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Weekly news reports on Domestic Violence (DV) 

 
Sl. Date of 
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Date of 
Incident 
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victim 
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accused 

Nature of 
Crime 

Allegatio
n by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 4 July 20  
 

Prothom Alo 

2 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years 50 years, 
20 years, 
23 years 
 
 

Murdered Mother-
in-law, 
Husband, 
Brother-
in-law 
& 
Others 

Urban কুলাউড়ায় অন্তঃসত্ত্বা গহৃবধূকক হত্যার 

অভিক াগ, শাশুভড়, দেবরসহ দেপ্তার 

৪ প্রথম  লকলা  ৪ জুলাই ২০২০) 

 

ম ৌলভীবাজারেে কুলাউড়ায় পারেবারেক 

কলরেে মজে ধরে  ারজদা মবগ  (২১) নার ে 

সাত  ারসে অন্তঃসত্ত্বা এক গেৃবধূরক শ্বাসরোরধ 

েতযাে অরভর াগ পাওয়া মগরে।   া লাে 

এজাোে, রবরয়ে পে মেরক ম ৌতুরকে জনয 

শ্বশুেবারড়ে মলাকজন  ারজদারক রবরভন্নভারব 

চাপ মদন।  ারজদাে বাবা শােীরেকভারব অসসু্থ 

েরয় দীর্ ঘরদন ধরে শ যাশায়ী। এ োড়া পরেবারেে 

আরে ঘক অবস্থাও ভারলা নয়। এ অবস্থায় ম ৌতুক 

মদওয়া সম্ভব নয় বরল  ারজদা জানান। এরত 

রিপ্ত েরয় শ্বশুেবারড়ে মলাকজন প্রায়ই তা াঁে 

ওপে শােীরেক ও  ানরসক রন ঘাতন চালারতন। 

গত বেৃস্পরতবাে সন্ধ্যায় শ্বশুেবারড়ে 

মলাকজরনে পি মেরক জানারনা েয়,  ারজদা 

েঠাৎ করে  াো মগরেন। তরড়র্রড় করে তা াঁো 

লাশ দাফরনে মচষ্টাও চালারনা েয়। এরত 

স্বজনরদে সরেে েয়। রবষয়টি তা াঁো পুরলশরক 

জানান। পরে পুরলশ র্িনাস্থরল রগরয়  ারজদাে 

লাশ উদ্ধাে করে  য়নাতদরন্তে জনয 

ম ৌলভীবাজাে মজলা সদরে অবরস্থত ২৫০ 

শ যাে োসপাতারলে  রগ ঘ পাঠায়। এ স য় 

জজজ্ঞাসাবারদে জনয  ারজদাে শাশুরড় আরফয়া 

মবগ  (৫০), মদবে ম াস্তাক আে দ (২০), 

Issue no. 05 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666836/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666836/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666836/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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জারয়দ আে দ (২৩) ও আত্মীয় আবদুল 

জরললরক (৩২) আিক করে োনায় রনরয়  াওয়া 

েয়। গতকাল োত আিিাে রদরক রনেত 

 ারজদাে  া করবরুরন্নো বাদী েরয় আিক 

চােজনসে  ারজদাে ভাশুে  ুক্তাে র য়া (২৮), 

স্বা ী  ুরকত ও দইু ননদরক আসার  করে  া লা 

করেন। পারেবারেক কলরেে মজে ধরে 

শ্বশুেবারড়ে মলাকজন শ্বাসরোরধ  ারজদা েতযা 

করেরেন বরল এজাোরে উরেখ কো েয়। 

 

2 3 July 20 
 

Prothom Alo 

3 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 
(separation) 

25 years Not 
availble 

Murdered Ex 
Husband 

Urban সাকবক স্বা ীর ছুভরকাঘাকত্ নারীর 

 ৃতু্য প্রথম  লকলা  ৩ জুলাই ২০২০) 

 

োজধানীে ম াোম্মদপুরেে োরয়েবাজারে 

সারবক স্বা ীে েুরেকার্ারত আজ শুক্রবাে 

সকারল এক নােীে  তুৃয েরয়রে। র্িনাে পে 

মেরক অরভ ুক্ত বযজক্ত পলাতক েরয়রেন। 

র্িনাস্থল মেরক েতযায় বযবহৃত েুরে উদ্ধাে 

করেরে পুরলশ। তরব রবরেরদে এক  ারসে 

 াোয় মকন এই েতযাকাণ্ড, তা জানা  ায়রন। 

রনেত ঝর্ ঘা আক্তারেে (২৫) গ্রার ে বারড় 

বরেশারলে  ুলাদীরত। আে অরভ ুক্ত মসাোরগে 

বারড়  াদােীপুরেে রশবচরে।  আজ সকাল সারড় 

পা াঁচিা-েয়িাে রদরক মসাোগ ঝন ঘাে বাসায়  ান। 

এ স য় ঝর্ ঘা বােরুর  রেরলন। রতরন মবে 

েওয়াে সরে সরে প্রের  রশল রদরয় তাে  াোয় 

আর্াত করেন মসাোগ। এেপে তাে বকু, 

মপিসে শেীরেে রবরভন্ন স্থারন েুরে রদরয় আর্াত 

করেন। বাসাে অনযো এরগরয় আসাে আরগই 

রতরন পারলরয়  ান। 

 

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666749/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666749/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegatio
n by 

Area News Headlines & Short Summary 

3 3 July 20 
 

Kaler Kantho 

2 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 25 years Murdered Husband Urban গফরগাাঁওকয় স্ত্রীকক হত্যা ককর সন্তানকের 

ভনকয় স্বা ীর পলায়ন  প্রনয়া ভেগন্ত  ৩ জুলাই 

২০২০) 

 য় নরসিংরেে গফেগা াঁও মপৌেশেরেে রবশ্বরোড 

ম াড় এলাকায় গতকাল বেৃস্পরতবাে সন্ধ্যায় 

অরিাচালক  ুজারেদ (২৫) তাে স্ত্রী েযারপ 

আক্তােরক (২০) েতযা করে দুই সন্তান রনরয় 

পারলরয়রেন। রবরয়ে পে মেরকই  ুজারেদ ও 

েযারপে দাম্পতয কলে মলরগই োকরতা। 

প্ররতরদরনে  রতা বেৃস্পরতবাে সন্ধ্যায় উভরয়ে 

 ারঝ কো-কািাকাটিে একপ ঘারয় উরেজজত 

েরয় েযারপ আক্তােরক েতযা করেন  ুজারেদ। 

পরে দুই সন্তানরক রনরয় পারলরয়  ান। 

অরভ ুক্তরক মগ্রফতারেে মচষ্টা কো েরে বরল 

জারনরয় গফেগা াঁও োনাে অরফসাে ইনচাজঘ 

অনুকূল সেকাে বরলন, লাশ উদ্ধাে করে 

 য়নাতদরন্তে জনয মজলা  রগ ঘ পাঠারনা 

েরয়রে। র্িনাে সটঠক তদন্ত করে আইনানুগ 

বযবস্থা মনয়া েরব। 

4 3 July 20 
 

Jugantor 

2 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 30 years Murdered Husband Rural স্ত্রীকক হত্যার পর  ুকে ভবষ দেকল 

লত্মহত্যা থচার প্র ুগান্তর  ৩ জুলাই ২০২০) 

খুলনাে পাইকগাোয় স্ত্রীরক রপটিরয় েতযা করে 

 ুরখ রবষ মেরল মদয়াে অরভর ারগ স্বা ীরক 

আিক করেরে পুরলশ।  জানা  ায়, উপরজলাে 

মদলুটি গ্রার ে শশরলন্দ্র বাওয়ালীে মেরল চয়ন 

বাওয়ালী (৩০) তাে স্ত্রী র তু বাওয়ালীরক (২০) 

শােীরেক ও  ানরসকভারব রন ঘাতন কেত। 

বেৃস্পরতবাে সন্ধ্যায় চয়ন তাে স্ত্রীরক মবপরোয়া 

 ােরপি করে। সন্ধ্যায় র তুে  াো  ায়। এ স য় 

https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/512668/%E0%A6%97%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8
https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/512668/%E0%A6%97%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8
https://www.jugantor.com/country-news/322343/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%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%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/322343/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%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%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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দায় এড়ারত র তুে  ুরখ রবষ মেরল রদরয় 

আত্মেতযা বরল চারলরয় মদয়াে মচষ্টা করে চয়ন। 

এ র্িনায় পাইকগাো োনাে পরেদশ ঘক (তদন্ত) 

আশোফুল আল  র্িনাস্থল পরেদশ ঘনকারল 

চয়নরক আিক করেন। জজজ্ঞাসাবারদ চয়ন তাে 

স্ত্রীরক  ােরপরিে রবষয়টি পুরলরশে কারে স্বীকাে 

করেরে বরল আশোফুল আল  জানান। 

5 2 July 20 
 

Kaler Kontho 

2 july 20 Police 
Case 

Male Labour 65 years 45 years 
& 
50 years 

Murdered Wife & 
Neighbor 

Urban দথভ ককর সহক াভগত্ায় স্বা ীকক গলা 

দককে হত্যা  প্রকাকলর ক,  ২ জুলাই ২০২০) 

পঞ্চগরড় কারজে কো বরল মডরক রনরয় 

মপ্রর রকে সের ারগতায় স্বা ীরক গলা মকরি 

েতযাে র্িনা র্রিরে। রনেত ওই বযজক্তে না  

জেুে আলী (৬৫)। েতযাকােীো েরলন জেুে 

আলী রিতীয় স্ত্রী জারেদা মবগ  (৪৫) এবিং তাে 

মপ্রর ক ইরিস আলী (৫০)।, গত ৩ বেে ধরে 

জেুে আলীে স্ত্রী জারেদা মবগর ে সারে 

আরিায়ােী উপরজলাে সাতখা াে এলাকাে 

ইরিস আলীে সারে অববধ সম্পকঘ চলরেল। 

করোনা পরেরস্থরতরত মবকাে েরয় পরড় জেুে 

আলী। ইরিস মকৌশরল জারেদা ও জেুে আলীরক 

বািংলাবান্ধ্া এলাকায় পােে ভাঙাে কাজ মদওয়াে 

কো বরল বুধবাে মসখারন রনরয়  ায়। মসখারন 

েরককুল ইসলার ে একটি র্ে ভাড়া মনয় তাো। 

অনয শ্রর কোও ভাড়ায় োরকন। গভীে োরত 

জেুে আলী তাে স্ত্রী ও ইরিসরক আপরেকে 

অবস্থায় মদরখ মফরল। এ স য় কোকািাকাটিে 

একপ ঘারয় জেুে আলীে গলায় েুরেকার্াত করে 

পারলরয়  ায় ইরিস ও জারেদা। জেুে আলীে 

রচৎকারে প্ররতরবশীো েুরি এরস তারক গলায় 

েুরেকােত অবস্থায় মদখরত পায়। েরক্ত সাো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930109
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930109
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শেীে রভরজ মগরে। তখরনা কো বলরেল জেুে। 

এ স য় স্থানীয় এক বযজক্ত রভরডও ধাের্ করে। 

ওই রভরডওরত ইরিস ও তাে স্ত্রী জারেদা খাতুন 

তাে গলায় েুরে চারলরয় রদরয় পারলরয় মগরে বরল 

জানায়। পরে স্থানীয়ো তারক প্রের  মতাঁ তুরলয়া 

উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে রনরয়  ায়। মসখান 

মেরক তারক আশঙ্কাজনক অবস্থায় পঞ্চগড় 

আধুরনক সদে োসপাতারল মনওয়াে পরেই তাে 

 ৃতুয েয়।  র্িনাস্থল মেরক েতযাকারণ্ড বযবহৃত 

েুরেটি জব্দ করেরে পুরলশ। লাশ  য়নাতদরন্তে 

জনয পাঠারনা েরয়রে। এ র্িনায় রনেরতে 

পরেবারেে পি মেরক  া লাে প্রস্তুরত চলরে।  

6 2 July 20 
 

Kaler Kantho 

2 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years Not 
available 

Suicide/ 
Murdered 

Not 
availble 

Rural ভবশ্বনাকম গৃহবধূর লাশ উদ্ধার প্রকাকলর ক,  

২ জুলাই ২০২০) 

রসরলরিে রবশ্বনাে উপরজলায় ফারত া মবগ  

(২১) নার ে এক গেৃবধূে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধাে 

করেরে োনা পুরলশ। রতরন উপরজলাে 

মদৌলতপুে ইউরনয়রনে নে মশরখেগা াঁও গ্রার ে 

জার ল আে রদে স্ত্রী। বেৃষ্পরতবাে দুপুরে রনজ 

বসত র্ে মেরক তাে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধাে কো 

েয়।জানা মগরে, বুুুধবাে োরতে খাবাে মশরষ 

প্ররতরদরনে নযায় স্বা ীে সরে র্ুর রয় পরড়ন 

ফারত া। সকারল র্ ু মেরক উরঠ র্রে স্ত্রীে 

উপরস্থরত না মদরখ খুাঁজরত োরকন স্বা ী জার ল 

আে দ। এক প ঘারয় বসত র্রেে রপেরনে 

করি তারক ঝুলন্ত অবস্থায় মদখরত পান রতরন। 

এ স য় গলায় ওড়না মপাঁচারনা অবস্থায় ঝুলরেল 

ফারত াে রনষ্প্রার্ মদে। খবে  মুরুয় এ অবস্থায় 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/02/544626
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তাে  ৃতরদে উদ্ধাে করে রসরলি ওস ানী 

োসপাতারলে  রগ ঘ পাঠায় োনা পুরলশ।  

7 2 July 20 
 
Kaler Kantho 

30 June 
20 

Police 
Case  

Female Student 14 years 
& 
11 years 

56 years Murdered Father Urban েইু দ কয়কক হত্যার পর এবার চকল দগকলন 

বাবাও প্রকাকলর ক,  ২ জুলাই ২০২০) 

চট্টগ্রার ে পটিয়ায় দইু ম রয়রক গলা টিরপ 

েতযাে পে রবষপারন আত্মেতযাে মচষ্টা কো মসই 

বাবা ম ারখে ুবড়ুয়াে (৫৬)  ৃতুয েরয়রে। আজ 

বেৃস্পরতবাে মভাে সারড় ৫িাে রদরক চট্টগ্রা  

ম রডকযাল করলজ োসপাতারল রচরকৎসাধীন 

অবস্থায় তা াঁে  তুৃয েয়।  পটিয়া োনাে ওরস 

মবােোন উজিন ম ারখে ুবড়ুয়াে  তুৃযে রবষয়টি 

কারলে কণ্ঠরক রনজিত করে জানান, রবষপান 

কো মসই বাবা চর ক োসপাতারল রচরকৎসাধীন 

অবস্থায়  াো মগরেন। আে দুই সন্তানরক েতযাে 

র্িনায় রশশু দুটিে খালু শশবাল বড়ুয়া বাদী েরয় 

গতকাল োরত পটিয়া োনায় বাবা ম ারখে ু

বড়ুয়াে রবরুরদ্ধ একটি েতযা  া লা দারয়ে 

করেন।   উরেখয,  েলবাে গভীে োত মেরক 

বুধবাে মভারেে মকারনা একস য় চট্টগ্রার ে 

পটিয়া উপরজলাে কারশয়াইশ ইউরনয়রনে 

ভাণ্ডােগা াঁও গ্রার  দুই ম রয় অষ্ট  মশ্ররর্ে োত্রী 

শরশ বড়ুয়া ওেরফ িুকু বড়ুয়া (১৪) এবিং পঞ্চ  

মশ্ররর্ে োত্রী রনশু বড়ুয়া (১১) মক গলা টিরপ 

েতযাে পে রবষপান করেন ম ৌলভীবাজারেে 

শাকযপদ বড়ুয়াে মেরল ম ারখে ুবড়ুয়া। বুধবাে 

সকারল অরচতন অবস্থায় ম ারখেরুক উদ্ধাে 

করে প্রের  পটিয়া উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে 

মনওয়া েয়। মসখারন কতঘবযেত রচরকৎসক তারক 

চট্টগ্রা  ম রডকযাল করলজ োসপাতারল মেফাডঘ 

করেন।  স্থানীয়ো বরলরে, করোনাভাইোরসে 

প্রাদুভঘারবে কােরর্  াস দুরয়ক আরগ চাকরে 

োোন ম ারখে।ু এরত চে  অে ঘকরষ্ট পরড়ন 

রতরন। েতাশা মেরক রতরন এই র্িনা র্টিরয় 

োকরত পারেন। পা াঁচ বেে আরগ কযান্সারে স্ত্রী 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930040
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930040
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করর্কা বড়ুয়াে  তুৃযে পে মেরক শ্বশুেবারড়রতই 

সন্তানরদে রনরয় োকরতন ম ারখে।ু 

8 1 July 20 
 

Kaler Kantho 

30 June 
20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

26 years 
& 
35 years 

Murdered 
Or 
Suicide 

Husband 
& 
Brother-
in-law 

Rural ধষ ষকের ভশকার গৃহবধূর লত্মহত্যা! 

পভরবাকরর োভব হত্যা প্রকাকলর ক,  ১ 

জুলাই ২০২০) 

মনায়াখালীে সুবর্ ঘচরে শ্বশুে বারড়রত গেৃবধূ 

আত্মেতযা করেরে, তরব এটি সুপরেকরিত েতযা 

বরল দাবী কেরেন রনেরতে পরেবাে। রনেত ঝর্ ঘা 

মবগ রক ননদ পারুরলে স্বা ী েু ায়ুন ধষ ঘর্ 

করেরে বরলও অরভর াগ করেন রনেরতে বাবা 

আবুল কালা ।  েলবাে মভােোরত সবুর্ ঘচে 

উপরজলাে ৫নম্বে চেজরুবলী ইউরনয়রনে 

পজি  চেজরুবলী গ্রার  এ র্িনাটি র্রি। এ 

র্িনায় রনেরতে স্বা ী সাোব উজিনরক আিক 

করেরে চেজব্বাে োনা পুরলশ। এ োড়া লাশ 

উদ্ধাে করে  য়নাতদরন্তে জনয মনায়াখালী 

মজনারেল োসপাতারল মপ্রের্ করে। এস য় 

রনেরতে র্ে মেরক একটি রচেকুিও উদ্ধাে করে 

পুরলশ। রনেরতে রপতা আবলু কালা  বরলন, 

রবরয়ে পে মেরক আ াে ম রয়রক শ্বশুে বারড়ে 

মলাকজন অকােরর্  ােধে কেত। সম্প্ররত 

সাোব উজিরনে মবারনে স্বা ী েু ায়ুন আ াে 

ম রয়রক ধষ ঘরর্ে মচষ্টা করে। ম রয়ে কাে মেরক 

এ র্িনা জানরত মপরে আর  রবষয়টি এলাকাে 

গনয ানয বযজক্তরদে জানাই। রবচাে সারলসও েয় 

রবষয়টি রনরয়। গত ২৮ জনু আ াে স্ত্রীরক ঝর্ ঘা 

মফান করে জানান, তাাঁে ননরদে স্বা ী েু ায়ুন 

তা াঁে োকাে রুর  েুরক মজােপূব ঘক ধষ ঘর্ করে। 

খবে মপরয় আ াে স্ত্রী ম রয়ে শ্বশুে বারড় মগরল 

ম রয়ে শাশুরড় োরজো মবগ  োতরজাড় করে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/01/929796
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/01/929796
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ধরে বরলন, রবষয়টি তাো স াধান কেরবন। পরে 

আ াে স্ত্রীরক বারড় পাটঠরয় মদয়।  েলবাে 

সকাল ৯িায় স্থানীয় এলাকাে ম ম্বাে মফান করে 

জানান ঝর্ ঘা আত্মেতযা করেরে।  এ েতযাে 

র্িনায় রনেরতে বাবা আবলু কালা  বাদী েরয় 

রনেরতে স্বা ী সাোব উজিন (২৬), ভরিপরত 

ম া. েু ায়ুনরক (৩৫) আসার  করে চেজব্বাে 

োনায় একটি েতযা  া লা কোে প্রস্তুরত রনরেন 

বরল জানা মগরে। 

9 2 July 20 
 

Manobjomin 

30 June 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Murdered Husband Urban ভশবগকে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার 

 প্র ানবজভ ন  ২ জুলাই ২০২০) 

চা াঁপাই নবাবগরেে রশবগে উপরজলাে 

কানসাি পুকুরেয়া মেরক ম াসা. কা রুন নাোে 

পুতুল (২৪) নার  এক গেৃবধূে লাশ উদ্ধাে 

করেরে রশবগে োনা পুরলশ।  েলবাে োত 

১১িাে রদরক এ র্িনা র্রি বরল জারনরয়রেন 

রনেত পুতুরলে  া া রুরবল। রতরন আরো 

জানান, এটি একটি পরেকরিত েতযাকাণ্ড। 

লারশে োরত রসগারেরিে েযা াঁকা মদয়া েরয়রে। এ 

োড়াও গলায় কারলা দাগ েরয়রে। ধাের্া কো 

েরে শক্ত তাে রদরয় শ্বাসরোধ করে েতযা কো 

েয়। পরে রসাঁরড়র্রে দরড়রত লাশ ঝুরলরয় মদয়া 

েয়। শ্বশুেবারড়ে মলাকজন পুরলরশ খবে না 

রদরয় লাশ রশবগে োসপাতারল রনরয় মগরল 

কতঘবযেত রচরকৎসক তারক  ৃত মর্াষর্া করে 

বরল জারনরয়রেন রনেত গেৃবধূে  া া 

রুরবল।লাশ উদ্ধারেে পে  য়নাতদরন্তে জনয 

োনায় রনরয় আসা েরয়রে। পুতুরলে  া া আরো 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233556&cat=9
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জানান, এ র্িনায় একটি েতযা  া লা কোে 

প্রস্তুরত চলরে। 

10 1 July 20 
 

Kaler Kontho 

30 June 
20 

Police 
Case 

Female Service Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to murder 

Husband Urban পুভলশ কনকেবল স্বা ীর লগুকন  ৃতু্যর 

কাছাকাভছ ব্র্যাক ক ী ইয়াছভ ন প্রকাকলর 

ক,  ১ জুলাই ২০২০) 

জা ালপুরেে মদওয়ানগে উপরজলায় পুরলশ 

কনরেবল স্বা ীে োরত বব ঘে রন ঘাতরনে রশকাে 

েরয় স্ত্রী ব্র্যাক ক ঘচােী ইয়াের ন আক্তাে এখন 

 ৃতুয পে াত্রী। পুরলশ কনরেবল প্রকাশ 

মপ্র ানে ওেরফ মশাভন আের দ তা াঁে স্ত্রী 

ইয়াের রনে শেীরে মপট্রল মেরল আগুন ধরেরয় 

রদরয় েতযাে মচষ্টা করেরেন বরল অরভর াগ 

পাওয়া মগরে।  পুরলশ ও ইয়াের ন আক্তারেে 

স্বজনো জানান, পুরলশ কনরেবল প্রকাশ 

মপ্র ানে মবশ করয়ক বেে আরগ মনত্ররকানা 

সদে উপরজলাে নবাব আলীে ম রয় ইয়াের ন 

আক্তােরক রবরয় করে  ুসরল  েন। রবরয় 

রনবন্ধ্ন সূরত্র প্রকাশ মপ্র ানে তা াঁে না  োরখন 

মশাভন আের দ। রবরয়ে পে মেরকই পুরলশ 

কনরেবল প্রকাশ মপ্র ানে তা াঁে স্ত্রীরক রন ঘাতন 

কেরতন এবিং এ রনরয় তারদে  রধয পারেবারেক 

কলে মলরগই োকত বরল স্বজনো জারনরয়রেন। 

মদওয়ানগরেে ওই বাসায় গতকাল  েলবাে 

রদবাগত োত সারড় ১২িাে রদরক তা াঁরদে 

পারেবারেক কলরেে মজে ধরে প্রকাশ মপ্র ানে 

েতযাে উরিরশয তা াঁে দশ বেে বয়রসে ম রয়ে 

সা রনই স্ত্রী ইয়াের ন আক্তারেে শেীরে মপট্রল 

মেরল আগুন ধরেরয় মদন। এ স য় ইয়াের রনে 

রচৎকারে প্ররতরবশী করয়কটি বাসাে মলাকজন 

মসখারন রগরয় শেীরে পারন মেরল আগুন রনরভরয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/01/929793
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/01/929793
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তাাঁরক উদ্ধাে করেন এবিং তা াঁে স্বা ীরক আিক 

