রম িাতোবাসার ভবতে হতেতছ। 

ফ ৌেুতকর জন্য এ ঘটন্াটট ঘতটতছ বতে বাড়ীর 

ফোকজন্ জান্ান্। এ খবর ফপতে মেেব 

দভক্ষণ থান্ার অভেসার ইন্চাজি স্বপন্ কুমার 

আইচ সঙ্গীে ফোস ি ভন্তে ঘটন্াস্থতে  ান্ ভেভন্ 

জান্ান্, েদন্ত কতর আইন্গে বযবস্থা ফন্ওো 

হতব। োশ উোর কতর মেন্ােদতন্তর জন্য 

চা াঁদপুতর ফপ্ররন্ করা হতেতছ। 

20 8 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

8 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 years Notavail
able 

Not 
available 

Not 
available 

Urban বগুড়াে নববধূে োশ উদ্ধাে  (বালোরিশ 

প্রনত্নিন  ৮ জুোই ২০২০) 

বগুড়াে এক ন্ববধরূ িুেন্ত োশ উোর 

কতরতছ বগুড়া সদর থান্া পুভেশ। োশ 

উোতরর পর মেন্া েদতন্তর জন্য বগুড়া শহীদ 

ত্রজোউর রহমান্ ফমভেতকে কতেজ ও 

হাসপাোতের মতগ ি ফপ্ররণ করা হতেতছ। বগুড়া 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/08/546584
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সদর থান্া পুভেশ সূতি জান্া ফগতছ, বগুড়া 

সদতরর োভহড়ীপাড়ার িবান্ীগতঞ্জ বাথরুতম 

গোে ওড়ন্া ফপাঁভচতে বুধবার সকাে 

আনু্মাভন্ক সাতড় ৬টার সমে আত্মহেযা 

কতর। গে ৩ ফেতক ৪ মাস পূতব ি ওই এোকার 

আভন্ছার রহমাতন্র পুি আম বযবসােী সুমন্ 

ভমো (২৬) গাবেেী উপতজোর মভহষাবান্ 

ইউভন্েতন্র মধয রান্ীর পাড়া োতমর ফেব ু

ভমোর ফমতে মীন্া আক্তারতক ভবতে কতরন্। 

ভবতের পর োতদর সংসার িােই চেভছে।ভমন্া 

আকোর (১৮) গে কতেকভদন্ আতগ মাতের 

বাভড় ফথতক স্বামীর বাভড়তে আসতে োর স্বামীর 

পভরবাতরর ফোকজন্ োর মন্ খারাপ ফদখতে 

পাে। কারণ জান্তে চাইতে ফস কাউতক ভকছু 

ন্া বতে সবার অজাতন্ত ভন্তজর বাথরুতম গোর 

ওড়ন্া ফপাঁভচতে আত্মহেযা কতর। খবর ফপতে 

সদর থান্ার এস আই ফখারতশদ আেম সঙ্গীে 

ফোস ি ভন্তে ঘটন্াস্থতে ফপৌৌঁতছ োতশর সুরৎহাে 

ভরতপ িাট ফশতষ মতগ ি ফপ্ররণ কতরন্। 

21 8 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

7 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Murdered Husband Rural োোঁিপুরে গৃহবধূরক হত্যাে অনিরযাগ 

 (বালোরিশ প্রনত্নিন  ৮ জুোই ২০২০) 

চা াঁদপুতরর েভরদগঞ্জ উপতজোর সুভবদপুর 

পত্রিম ইউভন্েতন্র ফটারা মুত্রিরহাট এোকাে 

গহৃবধূ আভবদা সুেোন্া মুত্রক্ততক (২৪) শ্বশুর 

বাভড়র ফোকজন্ পভরকভল্পেিাতব হেযার 

অভিত াগ উতেতছ। মুত্রক্তর পভরবার বেতছ, োরা 

হেযার ঘটন্াতক আত্মহেযা বতে চাভেতে ফদোর 

ফচষ্টা করতছ। মুত্রক্ত’র বড় িাই মাছুম হাজী 

জান্ান্, োর ফবাতন্র সাতথ গে ৬ বছর আতগ 

আোউত্রদ্দন্ ফবপারীর সাতথ ভবতে হে। ভবতের 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/08/546571
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সমে োতক বযবসা করার জন্য ন্গদ ২োখ 

টাকা এবং ফবান্তক স্বণ ি গহন্া ভদতে সাত্রজতে 

ফদো হে। োতদর সংসার িােই চেভছে। ভকন্ত 

এক সমে মুত্রক্ত’র সাতথ শ্বশুর পভবরাতরর 

িগড়া ভববাদ শুরু হে। োরা ভবভিন্নিাতব 

আমার ফবান্তক ভন্ িােন্ কতর। এসব কারতণ 

আমরা পাভরবাভরকিাতব আোউত্রদ্দন্ ও োর 

অভিিাবকতদরতক বুত্রিতেভছ। মঙ্গেবার 

ভবতকে হেযার ঘটন্া হতেও আমাতদরতক রাে 

১টাে জান্াতন্া হতেতছ। ঘটন্ার সমে মুুুত্রক্ত’র 

শাশুভড় জাভকো ফবগম আমার িাভি 

আেমান্তক ভন্তে অন্য বাভড়তে চতে  াে। 

এতেই আমরা সতেহ কতরভছ মুত্রক্ততক 

পভরকভল্পেিাতব হেযা করা হতেতছ। আমরা 

থান্াে মামোর প্রস্তুভে ভন্ত্রে। 

েভরদগঞ্জ থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা রাভকব 

উত্রদ্দন্ বতেন্, মরতদহ উোর করা হতেতছ। 

বুধবার দুপুতর মেন্া েদতন্তর জন্য মরতদহ 

চা াঁদপুর মতগ ি পাোতন্া হতেতছ। এই ঘটন্াে 

থান্াে একটট অপমৃেুয মামো হতেতছ। গহৃবধূর 

পভরবার ফথতক এখন্ প িন্ত ফকাতন্া অভিত াগ 

করা হেভন্। 

22 7 July 20 
 

Jugnator 

7 July 20 Police 
Case 

Male Elderly man 75 years Not 
available 

Murdered Son Rural বাঞ্ছাোমপুরে ফেরেে হারত্ বাবা 

েুন (যুগান্তে  ৭ জুোই ২০২০) 

ব্রাহ্মণবাভড়োর বাঞ্ছারামপুর উপতজোে 

হুমােুন্ কভবর (৭৫) ন্াতম এক বেৃ বাবাতক 

কুভপতে হেযা কতরতছ োর ফছতে। মঙ্গেবার 

সকাে ৯টার ভদতক উপতজোর ছেেুল্লাকাত্রে 

ইউভন্েতন্র পাড়ােেী োতম এ ঘটন্া ঘতট। 

https://www.jugantor.com/country-news/323599/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
https://www.jugantor.com/country-news/323599/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
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এোকাবাসী জান্ান্, টাকার জন্য প্রােশই ফছতে 

রাজীব হুমােুন্ কভবতরর সতঙ্গ খারাপ আচরণ 

করতেন্। কখতন্ও কখন্ও ফছতের হাতের 

মারও ফখতেন্। মুখ বুতি সব ভকছু সহয করতেন্ 

ভেভন্। এোকাবাসীর ধারণা, ঘােক রাজীব 

ফন্শাে্ হতে মান্ভসক িারসামযহীন্ হতে 

পতড়ভছতেন্। মঙ্গেবার সকাতে আবারও োর 

বাবা হুমােুন্ কভবতরর কাতছ এক হাজার টাকা 

চাে রাজীব। টাকা ভদতে অপারগো প্রকাশ 

করাে ধারাতো দা ভদতে এতোপাোভড় ফকাপাে। 

একপ িাতে হুমােুন্ কভবর মাটটতে েুটটতে পতড় 

ঘটন্াস্থতেই মারা  ান্। পতর এোকাবাসী ঘােক 

রাজীবতক ধরার জন্য ধাওো কতর। বাঞ্ছারামপুর 

থান্ার ওভস ফমা. সাোউত্রদ্দন্ ফচৌধুরী জান্ান্, 

ঘটন্াস্থতে পুভেশ পাোতন্া হতেতছ। ঘােক 

ফছতেটট মান্ভসক িারসামযহীন্ ভছে বতে 

স্থান্ীেতদর মাধযতম জান্তে ফপতরভছ। দুপুতর 

োমবাসীর সহােোে রাজীবতক ফেেোর করা 

হতেতছ। পরবেী সমতে আইন্ানু্গ বযবস্থা েহণ 

করা হতব। 

23 6 July 20 
 

Bdnews24 

6 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years 30 years Murdered Husband Rural নীেোমােীরত্ গৃহবধূে োশ উদ্ধাে, স্বামী 

আটক (নবনে ননউজ ২৪  ়কম  ৬ জুোই 

২০২০) 

ফসামবার দুপুর আড়াইটার ভদতক ভকতশারগঞ্জ 

উপতজোর ভন্োই ইউভন্েতন্র চাড়ােকাটা 

ন্দীর ফবেেভে ঘাট এোকার ফসেুর ভন্চ ফথতক 

োর মরতদহ উোর হে। ভন্হে শযামেী আক্তার 

(২৪) ভন্োই ইউভন্েতন্র বাোপাড়া োতমর 

কােরুা মামুতদর ফছতে আভশকুর রহমাতন্র 

(৩০) স্ত্রী। ভকতশারগঞ্জ থান্ার ওভস হারুন্ অর 

https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1777725.bdnews
https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1777725.bdnews
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রভশদ বতেন্, “এটট হেযাকাে বতে 

প্রাথভমকিাতব ধারণা করা হতে। “ভন্হতের 

স্বামী আভশকুর রহমান্তক আটক কতর 

ত্রজজ্ঞাসাবাদ করা হতে।” প্রাে ভেন্ বছর আতগ 

আভশকুতরর সাতথ শযামেীর ভবতে হে। োতদর 

দুই বছতরর একটট ফছতে রতেতছ। ভন্হে 

শযামেীর দাভদ হাসন্া ফবগম (৫৫) বতেন্, 

শযামেী সম্প্রভে োর বাবার বাভড়তে ফবড়াতে 

এতস ভেন্ভদন্ অবস্থান্ কতর গে শভন্বার 

সন্ধ্যাে স্বামীর বাভড়তে  াে। সাতথ োর দুই 

বছতরর একমাি ফছতে ভছে। বাবার বাভড়তে 

একভদন্ থাকার কথা বতে ফকন্ ভেন্ ভদন্ ভছে 

এ ভন্তে স্বামী আভশকুর োতক মারভপট কতর। 

ওই মারভপতট শযামেীর মৃেুয হতে রাতের 

আাঁধাতর ন্দীতে োর মরতদহ ফেতে ফদে স্বামী 

আভশকুর রহমান্। শযামেীর বাবা 

আসাদুজ্জামান্ বতেন্,“ফমতের ভন্তখা াঁতজর 

সংবাদ ফপতে আভম ও আমার স্ত্রী ভগতে ইউভপ 

ফচোরমযান্তক জান্াই। ভেভন্ আমাতদর থান্াে 

ত্রজভে করার পরামশ ি ফদন্। ভন্োই ইউভন্েন্ 

পভরষতদর ফচোরমযান্ ফমা. োরুকুজ্জামান্ 

বতেন্, দুপুতর ন্দীতে মাছ ধরতে ভগতে দুই 

 ুবক শযামেীর মরতদহ ন্দীর পাভন্তে িাসতে 

ফদতখ। খবর ফপতে পুভেশ োশ উোর কতর। 

ওই গহৃবধূর িাসমান্ মরতদহ উোর কতর 

মেন্ােদতন্তর জন্য ন্ীেোমারী ফজন্াতরে 

হাসপাোতে পাোতন্া হতেতছ। এ ঘটন্াে 

মামোর প্রস্তুভে চেতছ বতে জাভন্তেতছ পুভেশ। 

24 7 July 20 
 

Manabzamin 

7 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Rural মাধবপুরে গৃহবধূে ঝুেন্ত োশ 

উদ্ধাে (মানবজানমন  ৭ জুোই ২০২০) 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234211&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234211&cat=9
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হভবগতঞ্জর মাধবপুতর রান্নাঘর ফথতক িুেন্ত 

অবস্থাে  এক গহৃবধূর  োশ উোর কতরতছ 

পুভেশ। ফসামবার সকাতে পুভেশ োশ উোর 

কতর মেন্ােদতন্তর জন্য হভবগঞ্জ সদর 

আধুভন্ক হাসপাোতে ফপ্ররণ কতরতছ। মৃেুযর 

পর স্বামীর পভরবাতরর ফোকজন্ গা ঢাকা 

ভদতেতছ। একটট ভশশু সন্তান্ ফরতখ ফকন্ গহৃবধূ 

আত্মহেযা কতরতছ ো ভন্তে এোকার 

ফোকজতন্র মতধয প্রশ্ন ফদখা ভদতেতছ। 

কাভশমন্গর পুভেশ োাঁভড়র ইন্চাজি ফমারতশদ 

আেম জান্ান্, বহরা ইউভন্েতন্র ফবারহান্পুর 

োতমর রভেক ভমোর ফমতে ভশউভে আক্তার 

(২৪) ফক ২ বছর আতগ ফসাোবই োতমর মেদর 

আেী সদ্দিাতরর ফছতে কাোর প্রবাসী ফখাকন্ 

ভমোর সতঙ্গ ভবতে হে। ভবতের পর োতদর 

একটট ফছতে সন্তাতন্র জন্ম হে। ফসামবার 

সকাতে পুভেশ ভগতে রান্নাঘর ফথতক িুেন্ত 

অবস্থাে গহৃবধূর োশ উোর কতর। মেন্ােদন্ত 

ভরতপাটি ফপতে হেযা ন্া আত্মহেযা ো সটেক 

কতর বো  াতব। 

25 6 July 20 
 

Kaler Kantho 

5 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 16 years Not 
available 

Murdered Husband Rural নকরশােী বউরক শ্বাসরোধ করে হত্যাে 

অনিরযারগ স্বামী আটক  (কারেে ক,  ৬ 

জুোই ২০২০) 

ন্ওগা াঁর সাপাহাতর বােযভববাতহর ভশকার এক 

গহৃবধূতক শ্বাসতরাধ কতর হেযার অভিত াগ 

পাওো ফগতছ। ভন্হে ওই গহৃবধূ উপতজোর 

উির পাোড়ী োতমর ফমা. জাকাভরোর ফমতে ও 

ভেেন্ী সরেী োতমর সাতহব আেীর স্ত্রী। এ 

ভবষতে থান্াে একটট হেযা মামো দাতের হতে 

ঘােক স্বামীতক পুভেশ আটক কতরতছ। জান্া 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931649
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931649
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ফগতছ, আজ ফথতক প্রাে ভেন্ বছর পূতব ি 

উপতজোর ভেেন্ী সরেী োতমর বজেুর 

রহমাতন্র ফছতে সাতহব আেীর সাতথ পাশ্ববেী 

উির পাোড়ী োতমর জাকাভরোর ন্াবেক 

ফমতে োজভরভমন্ (১৩, বেিমান্ ১৬  বছর) এর 

ভববাহ হে। ভবতের পর পরই োতদর সংসাতর 

একটট ফমতে ভশশুর জন্ম হে। পরবেীতে 

অপ্রাপ্ত বেতস সন্তান্ জন্ম ফদোর কারতণ 

ফমতের শরীর স্বাস্থয ফিতে  াে। েতে স্বামী 

সাতহব আেীর সাতথ স্ত্রী োজভরভমতন্র প্রাে 

মন্মাভেন্য ফেতগই থাতক। আজ ফথতক ৪ মাস 

আতগ স্বামী স্ত্রীর মতধয েুমেু ভববাতদর সৃটষ্ট হতে 

স্ত্রী োজভরভমন্ রাগ কতর বাবার বাভড় চতে  াে। 

স্বামী সাতহব আেী গে ১ জেুাই ভন্তজর িুে 

স্বীকার কতর স্ত্রীতক ভন্জ গতৃহ ভেতর ভন্তে 

আতস। এর পর পরই ৩/৪ ভদতন্র মাথাে গে 

রভববার ভবতকতে আবাতরা স্বামী স্ত্রীর মতধয 

িগড়া ভববাদ শুরু হতে পাষাে স্বামী সাতহব 

আেী স্ত্রী োজভরভমন্তক শ্বাসতরাধ কতর হেযা 

কতর ঘতর গোে োাঁস ভদতে আত্মহেযা বতে 

চাভেতে ফদওোর ফচষ্টা কতর বতে অভিত াগ 

করা হে ওই ভকতশারীর পভরবাতরর পক্ষ ফথতক। 

এই ঘটন্ার পর সংবাদ ফপতে পুভেশ রাতে 

ঘটন্া স্থতে ভগতে ভন্হে োজভরভমতন্র োশ 

উোর কতর থান্াে ভন্তে আতস। পতর আজ 

ফসামবার ফিাতর পুভেশ সাতহব আেীর বাভড়তে 

অভি ান্ পভরচােন্া কতর োতক আটক কতর 

ফজে হাজতে পাোে। থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা 

(ওভস) আব্দেু হাই ঘটন্ার সেযো স্বীকার 

কতরতছন্। 
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26 5 july 20 
 

Kaler Kantho 

4 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 27 years Not 
ailable 

Suicide 
Or 
Murdered 

Husband  Rural পীেগাোে গৃহবধূে ঝুেন্ত োশ উদ্ধাে, 

পনেবারেে িানব হত্যা  (কারেে ক,  ৫ 

জুোই ২০২০) 

রংপুতরর পীরগাছাে ভমেু আক্তার (২৭) ন্াতম 

এক গহৃবধূর িুেন্ত োশ উোর কতরতছ পুভেশ। 

পাভরবাভরক কেতহর ফজর ধতর োতক হেযা 

কতর োাঁভসতে িুভেতে রাখা হতেতছ বতে দাভব 

কতরতছ স্বজন্রা। আজ রভববার সকাে ১০টার 

ভদতক উপতজোর বড় পান্ভসো োম ফথতক 

োশটট উোর করা হে। ভমেু আক্তার ওই 

োতমর রহুে আভমতন্র স্ত্রী। স্থান্ীে ও পুভেশ 

সূতি জান্া ফগতছ, উপতজোর পূব িতদব ুোতমর 

মৃে মাজহারুে ইসোতমর ফমতে ভমেু 

আক্তাতরর সতঙ্গ প্রাে পাাঁচ বছর আতগ রুহুে 

আভমতন্র ভবতে হে। ভবতের পর ফথতক 

পাভরবাভরক কেহ চেভছে। এরই একপ িাতে 

ভমেু আক্তার সবার অতগাচতর শভন্বার রাে 

১১টার ভদতক ঘতরর আড়ার সতঙ্গ ওড়ন্া ফপাঁভচতে 

গোে োাঁস ফদন্ বতে স্বামীর পভরবাতরর 

ফোকজন্ দাভব করতছ। ঘটন্ার পর স্থান্ীে 

ফোকজন্ পুভেশতক খবর ফদে। পতর পুভেশ 

ঘটন্াস্থতে ভগতে ভমেুর িুেন্ত োশ উোর কতর।  

েতব ভমেুর চাচা মঞ্জরুুে ইসোম দাভব 

কতরন্, ভমেুতক পভরকভল্পেিাতব হেযা কতর 

োাঁতস িুভেতে রাখা হতেতছ। থান্ার িারপ্রাপ্ত 

কম িকেিা (ওভস) ফরজাউে কভরম বতেন্, ভমেুর 

োশ উোর কতর মেন্ােদতন্তর জন্য রংপুর 

ফমভেকযাে কতেজ হাসপাোতের মতগ ি পাোতন্া 

হতেতছ। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931187
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931187
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27 5 Juy 20 
 

Daily Star 

5 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

25 years brutally 
tortured 
 

Husband Rural Man in Tangail gouges out wife’s eye 

for ‘not getting involved in drug trade’ 

(Daily Star, 5 July 2020) 

A man allegedly gouged out his wife's eye 

at a village in Kalihati upazila of Tangail 

early today as she refused to get involved 

in drug trade with him. The man, Faruk 

Hossain, 25, hailing from Busundi village 

in Tangail's Mirzapur upazila, went into 

hiding after the incident, said Hasan-Al-

Mamun, officer-in-charge of Kalihati Police 

Station. The injured Ankhi Akhter, 20, is 

now undergoing treatment at the National 

Eye Science Institute and Hospital at Sher-

e-Bangla Nagar in Dhaka, reports our 

Tangail correspondent. Quoting Ankhi's 

family members, OC Hasan-Al-Mamun 

said Faruk used to take and sell drugs. He 

also used to ask Ankhi to get involved in 

drug trade with him. As she refused, Faruk 

used to torture her. Ankhi moved back to 

her father's home at Maista Chowdhuribari 

village under Narandia union in Kalihati 

upazila one year back. Since then, Faruk 

used to call Ankhi on the phone and 

threatened to kill her, said the OC.  Around 

2:00am today, Faruk allegedly broke into 

Ankhi's room at her parents' home, gouged 

out her left eye with scissors and fled the 

scene, said the police official.  

 

 

https://www.thedailystar.net/country/news/man-tangail-gouges-out-wifes-eye-not-getting-involved-drug-trade-1925465
https://www.thedailystar.net/country/news/man-tangail-gouges-out-wifes-eye-not-getting-involved-drug-trade-1925465
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28 5 July 20 
 

Kaler Kantho 

4 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years 35 years Suicide Husband Urban নবোমপরুে গৃহবধূে আত্মহত্যা  (কারেে 

ক,  ৫ জুোই ২০২০) 

ভদন্াজপুতরর ভবরামপুতর েযাতন্র সতঙ্গ গোে 

োাঁস ভদতে ফমাছা. ন্াঈমা আকোর ফমৌটুভস 

(২৪) ন্াতমর এক গহৃবধূ আত্মহেযা কতরতছন্। 

শভন্বার ভবতকে সাতড় ৪টাে ফপৌরশহতরর থান্া 

ফরাতে ৩ েোভবভশষ্ট বাসার একটট কক্ষ ফথতক 

ওই গহৃবধূর োশ উোর কতর ভবরামপুর থান্া 

পুভেশ। েতব ভক কারতণ ভেভন্ আত্মহেযা 

কতরতছন্ এ ভবষতে এখতন্া ভকছু জান্া  ােভন্। 

ভন্হতের স্বামী ফমা. সবুজ ফহাতসন্ বতেন্, 

প্রভেভদতন্র মতো শভন্বার সকাতে খাবার ফখতে 

বাসা ফথতক অভেতসর উতদ্দতশয ফবভরতে পভড়। 

দুপুতর স্ত্রী ন্াঈমা আকোর ফমৌটুভস’র সতঙ্গ 

ফমাবাইতে কথা হে। ভেভন্ বতেন্, আমার জন্য 

রান্না কতর কতেক ভদতন্র জন্য োর বাবার 

বাসাে  াওোর কথা ভছে। ভকন্তু ভবতকতে 

একাভধকবার মুতোতোতন্ োর সতঙ্গ ফ াগাত াগ 

করার ফচষ্টা কতরও কথা বো সম্ভব হেভন্। পতর 

ভবতকে ৪টার ভদতক বাসাে ভেতর দরজা বন্ধ্ 

ফদভখ। অতন্ক োকাোভকর পর ফকাতন্া সাড়া 

শব্দ ন্া ফপতে পুভেশতক খবর ফদওো হে। পতর 

পুভেশ এতস ঘতরর দরজা ফিতে োর োশ 

উোর কতর। েতব ভক কারতণ ফস আত্মহেযা 

কতরতছ ভবষেটট আমার জান্া ফন্ই।ভবরামপুর 

থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) ফমা. 

মভন্রুজ্জামান্ মভন্র বতেন্, শহতরর থান্া 

ফরাতে ভশবপুর সু্কতের প্রধান্ ভশক্ষক ফমা. ওতহদ 

মেতের বাসার ৩ে েোে সবুজ দম্পভে িাড়া 

থাকতেন্। শভন্বার ভবতকতে ন্াঈমা আকোর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931034
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ফমৌটুভস (২৪) ন্াতমর ওই ন্ারীর আত্মহেযার 

কথা জান্াতে দ্রেু ঘটন্াস্থতে ফপৌৌঁতছ ঘতরর 

দরজা ফিতে োশ উোর করা হে। েতব ভক 

কারতণ আত্মহেযা কতরতছন্ ফসই ভবষেটট েদন্ত 

কতর প্রতোজন্ীে বযবস্থা েহণ করা হতব। 

29 5 July 20 
 

Dhaka 
Tribune 

4 July 20 Police 
Case 

Female Elderly 
woman 

60 years Not 
available 

Murdered Step Son Rural Elderly woman tortured to death in 

Gopalganj (Dhaka Tribune, 5  July 2020) 

An elderly woman was tortured to death 

reportedly by her step sons and their 

family members over a land dispute in 

Gopalganj. Kulsum Begum, 60, sustained 

head injuries when she was beaten. 

Moreover, dried chili powder and hot water 

was poured over her before she was taken 

to Kotalipara Upazila Health Complex for 

treatment, said her brother Kalam Fakir. 

The incident took place at Rajindarpar 

village of Kotalipara upazila on Saturday 

morning and she later succumbed to her 

injuries around 8pm at Khulna Medical 

College Hospital (KMCH). Dr Sushanta 

Baidya, health and family planning officer 

of the upazila hospital, said the injured 

woman needed eight stitches on her head 

and was later referred to KMCH. The 

victim's brother Kalam had filed a murder 

case against 7 people at Kotalipara police 

station, leading to the arrest of 4 women in 

connection to the incident, confirmed 

Kotalipara police station Officer-in-Charge 

(OC) Sheikh Lutfor Rahman. Kulsum is the 

second wife of Sabar Ali Sikdar. According 

to the case statement, a long-standing 

dispute over land ownership had been 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/07/05/elderly-woman-tortured-to-death-in-gopalganj
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/07/05/elderly-woman-tortured-to-death-in-gopalganj
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ongoing between the victim and her step 

sons. On Saturday around 9:30am, her 

step son Alauddin Sikdar, his wife Lima, 

and brother Ripon Sikdar attacked the 

woman. Two of the victim's sons and their 

wives were also injured when they 

attempted to rescue her, the case details 

further mentions. OC Sheikh Lutfor 

Rahman said further actions will be taken 

after an investigation into the matter. 

ARTICLE 

Domestic violence, cybercrimes on the rise during pandemic (Dhaka Tribune, 11 July 2020) 

Indoor crimes and cybercrimes have increased more than the physical crimes prevalent in the country as people are staying at home during the coronavirus 
pandemic period, said speakers at a virtual talk series titled “Perspective of crime & crime prevention in the age of Covid-19.” The talk was organized by 
the Department of Criminology of Dhaka University on Friday evening. Chair of DU’s Criminology department Khandaker Farzana Rahman moderated the 
session. The speakers said that initially when a general holiday was in place, incidents of crime reduced, but it is now gradually increasing more than the 
pre-coronavirus period as opportunities for crimes have increased now. Dr Zia Rahman, professor of Criminology at DU, said crime is definitely a matter 
of income as lack of money leads to negativity in people’s attitude, and at one stage it leads to crimes.  Citing an example he said, militancy emerged in 
Bangladesh during the nineties because of poverty. 

Dreadful picture of dowry (By P M Serajul Islam, Daily Observer, op-ed, 8 July 2020) 

 Have you ever thought to see your lovely daughter's dead body in front of your eyes? Have you been beaten by your husband or mother-in-law when you have a 

further dream to lead a peaceful life after your marriage? Have you ever had in mind that you could be a victim of dowry? There are so many questions that rise in our 

mind when we see the dreadful picture of dowry in our society. Dowry is one of the common unpleasant customs of Bangladesh. It is against the success of our 

country. It is a much-unexpected situation for the bride's family members. They are to collect a huge amount of money for their daughters' or sisters' marriage. 

Sometime they have to take loans, sell their lands, furniture, ornaments and even their own house to collect the money. They are to lose many things and face many 

problems for this dowry system. There are numerous evidences that the practice of dowry can have consequences that can be harmful and sometimes lethal for 

women. 

Violence upturns against women and children amid C-19 outbreak (Letter to the Editor, Daily Observer, 9 July 2020) 

Disappointing news has published in the media that various forms of violence against women and children have increased amid the COVID-19 outbreak in the country. 

Different research reports, including Bangladesh Mohila Parishad, show that about 480 women and girls have been victims of violence during March, April and May of 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/07/11/domestic-violence-cyber-crimes-on-the-rise-during-pandemic
https://www.observerbd.com/news.php?id=264436
https://www.observerbd.com/cat.php?cd=200


the COVID-19 time. According to the report, 101 women and girls were raped while 25 gang-raped and seven were killed after rapes. Besides, 15 were attempted to be 

raped. However, Manusher Janno Foundation said a total of 4249 women and 456 children have had to face domestic violence during the COVID-19 pandemic. Media 

reports also said the number of crimes took a nosedive as most of the people stayed inside. Bangladesh was no different as far as the crimes on the streets are 

concerned. There have been fewer cases of theft, looting, mugging and kidnapping. However, the number of cases of domestic violence, especially against women and 

children, has increased alarmingly. 