করে মদওয়ানগে োনায় জানান। পরে পুরলশ 

িতু ওই বাসায় রগরয় তারক আিক করে োনায় 

রনরয়  ায়। খবে মপরয় মদওয়ানগে উপরজলা 

ব্র্যাক অরফরসে ক ঘকতঘা-ক ঘচােীসে রবরভন্ন 

মশ্ররর্ ও মপশাে মলাকজন ওই বাসায় েুরি  ান। 

পরে োরতই ব্র্যারকে উরদযারগ  ু ূষু ঘ অবস্থায় 

ইয়াের ন আক্তােরক জরুরে উন্নত রচরকৎসাে 

জনয োকা ম রডকযাল করলজ োসপাতারলে 

মশখ োরসনা বান ঘ ইউরনরি পাঠারনা েয়। 

 া লাটিে বাদী েরয়রেন ইয়াের ন আক্তারেে 

সরোদে বড় মবান োরজো মবগ । এ র্িনায় 

মগ্রপ্তাে প্রকাশ মপ্র ানেরক আদালরতে  াধযর  

জা ালপুে মজলা কাোগারে পাঠারনা েরয়রে। 

11 1 July 20 
 

Prothom alo 

30 June 
20 

Pilice 
Case 

Male Driver 22 years 26 years Murdered Neighbor Urban স্ত্রীর সাকবক দথভ ককক েুন ককর পুাঁকত্ 

রাকেন চকর(থম  লকলা, ১ জুলাই ২০২০) 

 

জা ালপুে মপৌে শেরে স্ত্রীে সারবক মপ্রর ক 

অপু র য়ারক (২২) েুরেকার্ারতে েতযাে 

অরভর াগ পাওয়া মগরে এক  ুবরকে রবরুরদ্ধ। 

পরে তা াঁে লাশ ব্র্হ্মপুত্র নরদে নাওভাঙা চরে 

পুাঁরত োখা েয়। গতকাল  েলবাে োত সারড় 

১২িাে রদরক শেরেে নাওভাঙা চরেে  াটিে রনচ 

মেরক পুরলশ লাশটি উদ্ধাে করে। এ র্িনায় 

রনেত অপুে মপ্রর কাে স্বা ী আল আর নরক 

(২৬) মগ্রপ্তাে করেরে পুরলশ। পুরলশ ও স্থানীয় 

সূত্র জানায়, চাে বেে আরগ অপুে মপ্রর কাে 

সরে আল আর রনে রবরয় েয়। রবরয়ে রকেুরদন 

অপু মপ্রর কাে সরে সম্প ঘক োরখনরন। পরে 

তা াঁরদে  রধয ম াগার াগ েয়। এ রনরয় স্বা ী–স্ত্রীে 

 রধয অরনক ঝগড়াও েরয়রে। পরে 

বেৃস্পরতবাে োরত আল আর ন তা াঁরক মডরক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666239/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666239/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%87
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এরন েতযা করে লাশ চরেে  াটিরত পুাঁরত 

োরখন। 

 

12 1 July 20 
 

Prothom Alo 

1 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 years Not 
available 

Murdered Husband Rural নওগাাঁয় কাাঁভচ ভেকয় েুাঁভচকয় স্ত্রীকক হত্যা, 

স্বা ী লেক(থম  লকলা, ১ জুলাই ২০২০) 

 

নওগা াঁে রনয়া তপুে উপরজলায় মজবা খাতুন 

(১৮) নার ে এক তরুর্ীরক কা াঁরচ রদরয় খুাঁরচরয় 

েতযাে অরভর াগ উরঠরে স্বা ীে রবরুরদ্ধ। আজ 

বুধবাে সকারল উপরজলাে পাড়ইল ইউরনয়রনে 

ধানশা গ্রার  এ র্িনা র্রি। েতযাে র্িনায় মজবা 

খাতুরনে স্বা ী সালাে উজিনরক আিক করেরে 

পুরলশ। রবরয়ে পে মেরকই তা াঁরদে  রধয িন্দ্ব 

শুরু েয়। পারেবারেক কলরেে মজরে গত 

মসা বাে মজবাে ওপে শােীরেক রন ঘাতন চালান 

তা াঁে স্বা ী সালাে উজিন। ওই রদনই মজবা বাবাে 

বারড় রনয়া তপুে উপরজলাে ধানশা গ্রার  চরল 

আরসন। গতকাল  েলবাে রবরকরল সালাে 

উজিনও শ্বশুেবারড়রত আরসন। োরতে খাবাে 

মখরয় তা াঁো দুজন একই র্রে র্ু ারত  ান। আজ 

বুধবাে সকাল সারড় েয়িাে রদরক তা াঁরদে র্ে 

মেরক রচৎকারেে শব্দ শুরন মজবাে  া–বাবা 

মসখারন েুরি  ান। মভতে মেরক দেজা বন্ধ্ 

োকায় দেজা মভরঙ মভতরে মোরকন। মভতরে 

েুরক তা াঁো মদখরত পান সালাে উজিন মজবাে 

বুরকে ওপে উরঠ কা াঁরচ রদরয় গলায় আর্াত করে 

চরলরেন। গুরুতে আেত অবস্থায় মজবারক 

রনয়া তপুে উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে মনওয়া 

েরল কতঘবযেত রচরকৎসক জানান, োসপাতারল 

মপৌৌঁোে আরগই ম রয়টিে  ৃতুয েরয়রে। 

 

13 1 July 20 
 

Kaler Kantho 

30 June 
20 

Police 
Case 

Female  RMG 
worker 

30 years 38 years Murdered Husband Rural শ্বশুর বাভড়কত্ হাত্-পা দবাঁকধ স্ত্রীকক হত্যা! 

লাশ িাসল বনযার পাভনকত্ প্রকাকলর ক,  ১ 

জুলাই ২০২০) 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666208/%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666208/%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/01/929691
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/01/929691
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গাইবান্ধ্াে সুেেগরে নারস া আক্তাে (৩০) 

নার  এক গেৃবধূরক োত-পা মবাঁরধ েতযা কোে 

অরভর াগ পাওয়া মগরে। েতযাে পরে বনযাে 

পারনরত রন জ্জিত পাি মিরত লাশ মফরল 

পারলরয়রেন পাষন্ড স্বা ী।   া লা ও র্িনাস্থল 

সূরত্র জানা  ায়, উপরজলাে চোঞ্চল 

পাড়াসাদুয়া গ্রার ে শুকুে আলীে ম রয় নারস া 

আক্তাে েরবেরনে (৩০) প্রে  স্বা ীে সারে 

োড়াোরড় েরল োকায় গার ঘরে চাকুরে 

কেরতন। মসখারন চাকুরে কোকালীন স রয়  ধু 

র য়া (৩৮) নার  এক প্রবাসীে সারে নারস াে 

মপ্রর ে সম্পকঘ গরড় উরঠ। মপ্রর ে িারন  ধু 

র য়া মদরশ রফরে এরল প্রায় দুই বেে আরগ 

তারদে রবরয় েয়। গত  েলবাে সকাল ৮িাে 

 রধয তারদে মকান সাড়া শব্দ না মপরয় নারস াে 

ভাই জাোেীে আল সে করয়কজন বনযাে 

পারন মভরঙ ওই বারড়রত েুরক তারদে মদখা না 

মপরয় মখা াঁজাখুাঁজজ কেরত োরক। একপ ঘারয় 

 েলবাে রবকাল ৪িাে রদরক ওই বারড়ে ৫০ 

গজ দুরে পাি মিরত নারস াে োত-পা বা াঁধা 

লাশ মভরস উরঠ। এেপে খবে মপরয় সুেেগে 

োনা পুরলশ োত ৮িাে রদরক র্িনাস্থল মেরক 

নারস াে লাশ উদ্ধাে করে। এ র্িনায় নারস াে 

ভাই জাোেীে আল  বারদ েরয় বুধবাে োনায় 

একটি েতযা  া লা দারয়ে করেন। পুরলশ 

 য়নাতদরন্তে জনয লাশ  রগ ঘ মপ্রের্ করেরেন।  

 

14 1 July 20 
 

Jugantor 

30 June 
20 

News 
Report 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Attempt 
to murder 

Husbanf Rural পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রীর গাকয় লগুন 

ভেল স্বা ী প্র ুগান্তর  ১ জুলাই ২০২০) 

 

বগুড়াে কাোলুরত পেরকয়া মপ্রর  বাধা মদয়ায় 

স্বা ী আবুল কালা  আজাদ  ােরপরিে পে স্ত্রী 

মোজজনা মবগর ে (৩৫) গারয় আগুন রদরয়রেন 

বরল অরভর াগ পাওয়া মগরে।  কারজে সবুারদ 

আবুল কালা  আজাদ স্ত্রী ও সন্তানরদে রনরয় 

বগুড়া সদরেে মগাদােপাড়া এলাকায় ভাড়া 

https://www.jugantor.com/country-news/321725/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.jugantor.com/country-news/321725/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
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বারড়রত োকরতন। মসখারন এক ম রয়ে সরে 

আজারদে পেরকয়া মপ্রর ে সম্পকঘ গরড় উরঠ। 

রকেুরদন আরগ ওই ম রয়ে পরেবাে আজাদরক 

ধরে  ােরপি ও আিক োরখ। তখন মোজজনা 

মবগ  মসখারন রগরয় রনজ জজম্মায় তারক 

োরড়রয় আরনন। এেপে তাো কাোলুে শজতল 

গ্রার ে বারড়রত চরল আরসন। 

মোজজনাে বাবা আবদুে েে ান জানান, গত 

প্রায় এক  াস আরগ আজাদ আবারো ওই 

ম রয়ে সরে ম াগার াগ শুরু করেন। এ রনরয় 

মোজজনাে সরে আজারদে দাম্পতয কলে শুরু 

েয়। আজাদ  েলবাে মবলা ১১িাে রদরক ওই 

র্িনা রনরয় মোজজনারক  ােরপি কোে 

একপ ঘারয় রপরঠ আগুন ধরেরয় মদয়। এরত তাে 

রপঠ ঝলরস  ায়। মোজজনা  ন্ত্রর্ায় েিফি 

কেরলও তারক োসপাতারল ভরতঘ কো েয়রন। 

খবে মপরয় রতরন (বাবা) স্থানীয় জনপ্ররতরনরধে 

সের ারগতায় ম রয়রক উদ্ধাে করেন। এেপে 

তারক বগুড়া শজজর ক োসপাতারল ভরতঘ কো 

েয়। িতস্থান মেরক শুধু পারন ঝেরে। আবদুে 

েে ান আেও জানান, জা াই আজারদে  া া 

ও  া ারতা ভাই সেকারে দরলে প্রভাবশালী 

মনতা এবিং জনপ্ররতরনরধ। তাই রতরন োনায় 

 া লা করেনরন। র্িনাটি কারো কারে প্রকাশও 

করেনরন। ম রয় সসু্থ েরল রতরন এ বযাপারে 

আইনগত বযবস্থা রনরবন। কাোলু োনাে ওরস 

জজয়া লরতফুল ইসলা  জানান, কাউরক আগুন 

রদরয় েতযা মচষ্টাে র্িনা তাে জানা মনই। মখা াঁজ 

রনরয় বযবস্থা মনয়া েরব। 

15 30 June 20 
 

Kaler Kantho 

29 June 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 32 years 
& 

30 years 

Not 
available 

Murdered 
&  
 
Suicide 

Husband Urban  ঠবাভড়য়ায় েইু গৃহবধূর অপ ৃতু্য  প্রকাকলর 

ক,  ৩০ জুন ২০২০) 

 

রপরোজপরুেে  ঠবারড়য়ায় শারকলা মবগ  (৩২) 

ও নাজ া মবগ  (৩০) নার  দুই গেৃবধূে লাশ 

উদ্ধাে করেরে পুরলশ। রনেত শারকলা মপৌেসভা 

র রুখালী সড়রকে  ুরচপাড়া  েোে ম া. 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929311
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োসান র্ো ীে স্ত্রী। মস পাশ্ব ঘবতী ভাণ্ডারেয়া 

উপরজলাে েরের্পালা গ্রার ে কাইয়ু  

োওলাদারেে ম রয়। ওই দম্পরতে ৮  ারসে 

একটি কনযাসন্তান েরয়রে। অপেরদরক, গেৃবধূ 

নাজ া মবগ   ঠবারড়য়া উপরজলাে টিয়ােখালী 

গ্রার ে করবে োওলাদারেে স্ত্রী। মস দইু সন্তারনে 

জননী। রনেত শারকলাে ভাই মলাক ান মোরসন 

অরভর াগ করেন, তাে মবারনে স্বা ী 

মসৌরদরফেত োসান র্ো ী  াদকাসক্ত। দীর্ ঘরদন 

ধরে এ রনরয় আ াে মবারনে সারে স্বা ীে প্রায়ই 

কলে চরল আসরেল। আ ারদে ধাের্া এে মজে 

ধরে োসান আ াে মবানরক পরেকরিতভারব 

েতযা করে। এেপে মস এ র্িনা আত্মেতযা কো 

প্রচাের্া চালায়।  অপেরদরক, গেৃবধূ নাজ া 

পারেবারেক কলরেে মজে ধরে  েলবাে 

মভােোরত র্রে েরিত কীিনাশক পান করে। 

পরে োপাতারল রনরয় আসাে আরগই তাে  তুৃয 

েয়। পুরলশ খবে মপর  স্বা ীে বসতর্রেে 

বাোো মেরক ওই গেৃবধূে লাশ উদ্ধাে করে। 

  ঠবারড়য়া োনাে ওরস  াসদুুিা ান র লু 

জানান, দুই গেৃবধূে লাশ উদ্ধারেে র্িনায় 

োনায় পেৃক দুটি অপ ৃতুয  া লা দারয়ে কো 

েরয়রে।  য়নাতদরন্তে জনয লাশ  রগ ঘ পাঠারনা 

েরয়রে। 

16 29 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

28 June 
20 

Police 
Case 

Male Student 20 years Not 
available 

Suicide Father Rural বাবা- াকয়র সা কন দপকে ছুভর েুভককয় 

দছকলর লত্মহত্যা প্রবাললাকেশ থভত্ভেন  ২৯ 

জুন ২০২০) 

 

বযবসাে িাকাে রেসাব চাওয়ায় রনজ মপরি েুরে 

েুরকরয় আত্মেতযা করেরে ফরেদ (২০) নার  

এক  বুক। গাজীপুরেে শ্রীপুে উপরজলাে 

োজাবাড়ী ইউরনয়রনে রচনাশুকারনয়া গ্রার  এ 

র্িনা র্রি।  েরববাে সন্ধ্যায় রনেরতে রনজ 

বারড়রত এ র্িনা র্রি। রনেত ফরেদ ওই গ্রার ে 

ম াজাফ্ফে মোরসরনে মেরল।  শ্রীপেু োনাে 

অরফসাে ইনচাজঘ (তদন্ত)  রনরুিা ান 

file:///C:/Users/Asus/Desktop/BLAST/DV_GBV_VAC/bd-pratidin.com/country/2020/06/29/543649
file:///C:/Users/Asus/Desktop/BLAST/DV_GBV_VAC/bd-pratidin.com/country/2020/06/29/543649


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegatio
n by 

Area News Headlines & Short Summary 

জানান, সম্প্ররত কা াঁঠারলে বযবসা কোে জনয 

ফরেদ তাে বাবাে কাে মেরক পা াঁচ োজাে িাকা 

মনন। রকন্তু ওই বযবসায় তাে মলাকসান েয়। 

েরববাে দুপুরে ওই িাকাে রেসাব চান তাে বাবা। 

এ রনরয় ফরেরদে সরে তাে বাবাে কো 

কািাকাটি েয়। এক প ঘারয় উরেজজত েরয় 

বাবা- া’ে সা রনই ফরেদ তাে মপরিে ডান 

পারশ েুরে েুরকরয় মদয়। পরে স্বজনো তারক 

উদ্ধাে করে স্থানীয় োসপাতারল রনরয় মগরল 

রচরকৎসক ফরেদরক  ৃত মর্াষর্া করেন।  

 

ARTICLE 

৯৯৯-এ কল দবকড়কছ ৩ গুে, দবকড়কছ নারী ভন ষাত্ন (থম  লকলা  ২ জুলাই ২০২০) 

স্বা ীে  ােধরে পারশে ফ্ল্যারি আশ্রয় রনরয়রেরলন এক নােী। তারতও রনস্তাে ম রলরন। মসই ফ্ল্যারিে দেজায় রগরয়ও ধাক্কা রদজেরলন স্বা ী। ূঢ়ভভারব বাসায় রফরে আসরত বলরেরলন। 

আবােও  ােধরেে রশকাে েরত পারেন এ ন আশঙ্কায় পুরলরশে িােস্থ েন ওই নােী। জাতীয় জরুরে মসবা ৯৯৯–এ মফান রদরল পুরলশ এরস পরেরস্থরত সা াল মদয়। এ র্িনা গত ১২ ম  

োজধানীে কলযার্পুরেে একটি বাসাে। তরব বযজক্তগত সুেিাে প্ররে ভুক্তরভাগী নােী বা তা াঁে স্বা ীে পরেচয় প্রকাশ কো েয়রন। শুধু কলযার্পুরেে ওই র্িনাই নয়, জাতীয় জরুরে মসবাে 

নম্বরে ম   ারস গেৃরববারদে এ ন ৯৩৪টি মফান এরসরে। মকাোও স্বা ী-স্ত্রীে কলে, মকাোও ভাইরবারনে, আবাে মকাোও রশশুে ওপে রন ঘাতন। অেচ গত বেরেে ম   ারস এই সিংখযা 

রেল ৪৯১। করোনাভাইোরসে প্রাদুভঘাব শুরু েওয়াে পে রবশ্ববযাপী নােীে ওপে সরেিংসতা মবরড়রে। বািংলারদরশও এে প্রভাব েরয়রে। গত বেরেে জানুয়ারে মেরক জনু  াস প ঘন্ত নােী 

ও রশশুে ওপে রন ঘাতরনে ২ োজাে ১৬১টি মফান এরসরেল জাতীয় জরুরে মসবা ৯৯৯ নম্বরে। এ বেরেে ২২ জনু প ঘন্ত মসই সিংখযা প্রায় রতন গুর্ মবরড় েরয়রে ৫ োজাে ৭০৭। 

শুধু স্বা ী-স্ত্রীে ঝগড়া নয়, ভাইরবারনে  রধয ঝগড়াে পেও পুরলরশে সোয়তা মচরয়রেন মকউ মকউ। এ নই এক র্িনা র্রি গত ৭ ম  োজধানীে ভািাোে মচয়াে যানবারড় এলাকায়। 

রনরজে মবানরক রপটিরয় একটি করি আিরক মেরখরেরলন ভাই। পরে ৯৯৯–মত মফান রদরল পুরলশ রগরয় মবানরক উদ্ধাে করে।  গত বেরেে েয়  ারস নােী ও রশশুে ওপে রন ঘাতরনে 

মফান রেল ২ োজাে ১৬১ টি। এ বেরেে েয়  ারস মসই সিংখযা ৫ োজাে ৭০৭। মফানকরলে পরেসিংখযান এবিং রবরভন্ন বযরতক্র  র্িনা সিংেির্ করেন ৯৯৯–এে ইনস্ট্রাক্টে এ  এন 

অরনক। রতরন প্রে  আরলারক বরলন, করয়কটি র্িনাে মিরত্র মফান মপরয় র্িনাস্থরল রগরয় পুরলশরক রবপারকও পড়রত েরয়রে। ১৩ এরপ্রল োত সারড় ১২িায় ধান জন্ড মেরক এক 

প্ররতরবশী মফান করে জানান, তাাঁে পারশে ফ্ল্যারি স্ত্রীরক  ােধে কেরেন স্বা ী। রচৎকাে–মচাঁ চার রচরত তা াঁো র্ু ারত পােরেন না। রবষয়টি ধান জন্ড োনাে পুরলশরক জানারল তাো 

র্িনাস্থল  ায়। তখন স্বা ী-স্ত্রী দুজনই চড়াও েন পুরলরশে ওপে। তা াঁো রনরজো অরভর াগ করেনরন, তােপেও পুরলশ মকন এরসরে, এে জবাব চান। একপ ঘারয় প্ররতরবশীে সোয়তায় 

রবষয়টিে  ী ািংসা কেরত েয় পুরলশরক। নাগরেরকে ম রকারনা জরুরে প্ররয়াজরন  ুরঠারফান মেরক ৯৯৯–এ রবনা পয়সায় মফান কেরত পারেন। প্ররতরদন ২৪ র্ণ্টা চালু োরক এই মসবা। 

৯৯৯ সারভঘরসে প্ররশরিত ক ীো প্ররয়াজন অনু ায়ী ফায়াে সারভঘস, পুরলশ বা অযামু্বরলন্স মসবা প্রদানকােীে সরে ম াগার াগ করেরয় মদন। ৯৯৯ নম্বরে মকউ মফান কেরল স সযাে 

ধেন, না -পরেচয় ও টঠকানা মজরন বযবস্থা মনওয়া েয়। ২০১৭ সারল এই মসবা চালু েওয়াে পে মেরক এখন প ঘন্ত ২ মকাটি ৭৬ লাখ ৩৩৫টি মফান এরসরে। এগুরলাে  রধয ৭৮ দশর ক 

৩২ শতািংশ বা ১ মকাটি ৬২ লাখ ৬১ োজাে ৪৮৪টি করল মকারনা মসবা মদওয়া েয়রন। মকারনা কাের্ োড়াই এসব কল কো েরয়রেল। মসবা মদওয়া েরয়রে ৪৫ লাখ ৩ োজাে ৮৫১টি 

করলে রবপেীরত। জাতীয় জরুরে মসবা ৯৯৯–এে প্রধান ও পুরলরশে অরতরেক্ত উপ োপরেদশ ঘক তবােক উোে প্রে  আরলারক বরলন, করোনাভাইোরসে প্রাদুভঘাব শুরু েওয়াে পে 
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প্রে  রদরক তা াঁো ভাইোস–সিংরিষ্ট রবরভন্ন কল পাজেরলন।  ানুষ মোিখারিা রবরভন্ন তেয জানরত চাইরেল। প্রায় ৪ লাখ ১৮ োজাে ১৩৫টি এ ন করল ১৮ োজাে ৪০৩টি জায়গায় পুরলশ 

সদসযরক পাঠারত েরয়রে। করোনাে জনয অনযানয েিলাইন চালু েওয়াে পে এই সিংখযা কর  এরসরে। 

মজন্ডাে রবরশষজ্ঞ মফেরদৌরস সুলতানা নােী ও রশশুরদে ওপে রন ঘাতন মবরড়  াওয়াে মপেরন  ো ারেে রবরশষ পরেরস্থরতে করয়কটি রদরকে কো বলরেন। তা াঁে  রত, কাজ োরেরয় 

মফলায় অরনরকই খাবারেে  রতা ম ৌরলক চারেদাে টঠক রতা মজাগান রদরত পােরেন না। অরনরকেই ক ঘরিরত্রে অরনজিত পরেরস্থরত েতাশা ও অরস্থেতা বারড়রয় রদরয়রে। এ োড়া 

পরেবরতঘত পরেরস্থরতরত অরনরকই গেৃক ী বাদ মদওয়ায় গেৃকাজ মবরড় মগরে। এরতও পরেবারেে সদসযরদে ওপে চাপ মবরড়রে। এসব কােরর্ই সরেিংসতা বাড়াে পরেসিংখযান পাওয়া 

 ারে। 

How long will women be punished for their ambitions? (By Shuprova Tasneem, Daily Star, opinion, 26 June 20) 

"In life, your parents come first, after the Great and most Benevolent Allah. They are the greatest blessing and safest shelter. Because of the mercy of Allah and the 

sacrifices of my parents, because of their prayers, advice, courage, discipline, love, affection, encouragement—for standing next to me like mountains through all my 

troubles—I have been able to earn my Bachelor's degree from the Oxford of the East, Dhaka University." This is a rough translation of a post from Sumaya Khatun's 

Facebook, dated December 7, 2019, along with pictures from the 52nd convocation of Dhaka University (DU). Sumaya spoke of how her father had been the driving 

force behind her education, and how much she wished he had seen her graduate (he passed away three months earlier). She wrote of how hard it was to lose her little 

sister, only 12 years old, in 2013, and still carry on—"my Suraiya", she called her. At the time of her Facebook post, she was studying for a Masters' degree in Islamic 

Studies at DU, which she later passed with distinction. Sumaya had wanted to go on to study for the BCS exams. She was a 26-year-old from Jessore who, in a way, 

embodied our ideal of the middle-class Bangladeshi woman—pious, educated, hardworking, devoted to her family. Not the sort of girl you would expect to have trouble 

for being too "ambitious", or for not "knowing her place". 