নােীে প্রনত্ সনহলসত্াে ফশষ ফকাথাে (প্রথম আরো  ৮ জুোই ২০২০) 

 
কতরান্ার সংিমণ ফেকাতে সারা ভবতশ্বই কা িে েকোউন্ চেতছ। ফেমভন্ বাংোতদতশ কতরান্ার সংিমণ ফবতড়  াওোর েতে ভবভিন্ন জােগাে বেিমাতন্ অঞ্চেভিভিক েকোউন্ 

চেতছ। েতে এই কতরান্ার সমতে ন্ারী-পুরুষ সবাইতক ঘরবেী অবস্থাে থাকতে হতে। আমরা জাভন্, ফ তকাতন্া ধরতন্র দুত িাগ ন্ারী ও পুরুষতক ভিন্ন মািাে প্রিাভবে কতর। 

বাংোতদতশর মতো সমাজবযবস্থাে ন্ারীর জীবন্ এবং স্বাধীন্ো শুধু পভরবার ন্ে; বরং ফগাটা সমাজই ো ভন্ধ িারণ কতর। স্বািাভবক সমতে পভৃথবীর প্রাে এক-েৃেীোংশ ন্ারী ভন্ িােতন্র 

ভশকার হন্। পভরসংখযাতন্ ফদখা  াতে, কতরান্াকাতে এই সংখযা আশঙ্কাজন্ক হাতর ফবতড় ফগতছ৷ কতরান্াে ন্ারীর প্রভে সভহংসো ফবতড়  াওোর কারতণ জাভেসংঘ এতক ফকাভিে-১৯–

এর ছাো মহামাভর ভহতসতব ভচভিে কতরতছ। 

ভবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (WHO) মতে সারা ভবতশ্ব স্বাস্থযসম্পভকিে কাতজ ভন্তোত্রজে ফোকবতের মতধয ৯০ শোংশই ন্ারী। ভকন্তু দুঃতখর ভবষে, ন্ারী ফ মন্ একভদতক িাইরাতস আিান্ত মানু্তষর 

ফসবাে ভন্তজতক ভবভেতে ভদতে, অপর ভদতক ভন্তজরাই ভন্ িােন্ ন্ামক িাইরাতসর ভশকার হতে। এই মহাসংকতটও আমরা ভক ন্ারীর প্রভে মান্ভবক হতে পারভছ? কতরান্ার এই 

িোবহোর মতধয গে ১৭ এভপ্রে েক্ষ্মীপুতরর রামগভেতে ১৬ বছতরর এক ভকতশারী ধষ িতণর ঘটন্া সাড়া ফেতে ভদতেভছে। জান্া ফগতছ, শুধু মাচি মাতসই বগুড়া, জামােপুর ও কক্সবাজার 

ফজোে এমন্ ৩৬টট ধষ িতণর ঘটন্া ঘতটতছ এবং পাভরবাভরক ভন্ িােতন্র মতো ঘটন্া ঘতটতছ ভেন্ শোভধক। ফবসরকাভর সংস্থা ‘মানু্তষর জন্য োউতন্ডশন্’-এর েথযমতে, এভপ্রে মাতস 

েকোউন্ চোকাতে ফদতশর ২৭টট ফজোে ৪ হাজার ২৪৯ ন্ারী পাভরবাভরক সভহংসোর ভশকার হতেতছন্।  ার মতধয ১ হাজার ৬৭২ জন্ ন্ারীর ফক্ষতি এমন্ ঘটন্া প্রথম। ৮৪৮ জন্ 

ন্ারী োর স্বামীর দ্বারা ভন্ িাভেে এবং এর বাইতরও ধষ িণ, ন্ারী হেযা, ফ ৌন্ ভন্ িােতন্র মতো ঘটন্া ফো রতেতছই। এভপ্রতের ফচতে ফম মাতস ভন্ িােতন্র ঘটন্া ফবতড়তছ ৩১ শোংশ। 

কতরান্াকাতে ন্ারী ভন্ িােন্ শুধু দভরদ্র ন্ে; বরং উন্নে ফদশগুতোতকও প্রিাভবে করতছ। পভৃথবীর ভবভিন্ন ফদতশই পাভরবাভরক সভহংসোর ঘটন্া ফবতড় ফগতছ। 

 

A threat to women everywhere (Dhaka Tribune, editorial, 7 July 2020) 

Domestic violence and gender-based violence against women remains a serious problem in Bangladesh. Of that, there is no doubt. It is also true that, over the years, 

numerous organizations have worked tirelessly to try and fight this issue, with varying levels of success. However, all of the good work done by such organizations is 

being threatened by the Covid-19 pandemic, with domestic violence against women sharply rising during this period. The rise in domestic violence against women during 

the pandemic is a sad global phenomenon, with numerous countries having reported the same. However, it is imperative to not only identify the root causes of this 

increase in violence, and also devise strategies to better protect women. This was the basis of a recently organized webinar jointly held by Bangladesh Organization for 

Learning and Development (BOLD) and Women Empowering Women (WEW). Such knowledge-sharing events are increasingly important -- in the midst of this pandemic, 

we must keep in mind the horrors that women are facing on a daily basis. 

There is no honour in killing (By Towheed Feroze, Dhaka Tribune, op-ed, 5 July 2020) 

We are aware of the term “honour killing” since international news channels have done thorough reporting on the menace among the South Asian diaspora in Europe. 

Just recently, there has been such a death in Brahmanbaria in Bangladesh where a teenage girl of 16 was killed by her brother, father, and uncle.  Reportedly, the girl, 

who had a romantic relation, was seen one night by her uncle. Most probably, the girl was discovered by her uncle in an intimate situation with her lover which ignited 

fury, eventually leading to her killing.  The decomposed body was found a few days later and as per reports, the father, brother, and uncle admitted their involvement in 

the crime.  Such ghastly events where youngsters are killed by their own family members rattle us from time to time; while we get the reports of such crimes, the follow-

https://www.prothomalo.com/nagorik-sangbad/article/1667800/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.dhakatribune.com/opinion/editorial/2020/07/07/ed-a-threat-to-women-everywhere
https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/07/05/op-ed-there-is-no-honour-in-killing


ups to such events are rare. It won’t be surprising if there isn’t any follow-up report on this tragic incident. Chances are high that we will never know what happens to the 

killers.  
But this crime has several dimensions, one of which is the issue of “honour” or to be precise, the futile importance attached  to the matter of saving face 
against perceived social ignominy. As John Dryden once said: Honour is an empty bubble. 
 

অপোধ বাড়াে প্রবণত্া উরেগজনক!( ে. সুেত্ান মাহমুি োনা   কারেে কঠ   ৬ জুোই  ২০২০) 

 

সম্প্রভে ব্রাহ্মণবাভড়োর ন্াভসরন্গতর পভরবাতরর সোন্ রক্ষার ন্াতম েথাকভথে ‘অন্ার ভকভেং’ ন্াতম হেযাকাতের ঘটন্া ঘতটতছ। গে ১ জেুাই কাতের কতে প্রকাভশে প্রভেতবদন্সূতি 

জান্তে পারোম, ফেপ্তাতরর পর আদােতে স্বীকাতরাত্রক্তমূেক জবান্বত্রেতে ন্াভসরন্গর উপতজোর ধরমেে োতমর েম্বাহাটটর োইজতুক হেযার দাে স্বীকার কতরতছ ো াঁর বাবা সানু্ 

ভমো, মামা মাজ ুভমো ও িাই আদম আেী। বাংোতদতশ এমন্ ঘটন্ার খবর এতকবাতর ফন্ই, এমন্ ন্ে। ভবভিন্ন সমতে এমন্ খবর আমরা ফপতে থাভক। েতব হেযা-সন্ত্রাতসর খবর কতরান্ার 

কারতণ ভকছুভদন্ কতম ফগতেও আবার ো মাথাচাড়া ভদতে শুরু কতরতছ। ভবতশষ কতর হেযা, সন্ত্রাস, মাদক কারবাভরর প্রবণো দৃশযে অতন্কটা কতম এতেও এখন্ ো বাড়ার প্রবণো  তথষ্ট 

েক্ষণীে। 

বো  াে, অতন্ক ভদন্ বাংোতদতশ উতল্লখত াগয হেযাকাতের খবর ভছে ন্া। ভকন্তু সাম্প্রভেক সমতে ফবশ কতেকটট খবর আমাতদর শত্রঙ্কে কতর েুেতছ। মতন্ হতে, সামাত্রজক 

অবক্ষেজভন্ে কারতণ িতমই র্ধ্ংস এভগতে আসতছ। হেযা, সন্ত্রাস, মাদক কারবাতরর ঘটন্া গণমাধযতম  তথষ্ট েক্ষ করা  াতে। সরকাতরর শীষ ি প িাে ফথতক এ ভবষতে  তথষ্ট আন্তভরকো 

থাকতেও এই প্রবণো পতুরাপুভর ফরাধ করা  াতে ন্া। দুন্ীভে, মাদক ও সন্ত্রাসবাতদর ভবরুতে প্রধান্মন্ত্রীর হুাঁ ভশোভর িমাগে অবযাহে রতেতছ। 

কতরান্া মহামাভর ফমাকাতবোে সাধারণ ছুটটর সমে এমন্ অপরাধ ভকছুটা কমতেও জন্জীবতন্ গভে ফেরা শুরু করতে বাড়তে থাতক অপরাধ। গে ২৩ জনু্ কাতের কতে প্রকাভশে 

প্রভেতবদতন্ ফবশ ভকছু িোবহ পভরসংখযান্ েক্ষ কতরভছ। ওই পভরসংখযান্ ফথতক অনু্মান্ করা  াে, ফদতশ অপরাধপ্রবণো আতরা কেটা িোবহ হওোর শঙ্কা রতেতছ। কাতের কে’র ওই 

প্রভেতবদতন্ পুভেশ সদর দপ্তর, মাদকদ্রবয ভন্েন্ত্রণ অভধদপ্তর ( ভেএন্ভস) ও ঢাকা মহান্গর পুভেতশর ( ভেএমভপ) অপরাধ পভরসংখযান্ ভবতেষণ করা হতেতছ। ফসখাতন্ বো হতেতছ, গে 

মাচি ও এভপ্রতে অপরাধ অতন্ক কমতেও ফম মাস ফথতক ো আবার বাড়তে শুরু কতর। জনু্ মাতস এতস ো আতরা ফবতড়তছ। কতরান্াকাতের শুরুতে অতন্ক অপরাধ প্রাে বন্ধ্ হতে 

ফগতেও কতমভন্ মাদক কারবার। পুভেশ সদর দপ্ততরর এক পভরসংখযাতন্ ফদখা ফগতছ, গে মাতচি োকাভে হতেতছ ২৫টট, খুতন্র ঘটন্া ঘতটতছ ২৭৫টট, ধষ িতণর ঘটন্া ৪৯০টট, ন্ারী ভন্ িােন্ 

১০০৫টট, ভশশু ভন্ িােন্ ২১০টট, অপহরণ ৩৮টট, চুভরর ঘটন্া ৫৫৮টট। এভপ্রতে োকাভে ১০টট, খুন্ ২৭৫টট, ধষ িতণর ঘটন্া ৩৩৫টট, ন্ারী ভন্ িােন্ ৪৬৫টট, ভশশু ভন্ িােন্ ১২৫টট, অপহরণ 

৮টট, চুভর ২৯০টট। এভপ্রতে প্রাে সব অপরাধ কতম এতেও ফম মাতস ফের বাড়তে শুরু কতর। ফম মাতস োকাভে হতেতছ ১২টট, খুতন্র ঘটন্া ঘতটতছ ৩৬০টট, ধষ িণ ৩৫৫টট, ন্ারী ভন্ িােন্ 

৬৭০টট, ভশশু ভন্ িােন্ ১৪০টট, চুভর ৩৯০টট। কতরান্াকাতে গে ভেন্ মাতস ফদতশ মাদতকর মামো হতেতছ ১১ হাজার ৭৭০টট। ভেএন্ভসর েথয মতে, গে ফম মাতস ৪৮০টট মাদতকর 

মামোে ফেপ্তার করা হতেতছ ৫১৯ জন্তক। এিাতব এতকর পর এক অপরাধপ্রবণো আমাতদর শত্রঙ্কে কতর েুেতছ। আমাতদর ধারণা হতেভছে, কতরান্ার প্রিাতব ফদতশ অপরাধপ্রবণো 

উতল্লখত াগযিাতব কতম ফ তে পাতর। ভকন্তু বা্বো ফদতখ ো মতন্ হতে ন্া। বরং ফক্ষিভবতশতষ মতন্ হতে, এই প্রবণো অতন্কটা বাড়তে পাতর। 

Violence against women, children goes on unabated (Daily Observer, 5 July 2020) 

Various forms of violence against women and children have increased amid the coronavirus outbreak in the country. Different research reports, including Bangladesh 
Mohila Parishad, show that about 480 women and girls have been victims of violence during March, April and May of the current year. According to the report, 101 
women and girls were raped while 25 gang-raped and seven were killed after rapes. Besides, 15 were attempted to be raped. However, Manusher Janno Foundation 
said a total of 4249 women and 456 children have had to face domestic violence during the coronavirus pandemic. The telephonic survey was conducted in June when 
about 27 districts were brought under the research work. Of the victims, about 1672 were women and 424 children who had never faced violence before and most of the 
children have faced violence resorted either by their parents or relatives. Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said violence 
was always heavily underreported. 

 
 

 

https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2020/07/06/931357
https://www.observerbd.com/news.php?id=263889
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Gang-
raped 

Neighbor Urban Woman gang-raped in Savar (Daily Star, 

11 July 2020) 

A housewife was reportedly gang-raped by 

four youths in Mugrakanda area of Savar, on 

the outskirt of the capital Dhaka yesterday. 

Police arrested one Shohidul, 40, on charge 

of the rape.  This morning, the victim's 

husband, who is a brick kiln worker, filed a 

case with Savar Model Police Station 

against Wahid, 30, Jewel, 20, of 

Panchagram in Lalmonirhat, and Alauddin, 

40, and Shohidul, 40, of Bhurungamari in 

Kurigram in this connection. In the case 

statement, the victim's husband said he 

gave Tk 7,400 to one Alauddin, who is a 

labour leader of a local brick kiln three 

months ago with hopes of getting a work at 

the brick kiln. The victim's husband 

frequently requested Alauddin to return the 

money as he failed to provide the work but 

Alauddin refused, the case statement said. 

As he went to Alauddin's rented house in the 

same area to take back the money around 

12:00pm yesterday, all the four accused 

took him to a nearby Mahogany tree garden 

and tied his hands and legs to a tree there, 

the police official said. They also called his 

wife there, where she was gang raped in 

front her husband.  

https://www.thedailystar.net/country/news/woman-gang-raped-savar-1928657
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2 11 July 20 
 
Ittefaq 

10 July 20 Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

Not 
available 

32 years Raped Neighbor Urban ফেনীরত্ গৃহকমী ধষ যরণে অনিরযারগ প্রবাসী 

ফেেত্াে  (ইরফোক  ১১ জুোই ২০২০) 

গহৃকমী ধষ িতণর অভিত াতগ ফেন্ীতে পারতিজ 

(৩২) ন্াতম ভবতদশ ফেরে এক প্রবাসীতক 

ফেেোর কতরতছ পুভেশ। সূতি জান্া ফগতছ, 

ফেন্ী সদর উপতজোর শশ িভদ ইউভন্েতন্র দভক্ষণ 

খাতন্ বাভড়র মাহবুে হতকর ঘতর এক গহৃকমী 

দীঘ ি ধতর কাজ কতর আসভছতেন্। সম্প্রভে ফসৌভদ 

আরব ফথতক ফদতশ ভেতরন্ মাহবুে হতকর ফছতে 

পারতিজ। ভবভিন্ন সমতে ওই ফমতেতক ন্ান্ািাতব 

ভবরক্ত কতর আসভছতো ওই বখাতট  ুবক। গে 

মঙ্গেবার রাতে ঘতরর সামতন্ ফথতক ফমতেটটতক 

মুখ ফচতপ বাভড়র পাতশ একটট পভরেযক্ত জােগাে 

েুতে ভন্তে ধষ িণ কতর পারতিজ। এ সমে 

ফমতেটটর ভচৎকাতর প্রভেতবভশরা এভগতে এতস 

উোর কতরন্। পতররভদন্ সকাতে স্থান্ীেতদর 

সহত াভগোে পারতিজতক অভি ুক্ত কতর থান্াে 

মামো দাতের কতর ফমতেটট। 

3 11 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

10 July 20 
 

Case file 

Police 
Case 

Female UP Member Not 
available 

Not 
available 

Pornogra
phy  

Neighbor Rural অশ্লীে নিনেও তত্নে করে নােী ইউনপ 

সিরসযে কারে োোঁিা িানব, মামো  (কারেে 

ক,  ১১ জুোই ২০২০) 

িােকাটের কা াঁোভেোে ন্ারী ইউভপ সদতসযর 

অেীে ভিভেও বেভর কতর ফেসবুতক ছভড়তে 

ফদওোর হুমভক ভদতে চা াঁদা দাভবর অভিত াগ 

পাওো ফগতছ। কা াঁোভেো সদর ইউভন্েতন্র ন্ারী 

ইউভপ সদসয সাভবন্া ইোসমীন্ বাদী হতে 

শুিবার রাতে মামোটট কতরন্।  মামোর ভববরণ 

ও ন্ারী ইউভপ সদসয সতঙ্গ কথা বতে জান্া  াে, 

উপতজোর বান্াই োতমর মত্রজদ োেুকদার মধুর 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/165580/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/165580/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%C2%A0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/11/933556
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/11/933556
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ফছতে রাত্রজব োেুকদাতরর ফন্েৃতে সংঘবে 

চিটট সাংবাভদক পভরচতে সাধারণ মানু্ষতক 

ো াঁতদ ফেতে টাকা আদােসহ ন্ান্া প্রোরণা কতর 

আসভছে। রাত্রজব োেুকদার দুই মাস আতগ 

ইউভপ সদসয সাভবন্া ইোসভমতন্র এোকাকাে 

একটট ভবতের ঘটন্াতক ফকন্দ্র কতর  সাংবাভদক 

পভরচে ভদতে সাভবন্ার কাতছ ৩০ হাজার টাকা 

চা াঁদা দাভব কতর। এ ছাড়া ো াঁতক অসামাত্রজক 

কাতজর প্র্াব ফদে। দাবীকৃে টাকা ভদতে 

অস্বীকৃভে জান্াতে রাত্রজব োেুকদারসহ অপর 

আসাভমরা পতথঘাতট ইউভপ সদসযাতক িেিীভে 

ফদখাে। অেীে ভিভেও বেভর কতর ফেসবতুক 

ছভড়তে ফদওোর হুমভক ফদে রাত্রজব োেুকদার ও 

ো াঁর ফোকজন্। এমন্ভক ইউভপ সদসযার স্বামী 

শামীম মৃধার হাে-পা ফকতট পঙু্গ কতর ফদতব 

বতেও হুমভক প্রদান্ কতর ো াঁরা। কাাঁোভেো থান্ার 

িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) পেুক চন্দ্র রাে বতেন্, 

এ ঘটন্াে রাত্রজবতক ফেপ্তাতরর জন্য বান্াই োতম 

পুভেশ অভি ান্ চাোে।  

4 11 July 20 
 

Samakal 

8 July 20 News 
Report 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural বনেশাে ফথরক ফকাটােীপাড়াে এরস ফযৌন 

হেোননে নশকাে করেজোেী  (সমকাে  ১১ 

জুোই ২০২০) 

বভরশাতের আগগেিাড়া ফথতক ফগাপােগতঞ্জর 

ফকাটােীপাড়াে বন্্ধুর সাতথ ফদখা করতে এতস 

ফ ৌন্ হেরাভন্র ভশকার হতেতছন্ এক কতেজ 

ছািী।  হেরাভন্র ভশকার ওই কতেজ ছািী বতেন্, 

ভেভন্ োসার কতেতজর ভশক্ষাথী। ঘটন্ার ভদন্ 

ফবো সাতড় ১২টার ভদতক  বভরশাতের 

আগগেিাড়ার রাত্রজহার ইউভন্েতন্র 

রামান্েআাঁক োতমর ভন্জ বাভড় ফথতক 

https://samakal.com/whole-country/article/200730066/%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%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
https://samakal.com/whole-country/article/200730066/%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%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
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িযান্ত াতগ  ফকাটােীপাড়াে োর এক বন্্ধুর 

সাতথ ফদখা করতে আতসন্ ভেভন্। িযান্টট 

রামশীে কতেজ এোকাে আসার পতর বটৃষ্ট শুরু 

হে। েখন্ ভেভন্ ফকাতন্া উপাে ন্া ফপতে  

রাশশীে কতেতজর  গােি রুতমর মতধয আশ্রে 

ফন্ন্। ওই সমে রামশীে োতমর সুিাষ বাোর 

ফছতে অভন্তমষ বাো (৩০) গােি রুতমর মতধয 

প্রতবশ কতর ওই ছািীতক ফ ৌন্ হেরাভন্ ও জভড়তে 

ধতর ছভব ফোতে। ওই কতেজছািী প্রভেবাদ 

করতে অভন্তমষ োতক িেিীভে ফদখাে। 

অভন্তমষ বাো রামশীে ইউভন্েন্ আওোমী 

েীতগর সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চন্দ্র বাোর 

িাভেজা হওোে ঘটন্াটট ধামাচাপা ফদওোর জন্য 

ভেভন্ উতে পতড় ফেতগতছন্ বতে অভিত াগ 

কতরতছন্ এোকাবাসী।  ফকাটােীপাড়া থান্ার ওভস 

ফশখ েুৎের রহমান্ বতেন্, এ বযাপাতর ওই 

ছািীর পভরবাতরর সাতথ আমার কথা হতেতছ। 

োতদর অভিত াগ ভদতে বতেভছ। পভরবার ফথতক 

অভিত াগ ভদতেই আমরা আইন্ানু্গ বযবস্থা েহণ 

করতবা। 

5 10 July 20 
 

Kaler 
kantho 

6 July 20 
 
 

Police 
Case 

Female Girl Not 
available 

23 years, 
28 years 
& 
18 years 

Gang -
Raped 

Neighbor Urban নবোে োইরত্ এরস সলঘবদ্ধ ধষ যরণে নশকাে 

নােী, ফেপ্তাে ৩  (কারেে ক,  ১০ জুোই 

২০২০) 

ঢাকার ফকরান্ীগতঞ্জ ভবচার চাইতে ভগতে সংঘবে 

ধষ িতণর ভশকার হন্ এক ন্ারী। পতর ধষ িতণর 

অভিত াতগ ভেন্জন্তক আটক কতরতছ র যাব। 

শুিবার ফিাতর উপতজোর আগান্গর 

ইউভন্েতন্র ন্াগরমহে ফরাে ফচোরমযান্ 

মাতকিতটর ভন্চেো ফথতক োতদর ফেপ্তার করা 

হে। ফেপ্তারকৃেরা হতেন্- ধষণ িকারী ফমা. 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/11/933349
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/11/933349
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োইজেু ইসোম (বাভি) (২৩), ও োর সহত াগী 

ফমা. ইব্রাভহম (২৮) এবং ফমা. একরাম (১৮)। ন্াম 

প্রকাতশ অভন্েুক কতেকজন্ এোকাবাসী 

জান্ান্, ফ  অভেতস ফমতেটটতক ধষ িণ করা হে 

ফসটট একটট ক্লাব ভছে। ক্লাতবর বখাতট ভকতশারা 

কতেকভদন্ পর পরই ভছন্োইসহ ন্ান্া রকতমর 

অপকতম ি ভেপ্ত থাকে। গে কতেকভদন্ আতগ 

ধভষ িো ন্ারী োর পাভরবাভরক এক ভবচার ভন্তে 

আতস ফমা. ইব্রাভহতমর কাতছ। ইব্রাভহম োর 

পাভরবাভরক ভবষেটট ভবচার কতর ফদে। ভবচাতরর 

পতর ফমতেটট বাসাে চতে  াে। এর ভকছুক্ষণ পতর 

আবার ফমতেটটতক অভেতস ফেতক ভন্তে এতস 

পাোিতম ভেন্ ধষ িক োতক ধষ িণ কতরন্। এ 

ঘটন্াে ফমতেটট ফমভেকযাে ফটি ও ধষ িতণর 

প্রমাণসহ আইন্-শঙৃ্খো বাভহন্ীর সদসযতদর 

কাতছ অভিত াগ ফদে। অভিত াতগর ফপ্রভক্ষতে 

র যাব অভি ান্ পভরচােন্া কতর অভি ুক্ততদর 

ফেপ্তার কতর।  ধভষ িো বাদী হতে ফেপ্তারকৃেতদর 

ভবরুতে দভক্ষণ ফকরান্ীগঞ্জ থান্াে একটট ধষ িণ 

মামো দাতের করা হতেতছ বতে জান্াে র যাব-১০। 

6 10 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

4 July 20 Police 
Case 

Female Daily 
Labour 

17 years Not 
available 

Raped 
& 
 

Forced 
abortion 

Neighbor Rural নকরশােীরক ধষ যণ-গিযপাত্, ইউনপ সিসযসহ 

ফেপ্তাে ৪  (কারেে ক,  ১০ জুোই ২০২০) 

ফন্াোখােীর ফবগমগতঞ্জর ভবতের প্রতোিতন্ এক 

ভদন্মজতুরর ভকতশারীতক (১৭) ধষ িণ কতর 

অন্তঃসত্ত্বা হওোর পর গিিপাে কতর ি্রুণ হেযার 

অভিত াতগ থান্াে মামো হতেতছ। এ ঘটন্াে এক 

ইউভপ সদসয, ন্ারী পল্লী ভচভকৎসকসহ ৪ জন্তক 

আটক কতরতছ। ফেপ্তারকৃেরা হতেন্, ফহাভমও 

ভচভকৎসক ফজসভমন্ আক্তার, ইউভপ সদসয 

মুকবুে আহেদ, কমে ভসংহ ও  োরুক ফহাতসন্। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933058
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933058
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েতব অভি ুক্ত ধষ িক কাউসার আহমদ ওরতে 

হাভমদ (২৮) পোেক রতেতছ। ফস ফপশাে একজন্ 

পল্লী ভচভকৎসক এবং একই ইউভন্েতন্র ৩ন্ং 

ওোতেির রহম সদিার বাভড়র আেী আকবর 

বযাপারী’র ফছতে। মামোর অভিত াতগ জান্া  াে, 

উপতজোর দগূ িাপুর ইউভন্েতন্র ৩ন্ং ওোতেির 

পল্লী ভচভকৎসক হাভমদ ওই ভকতশারী ফমতেতক 

ভবতের প্রতোিতন্ একাভধকবার ধষ িণ করতে ওই 

ভকতশারী ২৯ সপ্তাতহর অন্তঃসত্ত্বা হতে পতড়। পতর 

গে (৪ জেুাই) কাউসার ওই ভকতশারীতক োর 

সহত াগী কমে ভসংতহর মাধযতম ফচৌমুহন্ীর 

কতেজ ফরাতের ন্ারী ফহাভমও ভচভকৎসক 

ফজসভমন্ আক্তাতরর বাসাে ভন্তে ওষুতধর মাধযতম 

গতিির ভশশুটটর ি্রুণ হেযা কতর এবং গিিপাে 

ঘটাে। পতর ভবষেটট ওই ভকতশারী োর মাতক 

অবভহে করতে ভেভন্ স্থান্ীে এোকাবাসীতক 

ভবষেটট জান্ান্। ঘটন্াটট ভন্তে স্থান্ীেিাতব 

সাভেতসর মাধযতম ভমমাংসার ফচষ্টা চাোন্ 

োরুকসহ কতেকজন্। ভকন্তু ভমমাংসা ন্া কতর 

ভবষেটট ভন্তে োরুকসহ বাকীরা োেবাহান্া 

করতে ভকতশারীর মা বাদী হতে থান্াে মামো 

দাতের কতরন্।  

7 10 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

8 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

40 years Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural ফযৌন হেোননে অনিরযারগ ইউনপ সিসয 

আটক, মামো (কারেে ক,  ১০ জুোই 

২০২০) 

গাইবান্ধ্ার সাদুেযাপুতর ফ ৌন্ ভন্ িােতন্র ভশকার 

একই ইউভন্েতন্র ইউভপ সদতসযর (মন্জ ু

ফমম্বার) স্ত্রীর  অভিত াতগর ফপ্রভক্ষতে জামােপুর 

ইউভন্েন্ পভরষতদর সদসয আে আভমন্তক (৪০) 

বহৃস্পভেবার সন্ধ্যাে আটক কতরতছ পুভেশ। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933219
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933219
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অভিত াগ সূি ও পুভেশ জান্াে, আে আভমন্ ও 

মন্জ ুভমো জামােপুর ইউভন্েন্ পভরষতদর 

সদসয হওোর সুবাতদ উিতের মতধয সু-সম্পকি 

গতড় উতে। এতে মন্জরু বাভড়তে ভন্েভমেই 

 াওো আসা করতেন্ আে আভমন্। একসমে 

মন্জ ুফমম্বাতরর স্ত্রীর সাতথ অগন্ভেক সম্পকি 

স্থাপতন্র ফচষ্টা চাোে। সমে-অসমতে ফোন্ কতর 

ভবভিন্ন অসংেি কথাবােিাসহ কু-প্র্াব ভদতেন্ 

ওই ন্ারীতক। বহৃস্পভেবার ভবতকতে মন্জ ুভমোর 

অনু্পভস্থভেতে ো াঁর স্ত্রী বাভড়তে ঘুভমতে থাকা 

অবস্থাে আে আভমন্ ঘতর প্রতবশ কতর ো াঁতক 

জাপতট ধতরন্। এ সমে ভেভন্ ভচৎকার কতর 

উেতে আে আভমন্ ফদৌৌঁতড় ঘর ফথতক পাভেতে 

 াে। এরপর িুক্ততিাগী গহৃবধূ সাদুেযাপুর থান্াে 

আে আভমতন্র ভবরুতে ফ ৌন্ হেরাভন্র 

অভিত াগ দাভখে কতরন্। সাদুেযাপুর থান্ার 

িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) মাসুদ রান্া ঘটন্ার 

সেযো ভন্ত্রিে কতর বতেন্, আে আভমতন্র 

ভবরুতে ফ ৌন্ হেরাভন্র অভিত াতগর ভিভিতে 

ো াঁতক আটক করা হতেতছ। এ ঘটন্াে থান্াে 

মামো হতেতছ। 

8 10 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

6 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

40 years, 
32 years 
& 
28 years 

Gang -
Raped 

Neighbor Rural বানড়রত্ ফেরক গৃহবধূরক নত্ন িাই নমরে 

পাোক্ররম ধষ যণ!  (কারেে ক,  ১০ জুোই 

২০২০) 

ন্রভসংদীর রােপরুাে স্বামী-স্ত্রীর পাভরবাভরক দ্বন্দ্ব 

মীমাংসা কতর ফদওোর কথা বতে এক গহৃবধূতক 

বাভড়তে ফেতক এতন্ রােির পাোিতম ধষ িতণর 

অভিত াগ উতেতছ। গে ৬ জেুাই উপতজোর 

পোশেেী ইউভন্েতন্র ফকান্াপাড়াে এ ঘটন্া 

ঘতট। অভি ুক্তরা হতো- পোশেেীর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933201
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933201
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ফকান্াপাড়ার হাভববরু রহমান্ হভবর ফছতে ফমা. 

োরুক ভমো ঘটক (৪০), হ রে আেীর দুই ফছতে 

ফমাবারক (৩২), ফবারহান্ (২৮)।  পুভেশ ও 

মামোর এজাহার সতূি জান্া  াে, ওই গহৃবধূর 

বাবার বাভড় উপতজোর েক্ষ্মীপুর োতম। ছে 

বছর আতগ ফবোব উপতজোর ন্ারােণপুর 

এোকার খভেে ভমোর সতঙ্গ োর ভবতে হে। 

ভবতের দইু বছর পর োতদর মতধয ভববাহভবতেদ 

ঘতট। পতর স্থান্ীে োরুক ঘটতকর মাধযতম 

উপতজোর ন্বুোরচতরর িযান্চােক মজেু 

ভমোর সতঙ্গ ো াঁর ভদ্বেীে ভবতে হে। ভবতের পর 

ফথতক স্বামী-স্ত্রীর মতধয পাভরবাভরক ভবষে ভন্তে 

িগড়া হে। এরই ফজতর গহৃবধূ ো াঁর বাবার বাভড় 

চতে  ান্। মজেু ো াঁর স্ত্রী চতে  াওোর ভবষেটট 

োরুক ঘটকতক জান্ান্। স্বামী-স্ত্রীর পাভরবাভরক 

দ্বন্দ্ব মীমাংসার কথা বতে রাে ৮টাে ওই 

গহৃবধূতক োরুক ো াঁর বাভড়তে ফেতক আতন্ন্। 

পতর রাে ১০টাে চাচাতো িাইতের একটট ফচৌচাো 

ঘতর গহৃবধূতক ভন্তে  ান্। ফসখাতন্ োরুক ও োর 

দুই চাচাতো িাই ফমাবারক ও ফবারহান্ রােির 

পাোিতম ওই গহৃবধূতক ধষ িণ কতর। রােপুরা 

থান্ার ফসতকন্ড অভেসার ফদব দুোে বতেন্, এ 

ঘটন্াে দুই আসাভমতক ফেপ্তাতরর পর আজ 

শুিবার কারাগাতর পাোতন্া হতেতছ। অপর 

আসাভমতকও ধরতে অভি ান্ অবযাহে রতেতছ।  

9 10 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

9 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 40 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban কোবাগারন সড়রক পরড়নেে নােীে গনেত্ 

োশ  (কারেে ক,  ১০ জুোই ২০২০) 

রাজধান্ীর কোবাগাতন্র পান্থপথ ভসগন্যাে 

সংেি ভেন্ ফরাে ফথতক অজ্ঞাে পভরচে এক 

ন্ারীর োশ উোর কতরতছ পুভেশ। উোরকৃে ওই 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/10/933138
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/10/933138
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ন্ারীর ন্াম ফমাতমন্া আক্তার (৪০)। ভেভন্ 

ফশরপুতরর শ্রীবরদী উপতজোর বাভসো বতে 

প্রাথভমকিাতব জান্া ফগতছ। কোবাগার থান্ার 

ওভস পভরতোষ চন্দ্র জান্ান্, োর গোে গামছা ও 

রভশ ফপাঁচাতন্া ভছে। শরীতরর ভবভিন্ন স্থাতন্র 

জখতমর ভচি আতছ। োতক শ্বাসতরাতধ হেযা করা 

হতেতছ বতে ধারণা করা হতে।  থান্ার পুভেশ ও 

ঢাকা মহান্গর ফগাতেো পুভেতশর ( ভেভব) 

অভেভরক্ত উপকভমশন্ার ভমশু ভবশ্বাস কাতের 

কেতক বতেন্, আন্সার আেী প্রাথভমক 

ত্রজজ্ঞাসাবাতদ হেযার কথা স্বীকার কতরতছন্। 

ভেভন্ জাভন্তেতছন্, রাতে ওই ন্ারীতক রা্াে 

ফঘারাঘুভর করতে ফদতখ ো াঁর কাতছ  ান্ আন্সার। 

এরপর ো াঁতক শারীভরক সম্পতকির প্র্াব ভদতে 

বাসার ফিেতর ফন্ন্। পতর টাকা ভন্তে বভন্বন্া ন্া 

হতে ওই ন্ারী ভচৎকার কতরন্। এতে বাসার 

ফোকজন্ ফটতর ফপতে  াতব, এই িতে ো াঁতক 

গোটটতপ হেযা কতরন্ আন্সার। এরপর োশ 

ো াঁর টেতেতট ফেতে রাতখন্। ভকছুক্ষণ পর োশটট 

ফটতন্ রা্াে ফেতে ফদন্। কোবাগান্ থান্ার ওভস 

পভরতোষ চন্দ্র বতেন্, ওই ন্ারীতক হেযা করা 

হতেতছ বতে প্রাথভমক েদতন্ত মতন্ হতে। 

প্র ুত্রক্তর সহােোে ো াঁর ন্াম-পভরচে জান্া 

ফগতছ। োশটট ফেতে রাখার স্থাতন্র ভসভসটটভি 

েুতটতজর সহােোে আটক সতেহিাজন্ 

আন্সার আেীতক ফহোজতে ভন্তে ত্রজজ্ঞাসাবাদ 

করা হতে। 
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10 9 Juy 20 
 

Kaler 
Kantho 

5 July 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

25 years, 
26 years, 
19 years 
& 
24 years 

Gang -
Raped 

Neighbor Rural ফহারটে করক্ষ আটরক োে বন্ধু ননরে 

ফপ্রনমকারক ধষ যণ!  (কারেে ক,  ৯ জুোই 

২০২০) 

সুন্ামগতঞ্জর জগন্নাথপুতর ফপ্রতমর োাঁতদ ফেতে 

এক েরুণীতক সংঘবে ধষ িণ করা হতেতছ বতে 

অভিত াগ পাওো ফগতছ। অভিত াগপি ও পুভেশ 

সূতি জান্া  াে, জগন্নাথপরু ফপৌরসিার 

হাভসন্াবাদ এোকাে ১৮ বছতরর এক েরুণীর 

সতঙ্গ ফপ্রতমর সম্প িক গতড় ফোতেন্ উপতজোর 

কেকভেো ইউভন্েতন্র খাভশো োতমর আভমর 

উত্রদ্দতন্র ফছতে আতন্াোর ফহাতসন্। একপ িাতে 

ফপ্রতমর োাঁতদ ফপতে গে রভববার (৫ জেুাই) রাতে 

ওই েরুণীতক োাঁর বাভড় ফথতক ফবর কতর এতন্ 

আতন্াোর ফহাতসন্ উপতজো সদতরর জগন্নাথপুর 

বাজাতরর একটট আবাভসক ফহাতটতে উতেন্। 

ফমতেটটতক ফহাতটতের একটট কতক্ষ আটতক ফরতখ 

রােির আতন্াোর ভমোসহ োাঁর চার বন্্ধ ুভমতে 

ধষ িণ কতরন্। ভেন্ভদন্ ফহাতটতের কতক্ষবত্রে 

থাকার পর গেকাে বুধবার সকাতের ভদতক 

ফমতেটট ফকৌশতে ফহাতটে কক্ষ ফথতক ফবর হতে 

বাভড়তে চতে  াে। এ ঘটন্াে পুভেশ চারজন্তক 

আটক কতর আজ বহৃস্পভেবার সুন্ামগঞ্জ ফজে 

হাজতে পাটেতেতছ। আটককৃেরা হতেন্- 

উপতজোর কেকভেো ইউভন্েতন্র খাভশো 

োতমর আভমর উত্রদ্দতন্র ফছতে আতন্াোর ফহাতসন্ 

(২৫), হাভসন্াবাদ এোকার পাভখ ভমোর ফছতে 

ছান্া ভমো (২৬), ফন্িতকান্া ফজোর (বেিমান্ 

টেকান্া ইকড়ছই) মৃে সুরুজ ভমোর ফছতে অভন্ক 

ভমো (১৯) এবং বড় ফমাহােদপুর োতমর আব্দেু 

মাভন্তকর ফছতে সুতহে ভমো (২৪)। জগন্নাথপুর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932811
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932811
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থান্ার উপপভরদিশক (এসআই) অভন্ক ফদব 

বতেন্, েরুণীর অভিত াতগর ফপ্রভক্ষতে চারজন্তক 

আটক কতর কারাগাতর পাোতন্া হতেতছ। আর 

ভিকটটমতক োক্তাভর পরীক্ষার জন্য সুন্ামগতঞ্জর 

হাসপাোতে পাোতন্া হতেতছ। 

11 9 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

9 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 
& 

Elderly 
women 

Not 
available 

 
60 years 

Not 
available 

Sexual 
Harasmen

t 
& 

Murdered 

Neighbor Rural বৃদ্ধারক ফবোঁরধ িইু নােীে শ্লীেত্াহানন, 

োকানত্; জােগাে বৃদ্ধাে মৃতু্য  (কারেে ক,  

৯ জুোই ২০২০) 

ফেন্ীর ছনু্োে োকাতের হামোে সভকন্া ফবগম 

ন্াতম এক বেৃা (৬০) ভন্হে হতেতছন্। এ সমে দুই 

ন্ারীতক েীেোহাভন্র ঘটন্াও ঘতটতছ। 

বহৃস্পভেবার মধযরাতে সদর উপতজোর ছনু্ো 

ইউভন্েতন্র পত্রিম ছনু্ো ফরহান্ উত্রদ্দন্ িুঞা 

বাভড়তে এ ঘটন্া ঘতট।  পুভেশ ও সভকন্া ফবগতমর 

ফছতে আশরােুে ইসোম জান্ান্, একদে োকাে 

োকাভের উতদযাতশয বাভড়তে হান্া ফদে। এ সমে 

সভকন্া ফবগমসহ ঘতরর দুই গহৃবধূতক গামছা 

ভদতে হাে-পা ফবাঁতধ ঘতরর কতক্ষ আটতক রাতখ। 

একপ িাে বেৃা সভকন্া ফবগম ভচৎকার করতে োর 

ওপর োকােরা হামো কতর এবং ভেভন্ ঘটন্াস্থতে 

মৃেুযবরণ কতরন্। একই সমে োর সাতথ থাকা দুই 

ন্ারীতক েীেোহাভন্ কতর োকাে সদসযরা। পতর 

বাভড় ফথতক ৪ িভর স্বণ ি, ন্গদ ১০ হাজার টাকাসহ 

মূেযবান্ মাোমাে েুট কতর ফন্ে। ফেন্ী মতেে 

থান্ার পভরদশ িক আেমগীর ফহাতসন্ জান্ান্, 

ঘটন্ার আোমে সংেহ করা হতেতছ। োকােতদর 

ধরতে পুভেতশর একাভধক টটম মাতে কাজ করতছ। 

ভন্হে সভকন্া ফবগতমর োশ মেন্ােদতন্তর জন্য 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932733
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932733
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ফেন্ী ফজন্াতরে হাসপাোতের মতগ ি ফপ্ররণ করা 

হতেতছ।  

12 8 July 20 
 

Dhaka 
Tribune 

Not 
available 

Police 
Case 

Female RBG worker 19 years 29 years, 
28 years 
& 
26 years 

Gang- 
Raped 

Neighbor Urban Three arrested over rape of RMG worker 

in Comilla (Dhaka Tribune, 8 July 2020) 

Police have arrested three men who 

allegedly raped a ready-made garment 

worker at the Bagur Shantinagar area of 

Chandina upazila, Comilla. The incident took 

place around 9pm on Monday behind a bush 

adjacent to the Dhaka-Chittagong Highway. 

The accused are Khokon, 29,  Abdul 

Mannan, 28,  and Farid, 26,  The 19-year-

old RMG worker was returning home from 

her workplace when the three youths 

forcefully took her behind a nearby bush in 

the area, raped her taking turns and fled the 

spot, the girl said. A case has been filed with 

Debidwar police station and police arrested 

the three, who later confessed to their 

crimes, said OC . 

13 8 July 20 
 

Dhaka 
Tribune 

6 July 20 Police 
Case 

Female Teenager 17 years 20 years, 
19 years 

Gang-
raped 

Neighbor Urban Teenager gang-raped by boyfriend, 

accomplices in Comilla(Dhaka Tribune, 8 

July 2020) 

A 17-year-old girl has been gang-raped 

allegedly by her boyfriend and his five 

accomplices in Nangalkot upazila of Comilla. 

Police arrested two rape suspects—Md 

Rasel, 20, and Md Shiblu, 19, from 

Nangalkot on Wednesday. They gave their 

confessional statements before the district’s 

chief judicial magistrate’s court, said 

Nangalkot police station Inspector 

(Investigation) Md Ashraful Islam. The girl 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/08/three-arrested-over-rape-of-rmg-worker-in-comilla
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/08/three-arrested-over-rape-of-rmg-worker-in-comilla
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/08/teenager-gang-raped-by-boyfriend-accomplices-in-comilla
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/08/teenager-gang-raped-by-boyfriend-accomplices-in-comilla
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filed a case against six individuals including 

her boyfriend Md Faisal with Nangalkot 

police station following the incident on 

Monday. According to the case statement, 

the girl also from Nangalkot had been in a 

relationship with Faisal of the same area for 

seven-eight months. On Monday, when the 

girl went to meet Faisal, he took her to an 

abandoned building and raped her along 

with five other accomplices. Police 

conducted the girl’s medical tests at the 

forensics department of Comilla Medical 

College on Wednesday.  Nangalkot police 

station Inspector (Investigation) Md Ashraful 

Islam said police were trying to arrest the 

remaining suspects including the key 

accused Faisal. 

14 9 July 20 
 

Samakal 

7 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

25 years, 
30 years 
& 
24 years 

Gang-
raped 

Neighbor Urban ফেনে ফথরক নানমরে পদ্মাে েরে ননরে ধষ যণ, 

ফেপ্তাে ৩ (সমকাে  ৯ জুোই ২০২০) 

মাদারীপুতরর ভশবচতরর কাাঁোেবাড়ী এোকাে এক 

গহৃবধূতক ফেভর ফথতক ন্াভমতে পদ্মার চতর ভন্তে 

দেতবাঁতধ ধষ িতণর অভিত াগ উতেতছ। এ 

অভিত াতগ মাসুদ ফমাল্লা (২৫) মাহবুব মৃধা (৩০) 

ও নু্র ফমাহােদ হাওোদার (২৪) ন্াতম ভেন্ 

 ুবকতক ফেপ্তার কতরতছ পুভেশ। ভশবচর থান্া 

পুভেশ জান্াে, ওই গহৃবধূর স্বামী ফকরান্ীগঞ্জ 

এোকাে একটট প্রতজতট কাজ কতরন্। গে 

মঙ্গেবার রাতে ফকরান্ীগতঞ্জ স্বামীর কাতছ 

 াওোর জন্য কাোেবাভড় ফথতক ভশমুভেোর 

উতদ্দতশয ফেভরতে ওতেন্ ভেভন্। ফেভরতে ওোর 

পর দ্রেু পদ্মা ন্দী পার কতর ফদওোর কথা বতে 

ফেভরর ফপছন্ ভদক ভদতে ওই ন্ারীতক স্পস্পেতবাতট 

https://samakal.com/whole-country/article/200729753/%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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%A9
https://samakal.com/whole-country/article/200729753/%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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%A9
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ওোন্ মাসুদ ফমাল্লা, মাহবুব মৃধা ও নু্র ফমাহােদ 

হাওোদার। এক প িাতে স্পস্পেতবাতটর জ্বাোভন্ 

েুভরতে  াওোর কথা বতে োরা ওই গহৃবধূতক 

ট্রোতর কতর চতর ভন্তে ধষ িণ কতর। এতে ওই ন্ারী 

অসুস্থ হতে পড়তে বখাতটরা পাভেতে  াে। বুধবার 

সকাতে ওই ন্ারীতক উোর কতর স্থান্ীে 

হাসপাোতে ভচভকৎসা করাতন্া হে। পতর এ 

ঘটন্াে ওই ন্ারী ভশবচর থান্াে মামো করতে 

কাোেবাভড় ফথতক বুধবার রাে ১১টার ভদতক 

ভেন্জন্তক ফেপ্তার কতর পভুেশ। 

15 9 July 20 
 

Manabzami
n 

30 June 20 Written 
Complai

n 
&  
 

News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Gang-
raped 

 
& 

Video of 
rape 

Neighbor Rural কােীগরে প্রবাসীে স্ত্রীরক গণধষ যরণে 

অনিরযাগ  (মানবজানমন  ৯ জুোই ২০২০) 

ত্রিন্াইদতহর কােীগঞ্জ উপতজোর 

পূব িবাভেোোঙ্গা োতমর এক প্রবাসীর স্ত্রী ও ভেন্ 

সন্তাতন্র জন্ন্ীতক গণধষ িতণর অভিত াগ 

উতেতছ। অভিত াগ পি ফথতক জান্া  াে, 

বাভেোোঙ্গা োতমর সাঈদ ফহাতসন্, আেী 

ফহাতসন্,  জতুেে, আে আভমন্ সহ ৫/৭ জন্ 

োতক ফজারপূব িক ধষ িণ কতর। অভি ুক্তরা 

দীঘ িভদন্ ধতর ওই গহৃবধুতক ভবভিন্ন িাতব উিযক্ত 

কতর আসভছে এবং ভবভিন্ন সমে প্রাণন্াতশর 

হুমভক ভদতো। ভবভিন্ন সমে ফোন্ ভদতে কুপ্র্াব 

ভদতো। এরপর ৩০ জনু্ মঙ্গেবার ঘটন্ার ভদন্ 

রাতে সাঈদ ফোন্ ভদতে আমাতক ঘতরর বাইতর 

আসতে বতে। দরজা ন্া খুেতে দরজা ফিতে ঘতর 

ঢুকতব বতে হুমভক ভদতে থাতক। মান্সোতন্র 

িতে ভেভন্ ঘতরর দরজা খুতে বাইতর আসতেই 

োরা ৩/৪ জন্ আমতক ধতর বাভড়র ভপছতন্র 

একটট আমাবাগাতন্ ভন্তে  াে। এরপর আমাতক 

োরা ফজারপবূ িক ধষ িণ কতর এবং ফমাবাইতে ফসই 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234588&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234588&cat=9
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দৃশয ধারণ কতর। এরপর ভেভন্ ফবহুশ হতে পড়তে 

মাতের মতধয ফেতে ফরতখ োরা পাভেতে  াে। 

২/৩ ঘন্টা পর জ্ঞান্ ভেতর আসতে ভেভন্ ভববস্ত্র 

অবস্থাে পতড় আতছন্ ফদখতে পান্। এরপর ভেভন্ 

আত্ আত্ উতে বাভড়র ভদতক চতে 

আতসন্।ঘটন্ার দুইভদন্ পর োরা আমাতক ফোন্ 

ভদতে ৫ োখ টাকা দাভব কতর। ন্াহতে ধষ িতণর 

ভিভেও ইন্টারতন্তট ফছতড় ফদওোর িে ফদখাে। 

আভম টাকা ভদতে অপারগো প্রকাশ করতে 

োতদর কাতছ থাকা ওই ভিভেও োতমর 

কতেকজন্ ফক ফদখাতে পতর ভবষেটট ফোক 

জান্াজাভন্ হে।  গে ৮ জেুাই কােীগঞ্জ থান্াে 

একটট ভেভখে অভিত াগ দাতের কতরতছন্ বতেও 

জান্ান্ ভেভন্। কােীগঞ্জ থান্ার অভেসার ইন্চাজি 

মুহা: মাহেুজরু রহমান্ ভমো বতেন্, এ বযাপাতর 

এখতন্া ফকান্ ভেভখে অভিত াগ পােভন্। ভেভখে 

অভিত াগ ফপতে অবশযই প্রতোজন্ীে বযবস্থা 

ভন্ব। 

16 8 July 20 
 

Juganthor 

Before 3 
months 

 
 

Case file 
7 July 20 

Police 
Case 

Female Housewife 25 years 32 years Raped 
& 

Video of 
rape 

Neighbor Urban ফসৌনি প্রবাসীে স্ত্রীরক ধষ যণ, যুবক ফেেত্াে 

 (যুগান্তে  ৮ জুোই ২০২০) 

মুিীগতঞ্জর শ্রীন্গতর ফসৌভদ প্রবাসীর স্ত্রীতক ধষ িণ 

এবং ফমাবাইতে ভিভেও ধারণ করাে ফোকমান্ 

ফহাতসন্ (৩২) ন্াতম এক  বুকতক ফেেোর 

কতরতছ পুভেশ।  পুভেশ ও এোকাবাসী সূতি জান্া 

ফগতছ একই োতমর প্রভেতবশী ফসৌভদ আরব 

প্রবাসীর স্ত্রীতক (২৫)বাভড়তে একা ফপতে ৩ মাস 

আতগ ফোকমান্ ধষ িণ কতর এবং ো ফমাবাইতে 

ভিভেও ধারণ কতর। পতর ওই ভিভেও িাইরাে 

কতর ফদোর িে ফদভখতে েম্পট ফোকমান্ ওই 

গহৃবধূতক একাভধকবার ধষ িণ কতর।  মঙ্গেবার 

https://www.jugantor.com/country-news/324054/%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


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 

ভিকটটতমর স্বামী বাদী হতে শ্রীন্গর থান্াে ভেভখে 

অভিত াগ দাতের করতে পুভেশ ধষ িক 

ফোকমান্তক ফেেোর কতর। এসআই কাোম 

জান্ান্, আসাভম ফোকমান্ ভববাভহে। ফস ৫ মাস 

আতগ ফসৌভদ আরব ফথতক ফদতশ আতস। শ্রীন্গর 

থান্ার ওভস ফহদাতেেুে ইসোম িুাঁ ইো জান্ান্, 

োতক ফেেোর কতর ফকাতটি ফপ্ররণ করা হতেতছ। 

17 8 July 20 
 

Juganthor 

7 July 20 Written 
complain 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Raped 
& 

Video of 
Rape 

Neighbor Rural ১৪ বেে ধরে নােীরক ননপীড়রনে অনিরযাগ 

ইউনপ ফেোেমযারনে নবরুরদ্ধ  (যুগান্তে  ৮ 

জুোই ২০২০) 

রাজশাহীর পবা উপতজোর এক ইউভন্েন্ 

পভরষতদর (ইউভপ) ফচোরমযাতন্র ভবরুতে ১৪ 

বছর ধতর এক ন্ারীতক ভন্পীড়তন্র অভিত াগ 

পাওো ফগতছ। িুক্ততিাগী ন্ারীর বেস ৩০ বছর। 

িুক্ততিাগী ওই ন্ারী এ ঘটন্াে মঙ্গেবার রাতে 

পবার কণ িহার থান্াে ভেভখেিাতব এ অভিত াগ 

কতরতছন্। ওই ন্ারীর দাভব, ফপ্রতমর ো াঁতদ ফেতে 

ফচোরমযান্ োর সতঙ্গ প্রথতম ফমোতমশা কতরন্। 

এরপর োর ভিভেও ধারণ করা আতছ জাভন্তে 

োতক বারবার ভমভেে হতে ফচোরমযান্ বাধয 

কতরতছন্।  পরবেীকাতে রাজ োতক জান্ান্, 

োতদর অন্তরঙ্গ মহুতূে ির ভিভেও ধারণ করা 

আতছ। োর োতক সাড়া ন্া ভদতে ফসই ভিভেও 

ো াঁস কতর ফদো হতব। এিাতব কামরুে োতক ১৪ 

বছর ত্রজত্রে কতর ফরতখতছন্। এ ধরতন্র 

পভরভস্থভেতে িুক্ততিাগী গহৃবধূ ভবতের দাভব ভন্তে 

দশ িন্পাড়া ইউভন্েন্ পভরষদ কা িােতে  ান্। 

ফচোরমযান্ েখন্ োতক ফবর কতর ফদন্। পতর 

পুভেশ ভগতে ওই ন্ারীতক থান্াে ভন্তে  াে। 

এরপর ওই ন্ারী থান্াে একটট ভেভখে অভিত াগ 

https://www.jugantor.com/country-news/323983/%E0%A7%A7%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://www.jugantor.com/country-news/323983/%E0%A7%A7%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87


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 

ফদন্। ভবষেটট েদন্ত করা হতে জাভন্তে ওভস 

বতেন্, অভিত াতগর প্রাথভমক সেযো পাওো 

ফগতে এ বযাপাতর থান্াে ধষ িণ মামো ফরকেি করা 

হতব। 

18 8 July 20 
 

Manabzami
n 

7 July 20 Written 
Complai

n 

Female Labour Not 
available 

33 years Physical 
assault 

Employer Urban বন্দরে নােী শ্রনমকরক ননয যাত্রনে অনিরযাগ 

 (মানবজনমন  ৮ জুরে ২০২০) 

বেতর এক ফটক্সটাইে ভমেতসর মাভেক পতক্ষর 

ভবরুতে ন্ারী শ্রভমকতক ভন্ িােতন্র অভিত াগ 

উতেতছ।  মঙ্গেবার রাতে  ফগাকুেদাতসরবাগ 

োতম অবভস্থে আভমজউত্রদ্দন্ ফটক্সটাইে ভমেতস 

এ ঘটন্া ঘতট। এ ঘটন্াে ভমে মাভেক ন্জরুে 

ইসোতমর িাভেজা  রাত্রজব(৩৩)ফক আসামী 

কতর আহে ন্ারী শ্রভমক োতেমা ফবগম বাভদ 

হতে পুভেতশর কাতছ একটট ভেভখে অভিত াগ 

দাতের কতরন্। অভিত াগ সূতি জান্াতগতছ, 

চা াঁদপুর, োতেমা ফবগম আভমজউত্রদ্দন্ ফটক্সটাইে 

ভমেতস সেুার বভবন্ ফমভশন্ অপাতরটর ভহসাতব 

কাজ কতরন্।  মঙ্গেবার রাে ৯ টার ভদতক টটউটট 

থাকাবস্থাে একই শাখার অপর ন্ারী শ্রভমতকর 

সতঙ্গ  োতেমার কথাকাটাকাটট হে। োরপর 

মাভেক ন্জরুে ইসোতমর  িাভেজা রাত্রজব ওই  

ন্ারী শ্রভমতকর পক্ষ ভন্তে োতেমার ওপর 

অমান্ভষক ভন্ িােন্ চাোে এবং  ভমে ফথতক ফবর 

কতর ফদে। রাে  সাতড় ১১ টাে  ভন্ িােতন্র 

ভশকার আহে ওই ন্ারী শ্রভমক োতেমা  ফবগম 

কামোে েদন্ত ফকতন্দ্র একটট ভেভখে অভিত াগ 

দাতের কতর।  ন্ারী শ্রভমক োতেমাতক 

ভন্ িােতন্র ঘটন্ার সেযো ভন্ত্রিে কতর 

কামোে েদন্ত ফকতন্দ্রর ইন্চাজি ইিতপটর ফমা. 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234447&cat=9


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 

জাহাঙ্গীর ফহাতসন্ খা াঁন্ বতেন্, ভেভখে অভিত াগ 

ফপতেভছ। েদন্ত পূব িক বযবস্থা েহন্ করা হতব। 

19 8 July 20 
 

Ittefaq 

7 July 20 Written 
Complai

n 

Female Teacher Not 
available 

Not 
available 

Suicide 
& 
 

Psycholog
ical 

Torture 

Employer  নবিযােরেে কনমটটে োরপ নশনক্ষকাে 

আত্মহত্যা, পনেবারেে অনিরযাগ 

 (ইরফোক  ৮ জুোই ২০২০) 

ভবদযােতের অভেস সহকারীর কাতছ বারবার 

ভবদযােতের কভমটটর ফন্েৃবেৃ ভহসাব চাওোর 

অভিত াগ পাওো ফগতছ। আইভন্িাতব অভেস 

সহকারীর কাতছ ভবদযােতের ভহতসব চাওো 

 ুত্রক্তসঙ্গে ন্া হতেও বারবার ভবদযােতের ভহতসব 

চান্ এবং চাপ প্রতোগ কতরন্ ভবদযােতের 

িারপ্রাপ্ত অধযক্ষ ও কভমটটর ফন্েৃবেৃ। এমন্ 

চাতপর কারতণ ও অপমাতন্র িার সহয করতে ন্া 

পারাে ভবশ্বন্াতথর ফদৌেেপরু ইউভন্েতন্র আদশ ি 

উচ্চ ভবদযােে অযান্ড কতেতজর অভেস সহকারী 

ও সহকারী ভশভক্ষকা আসমা ভশকদার ভসমো 

আত্মহেযা কতরন্ বতে পভরবাতরর সদসযরা 

অভিত াগ কতরতছন্। মঙ্গেবার ভদবাগে রাে ২ 

টার ভদতক ভশভক্ষকা হারভপক ফখতে আত্মহেযা 

কতরন্। ভেভন্ ফষাে বছর বেসী এক ফছতে 

সন্তাতন্র জন্ন্ী। পাভরবাভরক ফকান্ কেহ ভছতো 

ন্া বতে জান্া ফগতছ। ভন্হতের িাই  ুক্তরাজয 

প্রবাসী স্বপন্ ভশকদার বতেন্, ‘কভমটটর ফন্েৃবেৃ 

বারবার আমার ফবান্তক ভবদযােতের ভহসাব ভদতে 

চাপ প্রতোগ কতরন্। োতক অপমান্ কতরন্।  ার 

কারতণ আমার ফবান্ অপমাতন্র চাপ সহয করতে 

ন্া ফপতর আত্মহেযা কতরন্।’ভবশ্বন্াথ থান্ার 

অভেসার ইন্চাজি শামীম মসুা বতেন্, ‘ভবদযােে 

কভমটটর চাতপ ভবদযােতের অভেস সহকারী মারা 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/164832/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%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-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/164832/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%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-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
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 াওোর একটট ফমৌভখক অভিত াগ ফপতে ভবষেটট 

আভম েদন্ত কতর ফদখভছ।’  

20 7 July 20 
 

Juganthor 

6 July 20 Police 
Case 

Female Teenager 19 years Not 
availale 

Suicide Not 
available 

Rural েনেিপুরে নবষপারন ত্রুণীে আত্মহত্যা 

 (যুগান্তে  ৭ জুোই ২০২০) 