ককরানায় মাক ভন ধষ ষে, স্বা ীর পীড়নপ্রনাজনীন লেত্ার   থম  লকলা  ২৮ জু ন ২০২০) 

 

ম রয়টিে খবেিা পড়াে পে মেরকই একঝিকায় ভাবনািা চরল মগল র্িনাে টঠক আরগে স রয়। ম রয়টি রনিয় বাবাে কো ভাবরতই ভাবরতই তাে কাপড়রচাপড় বযারগ গুরেরয় 

রনজেল। েয়রতা ভাবরেল, োকাে রচরকৎসরকো বাবারক রনরয় ভেসা মদরবন মতা! েয়রতা ভাবরেল,  ারয়ে সরে বাবাে মদখভারল মস আরগে মচরয় আেও নজে মদরব। রচরকৎসরকে 

পো রশ ঘে সবিুকু অিরে অিরে পালন কেরব। নানা ভাবনা রনরয় বযাগ মগাোরত োকা ম রয়টি রনিয় কিনাও করেরন বাবাে সরে আে মদখা েরব না। ১২ জনু লক্ষ্মীপুে সদে 

উপরজলাে নব  মশ্ররর্ে এই ম রয়রক (১৫) ধষ ঘরর্ে পে শ্বাসরোরধ েতযা কো েয়। ওই রদন সকারলই নানাবারড় মেরক ম রয়টি রনজ বারড়রত আরস। বাবা কযানসারেে মোগী।  া তারক 

নানাে বারড় মেরখ রচরকৎসাে জনয বাবারক রনরয় োকায় আরসন। অসসু্থ বাবারক োসপাতারল মদখভারলে জনয ম রয়টিরক োকায় রনরয় আসাে রসদ্ধান্ত েয়। োকায়  াওয়াে প্রস্তুরত 

মনওয়াে জনয মস বারড় আরস। বারড়রত একা মপরয় ধষ ঘরর্ে পে তারক েতযা করে দবুৃ ঘেো। খবেিা পড়াে পে মেরক অরচনা ম রয়িাে সরে এ র্িনা না র্িরল কী েরত পােত, মসসব 

অসম্ভব কিনাে রদরক  নিা বােবাে েুরি  াজেল। ম রয়িা রবচাে পারব মতা? কিনাে ভাবনা বাস্তরব এরস ধাক্কা খায়। রবষর্্ন  নিারক প্রকৃরতে শাজস্তে প্রতযাশাে কারে স প ঘর্ কেরত 

ইো করে। ম ন ঐশ্বরেক শাজস্তে রবধান রদরত োজজে মোক প্ররতরশারধে মদবী মনর রসস। তরলায়াে, দা াঁরড়পাো রদরয় রচজত্রত রগ্রক মদবী রনদঘয়ভারব দ ন করুক দুরষ্টে।  ারত ম রয়টিই 

েয় মশষ অপোরধে র্িনা। সরেিংসতাে আরধকয মদরখ, এ ন ভয়াবেতা মদরখ রবপ ঘস্ত  রন কখরনা কখরনা প্ররতরশারধে জনয একজন মনর রসরসে আগ রনে প্রাে ঘনা মজরগ ওরঠ। 

এত সব ভাবনাে  রধয  া াঁো ১২ জনু তারেখিাে রদরক তারকরয় ভাবরেন, ‘এই স রয়ও  ানুষ এত নশৃিংস েরত পারে!’ তা াঁরদে  ন আেও ভাোক্রান্ত কোে জনয এ ন ভয়াবে তেয আেও 

েরয়রে। সরতযই তাই! ‘এই স য়’ বলরত করোনাভাইোস পরেরস্থরত। রবশ্বজরুড় চল ান এই দুর ঘারগ অরনিয়তা, আতঙ্ক আে অে ঘবনরতক সিংকরিে  রধয  ানুষ  খন স্বাভারবক 

জীবন াপরনে জনয ো–রপরতযশ কেরে, তখন করোনাভাইোস পরেরস্থরতরত রকেু অপোধী রনরি ঘধায় রন ঘাতন–নশৃিংসতা করেই চলরে। অপোরধে  াত্রা ও মিরত্রে মেেরফে েরলও 

অপোধ োর রন। মবসেকারে সিংস্থা  ানুরষে জনয ফাউরন্ডশন (এ রজএফ) জারনরয়রে, লকডাউরনে স য় গত ম   ারস ৩১ রদরন মদরশে ৫৩টি মজলায় ১৩ োজাে ৪৯৪ জন নােী ও 

রশশু সরেিংসতাে রশকাে েরয়রে। ৫৩ োজাে ৩৪০ জন নােী ও রশশুে সরে মফারন কো বরল এই তেয সিংগ্রে কো েয়। এই মিরলরফারনক জরেরপ বলা েয়, নােী ও রশশুে ওপে 

রন ঘাতরনে োে মবরড়রে ৩১ শতািংশ। গত ম   ারস ১৯ রশশু–রকরশােী ধষ ঘরর্ে রশকাে েরয়রে। এ োড়া ১৮ জনরক ধষ ঘরর্ে মচষ্টা কো েরয়রে। ২১টি অপেেরর্ে র্িনা র্রিরে। এে  রধয 

১৯ জন ম রয়। ১৩টি ম রয়রশশু ও ৬টি মেরলরশশুরক েতযা কো েরয়রে। ত্রার্ রনরত রগরয় রতনজন ম রয় ম ৌন েয়োরনে রশকাে েরয়রে। 
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https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665598/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8


‘ল ার দ কয়র জনয দোয়া করকবন’ 

 

লক্ষ্মীপুরেে ম রয়টিে  া লাে রবষরয় জানরত প্রে  আরলাে লক্ষ্মীপেু প্ররতরনরধ এ রব এ  রেপরনে কাে মেরক ম রয়টিে  ারয়ে  রুঠারফান নম্বে মজাগাড় কেলা । মফারন কো বলাে 

আরগ কী জজরজ্ঞস কেব  রন  রন গুরেরয় রনলা । রসদ্ধান্ত রনলা , ম রয়টিরক রনরয় আরবরগে কো তুরল সদয সন্তানোো  ারক ঝেঝে করে কা াঁদাব না। মফান করে পরেচয় রদরয় 

ম রয়টিে  া লাে অবস্থা জানরত চাইলা । ম রয়টিে  া জানারলন, এখন প ঘন্ত সরেেভাজন চােজনরক পরুলশ আিক করেরে। আপরন কারক সরেে করেন? জবারব বলরলন, ‘আর  

কাউরক সরেে করে না।  া লায় অজ্ঞাতনা া বযজক্তরদে আসার  কো েরয়রে। মকউ রকেু মদরখরন, মকউ রকেু বলরত পারেরন। আর  ওে বাবারক রনরয় রেলা  োকায়। ম রয় ওই রদনই 

নানাে বারড় মেরক বাসায় মগল। পেরদন ১৩ জনু আ াে এক চাচা–শ্বশুরেে সরে ওে োকায় আসাে কো।’  া বরল চলরলন, ‘সকাল নয়িায়ও ওে সরে আ াে কো েরয়রে। মবলা 

রতনিায় শুরন, ম রয় মনই। ওে দারদ দুপুরেে খাবারেে জনয ডাকরত রগরয় মদরখ এই অবস্থা!’ ম রয়টিে  ারয়ে কাে মেরক জানলা , ম রয়টিে লারশে কারেই পরড় রেল বাবাে কারে 

 াওয়াে জনয গুরেরয় োখা বযাগটি। ম রয়টিে  া জানারলন, খবে মপরয় তা াঁো োকা মেরক গ্রার   ান। মসখারন দাফন মশরষ আবাে োকায় রফরে এরসরেন। োজধানীে  োখালীরত 

অবরস্থত জাতীয় কযানসাে গরবষর্া ইনরেটিউি ও োসপাতারল ম রয়টিে বাবা ভরতঘ েরয়রেন। তা াঁে  জস্তরে কযানসাে। রতন সন্তারনে  রধয ম রয়টি রেল বড়। োসপাতারল তা াঁরদে সরে 

এখন ম রয় (১০) ও মেরল (১) েরয়রে। এলাকাে মলাকজন আে আত্মীয়স্বজরনে সোয়তা রনরয় রচরকৎসা কোরেন রদন জেু স্বা ীে। বলরলন, ‘ম রয়ে বাবাে এই অবস্থা, আে ম রয়িাও 

নাই। আ াে ম রয়িাে জনয আপনাো মদায়া কেরবন। খুরনো ম ন শাজস্ত পায়।’ 

 

রনরজে বারড়রত ম রয়ে ধষ ঘর্ ও েতযাে রশকাে েওয়াে র্িনা পরেবােটিে জনয দগদরগ র্া েরয় োকরব বেু বেে—মকারনা সরেে মনই। েয়রতা োজােবাে তা াঁো আফরসাস কেরবন, এিা 

না কেরল, ওিা না কেরল এই র্িনা র্িত না।  রন েরব,  া র্রিরে তা দুঃস্বপ্ন, র্ু  ভাঙরলই আবাে সব  া রেল তা–ই েরব। ম  ন ১৮ বেে আরগে আনরফইেফুল েরবে মকারন বা 

োরলে ফ্র্যাকচাডঘ রসরন াে মে চরেত্রটিরক মদখা রগরয়রেল র্িনা পারে মফলাে তীব্র্ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কেরত। ২০০২ সারল রেচাডঘ রগয়াে আে ডায়ান মলইন অরভনীত েরলউরডে 

আনরফইেফুল েরবরত মদখা  ায় মকারনে ভূর কায় অরভনয় কো ডায়ান মলইন োস্তায় েঠাৎ এক  ুবরকে সরে মদখা েওয়াে মজরে রবপ ঘরয় পরড়ন। এ রনরয় পরে রতরন আফরসারসে 

সরে ভারবন, ‘ইশ্!  ুবরকে সোয়তাে আ ন্ত্রর্ প্রতযাখযান করে রতরন  রদ চরল আসরতন!’ 

আে  ারকঘন পযাোসাইরকালজজকযাল রিলাে ফ্র্যাকচাডঘ রসরন ায় দুর্ ঘিনায় স্ত্রী ও রশশুকনযাে  ৃতুযে র্িনা ম রন না রনরয় মে অসম্ভব সব কাণ্ড র্িারত োরক। জীবন সরতয রসরন াে 

মচরয়ও অরনক কটঠন, অরনক নশৃিংস। তা না েরল দুর ঘারগে এই অবরুদ্ধ স রয় ম রয়টিে এ ন  তুৃয রনরয় আ ারদে রবষর্্নতা আে মবদনাে  রধয আেও অরনক উদােের্ োজজে 

কেরত েরতা না। আপরন  খন এই স রয় আপনাে রশশুকনযাে সুেিা ও রনোপোরক সবরচরয় অগ্রারধকাে রদরয় র্েবেী স য় কািারেন, তখন মকোনীগরে ১০ বেে বয়সী এক রশশু 

ত্রার্ মনওয়াে জনয সেল রবশ্বারস চরল  ায় অনয মলারকে রপেু রপেু। ত্রার্ মদওয়াে কো বরল রশশুটিরক র্রে আিরক ধষ ঘর্ কো েয়। র্িনাটি র্রি এরপ্ররলে প্রে  সপ্তারে লকডাউরনে 

 রধয। 

গত ২৩  াচঘ  য় নরসিংরেে গফেগা াঁও উপরজলায় ১৬ বেে বয়সী রকরশােীরক ধষ ঘরর্ে পে েতযা করে গারে লাশ ঝুরলরয় োখা েয়। ওই র্িনায়  ুয়াজ্জিনসে রতনজনরক আিক করে 

পুরলশ।  ারচঘে মশষ সপ্তারে জা ালপুরে মকারভড–১৯ আক্রান্ত মোগী তোরশে কো বরল পুরলশ পরেচরয় র্রে েুরক এক রকরশােীরক তুরল রনরয় গর্ধষ ঘর্ কো েয়। চাে বেে বয়সী 

রনরজে ম রয়রক ধষ ঘরর্ে  া লায় এক বাবারক গত ২৬  াচঘ  রশারেে সদে উপরজলা মেরক মগ্রপ্তাে কো েয়। 

‘জীবকনর অকনক চাওয়া–পাওয়ার কবর ভেলা ’ 

এক  াস ধরে মফসবকু ম রসোরে শদরনক স কাল–এে রনজস্ব প্ররতরবদক সাজজদা ইসলা  পারুরলে (৩৫) সরে কো েয়। তা াঁে স্বপ্নভরেে কোগুরলা শুরন। তা াঁে জতুা পারয় গরলরয় 

কষ্টিা উপলরি করে। রবরয়ে এক  ারসে  রধয স্বা ী শদরনক  ুগান্তে–এে প্ররতরবদক মেজাউল করে  ওেরফ োবন (৩৭) রববােরবরেদ মচরয়রেন। লকডাউরনে  রধয স্ত্রীরক একা োকাে 

ভাড়া বাসায় মেরখ রতরন অবস্থান কেরেরলন কুরড়গ্রার ে রচল ােী উপরজলাে পাত্রখাতা েে ান োজজে গ্রার  রনজ বারড়রত। স্বা ী মকন রবরেদ চাইরেন, তা মফারন একারধকবাে 

জানরত মচরয়ও সদুেে পানরন। পরে স্বা ী ও শ্বশুেবারড়ে মলাকজরনে সরে কো বলাে জনয গত ৫ ম  অযামু্বরলন্স ভাড়া করে ওই গ্রার   ান পারুল। পরে োকায় রফরে ১১ ম  

োরতেজঝল োনায় স্বা ীসে পা াঁচজনরক আসার  করে ম ৌতুরকে কােরর্ রন ঘাতন ও ভ্রূর্ েতযাে অরভর াগ জারনরয়  া লা করেন। 



 ানুরষে জনয ফাউরন্ডশন প্রকারশত প্ররতরবদরন বলা েরয়রে, ম   ারস রন ঘাতরনে রশকাে নােী ও রশশুে  রধয ১১ োজাে ২৫ জন অে ঘাৎ ৯৭ দশর ক ৪ শতািংশ নােী পারেবারেক 

সরেিংসতাে রশকাে েরয়রেন। সবরচরয় মবরশ রন ঘাতন র্রিরে স্বা ীে োরত। 

পাভরবাভরক সভহলসত্ার  কধয  ানভসক ভন ষাত্কনর ভশকার হকয়কছন ৪৫ শত্ালশ নারী, ৪ হাজার ৯৪৭ জন। এ ছাড়া অম ষননভত্ক কারকে ভন ষাত্কনর ভশকার হকয়কছন ৩ 

হাজার ৫৮৯ জন প্র৩৩ শত্ালশ), শারীভরক ভন ষাত্কনর ভশকার হকয়কছন ২ হাজার ৮৫ জন প্র১৯ শত্ালশ) এবল দ ৌন ভনপীড়কনর ভশকার হকয়কছন ৪০৪ জন প্র৪ শত্ালশ)। 

পারুরলে কো  া লাে এজাোে অনুসারে, গত ২ এরপ্রল তা াঁরদে রবরয় েয়। রবরয়ে পে মেরকই স্বা ীে একারধক অবনরতক সম্পরকঘে কো রতরন জানরত পারেন এবিং শােীরেক– ানরসক 

রন ঘাতরনে রশকাে েন। রবরয়ে পেই স্বা ী পারুরলে বাবাে কাে মেরক ফ্ল্যাি বা নগদ ৫০ লাখ িাকা এরন রদরত বরলন। পারুল জানান, োকাে এক প্রারন্ত তা াঁে বাবাে বারড় োকরলও শুধু 

তা াঁে জনয রতরন মকন ওই বারড় রবজক্র কেরত বলরবন! ৫ ম  রতরন স্বা ীে গ্রার ে বারড়  াওয়াে পে স্বা ীে পরেবারেে মলাকজন তা াঁরক  ােধে করেন। তা াঁে সরে োকা স্থানীয় 

সািংবারদরকো তা াঁরক উদ্ধাে করে রচল ােী উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে রনরয়  ান। পরেে রদন রতরন োকায় রফরে আরসন এবিং অসসু্থ েরয় পরড়ন। ওই স রয় তা াঁে গরভঘে ভ্রূর্ নষ্ট েরয় 

 ায়। 

স্ত্রীে অরভর াগরক র েযাচাে উরেখ করে  ুরখাশ উরমারচত েরব বরল রনরজে মফসবুক মপারে জারনরয়রেন স্বা ী মেজাউল। কো বলাে একপ ঘারয় পারুল আরিপ করে বলরলন, 

‘জীবরনে অরনক চাওয়া–পাওয়াে স্বপ্ন কবে রদরয় রদলা  আপু। আর   া েরত রগরয়ও পােলা  না। আে ্! এ ম  কী করষ্টে, মক রন মবাঝাই। মকউ মবারঝ না! আর  আে োসরত চাই না 

আপু। আ াে োরস আ াে কাল। আর  অরনক খুরশ েরয়রেলা । আ াে সব খুরশ মকরড় রনল।’ 

গত ২৮ এরপ্রল প্রকারশত জারতসিংর্ জনসিংখযা তেরবরলে (ইউএনএফরপএ) প্ররতরবদরন করোনাভাইোস পরেরস্থরতরত রবশ্বজরুড় লকডাউরনে  রধয পারেবারেক সরেিংসতাে র্িনা ২০ 

শতািংশ মবরড়রে বরল ধাের্া মদওয়া েয়। 

পারেবারেক রন ঘাতরনে রশকাে েওয়াে কো তুরল ধেরত রগরয় োকাে এক গেৃবধূ জানারলন, এই লকডাউরন শদনজেন কাজ আে শ্বশুে–শাশুরড়ে  ত্ন কো রনরয় স্বা ীে সরে তা াঁে প্রায় 

প্ররতরদন কলরেে র্িনা র্রিরে। স্বা ী প্ররতটি কারজ তা াঁে খুাঁত ধেরতন। অনয স রয়ে মচরয় লকডাউরনে স য় বারড়রত কারজে চাপও মবরশ রেল। প্ররতটি রবষরয় স্বা ীে খবেদারে তা াঁে 

কারে অসেনীয় লাগত। রবরশষ করে একরদন শ্বশুেরক খাবাে রদরত মদরে কো রনরয় স্বা ী তা াঁরক অকেয ভাষায় গারলগালাজ করেন। 

নােীবাদী প্ররশির্ মকন্দ্র প্রাগ্রসে–এে রনব ঘােী পরেচালক (সম্মানসচূক) ফওজজয়া মখােকারেে  রত, লকডাউরন বারড়রত োকা পরুুষটি পারেবারেক সব কারজ রনরজে রনয়ন্ত্রর্ প্ররতষ্ঠাে 

মচষ্টা করেরেন।  রতে অর ল মেরক কলে, সিংর্াত ও রন ঘাতরনে র্িনা র্রিরে। 

গর্ াধযর  প্রকারশত খবে মেরক জানা মগরে, গত ২৭  াচঘ রসোজগরেে োয়গে উপরজলায় ঝগড়াে মজে ধরে এক বযজক্ত অযারসড েুরড় তা াঁে স্ত্রীে  ুখ ঝলরস মদন। পারেবারেক িরন্দ্বে 

মজরে ৪ জনু ম ৌলভীবাজারেে শ্রী েল উপরজলায়  া–ম রয় খুন েন। পারেবারেক িরন্দ্বে কােরর্ জয়পেুোরিে আরক্কলপেু উপরজলায় রবরয়ে  াত্র মদড়  ারসে  রধয ১৯ জনু স্বা ী ও 

স্বা ীে প্রে  স্ত্রীে োরত খুন েন এক গেৃবধূ। ২০ জনু রসোজগরে ম ৌতুরকে কােরর্ গেৃবধূরক েতযাে অরভর ারগ মগ্রপ্তাে েন স্বা ী ও ননদ। 

 ানুরষে জনয ফাউরন্ডশরনে রনব ঘােী পরেচালক শােীন আনার ে  রত, দুর ঘারগ নােীে অরভজ্ঞতা েয় অনযরদে মচরয় রভন্নভারব। করোনাভাইোরসে কােরর্ পরেবরতঘত পরেরস্থরতরত 

আরে ঘক অরনিয়তাে  রুখা ুরখ েরে পরেবােগুরলা। বারড়ে উপাজঘনকােী পুরুষ এই অরনিয়তাে মিাভ প্রকাশ কেরত রগরয় পরেবারেে নােী সদসযটিরক শােীরেক– ানরসক রন ঘাতন 

কেরেন। 

ব্র্যাক জারনরয়রে, লকডাউরনে স রয় ১১টি মজলায় পরেচারলত সিংস্থাে জরেরপ ৩২ শতািংশ  ানুষ বরলরেন, তাাঁরদে পরেবাে ও পাড়ায় কাজ োরেরয় অেবা আয় কর   াওয়ায় 

পারেবারেক রন ঘাতন মবরড়রে। 



‘দ কয়টের দকউ দনই’ 

গত ৮ ম  ১৫ বেে বয়সী এক গেৃক ী োজধানীে বাড্ডা োনায় গেৃকতঘাে রবরুরদ্ধ ধষ ঘরর্ে  া লা করে। এজাোরে ম রয়টি জানায়, জানুয়ারে  ারস ওই বারড়রত কারজ ম াগ মদওয়াে পে 

মেরক ২৪ এরপ্রল প ঘন্ত তারক একারধকবাে ধষ ঘর্ করেন গেৃকতঘা মতৌরেদুল ইসলা । ধষ ঘরর্ে ফরল মস এখন দুই  ারসে অন্তঃসত্ত্বা। পুরলশ ওই গেৃকতঘারক ৯ ম  মগ্রপ্তাে করে। 

ম রয়টিে সরে ম াগার াগ কো সম্ভব েয়রন। তারক সেকারে আশ্রয়রকরন্দ্র োখাে কো জারনরয়রে বাড্ডা োনাে পুরলশ। তরব ম রয়টি বড় েরয়রেল োজধানীে জেুাইন এলাকায়। 

মসখানকাে এক বারসোে সরে কো বলাে সুর াগ েরয়রে। রুরবনা নার ে ওই বারসো জানান, ম রয়টিে  া–বাবা, ভাই–মবান, আত্মীয়স্বজন—মকউ মনই। এে–তাে বাসায় বড় েরয়রে। 

রতরন মোিরবলা মেরকই ম রয়টিরক মদরখরেন। মকউ মনই বরল ম রয়টিরক তা াঁো মেরেে মচারখ মদখরতন। জানুয়ারে  ারস মতৌরেদুল ইসলার ে স্ত্রী এরস ম রয়টিরক রনজ বারড়রত মেরখ 

লালন–পালন কোে কো বরল রনরয়  ান। ম   ারস তা াঁো জানরত পারেন, ম রয়টি ধষ ঘরর্ে রশকাে েরয়রে। রুরবনা বরলন, ‘আপনাো সািংবারদরকো দযাইরখন, ম রয়িা ম ন রবচাে পায়। 

এরত  ম রয়িাে জনয অরনক  ায়া লারগ। ওই মলারকে বউ এরস সুেে কো বরল ফুসলাইয়া রনরয় মগল।  া াঁে স্বা ীে স্বভাব এত খাোপ, তাাঁে বাসায় ম রয়িারক রনরয়  াওয়াে কী দেকাে 

রেল!’  া লা–পেবতী স রয় ম রয়টি মকাোয়  ারব, তাে ভরবষযৎ কী েরব, তা রনরয়ও অরনিয়তা প্রকাশ করেন রতরন। 

করোনা দুর ঘারগ অরনিয়তা আে অে ঘবনরতক সিংকরিে  রধযও রন ঘাতন-নশৃিংসতা চলরে  াত্রা ও মিরত্রে মেেরফে েরলও অপোধ োর রন. 

গত ২৮ ম  বাবাে রবরুরদ্ধ ধষ ঘরর্ে অরভর াগ এরন উেো পজি  োনায়  া লা করেন এক তরুর্ী (১৮)। এজাোরে রতরন বরলন, তাাঁে  া মনই। রতরন অরনযে বারড়রত কাজ কেরতন। 

পরে বাবাে কারে আশ্রয় মনন। গত রডরসম্বে  াস মেরক বাবা তা াঁরক ভয়ভীরত মদরখরয় ধষ ঘর্ কেরেরলন। 

প্রে  আরলাে প্ররতরবদক আসাদুিা ারনে রনজস্ব অনুসন্ধ্ারন মদখা মগরে, োকাে রচফ ম রট্রাপরলিন  যাজজরস্ট্রি ( রসএ এ ) আদালরত গত ২৬  াচঘ মেরক ৩ জনু প ঘন্ত 

লকডাউরনে  রধযও োকা  োনগরে নােী ও রশশু রন ঘাতরনে ১৯৭টি  া লা েরয়রে। ধষ ঘর্সিংক্রান্ত  া লাে সিংখযা সবরচরয় মবরশ। ৫৬টি ধষ ঘরর্ে, আিটি গর্ধষ ঘরর্ে, ধষ ঘর্রচষ্টাে ১৪টি, 

ম ৌতুরকে কােরর্ রন ঘাতরনে  া লা ৫১টি, অপেেরর্ে  া লা ৩৬টি, িীলতাোরনে  া লা ১৮টি এবিং শােীরেক রন ঘাতরনে অরভর ারগে  া লা ৭টি। 

অরভর াগ েরয়রে, করোনাভাইোরসে সিংক্র র্ মোরধ সজক্রয় োকাে কােরর্ নােী ও রশশু রন ঘাতন দ ন আইরন কো  া লাে বযাপারে পুরলরশে  রনার াগ ক ।  ারঠ কাজ কেরত 

রগরয় পুরলরশে  রধয বযাপক োরে সিংক্র রর্ে র্িনা র্িরে,  াোও মগরেন অরনরক। নােী ও রশশু রন ঘাতন দ ন আইরন কো  া লায় আসার রক িতু মগ্রপ্তারেে রবধান োকরলও এ 

বযাপারে পুরলরশে এখন রেরলোলা ভাব। সািংবারদক পারুল অরভর াগ করেরেন, তাাঁে  া লা কোে মদড়  ারসও আসার  মগ্রপ্তারে পুরলশ িালবাোনা কেরে। 

এ বযাপারে ব্র্যারকে মজন্ডাে ক ঘসূরচে পরেচালক নবনীতা মচৌধুেী বরলন, লকডাউরন দীর্ ঘরদন আদালত বন্ধ্ রেল।  া লা দারয়ে, আসার  মগ্রপ্তাে,  া লায় প্ররয়াজনীয় ম রডরকল 

পেীিা কোরতও স সযা েরয়রে। এ োড়া সাো মদরশ রন ঘাতরনে রশকাে নােী ও রশশুরদে জনয সেকারে–মবসেকারে ৯০টি আশ্রয়রকন্দ্র  াচঘ  াস মেরক বন্ধ্ োখা েয় সিংক্র রর্ে ভরয়। 

নােী রন ঘাতরনে ভয়াবেতা মদরখ েতাশা প্রকাশ করে কোসারেরতযক মসরলনা মোরসন বলরলন, আইরনে প্ররয়াগ রনজিত কোে পাশাপারশ এখন রন ঘাতরনে রশকাে ম রয়রদে পারশ 

প্ররতযরকে শক্তভারব দা াঁড়ারত েরব। মস জনয নােীে প্ররত  ানরসক রচন্তা পরেবতঘন জরুরে।  ানরবক  ূলযরবাধ রবরবচনা কো জরুরে। রনজ রনজ এলাকাে অপোধীরদে সরে সব ধেরনে 

সম্পকঘ রেন্ন করে তারদে একর্রে কেরত েরব। অপোধী ম ন বারড়রত, বাজারে,  সজজরদ মকাোও স্থান না পায়। অপোধীরক মবাঝারত েরব, এিাও তাে জনয একধেরনে শাজস্ত। 

২৪ জনু আসার রদে মগ্রপ্তাে ও রবচারেে দারবরত জাতীয় মপ্রসক্লারবে সা রন েযাকাডঘ োরত একাই দা াঁরড়রয় রেরলন সািংবারদক পারুল। েযাকাডঘ োরত পারুরলে ক্রেনেত েরব সা াজজক 

ম াগার াগ াধয  মেরয়  ায়, নাড়া মদয় রবরবকবান  ানুষরক। পারুরলো ম রদন তা াঁরদে রবচারেে দারব আদায় করে রনরত পােরবন, মসরলনা মোরসরনে প্রতযাশা ম রদন পূের্ েরব, রনজিত 

মসরদন মনর রসরসে উপরস্থরত মচরয় হৃদরয় োোকাে উঠরব না। 
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40 years Raped Neighbor Rural োভরকযযর সুক াগ ভনকয় ধষ ষকে ককলজছাত্রী 

অন্তঃসত্ত্বা, মানায়  া লা প্র ুগান্তর  ৩ 

জুলাই ২০২০) 

নওগা াঁে পত্নীতলায় দারেরিযে সুর াগ রনরয় 

ভারগ জর  চাষ কো কৃষরকে ম রয়রক রবরয়ে 

প্ররলাভরন মজাে করে ধষ ঘর্ করেরে মজাতদাে 

কা রুিা ান সেকাে (৪০)। পরে ওই 

করলজোত্রীরক রবরয় কেরত অস্বীকাে কোয় 

তাে রপতা গত ২৮ জনু পত্নীতলা োনায়  া লা 

করেরেন। এ রদরক ধষ ঘরর্ে রশকাে করলজোত্রী 

বতঘ ারন ৫  ারসে অন্তঃসত্ত্বা। করলজোত্রীে 

পরেবারেে দারেিতাে সুর াগ রনরয় একটি  েল 

রবষয়টি ধা াচাপা মদয়াে পা াঁয়তাো কেরে বরল 

জানা মগরে।  া লা সূরত্র জানা মগরে, ওই 

োত্রীে রপতা উপরজলাে পাটিচো ইউরনয়রনে 

পজি  পাটিচো গ্রার ে ম াজাফ্ফে 

েে ারনে পতু্র কা রুিা ান সেকারেে জর  

ভারগ চাষ কেরতন। মস সবুারদ অরববারেত 

কা রুিা ান তাে বারড়রত আসা- াওয়া 

কেত। গত ১৬ মফব্রুয়ারে রবকাল ৪িায় 

কা রুিা ান বারড়রত ম রয়রক একা মপরয় 

মজাে করে ধষ ঘর্ করেন। এ স য় োত্রীে 

রচৎকারে আশপারশে করয়কজন মলাক এরগরয় 

এরস কা রুিা ানরক আিক করেন। এ 

স য় ধষ ঘক কা রুিা ান ওই ম রয়রক রবরয় 

কেরব বরল উপরস্থত সবাে সা রন প্ররতশ্রুরত 

রদরয় চরল  ান। এেপে মেরকই কা রুিা ান 

িালবাোনা শুরু করেন এবিং একপ ঘারয় রবরয় 

কেরত অস্বীকাে করেন। এে  রধয ওই োত্রী 

অসুস্থ েরয় পরড়ন। গত ২২ এরপ্রল পত্নীতলা 

উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে রনরয় মগরল পেীিা 

https://www.jugantor.com/country-news/322341/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%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%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.jugantor.com/country-news/322341/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%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%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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করে মদখা  ায় ম রয়টি ৯ সপ্তাে ২ রদরনে 

অন্তঃসত্ত্বা। 

2 3 July 20 
 

Kaler Kantho 

2 July 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Murdered Brother 
& 
Neighbor 

Urban পুভলশ ক ষকত্ষার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, 

হত্যা  া লা শযালককর 

ভবরুকদ্ধ প্রকাকলর ক,  ৩ জুলাই ২০২০) 

েিংপুরেে পীেগাোয় পুরলশ ক ঘকতঘাে স্ত্রী 

আকরল া মবগর ে (৩০) লাশ উদ্ধারেে 

র্িনায় েতযা  া লা দারয়ে কো েরয়রে। 

রনেরতে স্বা ী ফজল  াে ুদ বাদী েরয় 

শযালক শরেদুল ইসলা সে পা াঁচজনরক 

অজ্ঞাত আসার  করে একটি েতযা  া লা 

দারয়ে করেরেন। লারশে সুেতোল 

প্ররতরবদরনে স য় লারশে শেীরে 

আর্ারতে মকারনা রচহ্ন পাওয়া  ায়রন। 

তা াঁরক শ্বাসরোরধ েতযা কো েরয়রে বরল 

ধাের্া কো েরে। বেৃস্পরতবাে রবরকল 

৪িাে রদরক উপরজলাে তালুক ঈসাদ 

 (ডাোে পাড়) গ্রার  বারড়ে পারশে একটি 

পুকুে মেরক আকরল া মবগর ে লাশ 

উদ্ধাে কো েয়। রতন সন্তারনে জননী 

আকরল া মবগ  ওই গ্রার ে ফজল 

 াে ুরদে স্ত্রী। ফলজ  াে ুদ পুরলরশে 

উপপরেদশ ঘক রেরসরব োকা 

ম রট্রাপরলিরনে একটি োনায় ক ঘেত। 

 া লাে রববেরর্ জানা  ায়, পূব ঘশক্রতাে 

মজে ধরে মবানরক শ্বাসরোরধ েতযা করে 

পুকুরেে পারনরত মফরল োখা েয়। পরে 

লাশ মভরস উঠরল মলাকজন মদখরত পায়। 

পীেগাো োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) 

মেজাউল করে  বরলন, আকরল া মবগর ে 

েতযাে সরে জরড়তরদে মগ্রপ্তারে অরভ ান 

অবযােত েরয়রে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930530
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930530
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930530


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 

3 3 July 20 
 

Manobjomin 

24 June 
20 

Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

Not 
available 

Kidnaped Neighbor Urban োকা দমকক অপহৃত্ ভককশারী ভসকলকে 

উদ্ধার, দেপ্তার ২ প্র  ানবজভ ন  ৩ 

জুলাই ২০২০) 

োকা মেরক অপেেরর্ে এক সপ্তারেে 

 াোয় রসরলি মেরক উদ্ধাে কো েরয়রে 

রকরশােীরক। একই সরে অপেেরনে 

র্িনায় জরড়ত সরেরে দু’জনরক মগ্রপ্তাে 

কো েরয়রে।  রসরলি মজলাে অরতরেক্ত 

পুরলশ সুপাে (সদে) ম া. লুৎফে েে ান 

জারনরয়রেন- গত ২৪মশ জনু সন্ধ্যায় 

উদ্ধাে েওয়া রকরশােী তাে  ারয়ে সারে 

োগ করে বাসা মেরক মবে েরয়  ায়। এে 

মপ্ররিরত রকরশােীে ভাই সাোবুজিন 

রডএ রপ’ে বনানী োনায় একটি রনরখা াঁজ 

জজরড করেন। পেবতীরত একটি ম াবাইল 

নাম্বারেে সূত্র ধরে ওই রকরশােী রসরলি 

শেরে আরে জানরত মপরে বুধবাে সকারল 

রকরশােীে ভাই সাোবুজিন তাে মবানরক 

উদ্ধারেে জনয রসরলি মজলা পুরলরশে 

সোয়তা চায়। এেপে পুরলশ সুপারেে 

রনরদঘরশ মজলা মগারয়ো শাখাে একটি টি  

রভকটি  উদ্ধারে কাজ শুরু করে। পুরলশ 

জানায়, গত ২৪মশ জনু োরতে মবলা 

ফা ঘরগি এলাকায়  ানবপাচাকােী চরক্রে 

সদসয জাোন র য়া রকরশােীরক মপরয় 

সুরকৌশরল রসরলি এরন চরক্রে অনয সদসয 

মো ান র য়াে রনকি েস্তান্তে করে। পরে 

মো ান র য়া রভকটি রক রবজক্রে উরিরশয 

রসরলি নগেীে নতুন বাজাে এলাকাে 

বারসো শুভোজ এে মেফাজরত োরখ। 

রভকটি রক মদেবযবসায় বযবোরেে 

উরিরশয  ানবপাচােকােী চক্র রসরলরি 

রনরয় এরসরেল। 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233717&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233717&cat=9
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4 3 July 20 
 

Prothom Alo 

3 July 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

25 years Pornogra
phic 

 

Neighbor Urban নারীকের ভিভিও ভবকৃত্ কযাপশন ভেকয় 

দফসবুকক ছড়াকত্ন প্রথম  লকলা  ৩ 

জুলাই ২০২০) 

মপশায় রডরো া ইজেরনয়াে। রকন্তু চাকরেে 

ফা াঁরক েুিরতন সু্কল ও শরপিং  রলে সা রন। 

মসখারন রগরয় মগাপরন ধাের্ কেরতন নােী 

অরভভাবক, োত্রী ও অনয তরুর্ীরদে 

রভরডও। এেপে রবকৃত কযাপশন রদরয় 

মেরড় রদরতন মফসবুরকে একটি রনরদঘষ্ট 

মপরজ। এ রনরয় মবশ রকেুরদন ধরে 

মফসবুরক স ারলাচনা েজেল। ওই মপরজে 

অযাডর নরক মগ্রপ্তারেে দারব উঠরেল। 

অবরশরষ  ুক্তারদে নার ে ওই  ুবকরক 

ধেরত মপরেরে পুরলশ। রতরনই ওই মপজটি 

চালারতন। আজ শুক্রবাে সকারল অরভ ান 

চারলরয় নগরেে একটি জায়গা মেরক এই 

তরুর্রক আিক কো েয়। পরে তা াঁে 

 ুরঠারফান ও লযাপিরপ মখা াঁজ করে 

র রলরে প্রায় ৩০০টি রভরডও। পুরলরশে 

সরে কো বরল জানা মগরে, প্রায় ২৫ বেে 

বয়রসে ওই  ুবরকে বারড় গাইবান্ধ্ায়। 

বেরেে শুরুরত রতরন চট্টগ্রার  এরস জজইরস 

ম াড় এলাকাে একটি মোরিরল চাকরে 

মনন। চট্টগ্রার  আসাে পে রবরভন্ন বারলকা 

রবদযালয় ও শরপিং  রলে সা রন রগরয় নােী 

ও োত্রীরদে চলারফোে দৃশয বারজভারব 

ধাের্ কেরত োরকন। রভরডও ধােরর্ে স য় 

কখরনা কখরনা নােীরদে উরিরশ বারজ 

 ন্তবযও কেরতন। এেপে প্ররতরদন রবকৃত 

কযাপশন রদরয় এসব রভরডও ওই মপরজ 

মশয়াে কেরতন। ওই মপরজ প্রায় সারড় ৩৪ 

োজাে সদসয েরয়রে। সদসযরদে অরনরকই 

মসসব রভরডও েরড়রয় রদরতন। আবাে মকউ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666744/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666744/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8
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মকউ এসব রভরডওে জনয স ারলাচনা 

কেরতন। 

ওই  ুবকরক আিরকে রবষয়টি রনজিত 

করেন চট্টগ্রা  নগে পুরলরশে অরতরেক্ত 

উপকর শনাে আরসফ  রেউজিন। রতরন 

প্রে  আরলারক বরলন, ‘নানা জায়গা মেরক 

অরভর াগ আসাে পে এই মপরজে সরে 

জরড়ত বযজক্তরদে মগ্রপ্তারেে জনয নগে 

পুরলরশে কর শনাে  াোবুবে েে ান 

 রোদয় রনরদঘশ মদন। এেপে আ ো 

রবরভন্ন জায়গায় অরভ ান চারলরয় ওই 

মপরজে অযাডর ন  ুক্তারদেরক মগ্রপ্তাে 

করে। পরে তা াঁে  ুরঠারফান ও লযাপিপ 

তোরশ করে নােীরদে প্রায় ৩০০টি রভরডও 

পাই।’ 

তদরন্তে স্বারে ঘ  ুক্তারদেরক মকান এলাকা 

মেরক আিক কো েরয়রে, তা বলরত চানরন 

আরসফ  রেউজিন। তরব রতরন বরলন, 

প্রাের ক জজজ্ঞাসাবারদ এই  ুবক সব 

স্বীকাে করেরেন।  
6 3 July 20 

 
Kaler Kantho 

1 July 20 Police 
Case 

Female Service Not 
available 

55 years Raped Employer 
(Doctor) 

Urban Physician arrested on charges of 
raping chamber assistant in Pirojpur 

(Daily Star, 3 July 2020) 

ফাাঁকা দচম্বাকর ভরভসপশভনেকক ধষ ষে, 

িাক্তার দেপ্তার প্রকাকলর ক,  ৩ জুলাই 

২০২০) 

রপরোজপুরে মচম্বারেে রেরসপশরনেরক 

ধষ ঘরর্ে অরভর ারগ শাে আল  (৫৫) 

নার ে এক ডাক্তােরক মগ্রপ্তাে করেরে 

পুরলশ। ধরষ ঘতা গতকাল োরত ওই ডাক্তারেে 

রবরুরদ্ধ নােী ও রশশু রন ঘাতন দ ন আইরন 

 া লা দারয়রেে পে গতকাল োরতই তারক 

মগ্রপ্তাে কো েরয়রে।  া লাে এজাোে 

https://www.thedailystar.net/physician-arrested-charges-raping-chamber-assistant-1924529
https://www.thedailystar.net/physician-arrested-charges-raping-chamber-assistant-1924529
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930514
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930514
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সূরত্র জানা  ায়, গত ১৮ জনু মস 

রপরোজপুে শেরেে ডায়রবটিকস 

সর রতরত ক ঘেত ডাক্তাে শাে আলর ে 

সদে মোরডে (বড়  সজজরদে পূব ঘ পারশ) 

বযজক্তগত মচম্বারে রেরসপশরনে পরদ সাত 

োজাে িাকা মবতরন চাকরে মনয়। চাকুরে 

মনওয়াে পে মেরক ডাক্তাে শাে আল  

ম রয়টিরক নানা ভারব উতযক্ত করে 

আসরেরলা। গত ১ জলুাই মচম্বারে মকউ না 

োকাে সুর াগ রনরয় ম রয়টিরক মজােপূব ঘক 

ধষ ঘর্ করে। এ স য় ওই ম রয়টি শাে 

আলর ে রববস্ত্র েরব মতালাে মচষ্টা কেরল 

রতরন ম রয়টিে ম াবাইল মফান রেরনরয় 

রনরয় মভরঙ মফরলন। এরদরক ম রয়টিে 

ম াবাইরলে দা  বাবদ ইসলা ী বযািংক 

রপরোজপুে শাখাে তাে বযজক্তগত মচরকে 

(০০৯৬৫৫২)  াধযর  ১০ োজাে িাকা 

প্রদান করেন।  রকন্তু ম রয়টিে পরেবাে 

বযািংরক রগরয় জানরত পারে ওই মচরক 

ডাক্তাে শাে আলর ে মকান গজেত িাকা 

নাই। এ বযাপারে রপরোজপুে সদে োনাে 

ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) নূরুল ইসলা  

বাদল বরলন, গত োরত ম রয়টিে 

অরভর াগ পাওয়াে সারে সারেই ওই 

ডাক্তােরক মগ্রপ্তাে করে আরন। তাে 

রবরুরদ্ধ নােী ও রশশু রন ঘাতন দ ন আইরন 

 া লা দারয়ে েরয়রে। ম রয়টিরক ডাক্তারে 

পেীিাে জনয আজ শুক্রবাে রপরোজপুে 

মজলা োসপাতারল পাঠারনা েরয়রে। 
7 3 July 20 

 
Prothom Alo 

28 June 
20 

Police 
Case 

Female Service Not 
available 

50 years Physical 
assualt 

Patient’s 
relative 

Urban  য় নভসলহ দ ভিকককল নাস ষকক 

 ারধকরর  া লায় েজুন দেপ্তার প্রথম  

লকলা  ৩ জুলাই ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666574/%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666574/%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8
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 য় নরসিংে ম রডরকল করলজ 

োসপাতারল দারয়ত্বেত নাস ঘরক  ােধরেে 

র্িনায় দারয়ে কো  া লায় অরভ ুক্ত দুই 

বযজক্তরক মগ্রপ্তাে করেরে পুরলশ। মগ্রপ্তাে 

বযজক্তো েরলন োসপাতারল ভরতঘ েওয়া 

মোগীে বাবা আরনায়াে মোরসন (৫০) ও 

মবান (২৪)। গতকাল বেৃস্পরতবাে োরত 

তা াঁরদে মগ্রপ্তাে কো েরয়রে। আদালরতে 

 াধযর  তা াঁরদে কাোগারে পাঠারনা েরয়রে। 

গত ২৮ জনু ফুলবারড়য়াে কারলবাজাইল 

গ্রার ে আরনায়াে মোরসরনে মেরল শুভ 

মোরসনরক োসপাতারলে ১৫ নম্বে 

ম রডরসন ওয়ারডঘ ভরত ঘ কো েয়। 

রচরকৎসরকে বযবস্থাপত্র অনুসারে ওই 

রদনই োত প্রায় ১১িাে রদরক ওয়ারডঘ 

দারয়ত্বেত রসরনয়ে োফ নাস ঘ ম াো. 