েভরদপুতরর সােথাে মেন্া আক্তার (১৯) ন্াতমর 

এক েরুণী ভবষপাতন্ আত্মহেযা কতরতছ। মেন্া 

আক্তার সােথা উপতজোর বল্লিদী ইউভন্েতন্র 

খাভেশা োতমর ওভহদুজ্জামান্ ফশতখর ফমতে। 

স্থান্ীেরা জান্াে, ফসামবার রাে ৮টার ভদতক, ঘতর 

থাকা কীটন্াশক পান্ কতর মেন্া আক্তার। 

পভরবাতরর সদসযরা ভবষেটট ফটর ফপতে রাতেই 

মেন্াতক মকুসুদপুর উপতজো স্বাস্থয কমতপ্লতক্স 

ভন্তে  াে। ফসখাতন্ অবস্থার অবন্ভে হতে 

েভরদপুর ফমভেতকে কতেজ হাসপাোতে ফন্োর 

পতথ েভরদপুতরর বাখুো ন্ামক স্থাতন্ 

মাইতিাবাতসর মতধযই োর মৃেুয হে। েতব োর 

আত্মহেযার কারণ জান্া  ােভন্। সােথা থান্ার 

ওভস ফমাহােদ আেী ত্রজন্নাহ বতেন্, োশ উোর 

কতর, মেন্ােদতন্তর জন্য েভরদপুর ফমভেতকে 

কতেজ হাসপাোে মতগ ি পাোতন্া হতেতছ। এ 

ঘটন্াে সােথা থান্াে ইউভে মামো হতেতছ। 

21 6 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

6 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Urban তিেরব ত্রুণীে ঝুেন্ত মেরিহ উদ্ধাে 

 (কারেে ক,  ৬ জুোই ২০২০) 

ভকতশারগতঞ্জর বিরতবর শ্রীন্গর ইউভন্েতন্র 

জােরন্গর োতমর ন্োহাটট ফথতক জাভকো 

ফবগম (২০) ন্াতম এক েরুণীর িুেন্ত মরতদহ 

উোর কতর থান্া পুভেশ। এ ঘটন্াে ভন্হতের 

ভপো ইউনু্স ভমো বতেন্, প্রাে ছে আতগ পাতশর 

https://www.jugantor.com/country-news/323646/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%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://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931743


Sl. Date of 
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by 
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বাভড়র ভছদু্দ ভমো ওমান্ প্রবাসী ফছতে 

ফোোজ্জতের সাতথ মুতোতোতন্ আমার ফমতের 

ভবতে হে।  আমার ফমতের শ্বশুতরর অসুস্থোর 

খবতর আভম ও আমার পভরবার সকাে 

আনু্মাভন্ক ৯টার ভদতক ন্া্া ভন্তে ফন্ৌকা ভদতে 

ফদখতে  াই। আমার অপর ফছতে সকাতেই 

কাতজ চতে  াে। োাঁকা বাভড় ফমতে একাই ঘতর 

ভছে। এই োাঁতক ফস োাঁভসতে িুতে আত্মহেযা 

কতরতছ। ভকন্তু ভক কারতণ আত্মহেযা কতরতছ ো 

আমরা ফকউ বেতে পারতেভছ ন্া। এ ভবষতে 

বিরব থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা ফমা. শাভহন্ 

বতেন্, মরতদহটট উোর কতর মেন্া েদতন্তর 

জন্য ভকতশারগঞ্জ মতগ ি ফপ্ররণ কতরভছ। েতব ভক 

কারতণ ভেভন্ আত্মহেযা কতরতছন্ ো জান্া 

 ােভন্। এই ভবষতে একটট অপমেুৃয মামো 

প্রত্রিোধীন্। 

22 7 July 20 
 

Jonokantho 

4 July 20 Police 
Case 

Female teenager Not 
available 

29 years, 
18 years 
& 
19 years 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban ফিাোে েরে নকরশােীরক ফযৌন হেোননে 

ঘটনাে ফেেত্াে-১  (জনকঠ  ৭ জুোই 

২০২০) 

ফিাোর চরেযাসতন্র ফবেুো ফথতক ঢাকা ফন্ৌরুতট 

চোচেকারী এমভি কণ িেুেী-১৩ েতঞ্চ এক 

ভকতশারী ফ ৌন্ হেরাভন্ ফথতক বা াঁচতে ন্দী োভেতে 

পড়ার ঘটন্ার ৩ ভদন্ পর অবতশতষ েজমুত্রদ্দন্ 

থান্াে মামো দাতের করা হতেতছ। পুভেশ েতঞ্চর 

৩ ষ্টােতক আটক করতেও ফ ৌন্ হেরাভন্র 

ঘটন্াে েতঞ্চর বাবুভচি ভগোস উত্রদ্দন্ (২৯ ) ফক 

ফেেোর ফদভখতে আজ মঙ্গেবার োতক ফজে 

হাজতে ফপ্ররণ করা হতেতছ। মামো ও সংভেষ্ট 

সুতি জান্া  াে, গে শভন্বার েজমুত্রদ্দন্ 

স্েুইজঘাট ফথতক কাতজর সন্ধ্াতন্ ঢাকা  াওোর 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/509596/%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B2%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7/
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/509596/%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B2%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7/
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by 
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জন্য কণ িেুভে-১৩ েতঞ্চ উতে পাতের মেো 

ফধাোর জন্য েতঞ্চর ভপছতন্ টটউবওতেতে পা ধুতে 

টেতেতটর সামতন্ দা াঁড়াতে েতঞ্চর বাবুভচি ফহাতসন্ 

ওরতে ভগোস উত্রদ্দন্ দুই শে টাকার ভবভন্মতে 

োর সাতথ ফকভবতন্ রাত্রি  াপতন্র কু-প্র্াব ফদে 

। ভকন্তু কু-প্র্াতব রাত্রজ ন্া হওোে আসাভম 

ভগোস ভকতশারীর হাে ধতর ফকভবতন্ ফ তে টান্া 

ফহচড়া কতরন্। ইজ্জে বা াঁচাতে ভকতশারী 

েজমুত্রদ্দন্ ফচৌমুহন্ী সংেি ফমঘন্া ন্দীতে িাাঁপ 

ফদে। ভকন্তু েঞ্চ কেৃিপক্ষ োতক উোর ন্া কতর 

ঢাকার উতদ্দতশয চতে  াে। পতর ফজতেরা োতক 

উোর কতর েজমুত্রদ্দন্ হাসপাোতে িভেি কতরন্। 

এ ঘটন্ার ৩ ভদন্ পর ফসামবার রাতে ফ ৌন্ 

হেরাভন্র ভশকার ভকতশারী বাদী হতে কণ িেুেী ১৩ 

েতঞ্চর বাবুভচি ফিাোর চর ভশেেী ফখোঘাট ১ন্ং 

ওোেি এোকার ফমাঃ োজে মাত্রির ফছতে ফমাঃ 

ফহাতসন্ ওরতে ভগোসউত্রদ্দন্তক আসাভম কতর 

ন্ারী ও ভশশু ভন্ িােন্ দমন্ আইতন্ মামো দাতের 

কতরন্। আজ মঙ্গেবার আসাভমতক আদােতের 

মাধযতম ফজে হাজতে ফপ্ররণ করা হে। 

23 7 July 20 
 

Naya 
Digantho 

5 July 20 Police 
Case 

Female Service  Not 
available 

24 years Raped 
& 

Video 
rape 

Neighbor Urban মুন্সীগে নসপাহীপাড়াে ধষ যণ করে ফগাপরন 

নিনেও ধােণ, যুবক ফেেত্াে(নো নিগন্ত  ৭ 

জুোই ২০২০) 

মুিীগঞ্জ সদর উপতজোর ভসপাহীপাড়াে একটট 

কভে হাউতজ এক ইিযুতরি কমীতক ধষ িণ কতর 

ফগাপতন্ ভিভেও করাে ফমা: মুন্না িূইো (২৪) 

ন্াতম এক  ুবকতক ফেেোর কতরতছ হাভেমারা 

েদন্ত োাঁভড়র পুভেশ। ফরাববার সন্ধ্যাে ভন্জ 

এোকা ভসপাহীপাড়া ফথতক োতক ফেেোর করা 

হে। জান্া  াে, ফরাববার বন্্ধুতের সম্পতকির 

https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/513593/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/513593/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


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 

সুবাতধ এক ইিযুতরি কমীতক কভে হাউতজ ভন্তে 

ধষ িণ কতর ভিভেও ধারণ কতর ধষ িক মুন্না। এই 

ঘটন্াে ধভষ িো মুিীগঞ্জ সদর থান্াে মামো 

দাতের করতে পুভেশ োতক ফেেোর কতর। 

হাভেমারা পুভেতশর আইভস রাত্রজব খান্ জান্ান্, 

বজ্রত াগীভন্ এোকার ওই ইিযুতরি কমীতক ধষ িণ 

কতর ফগাপতন্ ভিভেও ধারণ কতর ো প্রচার করার 

হুমভক ফদো হে। এই ভবষে মুিীগঞ্জ সদর থান্াে 

মামো রুজ ুহতে ধষ িক মুন্না িূইোতক ফেেোর 

করা হতেতছ।  

24 7 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

7 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Rural ত্াোবদ্ধ ঘরে নমেে নববধূে ঝুেন্ত োশ 

 (কারেে ক,  ৭ জুোই ২০২০) 

সুন্ামগতঞ্জর ছােতক সাভবন্া ফবগম (১৯) ন্াতমর 

এক ন্ববধূর িুেন্ত োশ উোর কতরতছ পুভেশ। 

সূি জান্াে, মঙ্গেবার ফিাররাতে োাঁর স্বামীর 

বাভড়র পাতশর একটট োোবে ঘতর োাঁর িুেন্ত 

োশ ফদতখ পুভেশতক খবর ফদওো হে। পরবেীতে 

ছােক থান্া পুভেশ োশ উোর কতর 

মেন্ােদতন্তর জন্য সুন্ামগঞ্জ সদর হাসপাোতে 

পাোে। এর আতগ ফসামবার ভদবাগে রাতে খাওো 

দাওো কতর স্বািাভবকিাতব ঘুমাে সাভবন্া ফবগম। 

সকাতে োাঁর ঘতরর ফিের োতক ফদখতে ন্া ফপতে 

ফখা াঁজাখুত্রজ কতর পাতশর ঘতর োাঁর িুেন্ত োশ 

পাওো  াে।  ছােক থান্ার েদন্ত কম িকেিা মইন্ 

আহমদ ঘটন্ার সেযো ভন্ত্রিে কতর জান্ান্, 

ঘটন্ার েদন্ত চেতছ মেন্ােদতন্তর পর জান্া 

 াতব এটট হেযা ন্া আত্মহেযা। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/07/932047


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 

25 7 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

Not 
available 

Written 
Complai

n 

Female RMG 
worker 

Not 
available 

Not 
available 

Video 
rape 

Neighbor Rural গারম যন্টকমীরক নববস্ত্র করে ননয যাত্রনে পে 

নিনেও োড়রেন আ.েীগ ফনত্া(কারেে ক,, 

৭ জুোই ২০২০) 

কক্সবাজাতরর চকভরোে ইোবা কারবাতরর 

সহত াগী ন্া হওোে এক গাতম িন্টকমীতক ভববস্ত্র 

কতর শাভরভরক ভন্ িােতন্র সমে ধারণ করা 

ভিভেওভচি সামাত্রজক ফ াগাত াগ মাধযতম ফছতড় 

ফদওোর অভিত াগ উতেতছ আওোমী েীগ ফন্োর 

ভবরুতে।  অভিত াতগ জান্া ফগতছ, ফমা. আভরে 

ন্াতমর অপর এক গাতম িন্টকমীর সতঙ্গ ফপ্রতমর 

সম্পকি গতড় ফোতেন্। এই সম্পতকির আড়াইমাস 

ন্া ফ তেই ওই ন্ারী আভরেতক ভবতের প্র্াব 

ফদন্। এই প্র্াতব রাত্রজ হতে  ান্ গাতম িন্টকমী 

আভরে। এরপর ফসাতহে ঢাকাে অবস্থান্কাতে 

ফোন্ কতর গাতম িন্টকমী আভরেতক ঢাকাে ভন্তে 

ভগতে একটট ফহাতটেকতক্ষ আটতক ফরতখ ভববস্ত্র 

কতর শাভরভরক ভন্ িােন্ চাোন্। ভববস্ত্র অবস্থাে 

গোে জেুার মাো পভরতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 

ভিভেও ধারণ কতরন্। এ সমে আভরতের কাছ 

ফথতক ফকতড় ফন্ওো হে প্রাে ৩৫ হাজার টাকা, 

সতঙ্গ থাকা ফমাবাইেসহ সবভকছু।  আওোমী েীগ 

ফন্ো ফসাতহে ভন্তজর ধারণকৃে ফসই ভববস্ত্র 

ভিভেওভচি সামাত্রজক ফ াগাত াগ মাধযতম ফছতড় 

ফদওোর হুমভক ভদতে প্রভেভন্েে টাকা আদাে 

করতে থাতকন্ আভরতের কাছ ফথতক। আভরেও 

ভন্তজর সোতন্র ভদতক ফচতে প্রভেভন্েে টাকা 

ভদতে আসভছে ফসাতহেতক। িুক্ততিাগী আভরে 

অভিত াগ কতর বতেন্, গে জনু্ মাতসর 

মািামাত্রি সমতে ফসাতহে ফোন্ কতরন্ োতক। এ 

সমে ফসাতহে গাতম িন্টকমী আভরেতক প্র্াব 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/07/932085
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/07/932085
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ফদন্, োাঁর সাতথ বযবসা করতে। কীতসর বযবসা 

জান্তে চাইতে ফসাতহে বতেন্, প্রভেমাতস দশ 

হাজার টাকা ফবেন্ ফদওো হতব। ভবপরীতে ঢাকা, 

গাজীপুর, ভসতেটসহ ফদতশর ভবভিন্ন প্রাতন্ত 

ইোবার চাোন্ ভন্তে ফ তে হতব। আভরে বতেন্, 

ফসাতহতের এই প্র্াতব রাত্রজ ন্া হওোে, প্রাে 

ভেন্বছর আতগ ধারণকৃে আমার ভববস্ত্র 

ভিভেওভচি ইংতরত্রজতে ‘টাইমস অব চকভরো 

ভন্উজ’ ন্াতমর একটট ফেসবুক আইভেতে 

সম্প্রভে ফশোর কতরন্। অমানু্ভষক ভন্ িােতন্র 

এই ভিভেওটট মুহতূে ির মতধয িাইরাে হতে পতড় 

এভন্তে প্রথতম চকভরো থান্াে ফগতেও ঘটন্াস্থে 

চকভরোে ন্া হওোে অভিত াগ ভদতে পাভরভন্। 

এরপর এ সংিান্ত একটট ভেভখে অভিত াগ 

ফপকুো থান্াে ভদতে আভস। ফসই অভিত াগটট 

ফপকুো থান্ার উপপভরদশ িক (এসআই) কাজী 

আবেু বাশার েদন্ত করতছন্। 

26 6 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

5 July 20 News 
Report 

Female Not 
available 

Not 
available 

 Not 
available 

Fraud  
& 

Physical 
assault 

Neighbor Urban পুেরনা োে ফপ্রনমকাে অনিরযাগ 

মযাজজরেরটে নবরুরদ্ধেঃ প্রনত্শ্রুনত্ নিরে োে 

ফপ্রনমকাে সরঙ্গ ফমোরমশা, নবরে অনয 

নােীরক  (কারেে ক,  ৬ জুোই ২০২০) 

মেমন্ভসংতহর ফগৌরীপুর উপতজোর বাভসো 

ন্াভদর ফহাতসন্ শামীম। ভেভন্ বেিমাতন্ ফিাো 

ফজোে সহকারী কভমশন্ার ও এত্রক্সভকউটটি 

মযাত্রজতেট ভহতসতব কম িরে। এই মযাত্রজতেতটর 

ভবতের খবতর চট্টোতমর আতরক ন্ারীও শামীতমর 

স্ত্রী দাভব কতরন্। ওই ন্ারী এ প্রভেভন্ভধতক জান্ান্, 

োর সতঙ্গ হুজরু ভদতে ধমীে শরীো ফমাোতবক 

ভবতে কতর আড়াই বছর ঘরসংসারও কতরতছন্। 

ভেভন্ এ অভিত াগটট স্থান্ীে জন্প্রভেভন্ভধ ও থান্া 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931704
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931704
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931704
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931704
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প্রশাসতকও অবভহে কতরতছন্।  এভদতক গেকাে 

রভববার সকাতে ফগৌরীপুতরর আতরক ন্ারী ন্াভদর 

ফহাতসন্ শামীতমর ভবরুতে মেমন্ভসংতহর ফজো 

প্রশাসক বরাবতর ভেভখে অভিত াগ ভন্তে  ান্, 

ফজো প্রশাসক ন্া থাকাে ফসই অভিত াগ ভরভসি 

কতরভন্ ফকউ।  অনু্সন্ধ্াতন্ জান্া  াে, চেভে 

বছতরর ২০ ফেব্রুোভর এক ফপ্রভমকা ভবতের 

দাভবতে ন্াভদর ফহাতসন্ শামীতমর বাবার ফরেওতে 

ফিশন্ এোকার িাড়া বাসাে অবস্থান্ ফন্ন্। ওই 

ন্ারী অত ৌত্রক্তক দাভব ভন্তে পভরবারতক ভন্ িােন্-

ভন্পীড়তন্র অভিত াগ এতন্ শামীতমর বাবা উতটা 

ওই ন্ারীর ভবরুতে ফগৌরীপরু থান্াে সাধারণ 

োেভর কতরন্। এ ন্ারীর বান্ধ্বী ঘটন্ার সাক্ষী 

ফদওো এবং োর বান্ধ্বীতক ভবতে করার জন্য 

শামীতমর পভরবাতরর অনু্তরাধ জান্ান্। এই 

অনু্তরাতধর ঘটন্াতক ‘িেিীভে প্রদশ িন্’ উতল্লখ 

শামীতমর িাই কবীর ফহাতসন্ সুজন্ ২৩ 

ফেব্রুোভর আতরকটট সাধারণ োেভর কতরন্। 

সাধারণ োতেভর প্রসতঙ্গ ফগৌরীপুর থান্ার 

উপপভরদশ িক ফমা. এমদাদুে হক জান্ান্, সাধারণ 

োতেভর করা হতেও েদন্ত কাজ োতদর অনু্তরাতধ 

বন্ধ্ রাখা হে।  ভেভন্ আতরা জান্ান্, রভববার 

আতরকটট ফমতে ভেভখে অভিত াগ ভন্তে আতস, 

োতক ফজো প্রশাসক মেমন্ভসংহ পাোতন্া 

হতেতছ। এ ভবষতে জান্তে মযাত্রজতেট ন্াভদর 

ফহাতসন্ শামীমতক ফোন্ ভদতে দুটট ন্াম্বার বন্ধ্ 

পাওো  াে। েতব োর িাই এ প্রসতঙ্গ ফসামবার 

ভবতকতে বতেন্, অসৎ উতদ্দশয ভন্তে োরা ভমথযা 

অপবাদ ছাড়াতে। এই ভন্তে এর আতগ দুই ন্ারীর 
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ভবরুতে থান্াে সাধারণ োেভর প িন্ত করা 

হতেতছ।  

27 6 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

4 July 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

26 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural বড়াইোরম গৃহবধূরক ধষ যণ ফেষ্টাে 

অনিরযারগ যুবক আটক (বালোরিশ 

প্রনত্নিন  ৬ জুোই ২০২০) 

ন্াতটাতরর বড়াইোতমর কুমরুে োতম গহৃবধূতক 

ধষ িণ ফচষ্টার অভিত াতগ ন্াজমুে ইসোম (২৬) 

ন্াতম এক  ুবকতক আটক কতরতছ পুভেশ।  

আটক ন্াজমুে ইসোম কুমরুে দা াঁইড়পাড়া 

োতমর মৃে শমতসর আেীর ফছতে। স্থান্ীেরা 

জান্ান্, শভন্বার রাতে ওই গহৃবধূ ভন্জ ঘতর 

ঘুভমতেভছতেন্। এ সমে ফকৌশতে দরজার 

ভছটকান্ী খুতে ন্াজমুে গহৃবধূর ঘতর ঢুতক। এক 

প িাতে মুখ ফচতপ ধতর োতক ফজারপবূ িক ধষ িতণর 

ফচষ্টা কতর। এ সমে ভবষেটট ফটর ফপতে গহৃবধূর 

স্বজন্রা ঘতরর দরজা আটতক ফদন্ এবং 

ন্াজমুেতক হাতেন্াতে আটক কতরন্। পতর খবর 

ফপতে রভববার সকাতে পুভেশ োতক আটক কতর 

থান্াে ভন্তে  াে। এ বযাপাতর বড়াইোম থান্ার 

উপ-পভরদশ িক োরুক ফহাতসন্ জান্ান্, এ 

ঘটন্াে ওই গহৃবধূ বাদী হতে থান্াে মামো দাতের 

কতরতছন্। পতর োতক ফকাতটির মাধযতম 

ফজেহাজতে পাোতন্া হতেতছ। 

28 5 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

4 July 20 Police 
Case 

Female Houswife Not 
available 

32 years Pornogra
phy 

Neighbor Rural অশ্লীে েনব নিরে নােীরক ব্ল্যাকরমইে, যুবক 

ফেপ্তাে  (কারেে ক,  ৫ জুোই ২০২০) 

রাজশাহীর োতন্াতর সামাত্রজক ফ াগাত াগ মাধযম 

ফেসবতুক িুো আইভে খুতে এক ন্ারীতক 

ব্ল্যাকতমইে করার অভিত াতগ এক  ুবকতক 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/06/545788
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/06/545788
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931202
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931202


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 

ফেপ্তার করা হতেতছ। ওই  ুবতকর ন্াম ন্াভদমুে 

ইসোম ন্াভদম (৩২)। ভেভন্ োতন্ার উপতজোর 

ভমরাপুর োতমর আজাহার আেীর ফছতে। এ 

ঘটন্াে ব্ল্যাকতমইতের ভশকার ওই ন্ারী বাদী হতে 

শভন্বার সকাতে পতন্ িাোভে আইতন্ োতন্ার 

থান্াে একটট মামো দাতের কতরন্। ফসই 

মামোে োতন্ার থান্ার পুভেশ োাঁতক ফেপ্তার 

কতর। োতন্ার থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) 

রাভকবুে হাসান্ বতেন্, দীঘ িভদন্ ধতর ন্াভদম 

ফেসবতুক িুো আইভে খুতে ওই ন্ারীর ন্াম 

ইত্রন্ডতকট কতর (ভবভিন্ন ওতেবসাইট ফথতক অেীে 

ছভব োউন্তোে কতর ফেস বাদ ভদতে) ো 

ফেসবতুক ফপাি কতর। এর মাতধযতম ওই ন্ারীতক 

ব্ল্যাকতমইে কতর আসভছে ন্াভদম। োাঁর ভবরুতে 

পতন্ িাোভে আইতন্ মামো দাতের করা হতেতছ। 

শভন্বার দুপুতর ন্াভদমতক ফেপ্তার কতর 

ফজেহাজতে ফপ্ররণ করা হতেতছ। 

29 5 July 20 
 

Manabzami
n 

 

2 July 20 Police 
Case 

Female Student 19 years 32 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural ফসনবারগ করেজ োেীরক ধষ যরণে 

ফেষ্টা(মানবজনমন  ৫ জুোই ২০২০) 

ফসন্বাগ উপতজোর দভক্ষণ রাজারামপুর 

অভেকাজী বাড়ীতে এক কতেজ ছািী ( ১৯) ফক 

ধষ িণতচষ্টার অভিত াগ পাওো ফগতছ। ঘটন্াে 

জভড়েতদর হামোে ৭ ন্ারী ও ১ ভশশু সহ ৮ জন্ 

জন্ আহে হতেতছ। ফসন্বাগ থান্া পুভেশ খবর 

ফপতে রাে ২ টাে আহেতদর উোর কতর ফরৌশন্ 

আরা (৪৫) ভন্েুোর ইোসভমন্ (২০) োসভেমা 

আক্তার (২৩) ফরত্রজো ফবগম (৩৫) সাজ্জাদুে 

ইসোম ন্াভহদ(১২) ফক ফসন্বাগ সরকারী 

হাসপাোতে িভেি করা হতেতছ। আহেতদর মতধয 

ন্াজমুন্ ন্াহার (২৫) োতহরা ফবগম(৩৮) ও 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234048&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234048&cat=9
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জান্নােুে ন্াঈম (১৬) প্রাথভমক ভচভকৎসা 

ভন্তেতছন্। ফরাববার ভবতকতে ভিকটটতমর ফবান্ 

গন্মাধযমতক জান্ান্, পভরবাতরর ৪ জন্ই প্রবাতস 

রতেতছ। বহৃস্পভেবার রাে সাতড় ১১ টাে ওই 

বাড়ীর প্রবাসী ফবোতের কন্যা োেন্ জাহাঙ্গীর 

আেম মাভন্ক মভহো কতেতজর ২ে বতষ ির ছািী 

(১৯) প্রকৃভের োতক বাভহর হতে ফকান্ একসমে 

একই বাড়ী ফজাবাতের ফহাতসন্ (৩২) ভবত্রডং এ 

ঢুতক েুভকতে পতড়। ছািীটট ঘুভমতে পড়ার পর 

ফ াবাতের োর শরীতরর স্পশ িকাের স্হাতন্ হাে 

ফদে এবং ধষ িতণর ফচষ্টা চাোে। এক প িযাতে 

ধ্াধত্র্তে ধষ িতণ বযথ ি হতে ভিকটটতমর উরু, 

মুখম-ফে কামভড়তে রক্তাক্ত জখম কতর। এ সমে 

োর ভচৎকাতর ঘতর থাকা মভহোরা এভগতে এতে 

ফ াবাতেতরর ফোকজন্ ঘতর ঢুতক আসবাবপি 

িাংচুর কতর ও সকেতক মারধর কতর োতক 

ভছভন্তে ফন্ে। ভিকটটতমর ফবান্ ন্াজমুন্ ন্াহার 

বাদী হতে ভচভিে ৮ জন্ সহ অজ্ঞাে 

ফবশকতেকজন্ ফক অভি ুক্ত কতর ফসন্বাগ 

থান্াে ভেভখে অভিত াগ দাতের কতরতছন্। 

ফসন্বাগ থান্ার ওভস আবদুে বাতেন্ মৃধা ঘটন্ার 

সেযো ভন্ত্রিে কতর জান্ান্,মামো রুজ ুচুড়ান্ত 

প িযাতে রতেতছ। অল্প সমতের মতধয অভি ুক্ততদর 

ফেেোর করা হতব। 

30 5 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

28 June 20 Police 
Case 

Female Housewife- 
Disability 

person 

Not 
available 

32 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural মহারিবপুরে প্রনত্বন্ধী নােীরক ধষ যরণে ফেষ্টা, 

ফেপ্তাে ১  (বালোরিশ প্রনত্নিন  ৫ জুোই 

২০২০) 

ন্ওগা াঁর মহাতদবপুতর গেকাে বুত্রে প্রভেবভন্ধ্ এক 

ন্ারীতক ধষ িতন্র ফচষ্টা অভিত াতগর মামোে 

একজন্তক ফেেোর কতরতছন্ মহাতদবপুর থান্া 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234086&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234086&cat=9
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পুভেশ। পুভেশ ও মামো সূতি জান্া ফগতছ, গে 

২৮ জনু্ উপতজোর ন্াটুোপাড়া বড়ভবো 

আবাসতন্র সাতদক আেীর স্ত্রী বুত্রে প্রভেবভন্ধ্ 

ফমতেটট সকাে সাতড় ৮টার ভদতক প্রকৃভের োতক 

সাড়া ভদতে বাইতর  াে। ঐ সমে ওেতপতে থাকা 

একই আবাসতন্র মৃে আব্দরু রাজ্জাতকর পুি 

আব্দেু মান্নান্ (৩২) ফমতেটটতক ফজারপূব িক 

ধষ িতন্র ফচষ্টা করতে ফমতেটটর ভচৎকাতর োর 

ফবান্ িভিপভেসহ আতশপাতশর ফোকজন্ 

ঘটন্াস্থতে উপভস্থে হতে আব্দেু মান্নান্ পাভেতে 

 াে। এ ভবষতে ফমতের স্বামী সাতদক আেী বাভদ 

হতে ফরাববার মহাতদবপুর থান্াে মৃে আব্দরু 

রাজ্জাতকর পুি আব্দেু মান্নান্তক আসামী কতর 

একটট মামো দাতের কতরন্। এ মামোর 

েদন্তকারী কম িকেিা এস আই রুহুে আভমন্ 

জান্ান্, প্রাথভমক েদতন্ত ঘটন্ার সেযো পাওো 

ফগতছ। এ ভবষতে মহাতদবপরু থান্ার অভেসার 

ইন্চাজি ন্জরুে ইসোম জতুেে জান্ান্, ধষ িতন্র 

ফচষ্টার অভি ুক্ত মামোর আসামী আব্দেু 

মান্নান্তক ফেেোর কতর ভবজ্ঞ আদােতে ফপ্ররণ 

করা হতেতছ। 

31 5 July 20 
 

Manabzami
n 

4 July 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

30 years Not 
available 

Murdered Not 
available  

Rural োেপুরে মনহোে অধ যগনেত্ োশ 

উদ্ধাে (মানবজনমন  ৫ জুোই ২০২০) 

ন্াতটাতরর োেপুর মভমন্পরু িাপড়া বটগাছ 

েোর ভন্তচ পদ্মা ন্দী ফথতক অজ্ঞাে অধ িগভেে 

মভহোর (৩০)  োশ উোর কতরতছ পুভেশ। 

গেরাতে োেপুর থান্াধীন্ োেপুর ইউভন্েতন্র 

মভমন্পুর িাপড়া বটেোর দভক্ষণ পাতশ মৃে নূ্র 

ফমাহােদ প্রামাভণতকর ফছতে ঈদবার আেীর 

ইটিাটার ভন্তচ পদ্মা ন্দীর শাখা ন্দী  ফথতক 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233956&cat=9
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আনু্মাভন্ক ৩০ বছর বেতসর অজ্ঞােন্ামা 

মভহোর অধ িগভেে োশ উোর করা হে। োেপুর 

থান্া পুভেতশর এসআই খাইরুজ্জামান্ োশ 

উোতরর ভবষেটট ভন্ত্রিে কতরতছন্। োেপুর 

থান্া অভেসার ইন্চাজি (ওভস)  ফসভেম ফরজা 

জান্ান্, স্থান্ীেরা োশটট িাসতে ফদতখ খবর 

ফদন্। োেপুর থান্া পুভেশ োশটট উোর কতর 

থান্াে ভন্তে  াে। োশটটর পভরচে এখতন্া শন্াক্ত 

 ােভন্। 

 

ARTICLE 

Rape is rape (By  Nasia Chowdhury, Dhaka Tribune, op-ed, 11 July 2020) 

Rape has become a familiar word in the Indian sub-continent. In Bangladesh, in only six months in 2019, 731 incidents of sexual violence were reported 

by Bangladesh Mahila Parishad alone. The victims were raped and killed, but what is more alarming is that not a single case of marital rape was reported. 