পাপড়ী মোগীরক রশোপরে ইনরজকশন 

মদন। এেপে মোগী অস্বাভারবক আচের্ 

শুরু কেরল মোগীে পারশ োকা তাে মবান, 

 া ও বাবা আরনায়াে মোরসনসে অনযানযো 

রসরনয়ে োফ নাস ঘ পাপড়ীরক ঝাপরি ধরে 

 ােধে, িানােযা াঁচড়া করে কাপড়রচাপড় 

রোঁরড় মফরলন এবিং েতযাে মচষ্টা করেন। 

ওয়ারডঘে দারয়ত্বেত সেক ীসে অনযো 

এরগরয় এরস তা াঁরক উদ্ধাে করে 

োসপাতারলে সাজঘারে ওয়ারডঘ ভরত ঘ করেন। 

পরে মকৌশরল মোগীে পরেবারেে মলাকজন 

পারলরয়  ান। 

এ র্িনায়  য় নরসিংে ম রডরকল করলজ 

োসপাতারলে প্রশাসরনক ক ঘকতঘা ফরেদুল 

েক বাদী েরয় গত  েলবাে মকারতায়ারল 

 রডল োনায়  া লা করেন।  া লায় 

মোগী শুভে মবান,  া, বাবা আরনায়াে 
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মোরসনসে অজ্ঞাতনা া চাে মেরক 

পা াঁচজনরক আসার  কো েয়। 
8 3 July 20 

 
Samakal 

3 July 20 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault 

Neighbor Rural ভপকরাজপুকর  াযাসার  কধয ২ 

গৃভহেীকক ভন ষাত্কনর অভিক াগ 

 প্রস কাল  ৩ জলুাই ২০২০) 

রপরোজপুে শেেতলী না াজপুে গ্রার  

পরেকরিতভারব একটি  ািাসাে  রধয 

রনরয় ২ গরৃের্ীরক  ােরপি ও রন ঘাতরনে 

অরভর াগ উরঠরে। শুক্রবাে রবরকল ৫িাে 

রদরক এ র্িনাে পে আেতরক সদে 

োসপাতারল ভরতঘ কো েরয়রে। োসপাতাল 

ও এলাকাবাসী সূরত্র জানা  ায়, শেেতলী 

না াজপুে এলাকাে সারকনা োর দ দারখল 

 ািাসাে সুপাে আলী আকসারেে ভারতজা 

সাইফুোে (১২) এে সারে সেপাঠী 

প্ররতরবশী মসরল  মশরখে মেরল  ুুুজারেদ 

(১২) এে বেৃস্পরতবাে রবরকরলে রদরক তুে 

র্িনা রনরয়  াো ারে েয়। এই র্িনাে মজে 

ধরে  ািাসা সুপারেে স্ত্রী র নাো মবগ , 

ভাই আলী আকবে, ভাইরয়ে বউ লারক 

মবগ  প্ররতরশাধ রনরত পরেকিনা করে 

োস্তা সিংলি  ািাসাে মগরিে  রধয ওৎ 

মপরত োরকন। শুক্রবাে র্িনাে স য় 

 ািাসাে মগরিে বাইরেে োস্তা রদরয় 

 ুজারেরদে  া রেনা মবগ   াবাে স য় 

তারক ধরে এরন  ািাসাে  রধয রনরয় মগি 

বন্ধ্ করে  ােরপি ও রন ঘাতন করে। এ 

স য় ডাক রচৎকাে শুরন রেনাে ভাইরয়ে 

স্ত্রী ঝু ুে মবগ  র্িনাস্থরল েুরি এরল 

তারকও  ােধে কো েয়। পরে এলাকাবাসী 

এরস তারদে উদ্ধাে করে োসপাতারল রনরয় 

 ায়। 

https://samakal.com/whole-country/article/200729151/%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%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A7%A8-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/200729151/%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%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A7%A8-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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এ বযাপারে সদে োসপাতারলে কতঘবযেত 

রচরকৎসক ডা. আরেফ জানান, আেত 

রেনাে শেীরে চাপা আর্াত েরয়রে। আ ো 

তারক ভরতঘ করেরে এবিং রচরকৎসা চলরে। 

তরব ঝু ুেরক প্রাের ক রচরকৎসা মশরষ 

মেরড় মদওয়া েরয়রে। 
9 2 July 20 

 
Kaler Kantho 

1 July 20 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to murder 

Neighbor Rural অন্তঃসত্ত্বা নারীকক কুভপকয় জভ  েেকলর 

অভিক াগ  প্রকাকলর ক,  ২ জুলাই ২০২০) 

রেরলরত অন্তঃসত্ত্বা নােীরক কুরপরয় জায়গা 

দখরলে অরভর াগ উরঠরে প্রভাবশালী এক 

প্ররতরবশীে রবরুরদ্ধ। আেত অবস্থায় উপরজলা 

স্বাস্থয ক রেরে ভরতঘ কো েরয়রে ওই নােীরক। 

ভুক্তরভাগী পরেবাে ও স্থানীয়ো জানান, দীর্ ঘ 

করয়ক  গু ধরে ৩ শতক জায়গায় বসবাস 

করে আসরেরলন নানী োরশদা, নাতী সাইফুল 

ও তাে স্ত্রী। মসই জায়গাটিরক রনরজে দারব করে 

আসরে প্ররতরবশী প্রভাবশালী েব্বানী, 

আজাোে ও তাে পরেবারেে মলাকজন। বুধবাে 

সকারল সাইফুল মগায়াল র্রে কাজ কেরত 

মগরল েঠাৎ করে প্রভাবশালীো তা াঁে ওপে 

অতরকঘত ো লা চালায়। এ স য় গুরুতে 

আেত েন সাইফুরলে ৭  ারসে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী 

সা েুন্নাোে। পরে তারক স্থানীয়ো উদ্ধাে করে 

উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে ভরতঘ করে। এ 

রবষরয় োরক পুে োনায় রলরখত অরভর াগ 

করেরে ভুক্তরভাগী পরেবাে। 

10 2 July 20 
 

Kaler Kantho 

1 July 20 Police 
Case 

Female Girl 
(disability) 

19 years 30 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural থভত্বন্ধী ত্রুেীকক ধষ ষেকচষ্টা,  ুবক 

দেপ্তার প্র কাকলর ক,  ২ জুলাই ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930177
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930177
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930165
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930165
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নেরসিংদীে োয়পেুায় বারড়ে পারশে জর রত 

গরু চড়ারত রগরয় বাকপ্ররতবন্ধ্ী ১৯ বেে বয়সী 

এক  ুবতীরক ধষ ঘর্রচষ্টাে র্িনা র্রিরে। এ 

র্িনায় পুরলশ অরভ ুক্ত ম ার ন র য়ারক 

মগ্রপ্তাে করেরে। গতকাল বধুবাে সকাল ১০িায় 

উপরজলাে  রেশপুে ইউরনয়রনে জয়নগে 

গ্রার ে এ র্িনা র্রি। বুধবাে বাকপ্ররতবন্ধ্ী 

ম রয়ে  া মজাসনা মবগ  বাদী েরয় ধষ ঘর্রচষ্টায় 

অরভ ুক্ত  ুবকসে তাে দুই ও চাচাে রবরুরদ্ধ 

োয়পুো োনায়  া লা দারয়ে করেন। 

আসার ো েরলন- ওই গ্রার ে  ৃত আব্দেু 

েে ারনে রতন মেরল ম ার ন র য়া (৩০), 

মতাফািল মোরসন (২৫), ম া. জা াল 

মোরসন (৩১) এবিং তারদে চাচা নান্নু র য়া 

(৬৫)। পারেবারেক সূত্র জানায়, বাকপ্ররতবন্ধ্ী 

ম রয়টি বুধবাে সকারল বারড়ে পারশে জর রত 

গরু চড়ারত  ান। ওই স য় ম ার ন পারশে 

রনাঁচু জর ে পারনরত জাল রদরয়  াে রশকাে 

কেরেল। তখন ওই বাকপ্ররতবন্ধ্ী  ুবতীরক একা 

মপরয় একটি পাি মিরত রনরয় ধষ ঘরর্ে মচষ্টা 

করে। এ স য় ম রয়টিে  া ম ার নরক 

োরতনারত ধরে মফরল। এ র্িনাে রবচাে 

চাওয়ারত অরভ ুক্ত ম ার রনে দুই ভাই 

মতাফািল, জা াল ও তারদে চাচা নান্নু র য়া 

েড রদরয় রপটিরয় ম রয়টিে চাচাত ভাই রুেুল 

আর নরক আেত করেন। এ বযাপারে োয়পুো 

ওরস (তদন্ত) লুৎফে েে ান বরলন, ধষ ঘর্রচষ্টায় 

জরড়ত  বুকরক মগ্রপ্তাে কো েরয়রে। মসই 

সারে বাকপ্ররতবন্ধ্ী ম রয়টিে চাচাত ভাইরয়ে 
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ওপে ো লায় জরড়ত বারক রতনজনরকও 

ধেরত পুরলরশ অরভ ান অবযােত েরয়রে। 

11 2 July 20 
 

Naya 
Diganta 

1 July 20 
 

(Case 
filed) 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Urban িালুকায় ককলজ ছাত্রীকক ধষ ষকের 

অভিক াকগ  া লা  প্রনয়া ভেগন্ত  ২ জুলাই 

২০২০) 

 য় নরসিংরেে ভালুকায় রবরয়ে প্ররলাভন 

মদরখরয় করলজ পড়ুয়া এক োত্রীরক ধষ ঘর্ কো 

েরয়রে বরল অরভর াগ উরঠরে। এ র্িনায় 

করলজ োত্রী বারদ েরয় বুধবাে োরত  রডল 

োনায়  া লা দারয়ে করেরেন।  া লা ও 

রভকটির ে পরেবাে সূরত্র জানা  ায়, 

উপরজলাে নয়নপুে গ্রার ে গাপাল  ন্ডরলে 

করলজ পড়ুয়া মেরল রবনয়  ন্ডল এবিং একই 

গ্রার ে করলজ পড়ূয়া োত্রীে সারে দু’বেে ধরে 

মপ্রর ে সম্পকঘ রেরলা। এেই  ারঝ রবরয়ে 

প্ররলাভন মদরখরয় ওই োত্রীে সারে রবনয় 

 ন্ডরলে শােীরেক সম্পকঘও গরড় তুরল। রকন্তু 

রবরভন্ন অজেুাত মদরখরয় মস রবরয় না করে 

স য় পাে কেরত োরক এবিং এক প ঘারয় রবরয় 

কেরব না বরল অস্বীকৃরত জানায়। পরে 

রভকটি  র্িনাটি তাে বাবা  াে কারে জানারল 

ইউরপ মচয়াে যাসে স্থানীয়ভারব মচষ্টা করেও 

মকান ফয়সালা না েওয়ায় বুধবাে োরত করলজ 

োত্রী বারদ েরয় অরভ ুক্ত রবনয়  ন্ডলরক 

আসা ী করে  রডল োনায়  া লা (নম্বে-৪) 

দারয়ে করেরেন। 

এরদরক  া লা কোয় রভকটি  ও তাে 

পরেবােরক রবরভন্ন ধেরর্ে েু রক মদয়া েরে 

বরল পরেবােটিে অরভর াগ। 

 

12 1 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

29  June 
20 

GD Female Service 
(Nurse) 

Not 
available 

Not 
available 

Threat Neighbor Urban থভত্কবশীর হ ুভককত্ মানায় জজভি 

করকলন ককরানা জয়ী নাস ষ প্রবাললাকেশ 

থভত্ভেন  ১ জুলাই ২০২০) 

https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/512426/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-
https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/512426/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544272
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544272
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প্ররতরবশীরদে অকেয গালাগাল ও পা মভরঙ 

মদয়াে েু রকরত অবরশরষ োনায় জজরড 

কেরলন মনত্ররকানাে ম ােনগরেে করোনা 

জয় কো এক নাস ঘ তাসরল া আক্তাে মসতু। 

রতরন ম ােনগে উপরজলা স্বাস্থয ক রেরেে 

রসরনয়ে োফ নাস ঘ।  েলবাে (৩০ জনু) এক 

প্ররতরবশীে রবরুরদ্ধ পা মভরঙ মদয়াে েু রকরত 

রতরন ম ােনগে োনায় জজরডটি করেন। 

োসপাতাল সরূত্র জানা  ায়, মসতু ক ঘেত 

অবস্থায় করয়করদন আরগ করোনাভাইোরস 

আক্রান্ত েরয়রেরলন। এেপে বারড়রত রচরকৎসা 

গ্রের্ করে সুস্থ েরয় করোনা মনরগটিভ 

েওয়ােও সাতরদন পে বারড় মেরক মবে েন। 

রকন্তু ওই নাস ঘ করোনা ুক্ত েওয়াে পেও 

প্ররতরবশীরদে রবূঢ়প আচেরর্ে রশকাে েরেন 

বরল অরভর াগ উরঠ। তারক গালাগারলে 

পাশাপারশ পা মভরঙ মফলাে েু রক মদওয়া 

েরে। অরভর ারগ উরেখ করেরেন, ন ুনা 

পেীিাে পে গত ৫ জনু রতরন করোনা 

পজজটিভ শনাক্ত েন। োসপাতাল কতৃ ঘপরিে 

পো রশ ঘ মপৌেশেরেে কাজজয়াটি গ্রার  রনজ 

বারড়রতই আইরসারলশরন োরকন। এ স য় তাে 

বাবা আ.  ারলক (৫৯), মোি মবান আদৃতা (১৪) 

ও তাে সন্তান আরদবা (১৪  াস) করোনায় 

আক্রান্ত েয়। গত ২৩ জনু রিতীয় পেীিায় 

রতরন করোনা মনরগটিভ েন। পেবতীরত গত 

মসা বাে (২৯ জনু) সন্ধ্যায় রতন বারড় মেরক 

মবে েন। এ স য় প্ররতরবশীো তারক অকেয 

ভাষায় গারলগালাজ কেরত োরক। এক 

প্ররতরবশী তাে পা মভরঙ মফলােও েু রক মদয়। 
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13 1 July 20 
 

Naya 
Diganta 

15 June 
20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

32 years Raped Neighbor Rural কুভড়োক  ধষ ষকের অভিক াকগ  বুক 

লেক  প্রনয়া ভেগন্ত  ১ জুলাই ২০২০) 

কুরড়গ্রার ে ভূরুো ােীরত গেৃবধূরক ধষ ঘর্, 

শারলরসে নার  সাদা কাগরজ স্বািে গ্রের্ ও 

েু রক প্রদশ ঘরনে দারয় কো  া লায় অরভ ুক্ত 

আসাদুল েক (৩২) আিক করে পুরলশ। ১৫ 

জনু োত অনু ারনক সারড় আিিাে রদরক 

োরতে খাবাে মখরয় র্ুর রয় পরড়নস ওই 

গেৃবধূ। ওই রদন োরত তাে স্বা ী বারড়রত না 

োকাে সুর ারগ অরভ ুক্ত আসাদুল োত 

আনু ারনক বারোিাে রদরক মকৌশরল র্রে 

প্ররবশ করে ওড়না রদরয়  খু মবরধ তা াঁরক ধষ ঘর্ 

করে। ধষ ঘর্কারল গেৃবধূে স্বা ী বারড়রত রফরে 

এরল তা াঁে উপরস্থরত মিে মপরয় ধষ ঘক মদৌরড় 

পারলরয়  ায়। গ্রা য শারলরসে  াধযর  রবষয়টিে 

র  ািংসাে আশ্বাস মদয় ধষ ঘরকে পরেবারেে 

মলাকজন। এেই মপ্ররিরত ২০ জনু অনুটষ্ঠত 

শারলরস ধষ ঘরর্ে রশকাে গেৃবধূ ও তা াঁে স্বা ীে 

রনকি মেরক সাদা কাগরজ স্বািে মনয়া েয়। 

পরে ওই গেৃবধু বাদী েরয় ৩০ জনু োনায় 

একটি ধষ ঘর্  া লা দারয়ে করে। ভূরুো ােী 

োনাে ওরস  েুা. আরতয়াে েে ান র্িনাে 

সতযতা রনজিত করে বরলন, অরভ ুক্তরক 

আিক কো েরয়রে। 

14 30 June 20 
 

Kaler Kantho 

Not 
available 

News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor 
 
(police) 

Urban পুভলকশর ভবরুকদ্ধ গৃহবধূকক ধষ ষকের 

অভিক াগ  প্রকাকলর ক,  ৩০ জুন ২০২০) 

নাোয়র্গরেে মসানােগা াঁ োনা পুরলরশে 

সেকােী উপপরেদশ ঘক (এএসআই) আব্দসু 

সা ারদে রবরুরদ্ধ এক গেৃবধূরক রবরয়ে 

https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/512247/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/512247/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929391
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929391
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প্ররলাভন মদরখরয় ধষ ঘরর্ে অরভর াগ উরঠরে। 

এ র্িনায় ওই গেৃবধূ বাদী েরয় নাোয়র্গে 

পুরলশ সুপাে কা ঘালরয় মসা বাে সকারল 

অরভর াগ দারয়ে করেরেন। ভুক্তরভাগী গেৃবধূ 

জানান, উপরজলাে ম াগোপাড়া ইউরনয়রনে 

দ দ া এলাকাে েু ায়ুন নার ে এক আসার  

োড়ারনাে  াধযর  মসানােগা াঁ োনাে এএসআই 

আব্দসু সা ারদে সরে পরেচয় র্রি। ওই স য় 

মেরক ম াবাইল নম্বে মদওয়াে সুবারদ স রয় 

অস রয় তারক ম াবাইল মফারন রবেক্ত কেরতা 

এএসআই সা াদ। পুরলশ প্রশাসরনে ি তাে 

অপবযবোরেে ভয় মদরখরয় কো বলরত বাধয 

কেরতা এএসআই। কো বলাে সুবারধ তারদে 

 রধয মপ্রর ে সম্পকঘ গরড় উরঠ। প্রে বাে 

তারক োকায় রনরয় সা ারদে পরেরচত  াসরুদে 

বাসায় রনরয় গেৃবধুরক মকােআন ধরে শপে 

করে রবরয়ে প্ররলাভরন প্রে বাে শদরেক 

সম্পকঘ করে। এ োড়াও করয়কবাে পাশ্ব ঘবতী 

বেে উপরজলাে  ারলবাগ কযারসল চাইরনজ 

মেস্িুরেরেসে একারধক স্থারন রনরয় শদরেক 

সম্পকঘ করে। গেৃবধূ আরো জানান, এএসআই 

সা াদ তারক একটি স্বরর্ ঘে মচইন ও ই ুরত কো 

বলাে জনয একটি ম াবাইল মসি রকরন মদন। 

গত এক  াস আরগ মসানােগা াঁ োনাে পারশ 

একটি ফ্ল্যারি রনরয় রদরন ও োরত তারক ধষ ঘর্ 

করে। করোনাকালীন স রয় সা ারদে স্ত্রী 

বাসায় না োকায় ওই ফ্ল্যারি ৫ রদন তাো স্বা ী 

স্ত্রীে  রতা সিংসাে করেরে। এ রবষয়টি 

জানাজারন েরল এএসআই সা ারদে স্ত্রী 

মোকসানা ওই ফ্ল্যাি এরস গেৃবধুরক মবাঁরধ 

েুরেকার্ারত েক্তাক্ত জখ  করে। এ রবষয়টি 
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মসানােগা াঁ োনা পুরলশ অবগত েরয়রেন বরল 

অরভর াগ মেরক জানা  ায়। বতঘ ারন আর  

রনোপোেীনতায় েরয়রে। এ রবষরয় পুরলশ 

সুপাে কা ঘালরয় অরভর াগ রদরয়রে। এ বযাপারে 

নাোয়র্গে পুরলশ সুপাে ম াোম্মদ জারয়দুল 

আল  জানান, অরভর াগ মপরয় তদরন্তে জনয 

অরতরেক্ত পুরলশ সপুােরক রনরদঘশ মদওয়া 

েরয়রে। অরভর াগ প্র ারর্ত েরল আইনী 

বযবস্থা মনওয়া েরব। 

15 30 June 20 
 

Kaler Kantho 

30 June 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
availale 

Murdered Nephew Rural ইে ভেকয় দ কর চাভচকক েুন!  প্রকাকলর ক,  

৩০ জুন  ২০২০) 

েরবগরেে  াধবপুরে বারড়ে উঠান রদরয় োগল 

 াওয়ারক মকন্দ্র করে ভারতজাে োরত চারচ খুন 

েরয়রে। রনেত োরশদা মবগ  (৩৫) উপরজলাে 

মবলর্ে গ্রার ে শার   র য়াে স্ত্রী।  েলবাে 

সন্ধ্যায় োসপাতারল মনওয়াে পরে োরশদা 

মবগ   াো  ায়। স্থানীয় সূরত্র জানা  ায়, 

 েলবাে দুপেু ১িাে রদরক োরশদাে ভাসুে 

খরলল র য়াে উঠারনে উপে রদরয় রনেত 

োরশদাে একটি োগল মগরল খরলল র য়াে 

পরেবারেে সারে তকঘরবতকঘ েয়। একপ ঘারয়  

খরলল র য়াে মেরল তানরভে ইি রদরয় আর্াত 

কেরল োরশদা গুরুতে আেত েয়। আেত 

অবস্থায় তারক েরবগে আধুরনক মজলা সদে 

োসপাতারল রনরয় মগরল মসখারন োরশদাে  ৃতুয 

েয়। র্িনাে খবে মপরয় পুরলশ র্িনাস্থরল  ায়। 

এে আরগই খরলল র য়া ও তাে পরেবারেে 

মলাকজন পারলরয়  ায়।  াধবপুে োনাে 

ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) ইকবাল মোরসন 

জানান, লাশ  য়নাতদরন্তে জনয েরবগে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929378
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আধুরনক মজলা সদে োসপাতারলে  রগ ঘ মপ্রের্ 

কো েরয়রে। েতযাকােীরক ধেরত পুরলশ 

অরভ ান পরেচালনা কেরে। এখন প ঘন্ত মকান 

 া লা েয়রন। 

16 30 June 20 
 

Kaler Kantho 

29 June 
20 

Female Female Housewife 40 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural গলা দককে  ৃত্ দিকব দফকল দগকছ েবৃু ষত্তরা, 

হাসপাত্াকল  ৃতু্য প্রকাকলর ক,  ৩০ জুন 

২০২০) 

রকরশােগরে গলা মকরি এক নােীরক (৪০) 

েতযা করেরে দুবৃ ঘেো। আজ  েলবাে সকারল 

সদে উপরজলাে লরতবাবাদ ইউরনয়রনে 

লিীপুে গ্রার ে একটি বা াঁশঝাড় মেরক গলা 

কািা অবস্থায় তারক জীরবত উদ্ধাে করে 

গ্রা বাসী। পরে োসপাতারল পাঠারনা েরল 

রচরকৎসাধীন অবস্থায় তাে  ৃতুয েয়। আজ 

রবরকল ৫িা প ঘন্ত ওই নােীে পরেচয় রনজিত 

কেরত পারেরন পুরলশ। পুরলশ বলরে, দুবৃ ঘেো 

ওই নােীরক জবাই করে  তৃ মভরব ওই খারন 

মফরল মেরখ  ায়। মসা বাে মশষ োরতে 

মকারনা একস য় ওই নােীরক মসখারন রনরয় 

জবাই কো েয় বরল পুরলরশে ধাের্া। 

এলাকাবাসী জানায়, উেে লরতবাবাদ লক্ষ্মীপেু 

গ্রার ে  ারলক ভূইয়াে বারড়ে মপেরন একটি 

বা াঁশঝারড়ে রনরচ গলা কািা অবস্থায় পরড় 

রেরলন ওই নােী।  ু ূষু ঘ ওই নােী সকারলে 

রদরক স্থানীয় এক বযজক্তরক মদরখ ইশাোয় তারক 

বা াঁচারনাে আকুরত জানান। গলা কািা োকায় 

রতরন কো বলরত পােরেরলন না। স্থানীয় 

মলাকজন পুরলরশ খবে রদরল পুরলশ ওই 

নােীরক উদ্ধাে করে রকরশােগে মজনারেল 

োসপাতারল ভরতঘ করেন। মসখারন তারক খাতা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929309
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929309
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ও কল  এরন রদরল মসখারন রকেু একিা মলখাে 

মচষ্টা করেও পরেনরন। রকরশােগে  রডল 

োনাে পরেদশ ঘক (তদন্ত) ম া. র জানুে েে ান 

জানান, অরতরেক্ত েক্তিেরর্ তাে  ৃতুয েয়। 

ওই নােীরক বা াঁচারনাে সরব ঘাচ্চ মচষ্টা কো 

েরয়রে। তারক  য় নরসিংে ম রডকযাল করলজ 

োসপাতারল মেফাডঘ কো েরয়রেল। তরব 

মসখারন পাঠারনাে আরগই রতরন  াো  ান।  

17 30 June 20 
 

Jugantor 

06 June 
20 
&  
 

18 June 
20 

Police 
Case 

Female Not 
available 

23 years 34 years Raped Neighbor Rural দগৌরীপকুর ধষ ষে দশকষ ত্রুেীকক ভবকয়র 

থকলািন, অত্ঃপর  প্র গুান্তর  ৩০ জুন 

২০২০) 

 য় নরসিংরেে মগৌেীপুে উপরজলাে 

ো রগাপালপেু ইউরনয়রন মজােপূব ঘক 

তরুর্ীরক (২৩) ধষ ঘর্ করে আর নুল ইসলা  

 েল (৩৪) নার  এক  ুবক। পরে তারক 

রবরয়ে প্ররলাভন রদরয় মফে ধষ ঘর্ কো েয়। এ 

র্িনায় মসা বাে োরত মগৌেীপুে োনায়  া লা 

েরয়রে।  া লা ও রভকটি  সূত্র জানায়, 

ো রগাপালপেু ইউরনয়রন গোশ্র  গ্রার ে  তৃ 

আবদুল  ান্নারনে পতু্র আর নুল ইসলা   েল 

৬ জনু তরুর্ীরক মজােপূব ঘক ধষ ঘর্ করে। এে 

পরে রবরয়ে কো বরল তরুর্ীরক  েরলে 

বারড়রত রনরয়  ায়। পেবতী আেও শােীরেক 

রন ঘাতন করে ১৮ জনু ওই তরুর্ীরক বারড় 

মেরক মবড় করে মদয়া েরয়রে। এ র্িনায় 

 েরলে ভাই সাইদুল ইসলা  (৩৭), 

 াজাোরুল ইসলা  (১৯) ও তাে  া ম াো. 

  তা মবগ রক আসার  করে  া লা করেন 

ওই তরুর্ী।  া লাে রবষয়টিে সতযতা রনজিত 

করে মগৌেীপুে োনাে ওরস মবােোন উজিন 

https://www.jugantor.com/country-news/321298/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%AA%E0%A6%B0...
https://www.jugantor.com/country-news/321298/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%AA%E0%A6%B0...
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জানান, আসার রদে মগ্রফতারে অরভ ান 

অবযােত েরয়রে 

 

18 29 June 20 
 

Kaler Kantho 

28 june 20 Police 
Case 

Female Disabilit 
person 

25 years 22 years Raped Neighbor Urban নবীনগকর  ানভসক থভত্বন্ধী নারীকক ধষ ষে, 

দেপ্তার ২  প্রকাকলর ক,  ২৯ জুন  ২০২০) 

ব্র্াহ্মর্বারড়য়াে নবীনগে উপরজলায় এবাে এক 

 ানরসক প্ররতবন্ধ্ী (পাগলী)রক ধষ ঘরর্ে 

অরভর াগ পাওয়া মগরে। পরুলশ অরভ ুক্ত 

ধষ ঘকসে দুজনরক মগ্রপ্তাে করেরে। পুরলশ, 

এলাকাবাসী ও  া লাে সূরত্র জানা  ায়, রসরলি 

মেরক আগত এক  ানরসক প্ররতবন্ধ্ী নােী 

(২৫) গত করয়ক  াস ধরে উপরজলাে 

বরড়কাজেরত অবরস্থত গরর্ শাে  াজারে 

বসবাস কেত।  ানরসক প্ররতবন্ধ্ী ওই পাগলী 

 াজারেে দরির্ পারশে একটি দুচালা র্রে 

োকরতন। র্িনাে রদন েরববাে োত 

আনু ারনক ২িাে রদরক পাশ্ব ঘবতী মোোকাজে 

গ্রার ে জালাল র য়াে মেরল আরক্কল র য়া 

(২২) ওই পাগলীে র্রে প্ররবশ করে তারক 

মজােপূব ঘক ধষ ঘর্ করে। এস য় পাগলীে 

রচৎকারে  াজারেে শনশপ্রেেী এরস আরক্কল 

র য়া ও ধষ ঘরর্ সের ারগতাে কোে অরভর ারগ 

আবদুল োরল  (৬৫)মক আিক করে। এরদরক 

সকাল েরতই স্থানীয় একটি  েল ধষ ঘরর্ে 

র্িনাটি ধা াচাপা রদরত পা াঁয়তাো শুরু করে। 

নবীনগে সারকঘরলে দারয়রত্ব োকা অরতরেক্ত 

পুরলশ সুপাে  কবুল মোরসন  া লাে সতযতা 

রনজিত করে কারলে কণ্ঠরক বরলন, 'মগ্রপ্তাে 

েওয়া দুজনরক আজ আদালরতে  াধযর  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/29/928980
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/29/928980
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মজল োজরত ও প্ররতবন্ধ্ী ধরষ ঘতারক পুরলরশে 

মেফাজরত পাঠারনা েরয়রে।' 

 

19 28 June 20 
 

Prothom Alo 

27 June 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 26 years 22 years 
& 
20 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural জিনাইগাত্ীর গাকরা পাহাকড় গৃহবধূ ধষ ষকের 

ভশকার, েজুন দেপ্তার প্রথম  লকলা  ২৮ 

জু ন ২০২০) 

মশেপুরেে জঝনাইগাতী উপরজলাে গারো 

পাোরড় এক গেৃবধূরক (২৬) ধষ ঘরর্ে র্িনায় 

 া লা কো েরয়রে। এ র্িনায় জরড়ত 

অরভর ারগ দুই তরুর্রক মগ্রপ্তাে করেরে 

জঝনাইগাতী োনাে পুরলশ। তা াঁো েরলন 

উপরজলাে বাকাকুড়া গ্রার ে মখাকন র য়া 

(২২) ও োরসল (২০)।  

পুরলশ ও  া লাে এজাোে সূরত্র জানা মগরে, 

গতকাল দুপুরে ওই গেৃবধূ তা াঁে এক আত্মীরয়ে 

সরে বযািারেচারলত অরিারেকশায় 

জঝনাইগাতীে গজনী অবকাশ মকরন্দ্র মবড়ারনাে 

উরিরশয েওনা মদন। মবলা দুইিাে রদরক তা াঁো 

জঝনাইগাতী উপরজলাে উেে বাকাকুড়া 

এলাকায় মপৌৌঁোরল স্থানীয় সাতজন তরুর্- ুবক 

অরিারেকশাটিে গরতরোধ করেন। এেপে 

 ুবরকো গেৃবধূে আত্মীয়রক ভয় মদরখরয় 

অরিারেকশা মেরক মজােপবূ ঘক নার রয় 

পাশ্ব ঘবতী জেরল রনরয়  ান। মসখারন সাত 

 ুবরকে  রধয রতন  ুবক ওই গেৃবধূরক ধষ ঘর্ 

করেন। পরে গেৃবধূে ডাক-রচৎকারে ও 

এলাকাবাসীে কাে মেরক খবে মপরয় 

জঝনাইগাতী োনাে পুরলশ িতু র্িনাস্থরল 

মপৌৌঁরে গেৃবধূরক উদ্ধাে এবিং মখাকন র য়া ও 

োরসলরক আিক করেন। এ স য় পুরলরশে 

উপরস্থরত মিে মপরয় অনযো পারলরয়  ান। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665623/%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665623/%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8
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20 29 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

28 June 
20 

Police 
Case 

Female Housewife 21 years Not 
available 

Raped 
& 
 

Murdered 

Neighbor Urban দ ােরসাইকককল বাভড়কত্ েুকক থবাসীর 

স্ত্রীকক হত্যা!  প্রবাললাকেশ থভত্ভেন  ২৯ জুন 

২০২০) 

কুর োে নােলরকারি ম ািেসাইরকরল 

বারড়রত েুরক োরবয়া আক্তাে (২১) নার  

প্রবাসীে স্ত্রীরক েতযাে র্িনা র্রিরে। স্থানীয় 

সূরত্র জানা  ায়, উপরজলাে মজাড্ডা পজি  

ইউরনয়রনে  ান্দ্রা গ্রার ে আলী র য়াে স্ত্রী 

জাোনাো মবগ  েরববাে সকাল ১১িাে রদরক 

বাজাে কেরত স্থানীয়  ান্দ্রা বাজারে  ান। এ 

সুর ারগ ম ািেসাইরকলর ারগ রতন জন মলাক 

তারদে বারড়রত প্ররবশ করে। তারদে  রধয দুই 

জন  ুবক ও একজন  ধযবয়সী। এ স য় 

বারড়রত োরবয়া আক্তাে ও তাে নানী জার লা 

খাতুন (৭২) োড়া অনয মকউ রেরলন না। 

র্িনাে স য় োরবয়া র্রে রেরলন এবিং তাে 

নানী বাইরে তেকারে কািরেরলন। 

ম ািেসাইরকরল আসা রতন বযজক্ত সুরকৌশরল 

বারড় মেরক মবরেরয়  াওয়ায় রতরন (জার লা 

খাতুন) তারদেরক মদরখনরন। পেবতীরত ওই 

তরুর্ীে  া জাোনাো মবগ  বাজাে মেরক 

রফরে  ারয়ে কারে ম রয় মকাোয় তা জানরত 

চান। 

এস য় জার লা খাতুন তাে ম রয়রক বরলন, 

ম ািেসাইরকলর ারগ সম্ভবত বযািংরকে রতন 

জন মলাক এরসরে। োরবয়া তারদে সারে কো 

বলরে। রবষয়টি রনজিত েরত সারে সারেই  া 

র্রে রগরয় ম রঝরত ম রয়ে রনেে মদে পরড় 

োকরত মদরখ রচৎকাে করে কান্নাকাটি শুরু 

করে।  ুেরূত ঘে  রধয আরশ-পারশে মলাকজন 

জরড়া েরয় োনা পুরলশরক র্িনাটি অবরেত 

করে। খবে মপরয় আইনশঙৃ্খলা বারেনীে 

সদসযো র্িনাস্থল েুরি  ান। োরবয়ারক ধষ ঘর্ 

মশরষ েতযা কো েরয়রে বরল স্থানীয়ো ধাের্া 

কেরেন। বেে দুরয়ক আরগ কুর োে এক 

প্রবাসীে সারে োরবয়াে রবরয় েয় বরল তাো 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/29/543486
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/29/543486
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জানান। নােলরকাি োনাে অরফসাে ইনচাজঘ 

 (ওরস) ম া. বখরতয়াে উজিন মচৌধুেী র্িনাে 

সতযতা রনজিত করে বরলন, ওই নােীে  েরদে 

উদ্ধাে করে  য়নাতদরন্তে জনয কুর ো 

ম রডরকল করলজ োসপাতারলে  রগ ঘ পাঠারনা 

েরব।  য়নাতদন্ত রেরপািঘ আসরল ধষ ঘর্ কো 

েরয়রে রকনা জানা  ারব। 

 

21 28 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

28 June 
20 

Police 
Case 

Male Diver 30 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban স্ত্রীকক উত্যক্ত, শত্ শত্  ানুকষর সা কন 

ছুভরকাঘাকত্  ুবক েুন! প্রবাললাকেশ 

থভত্ভেন  ২৮ জুন ২০২০) 

 

 রশারেে বার্ােপাড়ায় শত শত  ানুরষে 

সা রন েুরেকার্াত করে রেপন মোরসন নার  

(৩০) এক  ুবকরক খুন করেরে এক  ুবক। 

র্িনাে পেপেই স্থানীয়ো েুরেসে েতযাকােী 

বেকত নার  এক  ুবকরক আিক করে 

গর্রপিুনী মদয়। পরে পুরলশ তারক উদ্ধাে করে 

োনায় রনরয়  ায়।  প্রতযিদশীো জানান, 

 রশাে শেরেে ম াোপাড়া এলাকাে বেকত 

নার  এক  বুক তাে স্ত্রীরক রনরয় আজ মবলা 

একিাে রদরক বার্ােপাড়া  াইরক্রােযারন্ডে 

সা রন রদরয়  াজেরলন। এস য় করয়ক  ুবক 

বেকরতে স্ত্রীরক উতযক্ত করে। এ রনরয় 

বেকরতে স্ত্রীে সারে উতযক্তকােী  ুবকরদে 

বাকরবতণ্ডা েয়। এক প ঘারয় পারশে একটি 

ওষুরধে মদাকান মেরক রেরু নার  একজন 

মবরেরয় এরস মগালর াগ ো ারনাে মচষ্টা কেরল 

বেকত তারক েুরেকার্াত করেন। এস য় 

রকেুিা দরূে দারড়রয় োকা রেপন েুরি রগরয় 

বেকতরক ো ারনাে মচষ্টা কেরল বেকত 

রেপরনে বুরক েুরেকার্াত করেন। স্থানীয়ো 

আেত দুজনরক উদ্ধাে করে বার্ােপাড়া 

উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে রনরয়  ান। মসখারন 

রেপরনে অবস্থাে অবনরত েরল তারক  রশাে 

মজনারেল োসপাতারল রনরয়  াওয়া েয়। রকন্তু 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/28/543322
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/28/543322
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োসপাতারল মপৌৌঁোরনাে আরগই  াো  ান 

রতরন।  বার্ােপাড়া োনাে ওরস শসয়দ আল 

 া ুন জানান, েতযাকারণ্ডে র্িনায় অরভ ুক্ত 

বেকতরক েুরেসে আিক কো েরয়রে। এ 

বযাপারে  া লাে প্রস্তুরত চলরে। 

 

 

22 28 June 20 
 

Kaler Kantho 

27 June 
20 

Police 
Case 

Female RMG 
worker 

19 years 50 years 
& 
48 years 

Raped Neighbor Urban বাভড় দফরার পকম ধষ ষকের ভশকার 

দপাশাকক ী, দেপ্তার ২  প্রকাকলর ক,  ২৮ 

জুন ২০২০) 

চট্টগ্রা  নগেীে বারয়জজদ মবাস্তার  োনা 

এলাকায় একটি পাোরড় এক মপাশাকক ী 

তরুর্ী ধষ ঘরর্ে রশকাে েরয়রে বরল অরভর াগ 

পাওয়া মগরে। এ র্িনায় অরভ ুক্ত ধষ ঘক ও তাে 

এক সের াগীরক মগ্রপ্তাে করেরে পুরলশ। 

শরনবাে োরত নগেীে মেবােপাড় ফরেে 

পাোরড় এ র্িনা র্রি। মগ্রপ্তাে দুজন েরলা 

আরনায়াে মোরসন (৫০) ও ম া. মেলাল (৪৮)। 

বারয়জজদ মবাস্তার  োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা 

 (ওরস) রপ্রিন সেকাে জানান, ১৯ বেরেে ওই 

তরুর্ী োরকন বািংলাবাজাে এলাকায় একটি 

করলারনরত। রতরন এবিং তাে  া দুজনই মপাশাক 

কােখানায় কাজ করেন। বাবা মনই। তাে  ার  

 ুেরগ এবিং রড  রবজক্র করেন। শরনবাে সন্ধ্যাে 

রদরক একজন মক্রতাে বাসায়  ুেরগ মপৌৌঁরে 

রদরয় ওই তরুর্ী পাোরড়পরে মোঁরি রনরজে 

বাসায় রফেরেরলন। ফরেে পাোরড় আরনায়াে 

ও মেলাল তাে পেরোধ করে। মজােপবূ ঘক 

পাোরড়ে োলুরত রনরয় আরনায়াে তারক ধষ ঘর্ 

করে। পরে তরুর্ীে কান্না শুরন স্থানীয় 

মলাকজন রগরয় তারক উদ্ধাে করে। খবে মপরয় 

তারক চট্টগ্রা  ম রডকযাল করলজ 

োসপাতারলে ওয়ান েপ ক্রাইরসস মসোরে 

ভরতঘ কো েয়। পরে পুরলশ তাে  ারক রনরয় 

পাোরড় অরভ ান চারলরয় োরত আরনায়াে ও 

মেলালরক মগ্রপ্তাে করে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/28/928493
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/28/928493
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ARTICLE 

ছয়  াকস ধষ ষকের ভশকার ৬০১ নারী ও ভশশু  প্রকাকলর ক,  ১ জুলাই ২০) 

 

চলরত বেরেে জানুয়ারে মেরক জনু প ঘন্ত েয়  ারস মদরশ ধষ ঘরর্ে রশকাে েরয়রেন ৬০১ জন নােী ও রশশু। এে  রধয একক ধষ ঘরর্ে রশকাে ৪৬২ জন এবিং দলবদ্ধ ধষ ঘরর্ে রশকাে 

েরয়রেন ১৩৪ জন। ধষ ঘরর্ে রশকাে েওয়ারদে  রধয ৪০ জরনে বয়স ৬ বেে এবিং ১০৩ জরনে বয়স ১২ বেরেে  রধয। এ োড়া ধষ ঘরর্ে পে েতযা কো েরয়রে ৩৭ নােীরক। আে ধষ ঘরর্ে 

পে আত্মেতযা করেরেন সাতজন নােী। ধষ ঘরর্ে মচষ্টা চালারনা েরয়রে ১২৬ জন নােীে ওপে। আইন ও সারলশ মকরন্দ্রে চলরত বেরেে েয়  ারসে  ানবারধকাে লঙ্ঘরনে সিংখযাগত 

প্ররতরবদরন এসব তেয উপস্থাপন কো েরয়রে। বুধবাে সিংগঠনটিে পি মেরক এক মপ্রস রবজ্ঞরপ্তরত এসব তেয জানারনা েয়।  

ওই প্ররতরবদরন বলা  ায়, গত েয়  ারস ম ৌন েয়োরনে রশকাে েরয়রেন ১০৩ জন নােী। এে  রধয ম ৌন েয়োনরে কােরর্ আত্মেতযা করেরেন নয়জন নােী। এ োড়া ম ৌন েয়োরনে 

প্ররতবাদ কেরত রগরয় একজন নােী এবিং আিজন পুরুষ রনেত েরয়রেন।  গত েয়  ারস ম ৌন েয়োরন ও সরেিংসতা, ধষ ঘর্ ও েতযা, পারেবারেক রন ঘাতন, ম ৌতুরকে জনয রন ঘাতন, 

গেৃক ী রন ঘাতন, এরসড রনরিপসে নােী রন ঘাতরনে অরনক র্িনা র্রিরে। করোনাে সিংক্র র্ মঠকারত সেকাে েুটি মর্াষর্াে পেও মদখা  ায়, মদরশে রবরভন্ন স্থান মেরক নােী রন ঘাতন 

ও েতযাে র্িনাে সিংবাদ প্ররতরনয়ত প্রকারশত েরত োরক। 

 

এরদরক চলরত বেরে এ প ঘন্ত পারেবারেক রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন ম াি ২৫৩ জন নােী। এে  রধয স্বা ী ও তাে পরেবারেে িাে েতযাে রশকাে েরয়রে ১৬৩ জন নােী। পারেবারেক 

রন ঘাতরনে কােরর্ আত্মেতযা করেরেন ৪০ নােী। সেকাে মর্ারষত সাধাের্ েুটি মর্াষর্াে পে মেরক এরপ্রল  ারস ৩৪ জন এবিং ম   ারস ৫৫ জন রন ঘাতরনে রশকাে েন। জনু  ারস ৭০ 

জন নােী রন ঘাতরনে রশকাে েন  াে  রধয ২১ জন স্বা ী িাো, ৯ জন পরেবারেে সদসয িাো এবিং ১০ জন রনজ পরেবারেে সদসয িাো েতযাে রশকাে েরয়রেন। ম ৌতুকরক মকন্দ্র করে 

রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন ম াি ৯৪ জন নােী। এে  রধয ম ৌতুরকে কােরর্ শােীরেক রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন ৪২ জন। ম ৌতুরকে জনয শােীরেক রন ঘাতন করে েতযা কো েরয়রে 

৩৩ জনরক, ম ৌতুরকে কােরর্ রন ঘাতরনে রশকাে েরয় আত্মেতযা করেরেন ১৫ জন নােী। এ োড়া স্বা ীে গেৃ মেরক রবতারড়ত েরয়রেন ৪ নােী। এ স রয়ে  রধয ২২ জন গেৃক ী 

রবরভন্ন ধেরর্ে রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন এবিং রনেত েরয়রেন ৪ জন। ধষ ঘরনে রশকাে েরয়রেন ৪ জন। এরসড সন্ত্রারসে রশকাে েরয়রেন ১২ জন নােী। 

 
ধষ ষে ও দ ৌন হয়রাভনর ঘেনায়  ভহলা পভরষকের উকেগ (কাকলর ক,, ৩০ জুন ২০) 

মনায়াখালীে করবেোরিে সুেলপুে ইউরনয়রনে বসতর্রে েুরক দশ  মশ্ররর্ে সু্কলোত্রীরক োত- ুখ মবাঁরধ ধষ ঘর্ এবিং িাোইরলে র জঘাপুরে সারড় রতন বেরেে রশশুরক ম ৌন েয়োরনে 

র্িনায় গভীে উরিগ ও তীব্র্ মিাভ প্রকাশ করেরে বািংলারদশ  রেলা পরেষদ। এস য় জরড়তরদে দৃষ্টান্ত ূলক শাজস্তে দারব জারনরয়রে সিংগঠনটি।  আজ  েলবাে বািংলারদশ  রেলা 

পরেষরদে ভােপ্রাপ্ত সভাপরত ডা. ফওজজয়া ম াসরল  ও সাধাের্ সম্পাদক  ারলকা বানু স্বািযরেত এক রববরৃতরত এতেয জানারনা েয়। রববরৃতরত বলা েয়, বািংলারদশ  রেলা পরেষদ 

সু্কলোত্রীরক োত- ুখ মবাঁরধ ধষ ঘর্ ও রশশুরক ম ৌন েয়োরনে র্িনায় গভীে উরিগ ও তীব্র্ মিাভ প্রকাশ কেরে। র্িনাে সারে জরড়তরদে রবরুরদ্ধ  ো ে আইনী বযবস্থা গ্রেনসে িতু 

মগ্রফতাে এবিং সুষ্ঠু ও রনেরপি তদন্ত সারপরি দৃষ্টান্ত ূলক শাজস্তে মজাে দারব জানারে। রন ্ ঘতারনে রশকাে রকরশােী, রশশুে সুরচরকৎসাসে তারদে ও তারদে পরেবারেে সদসযরদে 

রনোপো রনজিতকেরর্ে দারব জানারে। এ ধেরর্ে বব ঘে সরেিংসতাে র্িনা প্ররতরোরধ আশুকা ঘকে বযবস্থা গ্রেরনে জনয সেকাে, প্রশাসরনে রবরশষ দৃটষ্ট আকষ ঘর্ কো েয় এবিং ধষ ঘর্, 

গর্ধষ ঘর্, ম ৌন রনপীড়ে, পারেবারেক সরেিংসতা এবিং নােী ও রশশু রন ঘাতরনে র্িনা প্ররতরোরধ সকল সা াজজক শজক্তরক এরগরয় আসাে জনয আহ্বান জানারনা েয়। 

When harassment is the norm (By Sohana Manzoor, Daily Star, opinion, 28 June 20) 

Sometime during the pre-lockdown era, I was standing in queue at the Dhanmondi branch of a renowned bank. After about 10-15 minutes when I finally approached one 

counter, the teller looked up at me and then peered into his computer screen and again returned his gaze to my face. I shifted uncomfortably as I could not understand 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/01/929775
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/30/929289
https://www.thedailystar.net/opinion/news/when-harassment-the-norm-1921437


if he was suspicious about my identity. I was, after all, visiting the particular premises after a while. Finally, the fellow asked, "you used to have long hair?" "Yes…" I was 

thoroughly confused by the question. He nodded. "Yes, Ma'am, the picture on your account is one with longer hair." I heaved a sigh of relief. But it was too soon. The 

teller said with a beatific smile, "grow your hair long again; you'll look so beautiful." 

As I walked away from the bank, I kept on asking myself what happened in there. Did I ask or behave in a manner that could prompt such conduct on part of the teller? 

A complete stranger, he had no right to say what he said to a client who had approached him for a service. Not just that it is unprofessional, but also inappropriate. It 

took some time for me to realise that what the bank teller did was a form of harassment. At the same time, I am also sure that many would take it as a compliment simply 

because we are not taught where the boundary between compliment and sexual harassment lies; or who can compliment us and who cannot. When I shared this story 

with others later, most were outraged, but one or two also said, "oh, he meant well. He thought you're beautiful!" I would say when we encourage this kind of comments, 

it leads to worse. Most forms of sexual harassments start with teasing or inappropriate comments. Teenage girls going to school are teased by local boys with cat-calls 

and provocative comments. The unbelievable part is that in most cases, the girls are told by their friends and family members that it is normal for boys to do that, but a 

girl should never respond to the boys' comments or teasing. For women, therefore, sexual harassment is the norm. If you are pretty, you will be harassed because of 

your prettiness. There is another picture that says that if nobody teases you on the way to school or college, or bothers you ever on social media or by phone, it is 

because you are not attractive. Years ago, a friend of mine had confided in utter mortification what her older sister had observed: "doesn't any boy follow you and call 

you pretty? I had so many boys disturbing me on the way to the school! That's so strange!" Strange indeed! 

Battling the shadow sexual violence pandemic (ByJannat Adib Chowdhury,  Daily Star, opinion, 1st July 20) 

The Covid-19 pandemic has shown the fragility and brokenness of Bangladesh's health system. But what we may fail to realise is that Covid-19 is also making way for 

aggravating the already perilous situation of sexual violence against women and children in Bangladesh. Covid-19 has also created a learning crisis for children, but this 

is particularly true for children and adolescents from disadvantaged backgrounds. Although the public education system is currently being broadcasted via Sangshad 

TV, proper accessibility to such alternative mediums of education remains questionable. These out-of-school children and adolescents have a lot of free time on their 

hands and are likely to fall prey to boredom. During the adolescent age period (10-19), they also have to cope with disconcerting new sexual impulses and romantic 

feelings. Due to lack of educational opportunities in this year, the likelihood of them falling into regressive thought patterns about human sexuality is extremely high. 

Moreover, a substantial faction of the young population is falling into a state of hopelessness and uncertainty due to mass job losses. The likelihood of this unemployed 

male segment of the population becoming potential sex offenders is also very high. 