Bangladesh has a notion about rape that thrives on the idea that rape is a crime that occurs outside the sanctity of the home. But rapes are not always 

committed by strangers; sometimes, the perpetrators are the very individuals who are supposed to be the most trusted. Marital rape, although real in the 

sub-continent, is swept under the rug because the rapist is not a stranger. The concept of consent is non-existent for married women in Bangladesh, owing 

to outdated laws and ancestral cultural narratives, passed on by generations. A large segment of married women do not even register that they have been 

abused, since the necessity of consent for sex within a marriage is downplayed. They silently or grudgingly endure instead of protesting. As a consequence, 

there is no accountability or repercussion for these rapists, legally and socially. 

Violence upturns against women and children amid C-19 outbreak (Letter to the Editor, Daily Observer, 9 July 2020) 

Disappointing news has published in the media that various forms of violence against women and children have increased amid the COVID-19 outbreak in the country. 

Different research reports, including Bangladesh Mohila Parishad, show that about 480 women and girls have been victims of violence during March, April and May of 

the COVID-19 time. According to the report, 101 women and girls were raped while 25 gang-raped and seven were killed after rapes. Besides, 15 were attempted to be 

raped. However, Manusher Janno Foundation said a total of 4249 women and 456 children have had to face domestic violence during the COVID-19 pandemic. Media 

reports also said the number of crimes took a nosedive as most of the people stayed inside. Bangladesh was no different as far as the crimes on the streets are 

concerned. There have been fewer cases of theft, looting, mugging and kidnapping. However, the number of cases of domestic violence, especially against women and 

children, has increased alarmingly. 

https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/07/11/op-ed-rape-is-rape
https://www.observerbd.com/cat.php?cd=200


নােীে প্রনত্ সনহলসত্াে ফশষ ফকাথাে (প্রথম আরো  ৮ জুোই ২০২০) 

 
কতরান্ার সংিমণ ফেকাতে সারা ভবতশ্বই কা িে েকোউন্ চেতছ। ফেমভন্ বাংোতদতশ কতরান্ার সংিমণ ফবতড়  াওোর েতে ভবভিন্ন জােগাে বেিমাতন্ অঞ্চেভিভিক েকোউন্ 

চেতছ। েতে এই কতরান্ার সমতে ন্ারী-পুরুষ সবাইতক ঘরবেী অবস্থাে থাকতে হতে। আমরা জাভন্, ফ তকাতন্া ধরতন্র দুত িাগ ন্ারী ও পুরুষতক ভিন্ন মািাে প্রিাভবে কতর। 

বাংোতদতশর মতো সমাজবযবস্থাে ন্ারীর জীবন্ এবং স্বাধীন্ো শুধু পভরবার ন্ে; বরং ফগাটা সমাজই ো ভন্ধ িারণ কতর। স্বািাভবক সমতে পভৃথবীর প্রাে এক-েৃেীোংশ ন্ারী ভন্ িােতন্র 

ভশকার হন্। পভরসংখযাতন্ ফদখা  াতে, কতরান্াকাতে এই সংখযা আশঙ্কাজন্ক হাতর ফবতড় ফগতছ৷ কতরান্াে ন্ারীর প্রভে সভহংসো ফবতড়  াওোর কারতণ জাভেসংঘ এতক ফকাভিে-১৯–

এর ছাো মহামাভর ভহতসতব ভচভিে কতরতছ। 

ভবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (WHO) মতে সারা ভবতশ্ব স্বাস্থযসম্পভকিে কাতজ ভন্তোত্রজে ফোকবতের মতধয ৯০ শোংশই ন্ারী। ভকন্তু দুঃতখর ভবষে, ন্ারী ফ মন্ একভদতক িাইরাতস আিান্ত মানু্তষর 

ফসবাে ভন্তজতক ভবভেতে ভদতে, অপর ভদতক ভন্তজরাই ভন্ িােন্ ন্ামক িাইরাতসর ভশকার হতে। এই মহাসংকতটও আমরা ভক ন্ারীর প্রভে মান্ভবক হতে পারভছ? কতরান্ার এই 

িোবহোর মতধয গে ১৭ এভপ্রে েক্ষ্মীপুতরর রামগভেতে ১৬ বছতরর এক ভকতশারী ধষ িতণর ঘটন্া সাড়া ফেতে ভদতেভছে। জান্া ফগতছ, শুধু মাচি মাতসই বগুড়া, জামােপুর ও কক্সবাজার 

ফজোে এমন্ ৩৬টট ধষ িতণর ঘটন্া ঘতটতছ এবং পাভরবাভরক ভন্ িােতন্র মতো ঘটন্া ঘতটতছ ভেন্ শোভধক। ফবসরকাভর সংস্থা ‘মানু্তষর জন্য োউতন্ডশন্’-এর েথযমতে, এভপ্রে মাতস 

েকোউন্ চোকাতে ফদতশর ২৭টট ফজোে ৪ হাজার ২৪৯ ন্ারী পাভরবাভরক সভহংসোর ভশকার হতেতছন্।  ার মতধয ১ হাজার ৬৭২ জন্ ন্ারীর ফক্ষতি এমন্ ঘটন্া প্রথম। ৮৪৮ জন্ 

ন্ারী োর স্বামীর দ্বারা ভন্ িাভেে এবং এর বাইতরও ধষ িণ, ন্ারী হেযা, ফ ৌন্ ভন্ িােতন্র মতো ঘটন্া ফো রতেতছই। এভপ্রতের ফচতে ফম মাতস ভন্ িােতন্র ঘটন্া ফবতড়তছ ৩১ শোংশ। 

কতরান্াকাতে ন্ারী ভন্ িােন্ শুধু দভরদ্র ন্ে; বরং উন্নে ফদশগুতোতকও প্রিাভবে করতছ। পভৃথবীর ভবভিন্ন ফদতশই পাভরবাভরক সভহংসোর ঘটন্া ফবতড় ফগতছ। 

 
A threat to women everywhere (Dhaka Tribune, editorial, 7 July 2020) 

Domestic violence and gender-based violence against women remains a serious problem in Bangladesh. Of that, there is no doubt. It is also true that, over the years, 

numerous organizations have worked tirelessly to try and fight this issue, with varying levels of success. However, all of the good work done by such organizations is 

being threatened by the Covid-19 pandemic, with domestic violence against women sharply rising during this period. The rise in domestic violence against women during 

the pandemic is a sad global phenomenon, with numerous countries having reported the same. However, it is imperative to not only identify the root causes of this 

increase in violence, and also devise strategies to better protect women. This was the basis of a recently organized webinar jointly held by Bangladesh Organization for 

Learning and Development (BOLD) and Women Empowering Women (WEW). Such knowledge-sharing events are increasingly important -- in the midst of this pandemic, 

we must keep in mind the horrors that women are facing on a daily basis. 

There is no honour in killing (By Towheed Feroze, Dhaka Tribune, op-ed, 5 July 2020) 

We are aware of the term “honour killing” since international news channels have done thorough reporting on the menace among the South Asian diaspora in Europe. 

Just recently, there has been such a death in Brahmanbaria in Bangladesh where a teenage girl of 16 was killed by her brother, father, and uncle.  Reportedly, the girl, 

who had a romantic relation, was seen one night by her uncle. Most probably, the girl was discovered by her uncle in an intimate situation with her lover which ignited 

fury, eventually leading to her killing.  The decomposed body was found a few days later and as per reports, the father, brother, and uncle admitted their involvement in 

the crime.  Such ghastly events where youngsters are killed by their own family members rattle us from time to time; while we get the reports of such crimes, the follow-

ups to such events are rare. It won’t be surprising if there isn’t any follow-up report on this tragic incident. Chances are high that we will never know what happens to the 

killers.  But this crime has several dimensions, one of which is the issue of “honour” or to be precise, the futile importance attached to the matter of saving 

face against perceived social ignominy. As John Dryden once said: Honour is an empty bubble.  
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Dreadful picture of dowry (By P M Serajul Islam, Daily Observer, op-ed, 8 July 2020) 

 Have you ever thought to see your lovely daughter's dead body in front of your eyes? Have you been beaten by your husband or mother-in-law when you have a 

further dream to lead a peaceful life after your marriage? Have you ever had in mind that you could be a victim of dowry? There are so many questions that rise in our 

mind when we see the dreadful picture of dowry in our society. Dowry is one of the common unpleasant customs of Bangladesh. It is against the success of our 

country. It is a much-unexpected situation for the bride's family members. They are to collect a huge amount of money for their daughters' or sisters' marriage. 

Sometime they have to take loans, sell their lands, furniture, ornaments and even their own house to collect the money. They are to lose many things and face many 

problems for this dowry system. There are numerous evidences that the practice of dowry can have consequences that can be harmful and sometimes lethal for 

women. 

সুমাইোো ফকন বাোঁেরত্ পারেন না (প্রথম আরো  ৬ জুোই ২০২০) 

ঢাকা ভবশ্বভবদযােতের প্রাক্তন্ ছািী সুমাইো মারা ফগতছন্। সুমাইোর পভরবাতরর দাভব, োাঁতক ভন্ িােন্ কতর হেযা করা হতেতছ। ো াঁতক হেযা কতরতছন্ স্বামী ও শ্বশুরবাভড়র সদসযরা। স্বামী ও 

শ্বশুরবাভড়র কাতছ সুমাইো একটট স্বাধীন্ সিা হওোর অপরাতধ অপরাধী ভছতেন্, ফ  সিা স্বপ্ন ফদখে স্বাবেম্বী হতে বা াঁচার। সুমাইো ঢাকা ভবশ্বভবদযােতের ইসোভমক িাভেজ ভবিাতগর 

ছািী ভছতেন্। ভবতের পর ফথতকই শ্বশুরবাভড়র মানু্ষজন্ সুমাইোর ফেখাপড়া ও চাকভরর ইো ফমতন্ ভন্তে পারভছতেন্ ন্া। ছে মাস আতগও ো াঁতক একবার ঘতর আটতক ফরতখ হেযার ফচষ্টা 

করা হতেতছ, বারবার পড়াতশান্ার পতথ বাধা সৃটষ্ট করা হতেতছ। এে প্রভেবন্ধ্কোর মতধযও বাবার সহত াভগো আর ভন্তজর ইোে এভগতে  াত্রেতেন্ ভেভন্। অবতশতষ একভদন্ হার মাতন্ন্ 

ভন্েভের কাতছ। প্রথম ফশ্রভণতে স্নােক ও স্নােতকাির পরীক্ষাে উিীণ ি সমুাইোতক অতন্যর ইোর কাতছ পরাত্রজে হতে হে। জীবতন্র রথ হোৎ ফথতম  াে সমুাইোর। 

েতব সুমাইোর মতো অপরাতধ অপরাধী ন্ারীর সংখযা ভকন্তু কম ন্ে আমাতদর সমাতজ। কে শে সুমাইোর স্বপ্ন িতর পতড় অকাতে। িতর পড়া স্বপ্ন ভন্তে অেৃপ্ত অতন্ক সমুাইোই ো াঁতদর 

পাভথ িব জীবন্ ফশষ কতরন্। আমরা কেজন্ ো াঁতদর কথা মতন্ রাভখ! স্বপ্নপূরতণর  ািাে সব কুে বজাে রাখতে পাতরন্, এমন্ ফসৌিাগযমে ন্ারীর সংখযা খুবই কম। আর ফ সব আত্মপ্রেযেী 

ন্ারী স্বপ্নপূরতণর  ািাে অন্মন্ীে অবস্থান্ ফন্ন্, পভরবার আর সমাতজর ফচাতখ োঁ ুারা ফবভশর িাগই অপরাধী, স্বাথ িপর। সুমাইোর মৃেুযসংবাদটট প্রচাভরে হতেভছে বাংোতদতশর অতন্ক 

সংবাদমাধযতম। 

 

োই এখন্ সমে এতসতছ অেযাচারীর ভদতক ফবভশ মতন্াভন্তবশ করার। সামাত্রজক ফ  কাোতমাগুতো এবং সংস্কারগুতো একজন্ মানু্ষতক অেযাচারী হতে ফশখাে, োর মূতে কাজ করা 

প্রতোজন্। অপরাধীর মন্্াত্রত্ত্বক পভরবেিতন্ চাই সমভিে কা িিম। মতন্ রাখতে হতব, পুরুতষরাও ভকন্তু পুরুষোভন্ত্রক সংসৃ্কভের ভশকার। এর েে শুধু ন্ারী ন্ে, পুরুতষর জন্যও িোবহ। 

এ বযবস্থাে পুরুতষরাও ভন্দারুণিাতব ক্ষভেে্ হে;  া োরা অতন্ক ফক্ষতি েভেতেও ফদতখ ন্া। পরুুষোভন্ত্রক এই চচিা একজন্ পুরুতষর জন্য ফ  কেখাভন্ িুাঁ ভকপূণ ি, ো ফবািাতন্ার ফক্ষতি 

এে ভদন্ সম্পূণ ি বযথ ি হতেভছ আমরা। একটট পভরবাতরর  াবেীে অথ িগন্ভেক দােিার একজন্ পুরুতষর শারীভরক এবং মান্ভসক স্বাতস্থযর জন্য অেযন্ত িুাঁ ভকপূণ ি। আমরা ফবািাতে পাভরভন্ 

ফ  সুমাইোতদর অথ িগন্ভেক স্বভন্িিরো ও ক্ষমোেন্ োর স্বামীর জীবন্ও সহজ সাবেীে কতর েুেতে পাতর। ন্ারী-পুরুতষর  ুগে শত্রক্ত োতদর কতর েুেতে পাতর অভধকের আত্মভবশ্বাসী। 

পভরবাতর পুরুষ এবং ন্ারীর িারসামযপূণ ি অবস্থান্ সুখী দাম্পেযজীবতন্র অন্যেম মূেমন্ত্র। েকোউতন্র মতধয চাকভর হারাতন্া অতন্ক পরুুষতকই সামাত্রজক ফ াগাত াগমাধযতম ভিন্ন রকম 

িযাটাস ভদতে ফদতখভছ। িযাটাতস ো াঁরা ো াঁতদর ন্েুন্ উপেভির কথা বতেতছন্। আে–উপাজিতন্র পথ বন্ধ্ হতে  াওো অতন্ক পুরুষ স্বীকার কতরতছন্ ন্ারীর অথ িগন্ভেক স্বভন্িিরোর 

প্রতোজন্ীেোর কথা! কারণ, এমন্ অতন্ক পভরবার আতছ ফ খাতন্ হেতো পুরুষটটর উপাজিন্ বন্ধ্ আতছ, ভকন্তু ন্ারীটটর উপাজিন্ অবযাহে আতছ। 

 

অপোধ বাড়াে প্রবণত্া উরেগজনক!( ে. সুেত্ান মাহমুি োনা   কারেে কঠ  ৬ জুোই  ২০২০) 

 

সম্প্রভে ব্রাহ্মণবাভড়োর ন্াভসরন্গতর পভরবাতরর সোন্ রক্ষার ন্াতম েথাকভথে ‘অন্ার ভকভেং’ ন্াতম হেযাকাতের ঘটন্া ঘতটতছ। গে ১ জেুাই কাতের কতে প্রকাভশে প্রভেতবদন্সূতি 

জান্তে পারোম, ফেপ্তাতরর পর আদােতে স্বীকাতরাত্রক্তমূেক জবান্বত্রেতে ন্াভসরন্গর উপতজোর ধরমেে োতমর েম্বাহাটটর োইজতুক হেযার দাে স্বীকার কতরতছ ো াঁর বাবা সানু্ 

ভমো, মামা মাজ ুভমো ও িাই আদম আেী। বাংোতদতশ এমন্ ঘটন্ার খবর এতকবাতর ফন্ই, এমন্ ন্ে। ভবভিন্ন সমতে এমন্ খবর আমরা ফপতে থাভক। েতব হেযা-সন্ত্রাতসর খবর কতরান্ার 
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কারতণ ভকছুভদন্ কতম ফগতেও আবার ো মাথাচাড়া ভদতে শুরু কতরতছ। ভবতশষ কতর হেযা, সন্ত্রাস, মাদক কারবাভরর প্রবণো দৃশযে অতন্কটা কতম এতেও এখন্ ো বাড়ার প্রবণো  তথষ্ট 

েক্ষণীে। 

বো  াে, অতন্ক ভদন্ বাংোতদতশ উতল্লখত াগয হেযাকাতের খবর ভছে ন্া। ভকন্তু সাম্প্রভেক সমতে ফবশ কতেকটট খবর আমাতদর শত্রঙ্কে কতর েুেতছ। মতন্ হতে, সামাত্রজক 

অবক্ষেজভন্ে কারতণ িতমই র্ধ্ংস এভগতে আসতছ। হেযা, সন্ত্রাস, মাদক কারবাতরর ঘটন্া গণমাধযতম  তথষ্ট েক্ষ করা  াতে। সরকাতরর শীষ ি প িাে ফথতক এ ভবষতে  তথষ্ট আন্তভরকো 

থাকতেও এই প্রবণো পতুরাপুভর ফরাধ করা  াতে ন্া। দুন্ীভে, মাদক ও সন্ত্রাসবাতদর ভবরুতে প্রধান্মন্ত্রীর হুাঁ ভশোভর িমাগে অবযাহে রতেতছ। 

কতরান্া মহামাভর ফমাকাতবোে সাধারণ ছুটটর সমে এমন্ অপরাধ ভকছুটা কমতেও জন্জীবতন্ গভে ফেরা শুরু করতে বাড়তে থাতক অপরাধ। গে ২৩ জনু্ কাতের কতে প্রকাভশে 

প্রভেতবদতন্ ফবশ ভকছু িোবহ পভরসংখযান্ েক্ষ কতরভছ। ওই পভরসংখযান্ ফথতক অনু্মান্ করা  াে, ফদতশ অপরাধপ্রবণো আতরা কেটা িোবহ হওোর শঙ্কা রতেতছ। কাতের কে’র ওই 

প্রভেতবদতন্ পুভেশ সদর দপ্তর, মাদকদ্রবয ভন্েন্ত্রণ অভধদপ্তর ( ভেএন্ভস) ও ঢাকা মহান্গর পুভেতশর ( ভেএমভপ) অপরাধ পভরসংখযান্ ভবতেষণ করা হতেতছ। ফসখাতন্ বো হতেতছ, গে 

মাচি ও এভপ্রতে অপরাধ অতন্ক কমতেও ফম মাস ফথতক ো আবার বাড়তে শুরু কতর। জনু্ মাতস এতস ো আতরা ফবতড়তছ। কতরান্াকাতের শুরুতে অতন্ক অপরাধ প্রাে বন্ধ্ হতে 

ফগতেও কতমভন্ মাদক কারবার। পুভেশ সদর দপ্ততরর এক পভরসংখযাতন্ ফদখা ফগতছ, গে মাতচি োকাভে হতেতছ ২৫টট, খুতন্র ঘটন্া ঘতটতছ ২৭৫টট, ধষ িতণর ঘটন্া ৪৯০টট, ন্ারী ভন্ িােন্ 

১০০৫টট, ভশশু ভন্ িােন্ ২১০টট, অপহরণ ৩৮টট, চুভরর ঘটন্া ৫৫৮টট। এভপ্রতে োকাভে ১০টট, খুন্ ২৭৫টট, ধষ িতণর ঘটন্া ৩৩৫টট, ন্ারী ভন্ িােন্ ৪৬৫টট, ভশশু ভন্ িােন্ ১২৫টট, অপহরণ 

৮টট, চুভর ২৯০টট। এভপ্রতে প্রাে সব অপরাধ কতম এতেও ফম মাতস ফের বাড়তে শুরু কতর। ফম মাতস োকাভে হতেতছ ১২টট, খুতন্র ঘটন্া ঘতটতছ ৩৬০টট, ধষ িণ ৩৫৫টট, ন্ারী ভন্ িােন্ 

৬৭০টট, ভশশু ভন্ িােন্ ১৪০টট, চুভর ৩৯০টট। কতরান্াকাতে গে ভেন্ মাতস ফদতশ মাদতকর মামো হতেতছ ১১ হাজার ৭৭০টট। ভেএন্ভসর েথয মতে, গে ফম মাতস ৪৮০টট মাদতকর 

মামোে ফেপ্তার করা হতেতছ ৫১৯ জন্তক। এিাতব এতকর পর এক অপরাধপ্রবণো আমাতদর শত্রঙ্কে কতর েুেতছ। আমাতদর ধারণা হতেভছে, কতরান্ার প্রিাতব ফদতশ অপরাধপ্রবণো 

উতল্লখত াগযিাতব কতম ফ তে পাতর। ভকন্তু বা্বো ফদতখ ো মতন্ হতে ন্া। বরং ফক্ষিভবতশতষ মতন্ হতে, এই প্রবণো অতন্কটা বাড়তে পাতর। 

 

‘নােী-নশশুে সুেক্ষাে ট্রাইবুযনারেে এেনত্োে বাড়ারত্ হরব’ (কারেে কঠ  ৬ জুোই ২০২০) 

 

কতরান্ািাইরাতসর এই সমে ন্ারী ও ভশশুর প্রভে সভহংসো ফবতড়তছ। এর প্রভেকাতরর েতক্ষয উতদযাগ েহণ করা প্রতোজন্। িাচুিোে ফকাতটি শুধু শুন্াভন্টুকু িাচুিোে হতেও বাভক সব 

শারীভরকিাতবই করতে হে। বেিমাতন্ ট্রাইবুযন্াতের কা িিম সীভমে হওোে শুধু থান্ােই ন্ারী ও ভশশু ভন্ িােতন্র মামো করতে হতে। ভকন্তু প্রিাবশােীতদর কারতণ থান্াে মামো করা 

অতন্ক ফক্ষতি কটেন্ হতে দা াঁড়াে। এ ফক্ষতি ট্রাইবুযন্াতের এখভেোর বাড়াতন্া ফ তে পাতর। 

আদােতের েথয-প্র ুত্রক্ত বযবহার অধযাতদশ ২০২০-এর অধীতন্ িাচুিোে আদােতে ন্ারী ও কন্যাভশশুর সুরক্ষা ভন্ত্রিতে এক অন্োইন্ মেভবভন্মেসিাে বক্তারা এসব কথা বতেন্। 

গেকাে রভববার ভবতকে সাতড় ৩টাে বাংোতদশ মভহো পভরষতদর ভেগযােএইে উপপভরষতদর উতদযাতগ এ মেভবভন্মেসিা অনু্টষ্ঠে হে। 

সিাে বক্তারা আতরা বতেন্, আইন্জীবীরা মামো িাচুিোভে পভরচােন্া করতে সক্ষম। ন্ারী ও ভশশু ভন্ িােতন্র ফক্ষতি ন্াভেভশ মামো করার এবং পাভরবাভরক আদােতে প্রভেকার 

পাওোর সতু াগ সৃটষ্ট করতে হতব। 

বাংোতদশ মভহো পভরষতদর িারপ্রাপ্ত সিাপভে ো. েওত্রজো ফমাসতেতমর সিাপভেতে সিাে আমভন্ত্রে অভেভথ ভহতসতব আতোচন্া কতরন্ অযােতিাতকট ফজোদ-আে-মােুম, 

অযােতিাতকট এস এম এ সবুর, অযােতিাতকট ফমা. আভমনু্ে ইসোম, অযােতিাতকট এ ফক এম ফসাতহে আহতমদ, বযাভরিার এ ফক রাতশদুে হক, অযােতিাতকট ফরত্রজো সুেোন্া 

প্রমুখ। 

 

Many ‘suicidal’ cases prove to be murders (Daily Sun, 6 July 2020) 
 
Murder incidents cannot be suppressed for a long time as truth makes its triumph one day, but many influential persons describe murder incidents as suicides to 
escape punishment. But, the Police Bureau of Investigation (PBI) has found out during investigation that many suicides are murders. It reveals that at least 13 cases 
filed during a period between 2012 and 2017 over murders have been proved suicides. 
PBI Chief Banaj Kumar Majumder told the daily sun that many incidents of suicide are being proved murders after autopsy reports. “The PBI has dug out many 
suicides as murders which have not been caught in autopsy reports,” said Majumder, also Deputy Inspector General. The PBI has recently revealed such two suicide 
incidents as murders which have been occurred in Narail and Gazipur in 2018 and 2020. In one incident, a woman killed her husband and a man killed his wife in 
another incident. The extramarital affairs and immoral activities were the main reasons behind the murders, the PBI said. Sources in the PBI said senior forensic 

https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2020/07/06/931477
https://www.daily-sun.com/printversion/details/491668/Many-%E2%80%98suicidal%E2%80%99-cases-prove-to-be-murders


experts many times do not engage in examining bodies to avoid the obligation of court appearance as witnesses, which is responsible for not revealing real matter. 
They stressed the need for more training, ultramodern equipment and infrastructure in dealing with such cases. 