How long will women be punished for their ambitions? (By Shuprova Tasneem, Daily Star, opinion, 26 June 20) 

"In life, your parents come first, after the Great and most Benevolent Allah. They are the greatest blessing and safest shelter. Because of the mercy of Allah and the 

sacrifices of my parents, because of their prayers, advice, courage, discipline, love, affection, encouragement—for standing next to me like mountains through all my 

troubles—I have been able to earn my Bachelor's degree from the Oxford of the East, Dhaka University." This is a rough translation of a post from Sumaya Khatun's 

Facebook, dated December 7, 2019, along with pictures from the 52nd convocation of Dhaka University (DU). Sumaya spoke of how her father had been the driving 

force behind her education, and how much she wished he had seen her graduate (he passed away three months earlier). She wrote of how hard it was to lose her little 

sister, only 12 years old, in 2013, and still carry on—"my Suraiya", she called her. At the time of her Facebook post, she was studying for a Masters' degree in Islamic 

Studies at DU, which she later passed with distinction. Sumaya had wanted to go on to study for the BCS exams. She was a 26-year-old from Jessore who, in a way, 

embodied our ideal of the middle-class Bangladeshi woman—pious, educated, hardworking, devoted to her family. Not the sort of girl you would expect to have trouble 

for being too "ambitious", or for not "knowing her place". 

একই স ত্কল সু াইয়া, রু ানা, সাজজো, ত্াভন... প্রদসাহরাব হাসান   থম  লকলা  ২৭ জুন ২০২০) 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/battling-the-shadow-sexual-violence-pandemic-1923009
https://www.thedailystar.net/opinion/news/how-long-will-women-be-punished-their-ambitions-1920505
https://www.prothomalo.com/opinion/article/1665370/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF


োকা রবশ্বরবদযালরয়ে ইসলার ক োরডজ রবভারগে ম ধাবী োত্রী সু াইয়া মবগর ে োতরকােে পেীিাে ফল ম রদন জানা মগল, মসরদন আে রতরন মবাঁরচ মনই। রতরন প্রে  মশ্ররর্ মপরয়রেন। 

এে আরগ োতক সম্মারনও প্রে  মশ্ররর্ মপরয়রেরলন। গত মসা বাে নারিারে শ্বশুেবারড়রত তাাঁে লাশ পাওয়া  ায়। তাাঁে  ারয়ে অরভর াগ, ২০১৯ সারল রবরয়ে পে মেরকই শ্বশুেবারড়ে 

মলাকজন তাাঁে পড়ারলখা ও চাকরে কোে ইো ম রন রনরত পােরেল না। এ কােরর্ তাাঁরক েতযা কো েরয়রে। প্রায় েয়  াস আরগও তাাঁরক র্রে আিরক মেরখ ম রে মফলাে মচষ্টা কো 

েরয়রেল। শ্বশুেবারড়ে রবরোরধতা সরত্ত্বও সু াইয়া পড়ারশানা চারলরয়  ান এবিং রবরসএস পেীিাে প্রস্তুরত রনজেরলন। এে  ূলয তাাঁরক রদরত েরলা জীবন রদরয়। একজন পূর্ ঘবয়স্ক  ানুষ 

পড়ারশানা ও চাকরে কেরবন রক না, মসই রসদ্ধান্ত রতরন রনরত পােরবন না; এটি টঠক করে মদরব তাাঁে স্বা ীে পরেবাে—আ ো মকান স ারজ বাস কেরে? সু াইয়াে েতযাে র্িনায় স্বা ী 

ম াস্তাক মোসাইন, শ্বশুে জারকে মোসাইনসে চাে আসার ই মগ্রপ্তাে েরয়রেন। এ জনয নারিাে পুরলশ ধনযবাদ মপরত পারে। তরব আসার  মগ্রপ্তাে েওয়া েরলই রবচাে রনজিত েয় না। 

 া লাে তদন্ত সুষ্ঠু েরত েরব। সু াইয়াে বাবা মবাঁরচ মনই। োষ্ট্র ও আইন সোয়তা প্ররতষ্ঠারনে সাো য োড়া  া একা  া লা চালারত পােরবন না। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

1 4 July 20 
 

Ittefaq 

3 July 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 18 years Raped Neighbor Rural নাভলত্াবাড়ীকত্ ভচপকসর দলাি দেভেকয় 

ভশশুকক ধষ ষে প্রইকত্তফাক  ৪ জুলাই ২০২০) 

 

মশেপুে মজলাে নারলতাবাড়ীে গারোপাোরড় 

এলাকায় রচপস খাওয়াে মলাভ মদরখরয় উপজারত 

একরশশুরক ধষ ঘরর্ে অরভর াগ পাওয়া মগরে। 

অরভ ুক্ত রচেন নকরেক (১৮) নার  এক  

 ধরষ ঘতাে পরেবাে ও পুরলশ জানায়, বেৃস্পরতবাে 

সন্ধ্যায় উপরজলাে পজি  কালাপারন গ্রার ে 

েরবন রচোরনে রকরশাে মেরল রচেন নকরেক 

বাতকুরচ গ্রার ে মলরেসন রচরসর ে েয় বেে 

বয়সী কনযা রশশুরক রচপস রকরন মদওয়া কো 

বরল বারড়ে পারশে রলচু বাগারন রনরয় ধষ ঘর্ 

করে। পরে গতকাল শুক্রবাে স্থানীয়রদে 

সের ারগতায় োনায় অরভর াগ দারয়ে কেরল 

োরতই অরভ ুক্ত রকরশােরক মগ্রফতাে করে 

পুরলশ। 

 

2 3 July 20 
 
Kaler 
Kantho 

3 July 20 Police 
Case 

Not 
availab

le 

Child 4 month Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban লোবকর ঘকর েুকক গলা দককে ভশশু 

হত্যা(কাকলর ক,  ৩ জুলাই ২০২০) 

 

োজধানীে আদাবরে সারদয়া নার  চাে  াস 

বয়রসে এক রশশুরক গলা মকরি েতযা কো 

েরয়রে। রনেত সারদয়াে বাবাে না  শাজাোন 

র য়া ও  া  ুরশ ঘদা মবগ । রশশুটি পারনে 

পারম্পে পারশ একটি বজস্তর্রে তাে  া-বাবাে 

সরে োকত। আজ শুক্রবাে দুপুরে রশশুটিে 

 েরদে উদ্ধাে করে আদাবে োনা পুরলশ। 

আদাবে োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) 

শারেদুিা ান সািংবারদকরদে কারে এ র্িনাে 

সতযতা রনজিত করেন।  রতরন বরলন, র্রেে 

রবোনায় মশায়া অবস্থায় রশশুটিে  েরদে উদ্ধাে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/163681/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/163681/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/03/930507
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/03/930507
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কো েয়। রশশুটিে গলাে সা রনে রদরক কািা 

রেল। েতযাকারণ্ডে রবষরয় আ ো রবস্তারেত 

জানাে মচষ্টা কেরে। র্িনাে স য় রশশুটিে  া 

োন্নার্রে ও বাবা বাইরে রেরলন।  েরদে 

 য়নাতদরন্তে জনয শেীদ মসােোওয়াদী 

োসপাতারলে  রগ ঘ পাঠারনা েরয়রে বরলও 

জানান রতরন। 

 

3 3 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

1 July 20 Police 
Case 

Female Child 11 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Rural লফসানার  ুকে ভছল কাপড় দগাাঁজা, গলায় 

ওড়না দপাঁচাকনা(কাকলর ক,, ৩ জুলাই 

২০২০) 

মনত্ররকানাে দুগ ঘাপরুে সদে ইউরনয়রনে 

কারলকাপুে গ্রার  কচুে লরত তুলরত রগরয় 

রনরখা াঁরজে এক রদন পে সী ান্ত এলাকাে 

ঝেনাে পারনে গতঘ মেরক আফসানাে (১১) লাশ 

উদ্ধাে করেরে পুরলশ। রশশুটিে  ুরখ কাপড় 

মগা াঁজা ও গলায় ওড়না মপাঁচারনা োকায় েতযা 

কো েরয়রে বরল  রন কেরে পুরলশ। 

বেৃস্পরতবাে োত ৯িাে রদরক ওই ইউরনয়রনে 

কারলকাপুে গ্রার ে খা ােখালী পাড়াে 

সী ান্তবতী এলাকা মেরক লাশটি উদ্ধাে কো 

েয়। রনেত আফসানা ওই গ্রার ে রদন জেু 

আবু োরলরকে করনষ্ঠ কনযা। মস স্থানীয় একটি 

 াদোসায় পড়ত বরল জানা মগরে। স্থানীয় সূরত্র 

জানা মগরে, দুগ ঘাপুে সদে ইউরনয়রনে 

কারলকাপুে গ্রার ে পাোরড় টিলাে আশপারশ 

বুধবাে সকারল কচুে লরত তুলরত রগরয় রনরখা াঁজ 

েয়। রদনভে খুাঁরজ রশশুটিরক মকাোও পায়রন 

পরেবারেে মলাকজন। পরে বেৃস্পরতবাে সন্ধ্যায় 

সী ারন্ত রবএসএফ কযারম্পে কাোকারে ঝেনাে 

গরতঘে  ারঝ রশশুটিে লাশ পাওয়া  ায়। খবে 

মপরয় পুরলশ োত ৯িাে রদরক লাশ উদ্ধাে করে 

শুক্রবাে সকারল মনত্ররকানা আধুরনক 

োসপাতাল  রগ ঘ পাঠায়।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930442
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930442
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4 3 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

1 July 20 Police 
Case 

Female Child 
(disability) 

11 years 35 years Raped Neighbor Rural বা নায় থভত্বন্ধী ভশশুকক ধষ ষকের 

অভিক াগ,  া লা  প্রকাকলর ক,  ৩ জুলাই 

২০২০) 

 

বেগুনাে বা না উপরজলাে পজি  সরফপুে 

গ্রার ে ১১ বেরেে এক  ানরসক প্ররতবন্ধ্ী 

রশশুরক ধষ ঘরর্ে অরভর াগ এরন একজনরক 

আসার  করে বা না োনায় একটি  া লা কো 

েরয়রে।  া লাে আসার  েরলন একই গ্রার ে 

সুলতান পযাদাে মেরল ম া. বাবুল পযাদা (৩৫)। 

র্িনাটি র্রিরে গত বুধবাে (১ জলুাই) রবকাল 

রতনিায়। ধষ ঘরর্ে রশকাে রশশুটিে বাবা বরলন, 

আ াে ম রয়  ানরসক প্ররতবন্ধ্ী। অরনক রদন 

ধরে বাবুল পযাদা আ াে ম রয়রক উেযক্ত করে 

আসরেল। র্িনাে রদন আ ো মকউ র্রে রেলা  

না। এই সরু ারগ বখারি বাবলু আ াে র্রে েুরক 

আ াে প্ররতবন্ধ্ী রশশুরক ধষ ঘর্ করে। ম রয়ে 

রচৎকারে পাশ্ব ঘবতী মলাকজন েুরি এরল তারক 

মস পারলরয়  ায়। বারড়ে অরনরকই তারক আ াে 

র্ে মেরক মবে েরত মদরখরে। র্িনাটি স্থানীয় 

প ঘারয়  ী ািংসাে জনয প্রভাবশালীো আ ারক 

প্রস্তাব মদয়। আর   ী ািংসা চাই না। ধষ ঘরকে 

উপ ুক্ত শাজস্ত চাই। বা না োনাে ওরস ইরলয়াস 

আলী তালুকদাে বরলন, র্িনাে পে মেরক 

অরভ ুক্ত আসার  পলাতক েরয়রে। পুরলশ 

আসার রক মগ্রপ্তারেে মচষ্টা চালারে। 

5 3 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student 16 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural ধষ ষকের ঘেনা ৫০ হাজার োকায়  ী ালসার 

দচষ্টা! অবকশকষ  া লা  প্রকাকলর ক,  ৩ 

জুলাই ২০২০) 

 

রপরোজপরুেে স্বূঢ়পকাটঠরত এক  াদোসা 

োত্রীরক ধষ ঘরর্ে অরভর ারগ  া লা েজ ুকো 

েরয়রে। বেৃস্পরতবাে রবরকরল মনোোবাদ 

 (স্বূঢ়পকাটঠ) োনায় ধরষ ঘতাে বাবা িীন ইসলা  

মশখ বাদী েরয় ধষ ঘক খায়রুল ও তাে দুই 

সের ারগরক আসার  করে নােী ও রশশু রন ঘাতন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930513
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930513
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930484
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930484
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আইরন ওই  া লা দারয়ে করেন। পুরলশ 

ধরষ ঘতাে ডাক্তারে পরেিাে জনয রপরোজপুে 

রসরভল সাজঘন অরফরস পাটঠরয়রে।  া লা সরূত্র 

জানা  ায়, উপরজলাে সারেিংকাটঠ ইউরনয়রনে 

উেে কেফা গ্রার ে েতদরেি পরেবারেে নব  

মশ্ররর্ে ওই  াদোসাোত্রী মলখাপড়াে পাশাপারশ 

প্ররতরবশী সাইদুরলে বাসায় কাজ কেত। 

সাইদুরলে বযবসায়ী পািঘনাে খায়রুল তারক 

প্রায়ই কু প্রস্তাব রদত। রবষয়টি সাইদুরলে স্ত্রী 

নাসরেনরক ওই োত্রী জানারল রতরনও খাইরুরলে 

পি রনরয় তারক রবরভন্ন প্রকাে প্ররলাভন 

মদখাত। র্িনাে রদন নাসরেন তাে স্বা ী বারড় 

মনই বরল ওই োত্রীরক তাে কারে োকাে জনয 

বরলন। োত্রীটি োজজ েরয় ওই বারড় মগরল 

মসখারন খাইরুলরক মদরখরত পায়। খাইরুল 

একপ ঘারয় োত্রীটিরক বাগারন রনরয় োত-পা 

মবাঁরধ মজাে পূব ঘক ধষ ঘর্ করে। পরে তারক রবরয়ে 

খাইরুল রবরয় কেরব বরল আশ্বাস মদয় গেৃকতী 

নাসরেন। এরদরক নাসরেন ও তাে স্বা ী সাইদুল 

রবষয়টি রনরয় খাইরুলরক ব্লাক ম ইল করে 

িাকাও রনরয়রে বরল জানা মগরে। পরে রবষয়টি 

জানাজারন েরল এলাকাে জনপ্ররতরনরধো 

 ী ািংসাে নার  দইু  াস স য় অরতবারেত 

করেন। বােবাে শবঠক করে গত ২৭ জনু ৫০ 

োজাে িাকা রনরয়  ী ািংসা েরয়  াওয়াে জনয 

বরলন। োত্রীে পরেবাে তারত োজজ না েওয়ায় 

পরেবােরক েু রক রদরেন বরল অরভর াগ 

করেরে ভুক্তভূগীো। 

 

6 3 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

1 July 20 Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Sexual 
Harassme
nt 

Teacher Urban সু্কলছাত্রীকক দ ৌন হয়রাভনর অভিক াকগ 

ভশক্ষক বরোস্ত প্রকাকলর ক,  ৩ জুলাই 

২০২০) 

 

রনজ রবদযালরয়ে োত্রীরক ম ৌন েয়োরনে 

অরভর ারগ ব্র্াহ্মর্বারড়য়াে আখাউড়া উপরজলা 

ম াগড়া উচ্চ রবদযালরয়ে সেকােী প্রধান রশিক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930548
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/03/930548
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আশোফুল আল  রেের্রক সা রয়ক বেখাস্ত 

করেরে পরেচালনা কর টি।  

োনায় মদওয়া অরভর াগ সরূত্র জানা মগরে, ওই 

রবদযালরয়ে সপ্ত  মশ্ররর্ে এক োত্রী 

বেৃস্পরতবাে আশোফুল আলর ে ম াগড়া 

এলাকাে বারড়রত পড়রত  ান। এ স য় ওই 

রশিক পড়রত আসা োত্রীে স্পশ ঘকাতে স্থারন 

োত মদয়। রবষয়টি প্রের  স্থানীয় গর্য ানয 

বযজক্তবগ ঘ ও পরে োনা পুরলশরক অবরেত কো 

েয়। োরত ওই োত্রীে  া োনায় রলরখত 

অরভর াগ দারয়ে করেন। 

 

7 3 July 20 
 

Janakantha 

1 July 20 Police 
Case 

Female Child 8 years 19 years Raped Neighbor 
 
(Labour) 

Urban লড়াইহাজাকর ভশশু ধভষ ষত্ ॥ অভি ুক্ত 

শ্রভ ক দেফত্ার প্রজনক,  ৩ জুলাই ২০২০) 

 

আড়াইোজারে আি বেরেে এক রশশুরক 

ধষ ঘরর্ে অরভর াগ পাওয়া মগরে। এ র্িনায় 

অরভ ুক্ত পাওয়ােলু  শ্রর ক ে জানরক (১৯) 

পুরলশ মগ্রফতাে করেরে। ধষ ঘরর্ে র্িনায় 

বেৃস্পরতবাে োরত  া লা দারয়ে কো েরয়রে। 

বুধবাে োরত মগাপালদী মপৌেসভাধীন 

সাদােরদয়া এলাকায় এ র্িনাটি র্রি। 

মগ্রফতােকৃত আসার রক রে ান্ড মচরয় শুক্রবাে 

দুপুরে আদালরত পাঠারনা েরয়রে বরল 

আড়াইোজাে োনাে ওরস নজরুল ইসলা  

জানান। এ র্িনায়  া লা না কেরত চাপ মদয়ায় 

ও নানাভারব েু রকধ রকে কােরর্ ধষ ঘরর্ে 

রশকাে ওই রশশুে পরেবারেে  া লা দারয়ে 

কেরত রবলম্ব েরয়রে। পুরলশ ও ধষ ঘরর্ে রশকাে 

রশশুে পরেবাে জানান, বুধবাে োরত ওই 

রশশুটিরক ১০ িাকা োরত রদরয় অরভ ুক্ত 

ে জান তাে রনরজে র্রে রনরয়  ায়। পরে তারক 

 ুখ মচরপ ধরে ধষ ঘর্ করে। বারড়রত রফরে ওই 

রশশুটি রবষয়টি তাে  ারক জানায়। অরভ ুক্ত 

ে জান স্থানীয় একটি মিেিাইল র রলে 

শ্রর ক। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/508809/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%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.dailyjanakantha.com/details/article/508809/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%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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8 3 July 20 
 

Samokal 

1 July 20 Police 
Case 

Female Student  10 years 60 years Raped Neighbor Urban দগায়ালকে ৩য় দশ্রভের ছাত্রীকক ধষ ষকের 

অভিক াকগ বৃদ্ধ লেক প্রস কাল  ৩ জুলাই 

২০২০) 

োজবাড়ীে মগায়ালরে ৩য় মশ্ররর্ে এক োত্রীরক 

৬০ বেরেরে এক বদৃ্ধ ধষ ঘর্ করেরে বরল 

অরভর াগ পাওয়া মগরে। রন ঘাতরনে রশকাে ওই 

োত্রীে বাবা জানান, তাে ম রয় মগায়ালরে 

একটি সেকারে প্রাের ক রবদযালরয়ে ৩য় 

মশ্ররর্রত পরড়। তাো দরেি  ানুষ।  ারঠ-র্ারি 

কাজ করে সিংসাে চালান। বুধবাে রবরকরল তাো 

স্বা ী-স্ত্রী র রল  ারঠ কাজ কেরত  ান। তখন 

তাে ম রয় একাই বারড়রত রেরলা। এ স য় স্থানীয় 

েরব  ন্ডল তারদে বারড়রত এরস তাে ম রয়রক 

ধষ ঘর্ করে এবিং এ রবষয়টি কাউরক না 

জানারনাে জনয ভয়ভীরত মদখায়।  রতরন জানান, 

র্িনাে পে তাে রশশু ম রয় অসুস্থ েরয় পরড়। 

রকন্তু ম রয়টি ভরয় তারদেরক রকেু বলরত সােস 

পায়রন। এক প ঘারয় তাে স্ত্রী রবরভন্নভারব 

জজজ্ঞাসা কেরল রশশুটি তাে  ারয়ে কারে র্িনা 

র্ুরল বরল। এ রবষরয় মগায়ালে র্াি োনাে ওরস 

আরশকুে েে ান জানান, প্রাের কভারব 

মগায়ালে উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে 

রচরকৎসাধীন ওই রশশুে কারে র্িনা শুরনই 

অরভ ান চারলরয় অরভ ুক্ত েরব  ন্ডলরক আিক 

কো েয়। এ র্িনায় রশশুটিে  া বাদী েরয় 

অরভ ুরক্তে রবরুরদ্ধ ধষ ঘর্  া লাে প্রস্তুরত 

রনরেন। 

 

9 3 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

29 June 20 Police 
Case 

Female Child 8 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban ৮ বছকরর ভশশু ধষ ষে, ধষ ষক েলুািাই ও 

সহক াগী শযালক দেপ্তার  প্রকাকলর ক,  ৩ 

জুলাই ২০২০) 

িাোইরলে র জঘাপরুে আি বেরেে এক রশশু 

ধষ ঘরর্ে র্িনায় ধষ ঘক ও সের াগী শযালকরক 

মগ্রপ্তাে করেরে পুরলশ। পুরলশ জানায়, রশশুটি 

https://samakal.com/whole-country/article/200729101/%E0%A7%A9%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/200729101/%E0%A7%A9%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930234
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930234
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বাবা- াে সরে মপৌে এলাকাে আন্ধ্ো গ্রার  

ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। বাবা অজয় 

সেকাে সজজব একজন ট্রাকচালক।  া কু ুরদনী 

োসপাতারল কাজ করেন। গত মসা বাে (২৯ 

জনু) দুপুরেে রদরক রশশুটিে বারড়রত মকউ না 

োকাে সুর ারগ পলাশ সূত্রধে শযালক সেয় 

সূত্রধরেে সের ারগতায় রশশুটিরক ফুসরলরয় 

ধষ ঘর্ করে।  এ স য় রশশুটিে আতঘরচৎকারে 

আরশপারশে মলাকজন েুরি আসরল তা াঁো 

পারলরয়  ায়। পরে রশশুটিরক উদ্ধাে করে 

জা ুকীস্থ উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে মনওয়া 

েয়। মসখান মেরক কতঘবযেত রচরকৎসক 

রশশুটিরক িাোইল মশখ োরসনা ম রডকযাল 

করলজ োসপাতারল স্থানান্তে করেন।  র জঘাপুে 

োনাে পরেদশ ঘক (তদন্ত) রগয়াস উজিন জানান, 

মগ্রপ্তােকৃতো মজলোজরত েরয়রে। রভকটির ে 

ডাক্তারে পেীিাে রেরপািঘ মপরল প্ররয়াজনীয় 

পদরিপ মনওয়া েরব। 

 

10 3 July 20 
 

Daily Star 

30 June 20 Police 
Case 

Female Child 
(disability) 

14 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban Physically challenged girl raped in 

Kushtia (Daily Star, 3 July 2020) 
 
Police on Wednesday night arrested a 
man in connection with a case for 
raping a physically challenged girl in 
Khoksa upazila of the district on 
Tuesday. The arrestee, also a father of 
three children, was produced before a 
court yesterday that sent him to jail. 
According to the case statement, the 

14-year-old physically challenged girl 

went the arrestee's shop on Tuesday 
noon. Taking advantage of her physical 
disability, he lured the girl with 
chocolate, took her to his house 
adjacent to the shop and rapped her. 

https://www.thedailystar.net/country/news/physically-challenged-girl-raped-kushtia-1924437
https://www.thedailystar.net/country/news/physically-challenged-girl-raped-kushtia-1924437
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The next day, victim's parents met 
Khoksa Upazila Women Affairs Officer 
Ruby Khatun and disclosed the matter 
to her. 
 