Violence against women, children goes on unabated (Daily Observer, 5 July 2020) 

Various forms of violence against women and children have increased amid the coronavirus outbreak in the country. Different research reports, including Bangladesh 
Mohila Parishad, show that about 480 women and girls have been victims of violence during March, April and May of the current year. According to the report, 101 
women and girls were raped while 25 gang-raped and seven were killed after rapes. Besides, 15 were attempted to be raped. However, Manusher Janno Foundation 
said a total of 4249 women and 456 children have had to face domestic violence during the coronavirus pandemic. The telephonic survey was conducted in June when 
about 27 districts were brought under the research work. Of the victims, about 1672 were women and 424 children who had never faced violence before and most of the 
children have faced violence resorted either by their parents or relatives. Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said violence 
was always heavily underreported. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.observerbd.com/news.php?id=263889
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1 9 July 20 
 

Prothom 
Alo 

8 July 20 Police 
Case 

Female Child 4.5 years 24 years Raped Neighbor Urban বানড়রত্ একা ফপরে নশশু ধষ যণ, তসেিপুরে 

বযবসােী ফেপ্তাে  (প্রথম আরো  ৯ জুোই 

২০২০) 

ভশশু ধষ িতণর অভিত াতগ ন্ীেোমারীর বসেদপুতর 

এক বযবসােী ফেপ্তার হতেতছন্। সাতড় চার বছতরর 

চাচাতো ফবান্তক বাভড়তে একা ফপতে ধষ িণ কতরন্ 

ভেভন্।  পুভেশ জান্াে, গেকাে বুধবার সন্ধ্যাে 

বসেদপুর সদতরর ভমভস্ত্রপাড়ার ওই বযবসােী (২৪) 

ো াঁর সাতড় চার বছতরর চাচাতো ফবান্তক ধষ িণ 

কতরন্। ভশশুটট োর মাতক ভবষেটট জান্াতে এ 

ভন্তে থান্াে অভিত াগ করা হে। রাতে 

বযবসােীতক ধতর আন্া হে। ভশশুটটর পভরবার 

আজ বহৃস্পভেবার থান্াে মামো কতরতছ। 

বসেদপুর সাতকিতের অভেভরক্ত পুভেশ সুপার 

অতশাক কুমার পাে বতেন্, ওই বযবসােী পুভেতশর 

প্রাথভমক ত্রজজ্ঞাসাবাতদ ধষ িতণর কথা স্বীকার 

কতরতছন্। বসেদপরু থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা 

 (ওভস) আবুে হাসন্াে খান্ জান্ান্, ওই 

বযবসােীতক মামোে ফেপ্তার ফদভখতে ন্ীেোমারী 

ফজেহাজতে পাোতন্া হতেতছ। োক্তাভর পরীক্ষার 

জন্য ভশশুটটতক ফন্ওো হতেতছ ন্ীেোমারী সদর 

হাসপাোতে। 

2 11 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

10 July 20 Police 
Case 

Male Child 8 years 22 years Murdered Cousin  Urban হত্যা করে নশশুে োশ ফেরে ফসপটটক 

টযালরক, আটক ১  (কারেে ক,  ১১ 

জুোই ২০২০) 

রাজধান্ীর ভমরপুতরর পত্রিম মভন্পুতর আট 

বছর বেসী ভসোম ফশখ ন্াতমর এক ভশশুতক 

হেযা কতর ফসপটটক টযাংতক োশ েুভকতে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1667934/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1667934/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/11/933308
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/11/933308
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ফেোর অভিত াগ ফপতেতছ পুভেশ। এ ঘটন্াে 

জভড়ে সতেতহ ভশশুটটর চাচাতো িাইতক 

আটক কতরতছ পুভেশ। পুভেশ ও পাভরবাভরক 

সূি জান্াে, ভন্হে ভশশুটট ওই এোকার একটট 

িবতন্র ফকোরতটকার বাশার ফশতখর ফছতে। 

শুিবার ভবকাে ৫টার ভদতক োর োশ উোর 

কতর মতগ ি পাোতন্া হে। এ ঘটন্াে ভশশুটটর 

চাচাতো িাই রাভকবতক (২২) আটক করা 

হতেতছ জাভন্তে ভমরপুর থান্ার ওভস 

ফমা্াত্রজজরু রহমান্ বতেন্, গে বহৃস্পভেবার  

ফথতক ভশশু ভসোতমর ফকাতন্া ফখা াঁজ পাত্রেে 

ন্া োর পভরবার। এ কারতণ োর বাবা থান্াে 

একটট সাধারণ োতেভরও ( ত্রজভে) কতরভছতেন্। 

এরপর ভসোতমর চাচাতো িাই রাভকবতক 

আটক কতর ত্রজজ্ঞাসাবাদ করা হে। পতর োর 

ফদওো েতথয ফসপটটক টযাংতক ভশশুটটর োশ 

পাওো  াে। রাভকবতক ত্রজজ্ঞাসাবাতদর বরাে 

ভদতে ওভস বতেন্, পাভরবাভরক েুে কারতণ 

েকিােভকির  ফজতর ভসোমতক ফস হেযা কতর। 

পতর  ফসপটটক টযাংতক োশ েুভকতে রাতখ। 

েতব কী ভন্তে ভসোতমর সতঙ্গ রাভকতবর সমসযা 

হতেভছে, ভবষেটট ফকন্ হেযাকাতে গড়াে, ফস 

ভবষতে েদন্ত চেতছ বতে জাভন্তেতছন্ ওভস 

ভমরপুর। 
3 11 July 20 

 
Kaler 

Kantho 

7 July 20 Police 
Case 

Male Child 6 years 22 years Raped Neighbor  বগুড়াে ফশেপুরে বোৎকারেে নশকাে 

নশশু নশক্ষাথী  (কারেে ক,  ১১ জুোই 

২০২০) 

বগুড়ার ফশরপুর উপতজোে ঘুভড় ওড়াতন্ার 

কথা বতে ফকৌশতে পাটতক্ষতে ভন্তে ছে বছর 

বেতসর এক ভশশু ভশক্ষাথীতক মুখ ফবাঁতধ 

শ্বাসতরাতধ হেযার িে ফদভখতে বোৎকাতরর 

ঘটন্া ঘতটতছ। এ ঘটন্াে মামোর একমাি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/11/933464
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/11/933464
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আসাভম বাতেত্রজদ ফহাতসন্ বুেুতক (২২) 

ফেপ্তার কতরতছ পুভেশ। গে ৭ জেুাই 

ভবতকতের ভদতক বাতেত্রজদ ঘুভড় ওড়াতন্ার কথা 

বতে ফকৌশতে মাতের ফিের পাটতক্ষতে ভন্তে 

 াে। একপ িাতে ফস ভশশুটটর মুখ ফবাঁতধ 

শ্বাসতরাতধ হেযার িে ফদভখতে বোৎকার 

কতর। বোৎকাতরর ভশকার ভশশুটট মাে ফথতক 

বাভড় ভেতর অসুস্থ হতে পতড়। পতর োর মুতখ 

সব ঘটন্া শুতন্ স্বজন্রা োতক ফশরপুর 

উপতজো স্বাস্থয কমতপ্লতক্স িভেি কতরন্। এ 

ঘটন্াে ভশশুটটর বাবা শুিবার ফশরপুর থান্াে 

একটট মামো দাতের কতরন্। পুভেশ অভি ান্ 

চাভেতে শুিবার রাতে বাতেত্রজদতক োর ভন্জ 

বাভড় ফথতক ফেপ্তার কতরতছন্।  বগুড়ার 

ফশরপুর থান্ার ওভস ভমজান্ুর রহমান্ বতেন্, 

প্রাথভমক ত্রজজ্ঞাসাবাতদ বাতেত্রজদ ভশশুটটতক 

বোৎকাতরর কথা স্বীকার কতরতছ। োতক 

আদােতের মাধযতম কারাগাতর পাোতন্া 

হতেতছ। 
4 10 July 20 

 
Kaler 

Kantho 

8 July 20 Police 
Case 

Female Child 
 

(disability 
person) 

12 years 32 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural প্রনত্বন্ধী নশশুরক শ্লীেত্াহাননে 

অনিরযারগ মামো  (কারেে ক,  ১০ 

জুোই ২০২০) 

গাইবান্ধ্ার সুেরগতঞ্জ এক প্রভেবন্ধ্ী ভশশুতক 

েীেোহাভন্র অভিত াতগ ফমা্া ভমো (৩২) 

ন্াতম এক  ুবতকর ভবরুতে থান্াে মামো 

দাতের করা হতেতছ। পভরবার ও মামো সূতি 

জান্া ফগতছ, গে বুধবার ভবতকে ৪টার ভদতক 

উপতজোর েতেখা াঁ োতমর ফমাজা ভমোর 

ফছতে ফমা্া ভমো (৩২ ) প্রভেতবশী শারীভরক 

ও বাকপ্রভেবন্ধ্ী এক ভশশুতক (১২) ফেতক 

ভন্তে েীেোহাভন্র ফচষ্টা কতর। ভশবরাম 

সরকাভর প্রাথভমক ভবদযােতের পভরেযক্ত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933169
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/10/933169
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টেতেতট ফটতন্ ভন্তে ভগতে ওই ভশশুটটর 

শরীতরর স্পশ িকাের স্থাতন্ হাে ফদে। এসমে 

ফবাবা ওই ভশশুর ফগাোভন্র শতব্দ স্থান্ীেরা 

এভগতে এতস োতক উোর কতর। পতর ভবষেটট 

ধামাচাপা ভদতে িুক্ততিাগীর পভরবারতক চাপ 

ফদন্। ওই রাতেই দুই দোে স্থান্ীে মােবররা 

ফমা্া ভমোর পক্ষ ভন্তে প্রভেবন্ধ্ী ভশশুর 

বাভড়তে ভগতে ঘটন্াটট আতপাষ-মীমাংসা 

করতে প্রতোিন্ ফদখাে। এতে কাজ ন্া 

হওোে ভশশুটটর পভরবারতক অবরুে কতর 

রাতখ। ভবষেটট থান্া পুভেশ জান্তে ভশশুটটর 

পভরবারতক ফছতড় ফদন্। পতর ওই রাতেই 

প্রভেবন্ধ্ী ভশশুটটর মা থান্াে ভেভখে এজাহার 

দাভখে কতরন্। বহৃস্পভেবার রাতে এ ঘটন্াে 

থান্াে ন্ারী ও ভশশু ভন্ িােন্ আইতন্ মামো 

দাতের হে। 

 
6 9 July 20 

 
Kaler 

kantho 

15 April 20 
 

28 May 20 
 

Case file 
9 July 20 

Female Female Student 14 years 17 years 
& 
21 years 

Raped 
& 
Video of 
rape 

Neighbor  ধষ যরণে নিনেও প্রকারশে অনিরযারগ মামো, 

িইু ধষ যক ফেপ্তাে (কারেে ক,, ৯ জুোই 

২০২০) 

মেমন্ভসংতহর িােুকাে কওমী মাদরাসার পঞ্চম 

ফশ্রভণর এক ছািী পুন্রাে শারীভরক ভমেতন্ রাজী 

ন্া হওোে োতক আতগ ধষ িণকাতে করা ভিভেও 

প্রকাশ কতর ফদওো অভিত াগ উতেতছ। ঘটন্াটট 

উপতজোর হভবরবাভড় ইউভন্েতন্র পাড়াগা াঁও 

ফগৌরীপুর োতমর। ওই ঘটন্াে আজ বহৃস্পভেবার 

ভবতকতে িােুকা মতেে থান্া একটট মামো দাতের 

করা হতেতছ। ওই ছািীর বাবা বাদী হতে মামোটট 

কতরন্। মামোে উপতজোর হভবরবাভড় 

ইউভন্েতন্র পাড়াগা াঁও ফগৌরীপুর োতমর জবান্ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932859
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932859
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মুিীর ফছতে মারুে (১৭) ও একই েজেুে হতকর 

ফছতে আভেকুে ইসোমতক (২১) আসাভম করা 

হতেতছ। থান্া ও পভরবার সূতি জান্া  াে, 

পাড়াগা াঁও ফগৌরীপুর োতমর কওমী মাদরাসাে 

পঞ্চম ফশ্রভণতে পড়ুো ওই ছািীতক মাদরাসাে 

আসা  াওোর পতথ মারুে উেযক্ত করে। গে 

১৫এভপ্রে পভরবাতরর অন্যান্য ফোতকর 

অনু্পভস্থভেতে ছািীটটতক বাভড়তে একা ফপতে 

মারুে োতক ফজারপূব িক ধষ িণ কতর। ছািীটট 

োক ভচৎকার শুরু করতে মারুে পাভেতে  াে। 

এভদতক ওই ঘটন্ার সূি ধতর একই আভেকুে 

ইসোম ওই ছািীতক জান্াে, ফস মারুতের ঘটন্া 

ফজতন্ ফগতছ। আভেক ফমতেটটতক োর সাতথও 

শারীভরক সম্পকি করার প্র্াব ফদে। অন্যথাে ফস 

মারুতের সাতথর ঘটন্া প্রকাশ কতর ফদওোর 

হুমকী ভদতে গে ২৮ ফম আভেকুে োতক 

ফজারপূব িক ভন্তজর ঘতর ভন্তে  াে। ওই সমে 

মারুে আভেকুতের ঘতর অবস্থান্ করভছে। পতর 

োরা দুজন্ প িােিতম ওই ছািীতক ফজারপূব িক 

ধষ িণ ও ধষ িতণর ভচি ফমাবাইতে ধারণ কতর। 

পরবেীতে োরা আতগর ধষ িণকাতের করা ভিভেও 

ফদভখতে শারীভরক সম্পতকির প্র্াব ভদতে 

আসভছে। ফমতেটট রাজী ন্া হওোে োরা ওই 

ভিভেওটট একাভধক বযাত্রক্তর কাতছ প্রকাশ কতর 

ফদে।  এ ঘটন্াে আজ বহৃস্পভেবার ভবতকতে 

িােুকা মতেে থান্াে একটট মামো দাতের কতরন্ 

ওই ছািীর বাবা। এভদতক মামাোর পরপরই 

আসাভম মারুে ও আভেকুে ইসোতক ফেপ্তার 

কতর।  িােুকা মতেে থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা 
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(ওভস) ফমাহােদ মাঈন্ উত্রদ্দন্ জান্ান্, ওই ঘটন্াে 

মামো ভন্তে দুই আসাভমতক ফেপ্তার করা হতেতছ। 

6 8 July 20 
 

Dhaka 
Tribune 

6 July 20 Police 
Case 

Female Child 11 years 24 years 
& 
16 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural Schoolgirl gang-raped in Bogra (Dhaka 

Tribune, 8 July 2020) 

A fourth-grade schoolgirl has been gang-

raped allegedly by a neighbouring youth and 

his brother in Dhunot upazila of Bogra. The 

rape suspects were identified as Fajal 

Sheikh Babu, 24, and his 16-year-old 

brother. Police arrested Fajal's younger 

brother on Tuesday night after the victim's 

grandfather filed a rape case against the 

siblings with Dhunot police station, said 

Kripa Sindhubala, officer-in-charge of 

Dhunot police station. The 11-year-old girl is 

receiving treatment at the One-Stop Crisis 

Centre of the Shaheed Ziaur Rahman 

Medical College Hospital, added the OC. 

According to the case statement, the girl 

lived with her grandparents in Rudrabari 

under Choukibari union as her parents were 

RMG workers in Dhaka. On Monday night, 

the girl’s grandparents left her home alone to 

go to the union council office to enlist their 

names on the government aid list. At that 

time, neighbours Fajal and his brother went 

to the girl's house to watch television. Soon 

after, Fajal and his brother raped the girl in 

turns and fled the scene as she fell severely 

ill.  When her grandparents returned, they 

found the girl unclothed and in critical 

condition. They rescued her to the Dhunot 

Upazila Health Complex, where the doctors 

initially found signs of rape, said Monira 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/08/schoolgirl-gang-raped-by-local-siblings-in-bogra
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Akter, a physician of the hospital. “The girl 

has been transferred to Shaheed Ziaur 

Rahman Medical College Hospital for better 

treatment." Dhunot police station OC Kripa 

Sindhubala said: “We have made an arrest 

acting on the rape accusation. The arrestee 

was produced before a court and he has 

confessed to his crime. We are trying to 

arrest his brother. Meanwhile, the girl is 

undergoing treatment at a hospital.” 

7 8 July 20 
 

Dhaka 
Tribune 

7 July 20 Police 
Case 

Female Syudent 15 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban Chhatra League leader arrested over rape 

of 9th grader (Dhaka Tribune, 8 July 

2020) 

সু্কেোেী ধষ যরণে মামোে োেেীগ ফনত্া 

ফেপ্তার (সমকাে  ৮ জুোই ২০২০) 

A Chhatra League leader of Government 

Bangabandhu College in Dhaka accused of 

raping a ninth grader has been arrested. The 

alleged rapist Shamim Reza was arrested 

from Kashimpur area under Gazipur on 

Wednesday. Pallabi police station Officer-in-

Charge (OC) Nazrul Islam confirmed the 

matter. Shamim is the president of the 

college Chhatra League unit and completed 

his honours from there, the OC said. On 

Tuesday night, a case was filed against him 

at the police station under the Women and 

Children Repression Prevention Act. “He 

raped her and later said he would marry 

her,” the OC said. On Tuesday he 

threatened the girl, according to one of her 

relatives. Later the case was filed by her 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/07/08/chhatra-league-leader-arrested-over-rape-of-9th-grader
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/07/08/chhatra-league-leader-arrested-over-rape-of-9th-grader
https://samakal.com/whole-country/article/200729684/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%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/200729684/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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family members. The victim was raped a few 

months ago. 

8 9 July 20 
 

Ittefaq 

9 July 20 Police 
Case 

Female Child 9 years Not 
available 

Torture Adopted 
(father) 

Urban িফক ফনওো কনযা নশশুরক নিরে জঝরেে 

কাজ, ননয যাত্রন েক্তাক্ত জেম (ইরফোক  ৯ 

জুোই ২০২০) 

ফেন্ীর রামপুতর দিক ফন্ওো ৯ বছতরর এক 

কন্যা ভশশুতক ভদতে ত্রিতের কাজ ও ভন্ িােতন্ 

রক্তাক্ত জখম করার অভিত াতগ পােক মা-

বাবাতক ফেেোর কতরতছ র যাব-৭। ভন্ িােতন্র 

অভিত াগ বহৃস্পভেবার পােক ভপো জামাে 

উত্রদ্দন্ ও মা ন্াজমা আক্তারতক শহতরর রামপরু 

ফথতক ফেেোর করা হে। জান্া  াে, ফেন্ীর 

েুেগাজী উপতজোর দরবরপুর ইউভন্েতন্র 

ধভেো োম ফথতক ন্াজভন্ন্ আক্তারতক ৬ বছর 

আতগ োরা দিক ফন্ন্। পতর োরা বাচ্চাটটতক 

কাতজর ফমতে ভহতসতব পভরচাভেে কতরন্। প্রাে 

সমে োর ওপর ভন্ িােন্ চাোতন্ার েতে শরীতরর 

ভবভিন্ন স্থাতন্ ক্ষে হতে ফগতছ। বুধবার রাতে 

একটট ভেম খাওোতক ফকন্দ্র কতর োর ওপর 

পাশভবক ভন্ িােন্ চাোে পােক মা ন্াজমা 

আক্তার। এক প িাতে োতক ঘর ফথতক োতক 

বাভহতর ফেতে ফদে। বহৃস্পভেবার দুপুতর র যাব-৭ 

ভশশু ভন্ িােতন্র খবর ফপতে শহতরর রামপুর 

এোকাে অভি ান্ চাভেতে সাতবক কভমশন্ার 

ফমা্োর বাভড়র ভন্চেো ফথতক এই ভশশুটটতক 

উোর কতর। পতর ফেন্ী ২৫০ শ যা ফজন্াতরে 

হাসপাোতে ভচভকৎসার জন্য পাোে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/165185/%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%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%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/165185/%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%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%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE
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9 8 July 20 
 

Juganthor 

8 July 20 
 

(Case file) 

Police 
Case 

Female Student 13 years 16 years Raped Neighbor Rural নবরেে প্ররোিরন পেম ফশ্রনণে োেীরক 

ধষ যণ, নকরশাে ফেেত্াে  (যুগান্তে  ৮ জুোই 

২০২০) 

বগুড়ার সাভরোকাত্রেতে ভবতের প্রতোিতন্ পঞ্চম 

ফশ্রভণর এক ছািীতক (১৩) ধষ িতণর অভিত াগ 

উতেতছ। এ ঘটন্াে এক ভকতশারতক ফেেোর 

করা হতেতছ। গে ফরাজার সমে উপতজোর চর 

মাভছরপাড়া োতম এ ঘটন্া ঘটতেও ছািীর বাবা 

বুধবার থান্াে প্রভেতবশী ভকতশার আে আভমতন্র 

(১৬) ভবরুতে মামো কতরতছন্। পুভেশ 

োৎক্ষভণকিাতব োতক ফেেোর কতরতছ। পুভেশ 

ও এজাহার সূি জান্াে, সাভরোকাত্রে উপতজোর 

চর মাভছরপাড়া োতমর ওই ছািী স্থান্ীে সরকাভর 

প্রাথভমক ভবদযােতে পঞ্চম ফশ্রভণতে পতড়। 

প্রভেতবশী ন্াতেব আেী েভকতরর ফছতে বখাতট 

আে আভমন্ ফমাবাইে ফোতন্ ওই ছািীর সতঙ্গ 

ফপ্রতমর সম্পকি গতড় ফোতে। গে রমজান্ মাতসর 

ফরাজার মতধয ফস ফোতন্ ছািীতক বাভড়তে ফেতক 

ভন্তে  াে। ফকউ ন্া থাকার সুত াতগ ফস ভবতের 

প্রতোিতন্ োতক ধষ িণ কতর। এিাতব ফেতক ভন্তে 

আরও কতেকবার ধষ িণ করা হতেতছ। ভবষেটট 

ছািীর পভরবার জান্তে আে আভমতন্র 

পভরবারতক অবভহে কতর ভবচার দাভব কতরন্। 

ভকন্তু োরা ওই ফমতেতক ভবতে করাতে রাত্রজ 

হন্ভন্। স্থান্ীে ইউভপ সদসয রঞ্জ ুরহমান্ 

জান্ান্, এ ভন্তে গে প্রাে দুমাস ফদন্ দরবার করা 

হতেও ফকাতন্া সমাধা হেভন্। সাভরোকাত্রের 

চেন্বাইশা পুভেশ েদন্ত ফকতন্দ্রর এসআই 

রভবউে ইসোম জান্ান্, বুধবার সকাতে ছািীর 

https://www.jugantor.com/country-news/324067/%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/324067/%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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বাবা থান্াে অভি ুক্ত ভকতশার আে আভমতন্র 

ভবরুতে মামো কতরন্।  

10 8 July 20 
 

Samakal 

7 July 20 Police 
Case 

Male Student 16 years Not 
available 

Attempt 
to murder 

Neighbor Rural কানশোনীরত্ ফমাবাইরে ফেরক ননরে 

সু্কেোেরক কুনপরে হত্যাে ফেষ্টা (সমকাে  

৮ জুোই ২০২০) 

ফগাপােগতঞ্জর কাভশোন্ীতে ফমাবাইতে ফেতক 

ভন্তে রইচ ফশখ ন্াতম এক ছািতক কুভপতেতছ 

দুবৃ িিরা। ফসামবার  সন্ধ্যা সাতড় ৬টাে ভদতক 

কাভশোন্ী উপতজোর চর ভপংগভেোে এ ঘটন্া 

ঘতট। আহে রইচ কাভশোন্ী ত্রজ ভস পাইেট উচ্চ 

ভবদযােতের দশম ফশ্রভণর ছাি। এ ঘটন্াে আহে 

রইচ ফশতখর চাচা ফমা. আবুে কাোম কাে ু

কাভশোন্ী থান্াে একটট অভিত াগ দাতের 

কতরতছন্। কাে ুবতেন্, শহীদুে ইসোম শহীদ 

আমার িাভেজা রইচ ফশখতক ফসামবার সন্ধ্যা 

৬টার ভদতক ফোন্ কতর চর ভপংগভেো োতমর 

জেুভেকার ভমন্ার চাতের ফদাকাতন্র কাতছ ফ তে 

বতে। রইচ  োর বন্্ধ ুআরমান্ মুিীতক সাতথ 

ভন্তে  ফসখাতন্  াে। োতক োকা জােগাে ভন্তে 

ভগতে শভহদ ও োর ফোকজন্ চাইভন্জ কুড়াে, 

রামদা ভদতে হাে, পা, মাথা ও শরীর ভবভিন্ন স্থাতন্ 

োতক এতোপাথাভড় কুভপতে ও ভপটটতে 

মারাত্মকিাতব জখম কতর। এ সমে  

হামোকারীরা োর পতকট ফথতক দুইটট ফমাবাইে 

ফোন্ ও ন্গদ ২০ হাজার টাকা ভছভন্তে ফন্ে। 

রইচ ফশতখর ভচৎকাতর এোকাবাসী এভগতে এতে 

দুবৃ িিরা পাভেতে  াে। পতর এোকাবাসী োতক 

উোর কতর কাভশোন্ী উপতজো স্বাস্থয কমতপ্লতক্স 

িভেি কতরন্। োতক হেযার উতদ্দতশযই োতক 

https://samakal.com/whole-country/article/200729653/%EF%BB%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/200729653/%EF%BB%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
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কুভপতে জখম করা হতেতছ বতে ভেভন্ অভিত াগ 

কতরন্।  

11 8 July 20 
 

Jugantor 

7 July 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 50 years, 
40 years 
& 
17 years 

Murdered Neighbor Rural ননরোোঁজ মাদ্রাসাোেীে ইট-বােনত্ বাোঁধা োশ 

উদ্ধাে  (যগুান্তে  ৮ জুোই ২০২০) 

বভরশাতের বান্ারীপাড়াে ভন্তখা াঁতজর ৩০ ঘণ্টা 

পর খাে ফথতক আতেশা খান্ম (১৩) ন্াতম এক 

মাদ্রাসাছািীর োশ উোর কতরতছ োোর সাভিিস 

কমীরা। োর ফকামতর ও পাতে ইট এবং বােভে 

বা াঁধা ভছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টার ভদতক উপতজোর 

বসেদকােী ইউভন্েতন্র আউোর বাজার সংেি 

বড় খাে ফথতক োর োশ উোর করা হে। 

আতেশা খান্ম আউোর দাভখে মাদ্রাসার সপ্তম 

ফশ্রণীর ছািী ভছে। এ ঘটন্াে সতেহজন্কিাতব 

ত্রজজ্ঞাসাবাতদর জন্য পাশ্ব িবেী একই পভরবাতরর 

৪ জন্তক আটক কতর। আটককৃেরা হতেন্- 

কুটটোে বযবসােী ভছত্রদ্দকুর রহমান্ (৪৫) োর স্ত্রী 

হন্ুো ফবগম (৪০) ও োর বড় ফছতে ছাভবর মীর 

(১৭) এবং ফছাট ফছতে োহাদ মীর (১৫)। 

বান্ারীপাড়া থান্ার ওভস (েদন্ত)জাের আহতেদ 

 ুগান্তরতক বতেন্, মঙ্গেবার দুপুতরর পর ফথতক 

উপতজোর আউোর বাজার সংেি এোকার 

বাভসো ও হেুদ-মভরচ ভবতিো ফমা. দুোে 

োতহরীর ফমতে আতেশা খান্মতক পভরবাতরর 

ফোকজন্ বাভড়তে ফদখতে ন্া ফপতে অতন্ক 

ফখা াঁজাখুাঁত্রজ কতর। পতর ন্া ফপতে এোকাে 

মাইভকং কতরন্। পরভদন্ সকাে ৯টা প িন্ত োরা 

স্থান্ীেিাতব োর ফমতেতক খুাঁতজ ন্া ফপতে থান্াে 

অবভহে কতরন্। খবর ফপতে ওই ভদন্ সকাে 

১০টাে ভেভন্ ও থান্ার অভেসার ইন্চাজি ভশভশর 

কুমার পাে সহ একদে পুভেশ ঘটন্াস্থতে  ান্। 

https://www.jugantor.com/country-news/324046/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/324046/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ফসখাতন্ ভগতে োরা সরজভমন্ েদন্ত কতর 

মাদ্রাসাছািী আতেশা খান্ম ভন্তখা াঁজ হওোর 

ভবষেটট উদঘাটন্ করার পাশাপাভশ 

সতেহজন্কিাতব ত্রজজ্ঞাসাবাতদর জন্য পাশ্ব িবেী 

একই পভরবাতরর ৪ জন্তক আটক কতর। োতদর 

স্বীকাতরাত্রক্ততে োশ উোর করা হে। পুভেতশর 

ধারণা, ফপ্রমঘটটে কারতণ এই হেযার ঘটন্া ঘটতে 

পাতর। 

12 8 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

6 July 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

20 years, 
21 years, 
21 years, 
23 years 
22 years 
& 
19 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban নাঙ্গেরকারট সু্কেোেীরক সলঘবদ্ধ ধষ যণ 

 (কারেে ক,  ৮ জুোই ২০২০) 

কুভমল্লার ন্াঙ্গেতকাট ফপৌর সদতরর েুোপুকুভরো 

এোকাে গে ফসামবার ভদবাগে রাতে এক 

সু্কেভশক্ষাথীতক সংঘবে ধষ িতণর অভিত াগ 

পাওো ফগতছ। একই রাতে বগুড়ার ধুন্ট 

উপতজোে এক সু্কেভশক্ষাথীতক ধষ িতণর 

অভিত াগ উতেতছ দুই িাইতের ভবরুতে 

ন্াঙ্গেতকাতট ধষ িতণ অভি ুক্ত ছেজন্ হতো— 

সাইমুন্ (২০), েেসাে (২১), রাতসে (২০),  রুতবে 

(২৩),  ভশবে ু(২২) ও  রাতসে (১৯)। অভি ুক্ততদর 

মতধয ভশবে ুও মিবপুতরর রাতসেতক ফেপ্তার 

কতর আদােতের মাধযতম ফজেহাজতে পাটেতেতছ 

পুভেশ। িুক্ততিাগী ভকতশারীতক (সু্কেভশক্ষাথী) 

ফমভেকযাে পরীক্ষার জন্য কুভমল্লা ফমভেকযাে 

কতেজ হাসপাোতে পাোতন্া হতেতছ। এ বযাপাতর 

ভকতশারী ন্াঙ্গেতকাট থান্াে মামো কতরতছ। 

স্থান্ীে ও মামো সূতি জান্া  াে, েেসাতের 

সতঙ্গ ওই ভকতশারীর ছে মাস ধতর ফপ্রতমর সম্পকি 

চেতছ। ভবষেটট ভকতশারীর বড় ফবান্ জান্তে 

ফপতর োতক শাসতন্র ফচষ্টা কতরন্। পতর ফস 

ফবাতন্র সতঙ্গ বাভগবেো কতর পভরবাতরর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/09/932637
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কাউতক ন্া জাভন্তে গে বহৃস্পভেবার েেসাতের 

সতঙ্গ োর (েেসাে) চাচাতো ফবান্ মুক্তার ঢাকার 

বাসাে ভগতে অবস্থান্ কতর। েেসাে ভকতশারীতক 

ঢাকাে ফরতখ চতে আতস ন্াঙ্গেতকাতট। পতর 

মুক্তার বাসা ফথতক েেসাতের সতঙ্গ ফোতন্ কথা 

বতে এন্া পভরবহতন্র বাতস কতর ফসামবার 

ভবতকতে ফচৌদ্দোম উপতজো সদতর আতস 

ভকতশারী। ফসখান্ ফথতক েেসাতের বন্্ধ ুরুতবে 

ও ফেগেোর রাতসে ভকতশারীতক ভন্তে 

ন্াঙ্গেতকাতটর বাঙ্গড্ডা বাজাতরর ভিিার 

ফরস্টুতরতন্ট আতস। ফসখাতন্ আতরক রাতসে, 

ভশবে,ু সাইমুন্ ও েেসাে একি হে। পতর োরা 

ছেজন্ ভকতশারীতক ন্াঙ্গেতকাট-মাভহন্ী সড়তকর 

েুোপুকুভরোে ভবল্লাতের টটন্তশে ঘতর ভন্তে ধষ িণ 

কতর। ভবষেটট স্থান্ীে ফোকজতন্র মাধযতম 

ন্াঙ্গেতকাট থান্া পুভেশ জান্তে ফপতর ঘটন্াস্থতে 

ফগতে অভি ুক্ত চারজন্ পাভেতে  াে। আর ভশবে ু

ও মিবপুতরর রাতসেতক আটক কতর পুভেশ। 

13 7 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

30 June 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

35 years Raped Teacher Urban প্রাইরিরট ফেরক ননরে ধষ যণ, নশক্ষক 

কাোগারে (কারেে ক,  ৭ জুোই ২০২০) 

রংপুতরর বদরগতঞ্জ কতরান্ার িে ফদভখতে 

প্রাইতিট পড়াতন্ার কথা বতে এক ভশক্ষাথীতক 

বাভড় ফথতক ফেতক ভন্তে ধষ িণ করার অভিত াগ 

পাওো ফগতছ মতন্াোরুে ইসোম ভমেু (৩৫) 

ন্াতম এক সু্কেভশক্ষকতকর ভবরুতে। । ভেভন্ 

শযামপুর সুগারভমে হাই সু্কতের ইংতরত্রজ ভবষতের 

ভশক্ষক। োর বাভড় পাশ্ব িবেী রংপুর সদর 

উপতজোর চেন্পাট ইউভন্েতন্র পুটটমারী 

োতম। আজ মঙ্গেবার (৭ জেুাই) োতক রংপুর 

ফজেহাজতে পাোতন্া হে। স্থান্ীে ও অভিত াগ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/07/931991
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/07/931991
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সূতি জান্া  াে, মতন্াোরুে ইসোম ভমেু ভন্জ 

ভবদযােতের ভশক্ষাথীতদর গ্রুপ বেভর কতর 

ভন্েভমে ইংতরত্রজ ভবষতে প্রাইতিট পড়াতেন্। 

সাম্প্রভেক সমতে মহামাভর কতরান্ািাভন্তকাতে 

সব ভশক্ষাপ্রভেষ্ঠান্ বন্ধ্। ভবভধ-ভন্তষধ ফদওো হে 

প্রাইতিট পড়াতন্া ফথতকও। এর মতধয গে ৩০ 

জনু্ হোৎ কতর ভশক্ষক ভমেু ফোন্ কতর বাভড় 

ফথতক ফেতক আতন্ন্ ওই ভশক্ষাথীতক। োতক বো 

হে, কতরান্া ভন্তে বতস থাকতে চেতব ন্া। ফেখা-

পড়া চাভেতে ফ তে হতব। ভবতশষ কতর ইংতরত্রজ ন্া 

পড়তে িাতো েোেে হতব ন্া। এ সমে ফকৌসতে 

ভবদযােতের একটট ভন্জিন্ কতক্ষ ভন্তে  াে ওই 

ভশক্ষাথীতক। প্রাইতিট পড়াতন্ার একপ িাতে 

ফজারপূব িক ওই ভশক্ষাথীতক ধষ িণ কতরন্ ভমেু। 

পতর ফমতেটট ভন্জ বাভড়তে ভেতর ভগতে 

মান্ভসকিাতব ফিতে পতড়ন্। একপ িাতে ফস 

কতেকভদন্ কান্নাকাটটও কতর। পতর পভরবাতরর 

ফোকজন্ ভবষেটট জান্তে ফপতে গে ফসামবার 

রাতে ভশক্ষক মতন্াোরুে ইসোম ভমেুতক 

অভি ুক্ত কতর বদরগঞ্জ থান্াে ধষ িতণর 

অভিত াতগ মামো ফদে। পুভেশ মধযরাতে 

চেন্পাট ইউভন্েতন্র পুটটমাভর োম ফথতক 

ফেপ্তার কতর ভমেুতক। আজ মঙ্গেেবার োতক 

বযাপক ত্রজজ্ঞাসাবাতদর পর রংপুর ফজেহাজতে 

পাোতন্া হে। 

14 8 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

6 July 20 Police 
Case 

Female  Student 11 years 24 years 
& 
16 yers 
 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural ধুনরট নশশুরক ধষ যণ, নকরশাে ফেপ্তাে(প্রথম 

আরো  ৮ জুোই ২০২০) 

বগুড়ার ধুন্ট উপতজোর ১১ বছতরর ভশশুতক 

ধষ িতণর অভিত াগ উতেতছ। ভশশুটটতক অসুস্থ 

অবস্থাে উোর কতর হাসপাোতে িভেি করা 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1667691/%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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হতেতছ। ঘটন্ার সতঙ্গ জভড়ে থাকার অভিত াতগ 

এক ভকতশারতক (১৬) ফেপ্তার কতর আজ বুধবার 

সকাে সাতড় ১০টার ভদতক আদােতের মাধযতম 

ফজেহাজতে পাোতন্া হতেতছ। পুভেশ ও স্থান্ীে 

সূতি জান্া ফগতছ, ধষ িতণর ভশকার ভশশুটটর মা-

বাবা জীভবকার োভগতদ ঢাকাে অবস্থান্ করতছন্। 

ভশশুটট দাদা-দাভদর কাতছ োতমর বাভড় ফথতক 

স্থান্ীে একটট সরকাভর প্রাথভমক ভবদযােতে চেুথ ি 

ফশ্রভণতে ফেখাপড়া করতছ। ো াঁতদর অিাব–

অন্টতন্র সংসার। োই গে ফসামবার রাে ১০টার 

ভদতক ভশশুটটর দাদা ও দাভদ সরকাভর মান্ভবক 

সহােো কা িিতমর োভেকাে ন্াম ওোতন্ার 

জন্য ইউভন্েন্ পভরষদ কা িােতে  ান্। এ সমে 

ওই ভশশুটট ফছাট িাইতক সতঙ্গ ভন্তে দাদা-দাভদর 

ঘতরর ফিের ফটভেভিশন্ ফদখভছে। এ সমে 

ফটভেভিশন্ ফদখার কথা বতে প্রভেতবশী এক  ুবক 

(২৪) ও ো াঁর ফছাট িাই (১৬) ফকৌশতে ওই ঘতরর 

ফিের ফঢাতক। ফটভেভিশন্ ফদখার একপ িাতে 

প্রথতম বড় িাই ও পতর ফছাট িাই ভশশুটটতক 

ধষ িণ কতর। এ সমে ভশশুটট অসুস্থ হতে পড়তে 

দুই িাই ঘটন্াস্থে েযাগ কতর। পতর রাে ১১টার 

ভদতক ভশশুটটর দাদা-দাভদ বাভড় ভেতর ঘতরর মতধয 

ো াঁতদর ন্ােভন্তক ভববস্ত্র অবস্থাে মাটটতে পতড় 

থাকতে ফদতখন্। পতর স্থান্ীে ফোকজতন্র 

সহত াভগোে োতক উোর কতর প্রথম ধুন্ট 

উপতজো স্বাস্থয কমতপ্লতক্স িভেি কতরন্। এখাতন্ 

প্রাথভমক ভচভকৎসা ভদতে বগুড়ার শহীদ ত্রজোউর 

রহমান্ ফমভেতকে কতেজ হাসপাোতের 

পাোতন্া হে। 
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15 6 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

 5 July 20 Police 
Case 

Female Student 11 years Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural নশবােরে সু্কেোেীরক ধষ যণ ফেষ্টাে বোরট 

ফেপ্তাে  (কারেে ক,  ৬ জুোই ২০২০) 

মাভন্কগতঞ্জর ভশবােতে চেুথ ি ফশ্রভণর এক 

সু্কেছািীতক ধষ িণ ফচষ্টার অভিত াতগ শাভহনু্র 

ইসোম ন্াতম এক ভকতশারতক ফেপ্তার কতরতছ 

পুভেশ। এ ঘটন্াে িুক্ততিাগীর মা বাদী হতে 

থান্াে মামো করতে ফসামবার ভবতকতে পুভেশ 

অভি ান্ চাভেতে োতক ফেপ্তার কতর। পুভেশ ও 

স্থান্ীে সূতি  জান্া ফগতছ, রভববার ভবতকতে 

উপতজোর চন্দ্রপ্রোপ বাশাইে োতমর ভরকশা 

চােতকর সু্কে পড়ুো ফমতেতক শাহীনু্র ঘতরর 

মতধয ঢুতক ধষ িতণর ফচষ্টা কতর। এ সমে ভকতশারীর 

ভচৎকাতর আশপাতশর ফোকজন্ এভগতে আসতে 

ফস পাভেতে  াে। এ ঘটন্াে ভকতশাতরর আত্মীে-

স্বজন্ ফসভদন্ ভদবাগে রাতে ভকতশারীর 

পভরবারতক ২০ হাজার টাকা ভদতে ঘটন্াটট 

ধামাচাপা ফদওোর ফচষ্টা কতর। ভকন্তু ফমতের 

পভরবার রাত্রজ ন্া হতে থান্াে মামো দাতের 

কতরন্। স্থান্ীে ওোেি ফমম্বার জাভহদুে ইসোম 

জান্ান্, ভকতশারী ও োর পভরবাতরর কাছ ফথতক 

ন্যাক্কারজন্ক ঘটন্াটট শুভন্। পতর আভম োতদর 

আইতন্র আশ্রে ভন্তে বভে। ভশবােে থান্াে 

িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) ফমা. ভেতরাজ কভবর 

কাতের কেতক জান্ান্, এ ঘটন্াে িুক্ততিাগীর মা 

বাদী হতে থান্াে অভিত াগ দাতের কতরন্। পতর 

ফসামবার ভবকাতে আভম ও সঙ্গীে ফোস ি ভন্তে 

অভি ান্ চাভেতে ওই বখাতটতক ফেপ্তার কভর। এ 

ভরতপাটি ফেখা প িন্ত আসাভমতক আদােতে 

পাোতন্ার পত্রিো চেতছ বতেও ভেভন্ জান্ান্। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931723
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931723
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16 7 July 20 
 

Manabzami
n 

4 July 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 22 years Raped Neighbor Rural ফত্োঁ তু্নেোে সু্কেোেীরক ধষ যণ (মানবজনমন  

৭ জুোই ২০২০) 

সু্কেছািী ধষ িণকারী রুতবে ফহাতসন্ (২২) ফক 

পুভেশ এখতন্া ফেপ্তার করতে পাতরভন্। গে 

শভন্বার রাতে ফোঁ েুভেো উপতজোর ফদবন্গর 

এোকাে ওই ভকতশারী ধষ িতণর ভশকার হে। এ 

বযাপাতর থান্াে মামো হওোর পর ধভষ িে 

ভকতশারীর োক্তাভর পরীক্ষা ও জবান্বত্রে 

ফরকতেির প্রত্রিো চেতছ। মামোর ভববরতণ জান্া 

 াে, দশম ফশ্রভণ পড়ুো ওই সু্কেছািীতক পাতশর 

োতমর রুতবে ফহাতসন্ দীঘ িভদন্ ধতর উেযক্ত কতর 

আসভছে। ভবদযােতে  াোোতের পতথ কুপ্র্াব 

ভদে। ভবষেটট ওই সু্কেছািী োর বাবা মাতক 

জান্াতে োরা রুতবতের পভরবাতর অভিত াগ 

কতর। এতে রুতবে আতরা ফবপতরাো হতে উতে। 

শভন্বার রাতে ওই ভকতশারী প্রকৃভের োতক বাইতর 

ফবর হতে ফপছন্ ফথতক রুতবে োর মুখ ফচতপ 

ধতর দুইশ’ গজ দতূরর একটট বা াঁশবাগাতন্ ভন্তে 

ভগতে ধষ িণ কতর। এক প িাতে ওই ভকতশারী 

অজ্ঞান্ হতে পড়তে োতক োর বাভড়র টেতেতট 

ভববস্ত্র অবস্থাে ফরতখ চতে  াে। মািরাতে 

এোকাে ওই  ুবকতক ফদখতে ফপতে স্থান্ীেতদর 

সতেহ হে। স্থান্ীে ফোকজন্ োতক আটক 

করার ফচষ্টা কতর। ভকন্তু ফস পাভেতে  াে। 

পভরবাতরর ফোকজন্ ওই ভকতশারীতক ঘতর ন্া 

ফপতে ফখা াঁজাখুাঁত্রজ শুরু কতর। এক প িাতে 

বা াঁশিাতড় রুতবতের জেুা, আন্ডারওোর ও 

ভকতশারীর জামা খুাঁতজ পাে োরা। ভকন্তু 

ভকতশারীতক পাওো  াত্রেে ন্া। পরভদন্ সকাতে 

পভরবাতরর ফোকজন্ টেতেতট ভগতে ভববস্ত্র 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234214&cat=9
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অবস্থাে ভকতশারীতক খুাঁতজ পাে। গুরুের অসুস্থ 

অবস্থাে োতক পঞ্চগড় আধুভন্ক সদর 

হাসপাোতে িভেি করা হতেতছ। এ ঘটন্াে 

ভকতশারীর বাবা বাদী হতে ফরাববার রাতে 

ফোঁ েুভেো থান্াে রুতবেতক আসাভম কতর ধষ িতণর 

মামো কতরন্। এ ভবষতে মামোর েদন্তকারী 

কম িকেিা ফোঁ েুভেো থান্ার উপ পভরদশ িক 

আমজাদ আেী মন্ডে বতেন্, ওই ভকতশারীর 

োক্তাভর পরীক্ষা ফশতষ আমভে আদােতের 

ভবচারতকর ভন্কট জবান্বত্রে ফরকতেির জন্য 

হাত্রজর করা হতব। আসাভমতক ফেপ্তাতর প্র ুত্রক্তর 

সাহা য ফন্ো হতে। 

17 7 July 20 
 

Naya 
Diganto 

5  July 20 Police 
Case 

Female Child 11 years 42 years Raped Neighbor Urban টঙ্গীরত্ ১১ বেরেে নশশু ধষ যরণে নশকাে, 

ধষ যক আটক(নো নিগন্ত  ৭ জুোই ২০২০) 

টঙ্গীতে এগার বছতরর কন্যা ভশশুতক ধষ িতণর 

অভিত াতগ আবুে হাসান্ ন্াতম একজন্তক (৪২) 

আটক করা হতেতছ। ফসামবার োতক আদােতে 

ফসাপদি করা হতে, আদােে োতক ফজেহাজতে 

পাোে। পুভেশ সূতি জান্া ফগতছ, ভশশুটটর 

পভরবার ও আবুে হাসান্ স্থান্ীে এরশাদন্গর 

পুন্ িবাসন্ এোকার ৭ ন্ম্বর ব্ল্তকর মসত্রজদ 

ফরাতড়র জাভকর উত্রদ্দতন্র বাভড়তে িাড়া থাতকন্। 

প্রভেভদতন্র ন্যাে ফরাববার সকাতে ভশশুটটর বাবা-

মা  ার  ার কম িস্থতে চতে  ান্। ফরাববার ভবতকে 

৪টাে ভশশুটট বাভড়র ভন্জিন্ উোতন্ ফখো 

করভছে। এ সমে খাবার ভকতন্ ফদবার কথা বতে 

ভশশুটটতক ভন্জ কতক্ষ ফেতক ভন্তে ফজারপূব িক 

ধষ িণ কতর আবুে হাসান্। ভশশুটটর ভচৎকাতর 

পাতশর বাভড়র ফোকজন্ এভগতে এতস উোর 

https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/513428/%E0%A6%9F%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/513428/%E0%A6%9F%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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কতর। খবর ফপতে টঙ্গী পূব ি থান্া পুভেশ অভি ুক্ত 

আবুেতক ফেেোর কতর থান্াে ভন্তে  াে। 

18 6 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

 
 

5 July 20 News 
Report 

Female Child 7 years Not 
available 

Attemptt 
to rape 

Neighbor Urban ৭ বেরেে নশশুরক ধষ যণরেষ্টাে নবোরেে োে 

৫০ হাজাে!(কারেে ক,  ৬ জুোই ২০২০) 

ন্ারােণগতঞ্জর ভসত্রেরগতঞ্জর ন্োআটট এোকাে 

সাে বছতরর ভশশুতক ধষ িতণর ফচষ্টার ঘটন্াে 

আজ ফসামবার ভবতকতে এক ভবচার সাভেতস বতস 

৫০ হাজার টাকা জভরমান্া করা হতেতছ।  

প্রেযক্ষদশী ও এোকাবাসী জান্াে, ন্ারােণগঞ্জ 

সদর উপতজোর ভসত্রেরগতঞ্জর ন্োআটট 

এোকাে রেন্ ভমো ন্াতম এক মুভদ ফদাকান্দার 

সাে বছতরর এক ভশশুতক রভববার রাে সাতড় 

১০টাে োর ফদাকাতন্ সদাই আন্তে ফগতে ওই 

ভশশুতক ফস ফদাকাতন্ ফিেতর ভন্তে সাটার বন্ধ্ 

কতর ধষ িতণর ফচষ্টা চাোে। এসমে ভশশুটটর 

আত্মভচৎকাতর আশপাতশর ফোকজন্ জতড়া হতে 

গণভপটুভন্ ভদতে ভসত্রেরগঞ্জ থান্া পুভেতশর কাতছ 

ফসাপদি কতর। এোকার স্থান্ীে আওোমী েীগ 

ন্ামধারী ফন্ো ভমটন্ ভমো, ভহরন্ ভমো, ভবল্লাে 

ফহাতসন্, জাভকর ফহাতসন্, আতন্াোর ফহাতসন্ 

আনু্, শাহ আেমসহ কতেকজন্ প্রিাবশােী 

বযত্রক্ত ধষ িণতচষ্টা করার কথা বতে েম্পট রেন্ 

ফশখতক টাকার ভবভন্মতে পুভেতশর কাছ ফথতক 

ফরতখ ফদে। পতর আজ ফসামবার ভবতকতে স্থান্ীে 

বােুর মাে এোকাে উক্ত ন্ামধারী আওোমী েীগ 

ফন্োরা ভবচার সাভেতস বতস। ভবচারকরা েম্পট 

রেন্ ফশখতক ৫০ হাজার টাকা জভরমান্া ও 

জেুাতপটা কতর ফছতড় ফদে। এ ভবষতে জান্তে 

চাইতে ভবচারক ভমটন্ ভমো ও জাভকর ফহাতসন্ 

জান্ান্, এোকার সোন্াতথ ি ও ভশশু বাচ্চাটটর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931758
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931758
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কথা ভবতবচন্া কতর ৫০ হাজার টাকা জভরমান্া 

কতর ভমমাংসা কতর ভদতেভছ।   

19 6 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

5 July 20 News 
Report 

Female 
Male 

Student 

 

14 years 
43 years 

21 years Sexual 
Harassme
nt 
& 
Torture 

Neighbor Rural ফমরেরক ইিটটজজল, প্রনত্বাি কোে বাবাে 

হাত্ ফিরে নিে বোরটো  (কারেে ক,  ৬ 

জুোই ২০২০) 

বভরশাতের উত্রজরপুতর সপ্তম ফশ্রভণর এক 

ছািীতক ইিটটত্রজং’র করাে ছািীর ভপো প্রভেবাদ 

কতরন্। ভকন্তু প্রভেবাদ কতর বখাতটতদর হাে 

ফথতক ফরহাই পান্ভন্ ভেভন্। রভববার বখাতটরা 

ছািীর ভপোতক ভপটটতে হাে ফিতে ভদতেতছ। 

বেিমাতন্ বভরশাে ফশর-ই বাংো ফমভেকযাে 

কতেজ হাসপাোতে ভচভকৎসাধীন্ রতেতছন্ ভেভন্।  

জান্া ফগতছ, উপতজোর ফশােক ইউভন্েতন্র 

 ুভগহাটট োতমর মভন্র হাওোদাতরর ফমতে সপ্তম 

ফশ্রভণতে পড়ুো ছািীতক মামুন্ হাওোদাতরর 

ফছতে মঈন্ হাওোদার (২১) সু্কতে  াওো-আসার 

পতথ ভবভিন্ন সমে উেযক্ত করে। ফমতেতক 

উেযতক্তর প্রভেবাদ করাে বখাতট মঈন্ হাওোদার 

ভক্ষপ্ত হতে ফোকজন্ ভন্তে ৫ জেুাই সকাতে 

মভন্র হাওোদারতক (৪৩) ভপটটতে বাম হাে ফিতে 

ফদে। এসমে োর ফমাটরসাইতকে ও ফমাবাইে 

ফোন্ িােচুর কতর। পতর োতক স্থান্ীেরা উোর 

কতর উত্রজরপুর স্বাস্থয কমতপ্লতক্স িভেি কতরন্। 

ফরাগীর অব্া গুরের হওোতে োতক উন্নে 

ভচভকৎসার জন্য বভরশাে ফশর-ই বাংো 

ফমভেকযাে কতেজ হাসপাোতে ফপ্ররণ কতরন্। এ 

ভরতপাটি ফেখা প িন্ত মামোর প্রস্তুভে চেতছ। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931684
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/06/931684
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20 6 July 20 
 

Naya 
Diganta 

5 July 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 35 years Murdered Uncle Urban িােুকাে মামাে হারত্ নশশুিানি েুন : ঘাত্ক 

ফেেত্াে (নো নিগন্ত  ৬ জুোই ২০২০) 

মেমন্ভসংতহর িােুকাে পাষে মামার হাতে 

রােন্া আক্তার (৫) ন্াতম এক ভশশু খুন্ হওোর 

অভিত াগ উতেতছ। ঘটন্াটট ঘতটতছ ফরাববার 

সন্ধ্যারাতে উপতজোর িরাতোবা ক্লাতবর বাজার 

বাভন্োর ফটক এোকাে। ভন্হে রােন্া আক্তার 

ওই এোকার রাতসে আহতমতদর ফমতে। অভি ুক্ত 

ঘােক আশাদুে ইসোম আশুতক (৩৫) ফেেোর 

কতরতছ পুভেশ। স্থান্ীে সূতি জান্া  াে, ফরাববার 

ভবতকতে িরাতোবা বাভন্োরতটক এোকার ভমে 

শ্রভমক রাতসে আহতমতদর ভশশুকন্যা রােন্া 

আক্তার োতদর ভন্জ ঘতর ছভব আাঁকভছতো। এ 

সমে োর মামা আশাদুে ইসোম আশু রােন্াতক 

ফেতক ভন্তে োর ভন্জ ঘতর কুদাে ভদতে কুভপতে 

হেয কতর ঘতরর বাইতর ফথতক দরজাে োো 

োভগতে পাভেতে  াে। সন্ধ্যাে রােন্াতক 

পভরবাতরর ফোকজন্ ফখা াঁজাখুাঁত্রজ কতর পাত্রেতেন্ 

ন্া। এক প িাতে রােন্ার মা ফরতহন্া আক্তার 

আশুর ঘতরর সামতন্ ভশশুটটর জেুা পতড় থাকতে 

ফদতখ পভরবাতরর ফোকতদর জান্ান্। পতর আশুর 

ঘতরর দরজার োো ফিতে ফমতিতে হাে-পা বা াঁধা 

রক্তাক্ত অবস্থাে রােন্ার োশ পাওো  াে। খবর 

ফপতে মতেে থান্া পুভেশ ভন্হতের োশটট উোর 

কতর মতগ ি পাোে। িােুকা মতেে থান্ার ওভস 

ফমাহােদ মাইন্উত্রদ্দন্ জান্ান্, োশ উোর কতর 

মেন্ােদতন্তর জন্য মেমন্ভসংহ ফমভেতকে 

কতেজ হাসপাোে মতগ ি পাোতন্া হতেতছ। এ 

ঘটন্াে অভি ুক্ত ঘােকতক ফেেোর করা 

হতেতছ। 

https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/513345/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/513345/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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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21 5 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

5 July 20 
 

Case file 

Police 
Case 

Female Child 13 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban হত্যাে িে ফিনেরে নকরশােীরক বােবাে 

ধষ যণ!  (কারেে ক,  ৫ জুোই ২০২০) 

ঢাকার ফদাহার উপতজোর হেযার িে ফদভখতে 

১৩ বছর বেসী এক ভকতশারীতক একাভধকবার 

ধষ িতণর অভিত াগ উতেতছ স্থান্ীে কতেকজতন্র 

ভবরুতে। এ ঘটন্াে ধষ িতণ সহত াভগো করার 

অভিত াতগ এক ন্ারীতক ফেপ্তার কতরতছ পুভেশ। 

স্থান্ীে সূতি জান্া  াে, িূক্ততিাগী ওই ভকতশারীর 

বাবা একজন্ ভরকশাচােক। োতদর োতমর বাভড় 

পটুোখােী ফজোে। প্রাে চার মাস আতগ স্ত্রী ও 

১৩ বছর বেসী ভকতশারী ফমতেতক ভন্তে ভবোসপুর 

োতমর ফসামাতদর বাভড়তে িাড়া আতসন্ োাঁরা। 

এরপর একই োতমর ফসভেম ফচাকদাতরর ফমতের 

সতঙ্গ ওই ভকতশারীর সখযো গতড় উতে। ফসই 

সুবাতদ মাতি মতধযই রাতে োর সতঙ্গ রাতে 

ঘুমাতে ফ তেন্ ওই ভকতশারী। িূক্ততিাগী ভকতশারী 

সাংবাভদকতদর জান্ান্, প্রাে আড়াই মাস আতগ 

এক রাতে ফসভেম ফচাকদাতরর ফমতের সতঙ্গ 

ঘুভমতে ভছতো ফস। ঘুমন্ত অবস্থাে হোৎ কতর 

ফসভেম ফচাকদার এতস োাঁর মুখ ফচতপ ধতর 

পাশ্ব িবেী একটট পভরেযক্ত জােগাে ভন্তে 

ফজারপূব িক ধষ িণ কতরন্। ধষ িতণর এ ঘটন্া 

কাউতক বেতে ফমতর ফেোর হুমভকসহ ভবভিন্ন 

িেিীভে ফদখান্ ফসভেম ফচাকদার। পরবেীতে 

ফসভেম োাঁর প্রভেতবশী বন্্ধ ুভকোমউত্রদ্দন্ 

হওোদার ও ইভদ্রস ফমাল্লাতক ভন্তে োতক িে 

ফদভখতে আরও কতেকবার ধষ িণ কতরন্। আর এ 

কাতজ সহত াভগো কতরন্ বাভড়ওোো ফসামা। ওই 

ভকতশারী আরও জান্ান্, ধষ িতণর সমে ধষ িকরা এ 

ঘটন্া কাউতক ন্া জান্াতে ধা াঁরাতো অস্ত্র ফদভখতে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931293
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931293
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োতক হেযার িে ফদখাতো। এছাড়াও স্থান্ীে মুভদ 

ফদাকান্ী োরা ভমো আমার বাবার কাতছ টাকা 

পাতব এ কথা বতে সুত াগ বুতি োতক ফদাকাতন্ 

ফেতক ভন্তে আমার শরীতরর ভবভিন্ন স্থাতন্ হাে 

ভদতেন্। সম্প্রভে এ ঘটন্া ন্াটকীেিাতব এোকাে 

জান্াজাভন্ হে একটট োময সাভেতসর মাধযতম। 

গে শুিবার ভবোসপুর ইউভন্েতন্র আেম 

বাজার এোকাে রাধান্গর োমসহ আশপাতশর 

অন্তে ভেন্টট োতমর কতেকশ ফোতকর সমাতবশ 

ঘটটতে ওই ভকতশারীর উপভস্থভেতে ধষ িতণর ঘটন্া 

ভবচাতরর মাধযতম সতমািোর ফচষ্টা করা হে। েতব 

এ ঘটন্াে অভি ুক্তরা সাভেতস উপভস্থে ন্া 

হওোে এবং ঘটন্াটট আনু্মাভন্ক আড়াই মাস 

আতগ হওোে সমতিাোে বাধার কারণ হে। পতর 

এ সমে ভবচাতরর দাভেতে থাকা সমাজপভেরা 

ফদাহার থান্া পুভেশতক ভবষেটট অবগে কতরন্।  

এ ভবষতে ফদাহার থান্ার িারপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওভস) 

ফমা. সাজ্জাদ ফহাতসন্ ফক বতেন্, এ ঘটন্াে 

ধষ িতণর কাতজ সহত াভগো করার দাতে 

বাভড়ওোো এক ন্ারীতক ফেপ্তার করা হতেতছ। 

ঘটন্া জান্াজাভন্ হওোর পর ফথতকই ধষ িকরা 

পোেক রতেতছন্। োতদর ফেপ্তাতর পুভেতশর 

ফচষ্টা অবযাহে রতেতছ। 

22 5 July 20 
 

Manabzami
n 

4 July 20 Police 
Case 

Female Child 11 years 
& 

10 years 

60 years Raped Neighbor Rural ফোমারে প্রনত্বন্ধী নশশুসহ িইু নশশু 

ধষ যণ (মানবজনমন  ৫ জুোই ২০২০) 

ফজোর ফোমার উপতজোে বাক-প্রভেবন্ধ্ী এক 

ভশশুসহ দুই ভশশুতক পাোিতম ধষ িতন্র 

অভিত াতগ আেী আকবর (৬০) ন্াতম এক 

মুোস্পজ্জন্তক আটক কতরতছ পুভেশ।  মামো 

সুতি জান্া  াে, উপতজোর ফবাড়াগাড়ী 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234077&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=234077&cat=9
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ইউভন্েতন্র ন্ওদাবস জাতম মসত্রজদ সংেি 

এোকাে শভন্বার সকাতে এক বাক-প্রভেবন্ধ্ী 

ভশশুসহ দুই ভশশু ফখো করভছে। মসত্রজতদর 

মুোস্পজ্জতন্র রুম ফথতক মেুাস্পজ্জন্ আেী 

আকবর োতদর ফখো ফদখভছে। এরই এক প িাতে 

আেী আকবর এোকার জাভহদুতের ফমতে ১১ 

বছর বেসী বাক-প্রভেবন্ধ্ী ভশশুতক বাইতর এতস 

োর ঘতড় ভন্তে ভগতে ধষ িন্ কতর। এ সমে ভশশুটট 

কান্না করতে বাইতর দাভরতে থাকা অপর ভশশু 

স্থান্ীে ত্রজোরুতের ফমতে(১০) ফসও মুোস্পজ্জতন্র 

ঘতড় প্রতবশ কতর। এ সমে মুোস্পজ্জন্ আেী 

আকবর োতকও ধষ িন্ কতর। এ সমে ফসই ভশশুও 

কান্না শুরু করতে িন্ড মুোস্পজ্জন্ োতদর ভবসু্কট 

ভদতে মসত্রজদ ফথতক ফবর কতর ফদে। বাড়ীতে 

এতস দুই ভশশু োতদর পভরবারতক ঘটন্া জান্াতে 

পভরবাতরর ফোকজন্ স্থান্ীেতদর সহত াগীোে 

মুোস্পজ্জন্তক আটক কতর। খবর ফপতে ফোমার 

থান্া পুভেশ ঘটন্াস্থে ফথতক োতক আটক কতর। 

এ ঘটন্াে থান্াে মামো কতরতছ িুক্ততিাগী এক 

ভশশুর মা রভেকা ফবগম। 

23 5 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

5 July 20 Police 
Case 

Female Child  5 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural বড়রিে নববারিে বনে হরো নশশু আননত্া, 

কুনপরে হত্যা (কারেে ক,  ৫ জুোই ২০২০) 

ভকতশারগতঞ্জর ফহাতসন্পুতর বড়তদর ভবতরাতধর 

ফজর ধতর নূ্তর আভন্ো আজাদ ন্াতম পাাঁচ 

বছতরর এক ভশশুতক কুভপতে হেযা ও ১০ বছর 

বেসী ন্াইমা সুেোন্া ভমভথো ন্াতম আতরক 

ভশশুতক জখম কতরতছ প্রভেপতক্ষর ফোকজন্। 

আজ রভববার সকাে ৮টার ভদতক উপতজোর 

সাতহদে ইউভন্েতন্র গোভচপা োতম এ ন্শৃংস 

ঘটন্া ঘতট। এোকাবাসী জান্াে, োতমর ভসরাজ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931250
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/05/931250
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ভমো ও ফমা. ওসমাতন্র মতধয জভম ভন্তে ভবতরাধ 

চেভছে অতন্কভদন্ ধতর। োরা সম্পতকি চাচাতো 

িাই। এ ভন্তে দুই পতক্ষর মতধয প্রােই িগড়া-

ভববাদ হতো। ভবষেটট মীমাংসাে সাভেস হওোর 

কথা ভছে। ফহাতসন্পুর থান্ার ওভস ফশখ 

ফমা্াভেজরু রহমাতন্র িাষয হতো, ভববদমান্ 

দুটট পক্ষই পরস্পতরর আত্মীে-স্বজন্। বড়রা 

িগড়া-ভববাদ করতেও ফছাটতদর মতধয এর 

ফকাতন্া প্রিাব ভছে ন্া। বড়রা সকাতে সাভেস 

আতোজন্ ভন্তে বয্ ভছে। আর ফছাটরা সকাতে 

েুেু ফখেভছে। একপ িাতে েুেু ফখোতক ফকন্দ্র 

কতর ফছাটতদর মতধয িগড়া হে। এতে ফ াগ ফদে 

বড়রাও। েখন্ ভসরাজ দা ভন্তে ভমভথো ও 

আভন্োতক কুভপতে জখম কতর পাভেতে  াে।  

গুরুের আহে অবস্থাে দুই ভশশুতক 

ভকতশারগতঞ্জর ২৫০ শ যা ফজন্াতরে হাসপাোতে 

ভন্তে  াওোর পর ভচভকৎসক আভন্োতক মৃে 

ফঘাষণা কতরন্। আর ভমভথোতক উন্নে ভচভকৎসার 

জন্য মেমন্ভসংহ ফমভেকযাে কতেজ 

হাসপাোতে পাোতন্া হে। । একই সতঙ্গ ঘটন্ার 

েদতন্তও ফন্তম ফগতছ পুভেশ। মেন্ােদতন্তর জন্য 

আভন্োর োশ মতগ ি পাোতন্া হতেতছ। 

24 5 Juy 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

2 July 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Kidnaped Neighbor Rural অপহেরণে ২ নিন পে ৯ম ফশ্রনীে মাদ্রাসা 

নশক্ষাথী উদ্ধাে (বালোরিশ প্রনত্নিন  ৫ 

জুোই ২০২০) 

ব্রাহ্মণবাভড়োর কসবা উপতজোর কুটট ফথতক 

অপহরতন্র ২ভদন্ পর সাভদো সুেোন্া ন্াতম 

ন্বম ফশ্রন্ীর মাদ্রাসা ভশক্ষাথীতক উোর কতরতছ 

পুভেশ। গেকাে শভন্বার (৪ জেুাই) রাতে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/05/545594
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/05/545594
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উপতজোর ফগাভপন্াথপুর ইউভন্েতন্র রামপরু 

ফথতক সাভদোতক উোর করা হে। এ ঘটন্াে 

অপহৃে সাভদোর মা ৩ জন্তক আসাভম কতর 

কসবা থান্াে অপহরন্ মামো করতে জভড়ে 

থাকার অভিত াতগ সাভদোর চাভচ ও এক মামাতক 

ফেেোর করা হতেতছ।  অভিত াগ সূতি জান্া 

 াে, গে ২ জেুাই সকাতে উপতজোর কুটট 

ফথতক অপহৃে হে কুটট আজগর আেী দাভখে 

মাদ্রাসার ন্বম ফশ্রন্ীর ছািী সাভদো সুেোন্া। 

সাভদোতক োর চাভচ রাভবো ফবগম েুসভেতে ঘর 

ফবর কতর এতন্ েুতে ফদে উপতজোর চত্রন্ডদ্বার 

োতমর সুজন্ ভমো ওরতে েুটতন্র কাতছ। সুজন্ 

ভমো ফমতেটটতক ফজারপূব িক চট্টোমসহ ভবভিন্ন 

জােগাে ভন্তে সাভদোতক শারীভরক ও 

মান্ভসকিাতব ভন্ িােন্ কতর।  কসবা থান্া 

অভেসার ইন্চাজি ফমাহােদ ফোকমান্ ফহাতসন্ 

ঘটন্ার সেযো স্বীকার কতর বতেন্, কুটট ফথতক 

অপহৃে মাদ্রাসা ভশক্ষাথী সাভদো সুেোন্াতক 

উোর করা হতেতছ। ঘটন্াে জভড়ে থাকার দাতে 

২ জন্তক ফেেোর কতর ফজো হাজতে পাোতন্া 

হতেতছ। 

25 5 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

4 July 20 Police 
Case 

Female  Child 5 years Not 
available 

Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural ব্রাহ্মণবানড়োে নশশুরক ফযৌন ননয যাত্রনে 

অনিরযাগ (বালোরিশ প্রনত্নিন  ৫ জুোই 

২০২০) 

ব্রাহ্মণবাভড়োে ৫ বছতরর এক ভশশুতক ফ ৌন্ 

ভন্ িােতন্র অভিত াগ পাওো ফগতছ। ঘটান্াটট 

ঘতটতছ ব্রাহ্মণবাভড়ো ফপৌর এোকার দভক্ষণ 

বপরেো োতম। ভন্ িােতন্র ভশকার ভশশুটট 

ব্রাহ্মণবাভড়ো ফজো সদর হাসপাোতে 

ভচভকৎসাধীন্ রতেতছ।  ভশশুটটর মা অভিত াগ 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/05/545563
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/05/545563


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 

কতর বতেন্, শভন্বার দুপুতর ফখোধুো ফশতষ বাভড় 

ফেরার পতথ একই এোকার ভেসান্, শাওন্, 

হাসান্ ও ইেন্ ওই ভশশুটটতক ফেতক একটট 

ভসএন্ত্রজ অতটাতে ভন্তে ফ ৌন্ ভন্ িােন্ কতর। 

পতর ভশশুটট বাভড়তে ভেতর পভরবাতরর কাতছ 

ঘটন্াটট জান্াে। ভেভন্ ঘটন্ার সুষ্েু ভবচার দাভব 

কতরন্। ভন্ িােতন্র ভশকার ভশশুটট একটট 

প্রাথভমক ভবদযােতের ভশশু ফশ্রণীর ছািী।   

ব্রাহ্মণবাভড়ো সদর থান্ার ওভস (েদন্ত) ফমাহােদ 

শাহজাহান্ জান্ান্, ত্রজজ্ঞাসাবাতদর জন্য 

অভি ুক্ত ৩ ভশশুতক থান্াে আন্া হতেতছ। এ 

ভবষতে ফখা াঁজ খবর ফন্ো হতে। 

            

26 5 July 20 
 

Manabzami
n 

3 July20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Rural শাহোজিরত্ নশক্ষাথীে ঝুেন্ত মেরিহ 

উদ্ধাে (মানবজনমন  ৫ জুোই ২০২০) 

চা াঁদপুতরর শাহরাত্র্তে এক ভশক্ষাথীর িুেন্ত 

মরতদহ  উোর কতরতছ পুভেশ। শুিবার ভবকাতে 

ফপৌরসিার ১২ ন্ং ওোতেির ফন্াোগা াঁও মহল্লাে 

আব্দরু রহমান্ মুিীবাড়ীতে এ ঘটন্া 

ঘতট।ভন্হতের পভরবার ও স্থান্ীে সূি জান্াে, ওই 

বাভড়র শরীে উদ্দীন্ ভেটতন্র ফমতে ইশরাে 

জাহান্ ভরো (১৫) স্থান্ীে ফন্াোগা াঁও 

উচ্চভবদযােতে দশম ফশ্রভণতে পড়তো। 

কতরান্াকােীন্ সমতে েকোউতন্ োর ভবদযােে 

বন্ধ্ থাকাে ফস বাভড়তে অবস্থান্ করভছে। ওইভদন্ 

ভবকাতে ভরোর মা জাহান্ারা ফবগম (৩৮) 

ফমতেতক খাবার পাভন্ ভন্তে আসতে বতে ভেভন্ 

পাতশর বাভড় (োর বাবার) ঘরুতে  াে।ওই সমে 

ভরোর ফছাটিাই ফসৌরি (১০) হা াঁস-ফমারগ খুাঁজতে 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233955&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233955&cat=9
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ভগতে োর ফবান্তক িুেতে ফদতখ। পতর োর 

আেিভচৎকাতর, স্থান্ীেতদর বহ-হুতল্লাড় শুতন্ োর 

মা জাহান্ারা দ্রেু বাভড়তে ছুতট আতসন্। এতসই 

ফদখতে পান্, োর ফমতে ভরো রান্নাঘতরর আড়ার 

সতঙ্গ িুতে আতছ। 

 

27 5 July 20 
 

Jugantor 

29 June 20 Police 
Case 

Female  Student 9 years 50 years Raped Neighbor Urban ফসানােগাোঁওরে নে বেরেে নশশুরক 

ননপীড়রণে অনিরযাগ (যগুান্তে  ৫ জুোই 

২০২০) 

ন্ারােণগতঞ্জর ফসান্ারগা াঁও উপতজোর সন্মােী 

এোকার পাাঁচান্ী োতম ন্ে বছতরর এক ভশশু 

ধষ িতণর ভশকার হতেতছ বতে অভিত াগ পাওো 

ফগতছ। খাবার ও টাকা ফদোর কথা বতে বাভড়র 

পাতশ ভন্জিন্ জােগাে ভন্তে ভগতে আইজ উত্রদ্দন্ 

(৫০) ন্াতম এক বযত্রক্ত ওই ভশশুটটতক ফজারপূব িক 

ধষ িণ কতর। এই ঘটন্াে শভন্বার রাতে ধভষ িে 

ভশশুর ভপো বাদী হতে ফসান্ারগা াঁও থান্াে একটট 

অভিত াগ দাতের কতরতছন্। ধভষ িে ভশশুর ভপো 

থান্াে দাতেরকৃে ভেভখে অভিত াতগ উতল্লখ 

কতরন্, গে ২৯ জনু্ ফসামবার োর ন্ে বছর 

বেসী ফমতেতক প্রভেতবশী আইজ উত্রদ্দন্ খাবার ও 

টাকা ফদোর কথা বতে বাভড়র পাতশ ভন্জিন্ 

ফিাতপর ভিের ভন্তে  াে। ফসখাতন্ ভন্তে 

ভশশুটটতক ফজারপূব িক ধষ িণ কতর। পতর ভশশুটট 

বাভড়তে ভেতর কান্নাকাটট শুরু কতর ও োর 

পভরবারতক পুতরা ঘটন্াটট জান্াে। ধভষ িে ভশশুর 

পভরবাতর অভিত াগ, ধষ িক আইজ উত্রদ্দতন্র 

পভরবার প্রিাবশােী হওোে োতদর িতে এোকাে 

ফকউ মুখ খুেতে সাহস পােন্া। ফসান্ারগা াঁ থান্ার 

ওভস েদন্ত শরীে আহতমদ জান্ান্, ভশশু ধষ িতণর 

https://www.jugantor.com/country-news/322892/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%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%C2%A0
https://www.jugantor.com/country-news/322892/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%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%C2%A0
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Sexual 
Harassme
nt 

Teacher  Teacher sued for sexually harassing 

schoolgirl in Brahmanbaria (Dhaka 

Tribune, 4 July 2020) 

A teacher was sued under the Women and 

Children Repression Prevention Act on the 

allegations of sexually harassing a seventh-

grader schoolgirl in Brahmanbaria. The 

accused Ashraful Alom is an assistant 

headmaster of Mogra High School in 

Akhaura upazila, said  Akhaura police 

station Officer-in-Charge (OC) Md Rasul 

Ahmed Nizami. He said: "The victim's 

mother lodged a complaint against Ashraful 

on Thursday night which turned into a 

lawsuit. Police are conducting raids to arrest 

the accused." According to the case 

statement, the seventh grader went to 

Ashraful to learn lessons on Thursday. At 

one point, finding the girl alone, the teacher 

sexually harassed her. Meanwhile, Ashraful 

was suspended from his workplace on 

Friday after the school authorities primarily 

found the allegations against him to be true, 

said Noyab Miah, a member of Mogra High 

School Managing Committee. However, the 

accused Ashraful Alom said he was a victim 

of conspiracy ,and a vested group implicated 

him in a false case.  

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/04/teacher-sued-for-sexually-harassing-schoolgirl-in-brahmanbaria
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ARTICLE 

Rape is rape (By Nasia Chowdhury, Dhaka Tribune, op-ed, 11 July 2020) 

Rape has become a familiar word in the Indian sub-continent. In Bangladesh, in only six months in 2019, 731 incidents of sexual violence were reported 

by Bangladesh Mahila Parishad alone. The victims were raped and killed, but what is more alarming is that not a single case of marital rape was reported. 

Bangladesh has a notion about rape that thrives on the idea that rape is a crime that occurs outside the sanctity of the home. But rapes are not always 

committed by strangers; sometimes, the perpetrators are the very individuals who are supposed to be the most trusted. Marital rape, although real in the 

sub-continent, is swept under the rug because the rapist is not a stranger. The concept of consent is non-existent for married women in Bangladesh, owing 

to outdated laws and ancestral cultural narratives, passed on by generations. A large segment of married women do not even register that they have been 

abused, since the necessity of consent for sex within a marriage is downplayed. They silently or grudgingly endure instead of protesting. As a consequence, 

there is no accountability or repercussion for these rapists, legally and socially. 

A Landmark Judgment on Mobile Court (By Rajib Kumar Deb, Daily Sun, opinion) 

The apex court in the country has recently played the role of constitutional activism by pronouncing a landmark judgment, ever in the judicial era, in disposing of a 

matter accruing to Mobile Court Act, 2009 (MCA) and Children Act, 2013 (CA) declaring the sentences and convictions of 121 children, the most talked, to be nullity as 

being void ab-initio and without any lawful authority. This judgment came on a time when the activities of the Mobile Courts (MC) affiliate with the aggregate public faith 

and popularity, at the same time, their whimsical conducting ascends to so many constitutional discrepancies.   

The background of the case is that a Bench of the High Court Division (HCD) comprising of Mr. Justice Sheikh Hassan Arif and Mr. Justice Md. Mahmud Hassan 

Talukder in the State Vs. Ministry of law, Justice and Parliamentary Affairs and others, (Suo-Moto No. 07 of 2019, Judgment dated 11.03.2020) on a sue motto rule 

issued a direction calling upon the respondents to show cause as to why the trials, conviction, sentences and detention of the aforesaid 121 children passed by nine 

MC run by the Executive Magistrates (EM) under the MCA should not be declared to be without lawful authority and are of no legal effect. 

Upon the full hearing, it was argued by Mr. Md. Abdul Halim associated with Ms. Israt Hasan, Advocates, on behalf of the petitioner that the EM under the MCA has no 

jurisdiction to conduct trial of the children as CA prescribes special procedure thereof. It was also argued that the confessions as made thereof by the said children 

were recorded in a very inhuman way in violation of the constitution and enactment safeguards. It was further argued that same sets of witnesses have been used 

again and again in order for recording such confessional statements, and the names and addresses of the said witnesses have not been mentioned properly 

consequently and presumably the cases had been prepared in the office of the said magistrate who had never visited the said places of occurrences. 

বােযনববাহ যেন বড় েযারেে(নাজনীন আেত্াে   প্রথম আরো  ১০ জুোই ২০২০) 

ফদতশর জন্সংখযা ভন্েন্ত্রতণ বােযভববাহ এখতন্া বড় চযাতেঞ্জ। শুধু জন্সংখযা বতৃ্রেই ন্ে, বােযভববাতহর দুষ্টচতি ঘুরপাক খাতে ভকতশারী ও ন্ারীর প্রজন্ন্স্বাস্থয, মােৃমেুৃয, ন্ারীর ভশক্ষা, 

উপাজিন্সহ সামভেক সামাত্রজক সক্ষমো। এগুতো একটটর সতঙ্গ আতরকটট জভড়ে বতে ফ তকাতন্া এক ধাতপর গরভমতে অতঙ্কর মতো ফশতষ এতস ভহসাতব ফগােমাে পাভকতে  াতে। 

ভহসাবটট আরও জটটে কতর েুতেতছ ফকাভিেকাে। গতবষণা ও মােপ িাতের েথয বেতছ, এ সমতে বােযভববাহ আরও ফবতড়তছ। 

https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/07/11/op-ed-rape-is-rape
https://www.daily-sun.com/printversion/details/492143/A-Landmark-Judgment-on-Mobile-Court-
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1668317/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%AF%E0%A6%96%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C


আজ ১১ জেুাই ভবশ্ব জন্সংখযা ভদবস। এবার ভদবতসর মূে প্রভেপাদয হতে, ‘মহামাভর ফকাভিে–১৯ প্রভেতরাধ কভর, ন্ারী ও ভকতশারীতদর সুস্বাতস্থযর অভধকার ভন্ত্রিে কভর’। সংভেষ্টতদর 

মতে, মহামাভরতে ন্ারী ও ভকতশারীতদর সুস্বাতস্থযর অভধকার ভন্ত্রিে করতে হতে সবার আতগ ফজার ভদতে হতব ো াঁতদর প্রজন্ন্স্বাতস্থযর ওপর। কারণ, কম বেতস ভবতে, কম বেতস সন্তান্ 

জন্ম ফদওোর ঘটন্াে ো াঁতদর প্রজন্ন্স্বাস্থয আজ সবতচতে িুাঁ ভকর মতধয। 

ফদতশ বােযভববাতহর একটট ভচি পাওো  াে জােীে জন্সংখযা গতবষণা ও প্রভশক্ষণ ইন্ভিটটউতটর ( ভন্তপাটি ) জভরতপ। সংস্থার েথয অনু্সাতর, ২০ ফথতক ২৪ বছর বেসী ন্ারী গ্রুতপর 

মতধয ১৮ বছতরর আতগ ভবতে হে প্রাে ৫৯ শোংশ ফমতের। ১৯৯৩ সাতে ১৮ বছতরর আতগ ভবতে হতো ৭৩ শোংশ ফমতের। ১৯৯৯–২০০০ বছতর কতম দা াঁড়াে ৬৫ দশভমক ৩ শোংতশ। 

২০১১ সাতে ৬৫ শোংশ এবং ২০১৪ সাতে ৫৮ দশভমক ৬ শোংশ ভছে। সবতশষ ২০১৭–১৮ সাতের জভরতপ ফদখা ফগতছ, এ হার প্রাে একই জােগাে আটতক রতেতছ, ৫৮ দশভমক ৯ 

শোংশ। 

এ ভবষতে ঢাকা ভবশ্বভবদযােতের পপুতেশন্ সাতেতিস ভবিাতগর ফচোরমযান্ অধযাপক ফমাহােদ মঈনু্ে ইসোম বতেন্, ফদতশ প্রাে প্রভে ভেন্জন্ ভকতশারীর একজন্ এখতন্া গিিধারণ 

কতরন্ ২০ বছতর ফপৌৌঁছাতন্ার আতগই। এই বা্বোে ফকাভিেকােীন্ ও পরবেী সমতে বাংোতদতশর জন্য বড় চযাতেঞ্জ হতো, বােযভববাহ, অন্াকাস্পিে গিিধারণ, ভকতশারী মােৃে, উচ্চ 

মােৃমেুৃযহার এবং পভরবার পভরকল্পন্ার ফক্ষতি অপূণ ি চাভহদার মতো ভবষেগুতো। 

বােযনববারহে ঘটনা ঘটরেই 

স্বািাভবক সমে বা দুত িাগ—ফ তকাতন্া পভরভস্থভেতে ফদতশ বােযভববাতহর ঘটন্া ঘতটই চতেতছ। গে ৩০ জনু্ প্রথম আতোতে প্রকাভশে এক প্রভেতবদতন্ বো হে, কতরান্ািাইরাস সংিমণ 

পভরভস্থভেতে ভশক্ষাপ্রভেষ্ঠান্ বন্ধ্ থাকার সুত াতগ গুরুদাসপুর উপতজোর চাভপো ইউভন্েতন্র একটট সু্কতের ১৩ জন্ ভশক্ষাথী বােযভববাতহর ভশকার হতেতছ। এর মতধয একজন্ অষ্টম 

ফশ্রভণর এবং বাভক ১২ জন্ ন্বম ফশ্রভণর। অভিিাবতকরা ভবতের পতক্ষ  ুত্রক্ত েুতে ধতর জান্ান্, সু্কে বন্ধ্ থাকার কারতণ ফমতেরা পড়াতশান্া কতর ন্া, মাথাে অপসংসৃ্কভে ির কতরতছ, 

পাড়ার উেভে বেসী ফছতেরা ফবপতরাো। পাভরবাভরক সোতন্র িতে ভবতে ভদতেতছন্। এ ছাড়া অল্প বেতস ভবতে ভদতে ফ ৌেুক কম োতগ। ফবসরকাভর সংগেন্ ব্রযাক এই সমতে ১১টট 

ফজোে ৫৫৭ জন্ ন্ারী–পরুুতষর সাক্ষাৎকাতরর ভিভিতে জাভন্তেতছ, বােযভববাহ আতগর ফচতে ১৩ শোংশ ফবতড়তছ। ফবভশর িাগ বাবা–মা মতন্ কতরন্, কতরান্ািাইরাস পভরভস্থভেতে 

অথ িগন্ভেক সংকট দীঘ িাভেে হতে পাতর। োই ফমতের ভবতে ভদতে ফদওোই িাতো। প্লযান্ ইন্টারন্যাশন্াে কুভড়োম ফজোর বােযভববাতহর পভরভস্থভে েুতে ধতর জাভন্তেতছ, ফেব্রুোভর ও 

মাচি মাতস ফজোে বােযভববাতহর হার ভছে ৮ শোংশ। এভপ্রতে ফসটট ৯ শোংশ এবং ফম মাতস ১১ শোংতশ ফপৌৌঁছাে। 

ফোরি পরড় ১৩ বেরেে োেীে নবরেে প্রস্তুনত্, অত্েঃপে... (যুগান্তে  ৯ জুোই ২০২০) 

ফছতে পক্ষ ভবতেতে ফমতেতক স্বণ ি ভদতব ১২ িভর কাভবন্ হতব ছে োখ টাকা। এই ফোতি ১৩ বছতরর মাদ্রাসাছািীতক ভবতে ফদোর প্রস্তুভে ভন্তেভছে ফমতের পভরবার। ভকন্তু োতে বাধ 

সাধতেন্ ইউএন্ও। মুিীগঞ্জ টঙ্গীবাড়ীতে ওই ছািীর বােযভবতে বন্ধ্ কতর ভদতেন্ উপতজো ভন্ব িাহী কম িকেিা ফমাসােৎ হাভসন্া আক্তার। বুধবার উপতজো পভরষতদ ফেতক উিেপতক্ষর 

মুচতেকা ভন্তেতছন্ ভেভন্। জান্া ফগতছ, ফছতে টঙ্গীবাড়ী উপতজোর মান্দ্রা োতমর আব্দরু রব ফশতখর মােতেভশো ফেরে ৩৫ বছতরর রাতসে ফশখ। ফমতের ভপো উপতজোর রাউৎতিাগ 

োতমর েরহাদ ঢােী প্রবাসী। োরা ভমতে পাভরবাভরকিাতব বােযভবতের উতদযাগ ফন্ন্। উপতজো ভন্ব িাহী কম িকেিা ফমাসােৎ হাভসন্া আক্তার জান্ান্, বােযভবতের প্রস্তুভের সংবাদ ফপতে 

োতদর উিেপক্ষতক োকা হতেভছে। োরা উিেই মচুতেকা ভদতেতছন্। ফমতের বেস ১৮ ন্া হওো প িন্ত োতক ভবতে ভদতব ন্া োর পভরবার। ফছতের পভরবারও ফমতের বেস ১৮ ন্া হওো 

প িন্ত এই ফমতেতক ভবতে করতব ন্া বতে মচুতেকা ভদতেতছ। 

ওোর্ল্য নিশরনে গরবষণােঃ পনেবারেে আে করম যাওোে ৮৭% নশশু উনেি (প্রথম আরো  ৮ জুোই ২০২০) 

 

প্রাণঘাভে ন্তিে কতরান্ািাইরাতসর প্রিাতব পভরবাতরর আে কতম  াওোর েতে ভপোমাো ও অভিিাবকতদর চাপ বেভর হওোে ভশশুরা িমাগে ভন্ঃসঙ্গো অনু্িব করতছ। 

আন্তজিাভেক ভশশু ফকত্রন্দ্রক উন্নেন্ সংস্থা ওোডি ভিশতন্র এক গতবষণাে এমন্ েথয উতে এতসতছ।  ‘আউট অে টাইমস’ ভশতরান্াতম আজ বুধবার প্রকাভশে এক প্রভেতবদতন্ সেকি করা 

https://www.jugantor.com/country-news/324080/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%A9-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%AA%E0%A6%B0...
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/08/932422


হতেতছ, কভিে -১৯ এর অথ িগন্ভেক মোর প্রিাতব ভশশুর কু্ষধা, সভহংসো এবং দাভরদ্র  বতৃ্রের ফ  ববভশ্বক আশঙ্কা করা হতেভছে ো ইভেমতধযই শুরু হতেতছ।  ার কারতণ এভশো অঞ্চতে 

৮.৫ ফকাটট পভরবাতরর সত্রঞ্চে খাবার অপ্রেুে বা ফন্ই বেতেই চতে এবং ১১ ফকাটট ভশশু কু্ষধােি ফথতক  াতে।  উন্নেন্ সংস্থা ওোডি ভিশন্ বেতছ, ভপোমাোর প িাপ্ত খাবার ফকন্ার 

সামতথ িযর অিাতব এভশো অঞ্চতের ৮০ োখ  ভশশু ভিক্ষা বভৃি, ভশশু শ্রম এবং বােয ভববাতহর িুাঁ ভকতে পরতে পতর।  ওোডি ভিশন্ বাংোতদতশর অন্তবেীকাভেন্ ন্যাশন্াে ভেতরটর চেন্ 

ফগাতমজ বতেন্, সম্প্রভে পভরচাভেে একটট রু্ াভপে অযাতসসতমতন্ট ফদখা ফগতছ বাংোতদতশ ৮৭ িাগ ভশশু মান্ভসক মান্ভসক চাতপ আতছ এবং েকোউতন্র প্রিাতব পভরবাতরর আে 

কতম  াওোে আরও  ৮৭ িাগ ভশশু উভদ্বি। ভশশু, গিিবেী ও দুগ্ধদান্কারী ন্ারীরা সবতচতে িুাঁ ভকতে। ফকন্ন্া এই সংকটকােীন্ পভরভস্থভেতে খাপ খাওোর ফকৌশে ভহতসতব োতদর 

চাভহদার ফচতে কম খাবার েহণ করতে হতে। 

 

Violence upturns against women and children amid C-19 outbreak (Letter to the Editor, Daily Observer, 9 July 2020) 

Disappointing news has published in the media that various forms of violence against women and children have increased amid the COVID-19 outbreak in the country. 

Different research reports, including Bangladesh Mohila Parishad, show that about 480 women and girls have been victims of violence during March, April and May of 

the COVID-19 time. According to the report, 101 women and girls were raped while 25 gang-raped and seven were killed after rapes. Besides, 15 were attempted to be 

raped. However, Manusher Janno Foundation said a total of 4249 women and 456 children have had to face domestic violence during the COVID-19 pandemic. Media 

reports also said the number of crimes took a nosedive as most of the people stayed inside. Bangladesh was no different as far as the crimes on the streets are 

concerned. There have been fewer cases of theft, looting, mugging and kidnapping. However, the number of cases of domestic violence, especially against women and 

children, has increased alarmingly. 

One child abused is one too many (Dhaka Tribune, editorial, 8 July 2020) 

It is extremely concerning to learn that, amidst the Covid-19 pandemic that has forced most of the world to employ lockdowns, there has been an alarming rise in the 

rate of child abuse here in Bangladesh.  Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF) published findings that, in the first six months of the year, at least 1,664 children 

faced abuse of some sort in the country.  However, numbers in Bangladesh almost never tell the full story. Especially during a lockdown period, along with the country’s 

propensity to always under-report cases of abuse, the actual numbers are most likely to be far higher.  There can be no argument to the fact that abusing a child is 

amongst the most heinous actions any person could commit, and it is a shame that, far from being able to protect our children, the problem has only exacerbated during 

the pandemic.  Fixing this problem is no easy matter; it is a deep-rooted issue, and begins, first of all, with our country’s culture of silence regarding the issue of child 

abuse. We must be able to speak about it openly, as silence does nothing but embolden the abusers. 

Report: At least 1,387 children faced abuse this year (Dhaka Tribune, 7 July 2020) 

In the first semi annum of 2020, at least 1,387 children in Bangladesh have faced abuse in one form or another, as per a report. Bangladesh Shishu Adhikar Forum 
(BSAF) – a national network of non-government organizations (NGOs) actively engaged in child rights work – published their findings on the overall status of child abuse 
in the country from January to June via a press release on Tuesday. “The country is going through a tough time due to the increasing spread of coronavirus. But even 
this terrible crisis could not stop child abuse. The notable increase in the number of child abuse cases at this time is an alarming matter,” said BSAF. From January 1 till 
June 30, at least 1,387 children in Bangladesh have been subjected to various forms of violence and abuse, read the press release. The children’s rights body published 
their findings based on newspaper reports of 15 national dailies of the country. However, the organization could not gather data from March 15 to April 15 owing to the 
lockdown, which means the numbers would be higher if another month was taken into account. If 1,387 is averaged to five months, then approximately 277 children 
faced abuse in a month’s time. If one were to add that to the sum, then the total figure would be at least 1,664 or higher.   Thus, it is reasonable to assume that the actual 
number will definitely be higher than what is reflected in the data, the organization stated. 

 

https://www.observerbd.com/cat.php?cd=200
https://www.dhakatribune.com/opinion/editorial/2020/07/08/ed-one-child-abused-is-one-too-many
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/07/07/bangladesh-shishu-adhikar-forum-the-pandemic-could-not-stop-child-abuse


Violence against women, children goes on unabated (Daily Observer, 5 July 2020) 

Various forms of violence against women and children have increased amid the coronavirus outbreak in the country. Different research reports, including Bangladesh 
Mohila Parishad, show that about 480 women and girls have been victims of violence during March, April and May of the current year. According to the report, 101 
women and girls were raped while 25 gang-raped and seven were killed after rapes. Besides, 15 were attempted to be raped. However, Manusher Janno Foundation 
said a total of 4249 women and 456 children have had to face domestic violence during the coronavirus pandemic. The telephonic survey was conducted in June when 
about 27 districts were brought under the research work. Of the victims, about 1672 were women and 424 children who had never faced violence before and most of the 
children have faced violence resorted either by their parents or relatives. Talking to the Daily Observer many gender experts and women rights activists said violence 
was always heavily underreported. 
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