11 2 July 20 
 

Kaler 
Kantho 

30 June 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 
& 

11 years 

56 years Murdered Father Urban েইু দ কয়কক হত্যার পর এবার চকল দগকলন 

বাবাও প্রকাকলর ক,  ২ জুলাই ২০২০) 

 

চট্টগ্রার ে পটিয়ায় দইু ম রয়রক গলা টিরপ 

েতযাে পে রবষপারন আত্মেতযাে মচষ্টা কো মসই 

বাবা ম ারখে ুবড়ুয়াে (৫৬)  ৃতুয েরয়রে। আজ 

বেৃস্পরতবাে মভাে সারড় ৫িাে রদরক চট্টগ্রা  

ম রডকযাল করলজ োসপাতারল রচরকৎসাধীন 

অবস্থায় তা াঁে  তুৃয েয়।  উরেখয,  েলবাে 

গভীে োত মেরক বুধবাে মভারেে মকারনা 

একস য় চট্টগ্রার ে পটিয়া উপরজলাে 

কারশয়াইশ ইউরনয়রনে ভাণ্ডােগা াঁও গ্রার  দুই 

ম রয় অষ্ট  মশ্ররর্ে োত্রী শরশ বড়ুয়া ওেরফ িুকু 

বড়ুয়া (১৪) এবিং পঞ্চ  মশ্ররর্ে োত্রী রনশু বড়ুয়া 

(১১) মক গলা টিরপ েতযাে পে রবষপান করেন 

ম ৌলভীবাজারেে শাকযপদ বড়ুয়াে মেরল 

ম ারখে ুবড়ুয়া। বুধবাে সকারল অরচতন 

অবস্থায় ম ারখেরুক উদ্ধাে করে প্রের  পটিয়া 

উপরজলা স্বাস্থয ক রেরে মনওয়া েয়। মসখারন 

কতঘবযেত রচরকৎসক তারক চট্টগ্রা  ম রডকযাল 

করলজ োসপাতারল মেফাডঘ করেন।  স্থানীয়ো 

বরলরে, করোনাভাইোরসে প্রাদুভঘারবে কােরর্ 

 াস দুরয়ক আরগ চাকরে োোন ম ারখে।ু এরত 

চে  অে ঘকরষ্ট পরড়ন রতরন। েতাশা মেরক রতরন 

এই র্িনা র্টিরয় োকরত পারেন। পা াঁচ বেে 

আরগ কযান্সারে স্ত্রী করর্কা বড়ুয়াে  ৃতুযে পে 

মেরক শ্বশুেবারড়রতই সন্তানরদে রনরয় োকরতন 

ম ারখে।ু 

12 2 July 20 
 

30 June 20 Police 
Case 

Female Student 11 years 45 years Raped Neighbor 
(Uncle) 

 বাভড়কত্ দিকক ফুপা কতৃ্ষক ভশশু ধষ ষে! 

ধষ ষক দেপ্তার  প্রকাকলর ক,  ২ জুলাই 

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930040
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930040
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930126
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/07/02/930126
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Kaler 
Kantho 

 

োজশােী দুগ ঘাপুরে ফুপা কতৃ ঘক ১১ বেরেে এক 

রশশু ধষ ঘরর্ে রশকাে েরয়রেন। রশশুটি শেপাড়া 

সেকারে প্রাের ক রবদযালরয়ে পঞ্চ  মশ্ররর্ে 

োত্রী। পুরলশ বুধবাে োরত অরভ ান চারলরয় 

লম্পি ধষ ঘক ফুপা বজলুে েে ানরক (৪৫) 

মগ্রপ্তাে করেন। পুরলশ ও  া লা সূরত্র জানা 

মগরে, গত ৩০ জনু  েলবাে রবকারল  ারড়য়া 

গ্রার ে  ৃত চা াঁন মশখ এে মেরল বজলুে েে ান 

মকৌশরল ওই রশশুটিরক তাে বারড়রত মডরক 

মনয়। পরে বারড়রত তাে স্ত্রী সন্তান না োকায় 

রশশুটিরক ফুসরলরয় ধষ ঘর্ করে। এস য় তাে 

রচৎকাে ও কান্নাকাটিরত ধষ ঘক পারলরয়  ায়। 

পরে এ র্িনায় স্থানীয়ো রশশুটিরক উদ্ধাে করে 

োজশােী ম রডকযাল করলজ োসপাতারলে 

ওয়ান েপ ক্রাইরসস মসোেরত (ওরসরস) ভরতঘ 

করেন। বতঘ ারন রশশুটি মসখারন রচরকৎসাধীন 

েরয়রে। 

 

13 2 Julu 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

30 June 20 Police 
Case 

Male Child 12 years 
& 

11 years 

35 years 
& 
28 years 

Kidnaped Neighbor Urban গাজীপকুর অপহৃত্ ২ ভশশু উদ্ধার, 

দেফত্ার ২ প্রবাললাকেশ থভত্ভেন  ২ জুলাই 

২০২০) 

গাজীপুরে অপহৃত দুই রশশুরক উদ্ধাে করেরে 

পুরলশ। এ র্িনায় জরড়ত োকাে অরভর ারগ দুই 

অপেের্কােীরক মগ্রফতাে কো েরয়রে। 

মগ্রফতােকৃতো েরলা গাজীপুে রসটি 

কেরপারেশরনে সালনাে পলাশরিক গ্রার ে 

ম া. র েন  াসুদ (৩৫) এবিং একই এলাকাে 

আকাশ (২৮)। গাজীপুে ম রট্রপরলিন পুরলরশে 

 ( জজএ রপ) সদে োনাে ওরস  ুোম্মদ আল গীে 

ভূঞা জানান, অপহৃত  ুন্সীগরেে গজারেয়া 

োনাে আরলপুো গ্রার ে ম া.  জজবুে েে ান 

বাদরলে মেরল রেয়াদ োসান পােরভজ (১২) ও 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544333
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544333
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গাজীপুরেে কালীগে উপরজলাে বড়াইয়া 

গ্রার ে ম াসরল  উজিরনে মেরল োরসবুল 

োসান খান অরভ (১০) একই ক্লারস মলখাপড়া 

করে। অপহৃত রশশুরদে পরেবাে গাজীপুে রসটি 

কেরপারেশরনে পজি  রবলাসপুে এলাকায় 

পাশাপারশ বাসায় বসবাস করে। পাশাপারশ 

বাসায় বসবাস কোয় রশশুো পেস্পরেে বন্ধু 

এবিং তাো দইুজরন একইসারে মখলাধুলা করে। 

 েলবাে মবলা সারড় ১১িাে রদরক দুই রশশু ফল 

রকনরত বাসাে পাশ্ব ঘবতী জয়রদবপুে বাজারেে 

স্বর্ ঘপট্টী  ায়।এ স য় মগ্রেফােকৃতরদে কারে 

রশশু পােরভরজে বাবাে পাওনা িাকা মদওয়াে 

কো বরল দুই রশশুরক মকৌশরল অপেের্ করে 

অপেের্কােীো। পরে অপেের্কােী র েন 

 াসুদ ম াবাইল মফারন  জজবুে েে ান বাদরলে 

রনকি পােরভজ ও তাে বন্ধু অরভরক 

অপেেরর্ে কো জারনরয় এক লাখ িাকা 

 ুজক্তপর্ দারব করে। িাকা না রদরল রশশুরদে 

ম রে মফলাে েু রক মদয়। এ স য়  জজবুে 

েে ান বাদল রবষয়টি সদে োনা পুরলশরক 

জানান। 

14 1 July 20 
 

Naya 
Diganta 

1 July 20 Police 
Case 

Female Student 10 years 20 years Attempt 
to rape 

Neighbor Urban দশ্রভেককক্ষ ভশশুকক ধষ ষকের দচষ্টা, অভি ুক্ত 

লেক  প্রনয়া ভেগন্ত  ১ জুলাই ২০২০) 

োজবাড়ীে মগায়ালে উপরজলাে মদৌলতরদয়ায় 

তৃতীয় মশ্ররর্ে এক োত্রীরক ধষ ঘরর্ে মচষ্টাকারল 

ম াঃ আসলা  মশখ (২০) নার  এক  ুবকরক 

আিক করে গর্রধালাই রদরয়রে স্থানীয়ো।  

রশশুটিে বাবা  াো  াওয়ায় তাো দুই ভাই-রবান 

 ারয়ে সারে নানা বারড়রত োরক। ওই রশশুটিে 

 া োনায় রলরখত অরভর ারগ জানান, তাে ম রয় 

https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/512262/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/512262/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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চা াঁদখাে পাড়া সেকােী প্রাের ক রবদযালরয়ে 

তৃতীয় মশ্রর্ীে োত্রী। প্ররতরদরনে  ত তাে ম রয় 

সু্করল প্রাইরভি পড়রত আরস। এ স য় তাে সারে 

আরো দুটি রশশু রেল। রশিক আসরত মদরে 

েওয়ায় তাে ম রয় ও অনয রশশুো র রল রুর ে 

 রধয মখলা কেরেল। এ ন স য় অরভ ুক্ত 

আসলা  মকৌশরল অনয রশশুরদে রু  মেরক 

মবে করে মদয়। এেপে তাে ম রয়রক ধষ ঘরর্ে 

মচষ্টা করে। এ স য় তাে ম রয়ে রচৎকারে 

স্থানীয়ো এরগরয় আরস। এেপে আসলা রক 

গর্রধালাই রদরয় পুরলশরক খবে মদয়। এ 

বযাপারে মগায়ালে র্াি োনাে ওরস আর কুে 

েে ান রপরপএ  জানান, রশশু ধষ ঘর্ মচষ্টাে 

অরভর ারগ আসলা রক োনা মেফাজরত আনা 

েয়। এেপে ওই রশশুটিে  ারয়ে রলরখত 

অরভর াগ ও রশশুটিে জবানবেী মপরয় তারক 

মজল োজরত পাটঠরয় মদয়া েরয়রে। 

15 1 July 20 
 

Prothom 
Alo 

30 June 20 Police 
Case 

Male Child 5 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban শ্রী ঙ্গকল পাাঁচ বছকরর ভশশু েুন(থম  

লকলা, ১ জুলাই ২০২০) 

 

ম ৌলভীবাজারেে শ্রী েরল একটি চা বাগারন 

পা াঁচ বেরেে রশশু খুন েরয়রে। গতকাল 

 েলবাে উপরজলাে রবলাশেড়া চা বাগারন এই 

র্িনা র্রি। রনেত রশশুটিে না  রল ন গড়। মস 

ওই বাগারনে রশবু গরড়ে মেরল। শ্রী েল োনা–

পুরলশ সূরত্র জানা  ায়, রনেত রশশুটিে লাশ 

রবলাশেড়া চা বাগারনে ৪নিং মসকশরসে েড়াে 

পারশ পরড় রেল। রশশুে গলায় েুরে রদরয় কািা 

দাগ আরে। এ োড়া বরুক ও  াোয় আর্ারতে 

রচহ্ন আরে। খবে মপরয় পুরলশ সন্ধ্যায় লাশ 

উদ্ধাে করে োনায় রনরয়  ায়। রনেত রশশু 

রল রনে বাবা রশবু গড় বরলন, চাে  াস আরগ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666176/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%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%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
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তাাঁে অরিারেকশাে বযািারে চুরে েরয়রেল। তখন 

মচাে রেরসরব ইউনুস নার ে এক  ুবকরক ধো 

েয়। রতরন তা াঁে এলাকাে। স্থানীয় ইউরনয়ন 

পরেষদ সদসয সারলশ করে ইউনুসরক পা াঁচ 

োজাে িাকা জরে ানা করেন। মসই িাকা ১০ 

রদরনে মভতে মদওয়াে কো োকরলও রতরন তা 

মদনরন। রতন রদন আরগ িাকা না রদরল ইউনুরসে 

রবরুরদ্ধ  া লা কোে েু রক মদন রতরন। এ 

কােরর্ ইউনুস তা াঁে মেরলরক েতযা করেরে বরল 

তা াঁে অরভর াগ।  

শ্রী েল োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) 

আব্দেু োরলক প্রে  আরলারক বরলন, রশশুটিে 

পরেবারেে সরে কারো রববারদে মজরে এই 

েতযাকাণ্ড বরল প্রাের কভারব ধাের্া কো েরে। 

এ বযাপারে তদন্ত চরলে। রশশুটিে লাশ উদ্ধাে 

কো েরয়রে। ম ৌলভীবাজাে সদে োসপাতাল 

 রগ ঘ  য়নাতদরন্তে জনয লাশ পাঠারনা েরব। এ 

র্িনায়  া লাে প্রস্তুরত চলরে। 

 

 

15 1 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

25 June 20 Police 
Case 

Female 
& 

Female 

Child 6 years 
& 

8 years 

24 years Raped Neighbor Urban ভসজদ্ধরগকে ৩ ভশশুকক ধষ ষে-বলাৎকাকরর 

দচষ্টা, অভি ুক্ত দেফত্ার প্রবাললাকেশ 

থভত্ভেন  ১ জুলাই ২০২০) 

 

রসজদ্ধেগরে ৩ রশশুরক ধষ ঘর্ ও বলাৎকারেে 

মচষ্টাে অরভর ারগ ইকবাল (২৪) নার  

একজনরক মগ্রফতাে করেরে পুরলশ। গতকাল 

 েলবাে োরত নারসক ৪নিং ওয়াডঘস্থ আটি 

ওয়াবদা করলারন এলাকাে মপয়াে আলীে 

বারড়রত এ র্িনা র্রি। পুরলশ জানায়, ঐ 

বারড়রত ইকবাল স্ব-পরেবারে ভাড়ায় বসবাস 

করে আসরে। গত ২৫ জনু বেৃস্পরতবাে 

রবরকরল ইকবাল ৩টি রশশু বাচ্চারক (বয়স ৬ 

মেরক ৮) বােরুর  রনরয় ধষ ঘরর্ে মচষ্টা করে। 

এরদে  রধয ১ জন মেরল রশশু রেল। পরে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544310
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544310
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রশশুরদে ডাক-রচৎকারে আশপারশে 

ভাড়াটিয়াো এরস উদ্ধাে করে। 

পরে রশশুরদে রচরকৎসা মদয়া েয়।  েলবাে 

োত সারড় ১০িায় এক ম রয় রশশুে  া বাদী েরয় 

োনায় অরভর াগ দারয়ে করে। অরভর ারগে 

রভরেরত রসজদ্ধেগে োনা পুরলশ ইকবাল 

মোরসনরক মগ্রফতাে করে। ইকবাল মোরসন  

মসালাই সুনা গরেে ধ ঘপাশা োনাধীন রবনদপুে 

গ্রার ে সাোে র য়াে মেরল। আজ বুধবাে 

ইকবালরক নাোয়র্গে আদালরত মপ্রের্ করে। 

 

17 1 July 20 
 

Dhaka 
Tribune 

30 June 20 Police 
Case 

Male Child 3.5 years 31 Years 
& 
20 years 

Murdered Father 
& 
Neighbor 

Urban Father abducts, kills child for 

dowry(Dhaka Tribune, 1 July 2020) 

 
The Rapid Action Battalion (RAB) has 
arrested a man along with his associate 
on the charge of abducting and killing 
his child over a family dispute in 
Matuail, Dhaka. The arrestees are the 
child’s father Julhas alias Farooq alias 

Gudda, 31, and his associate Jewel 

Bepari, 20.  

 
The law enforcement agency also 
recovered the body of the  three-and-a-
half year Mahim on Tuesday. 
Qayumuzzaman said the child’s father 

Julhas needed Tk4 lakh to go abroad as 

a migrant worker and demanded the 
money as dowry from his in-laws. 
Julhas earlier tortured his wife several 
times to get the money. He then 
devised a plan to abduct his own child 
to get the money, the RAB official said. 
Qayumuzzaman said when the boy 
went missing on Saturday afternoon, his 
father Julhas lodged a general diary 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/07/01/father-abducts-kills-child-for-dowry
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/07/01/father-abducts-kills-child-for-dowry
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(GD) with Jatrabari police station and 
complained at the RAB office. On 
receiving the complaint, RAB found 
during its investigation that a local youth 
named Jewel had abducted, sedated 
and then killed the minor boy.  RAB 
arrested Jewel, who later confessed 
that he had killed the boy on instructions 
from the child’s father Julhas. Later, the 
buried body was recovered from Green 
Model Town in Matuail on Tuesday 
night and Julhas was also arrested. 
Both men confessed to the crime, the 
RAB official said.  
 

18 1 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

1 July 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 40 years Murdered Neighbor Urban নবাবগকে স্বকে ষর দোকাকনর এভসিপাকন 

ভশশুর  ৃতু্য প্রবাললাকেশ থভত্ভেন  ১ জুলাই 

২০২০) 

 

রদনাজপুরেে নবাবগরে স্বরর্ ঘে মদাকারন গেনা 

বানারনাে জনয  ারয়ে সরে রগরয় মদাকারনে 

এরসডপারন ম াো. ম ানতােুল জান্নাত সাবা (৫) 

নার  এক রশশুে  ৃতুযে অরভর াগ উরঠরে। এ 

অরভর ারগ ওই স্বরর্ ঘে মদাকান  ারলক সাইফুল 

ইসলা  (৪০)-রক আিক করেরে পুরলশ। আজ 

বুধবাে মবলা ১২িাে রদরক রদনাজপুরেে 

নবাবগে শেরেে মসা া জরুয়লাস ঘ নার ে স্বরর্ ঘে 

মদাকারন এই র্িনা র্রি। নবাবগে োনাে ওরস 

অরশাক কু াে মচৌোন জানান, বুধবাে সকারল 

নবাবগে উপরজলা শেরেে মসা া জরুয়লারস ঘে 

এক স্বরর্ ঘে মদাকারন  ারয়েে সরে গেনা শতেী 

কেরত  ায় রশশু ম ানতােুল জান্নাত সাবা। 

মসখারন িুধা মপরল ওই রশশুটি  ারয়ে কারে 

রবসু্কি মখরয় পারন মখরত চান। এস য় ওই 

মদাকারনে  ারলক সাইফুল ইসলা  তাে 

ক ঘচােীরক পারন রদরত বরল। রকন্তু গ্লারস পারনে 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544299
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544299
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বদরল স্বর্ ঘ পরেস্কাে কো এরসড পারন মখরত 

মদয়। এরত গ্লারসে এরসডপারন মখরয় রশশুটি 

অজ্ঞান েরয় পড়রল িতু তারক উপরজলা স্বাস্থয 

ক রেরে রনরয়  াওয়াে পে রশশুটি  াো  ায়। 

 

19 1 July 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

27 June 20 Police 
Case 

Male      Child 10 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural বলাৎকাকর রাজজ না হওয়ায় ভশশুকক 

গলাটেকপ হত্যা প্রবাললাকেশ থভত্ভেন  ১ 

জুলাই ২০২০) 

রসোজগরেে মবলকুরচরত ইয়ার ন নার  দশ 

বেরেে এক রশশুরক গলাটিরপ েতযা কো 

েরয়রে। অরভর াগ, বলাৎকারে োজজ না েওয়ায় 

সু ন নার  এক র্াতক  বুক তারক গলাটিরপ 

েতযা করেরে।  পুরলশ র্াতক সু নরক আিরকে 

পে তাে স্বীকারোজক্ত ম াতারবক ৪ রদন পে 

 েলবাে (৩০ জনু) রবরকরল পািরিত মেরক 

রশশুটিে  েরদে উদ্ধাে করে। 

  

মবলকুরচ োনাে প্রাপ্ত ক কতঘা বাোউজিন 

ফারুকী জানান, গত ২৭ জনু রশশু ইয়ার ন 

রনরখা াঁরজে র্িনায় তাে পরেবারেে পি মেরক 

োনায় জজরড দারয়ে কো েয়। জজরডে তদরন্তে 

এক প ঘারয় সরেেজনকভারব সু নরক আিক 

কো েয়। তারক বযাপক জজজ্ঞাসাবাদ কেরল মস 

রশশু ইয়ার নরক েতযাে পে পারনে  রধয 

পািরিরত মফরল োখাে কো স্বীকাে করে। তাে 

স্বীকারোজক্ত ম াতারবক সন্ধ্যাে আরগ রশশু 

ইয়ার রনে অধ ঘগরলত লাশ উদ্ধাে কো েয়।  

র্াতরকে বোত রদরয় রতরন আেও জানান, 

র্িনাে রদন দুপুে দু িাে রদরক র্াতক স ুন 

রশশু ইয়ার নরক অিীল রভরডও মদখায়। এেপে 

তারক  পািরিরত রনরয় রগরয় বলাৎকারেে মচষ্টা 

করে। রকন্তু রশশুটি োজজ না েওয়ায় তারক 

গলাটিরপ েতযা করে লাশ মিরতই পারনে  রধয 

মেরখ মদয়। এ র্িনায়  া লা দারয়ে কো 

েরয়রে। 

 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544153
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/07/01/544153
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20 30 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

25 June 20 Police 
Case 

Female Child 9 years 28 years Raped Neighbor Rural লা ায় ভশশু ধষ ষকের ঘেনায় সাভলস, ধষ ষক 

েপ্তার  প্রকাকলর ক,  ৩০ জুন ২০২০) 

 

বােেবারনে লা ায় ৯ বেরেে রশশু ধষ ঘরর্ে 

অরভর ারগ অরভ ুক্ত ধষ ঘক নুরুল ইসলা  

নুরুরক (২৮) মগ্রপ্তাে করেরে লা া োনা পুরলশ। 

মসা বাে োরত উপরজলাে আজজজনগে 

ইউরনয়রনে ধইুো পাড়া এলাকায় অরভ ান 

চারলরয় পুরলশ তারক মগ্রপ্তাে করে। এে আরগ 

রবষয়টি সুোগাে জনয স্থানীয় জনপ্ররতরনরধো 

সারলরস শবঠক করেন।  গত বেৃস্পরতবাে রনজ 

র্রে স্ত্রী না োকাে সুর ারগ ৯ বেরেে কনযা 

রশশুটিরক পুষরলরয় রনরজে বারড়রত মডরক রনরয় 

ধষ ঘর্ করে নুরুল ইসলা । মগ্রপ্তােকৃত নুরুল 

ইসলা  নুরু ধুইো পাড়াে বারসো  কুবুল 

র য়াে মেরল। পুরলশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, 

নুরুল ইসলার ে স্ত্রী বারপে বারড় মবড়ারত 

 াওয়াে সরু ারগ রভকটি রক পুষরলরয় মস 

মডরক তাে বারড় রনরয়  ায়। পরে মসখারন তারক 

মজাে পূব ঘক ধষ ঘর্ করে। পারশে বারড়ে আরেক 

 রেলা ম রয়টিরক মডরক রনরয়  াওয়াে রবষয়টি 

মখয়াল করে। মসই  রেলা রবষয়টি অনযরদে 

জানারল মলাকজন রগরয় োরতনারত তারক ধরে 

মফরল।   এরদরক ধষ ঘরর্ে র্িনাটি ধা াচাপা 

রদরত স্থানীয় ইউরপ সদরসযে মনতৃরত্ব একটি 

 েল মচষ্টা চালায় বরল অরভর াগ উরঠরে। তাো 

গ্রা য সারলরসে  াধযর  রবষয়টি স াধান কেরত 

মসা বাে সন্ধ্যায় সারলরস শবঠরকে আরয়াজন 

করে। রশশু ধষ ঘর্ ও সারলরস শবঠরকে খবে মপরয় 

তাৎিরনকভারব লা া সারকঘরলে সেকােী পুরলশ 

সুপাে ম া. রেজওয়ানুল ইসলা  ও লা া োনাে 

ওরস ম াোম্মদ র জানুে েে ান এে রনরদঘরশ 

লা া োনা পুরলরশে উপপরেদশ ঘক  াসুদ 

রসকদারেে মনতৃরত্ব পুরলশ অরভ ান চালায়। 

মসা বাে োত ৮িাে রদরক ধষ ঘক নুরুল ইসলা  

নুরুরক মগ্রপ্তাে করে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929237
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929237


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 

 

21 30 June 20 
 

Prothom 
Alo 

29 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 19 years Raped Neighbor Rural  

Tenth grader raped in Noakhali(Daily 
Star, 30 June 2020) 
 

দনায়াোলীকত্ ঘকর েুকক সু্কলছাত্রীকক ধষ ষে, 

 া লা  প্রথম  লকলা  ৩০ জু ন ২০২০) 

 

মনায়াখালীে করবেোি উপরজলায় র্রে েুরক 

োত- ুখ মবাঁরধ এক সু্কলোত্রীরক ধষ ঘরর্ে 

অরভর াগ উরঠরে। মসা বাে সন্ধ্যাে রদরক এ 

র্িনা র্রি। ধষ ঘরর্ে রশকাে সু্কলোত্রী স্থানীয় 

একটি রবদযালরয়ে দশ  মশ্ররর্রত পরড়। 

করবেোি োনাে পরেদশ ঘক (তদন্ত) ফজলুল 

কারদে মচৌধুেী আজ োত ১১িায় প্রে  

আরলারক বরলন, ওই োত্রীে  া আজ রবরকরল 

মসনবাগ উপরজলাে বারপে বারড়রত  ান। রতরন 

 াওয়াে স য় বারড়রত তা াঁে সু্কলপড়ুয়া ম রয়রক 

মেরখ  ান। সন্ধ্যা আনু ারনক সারড় ৬িাে রদরক 

একই এলাকাে আবদুে েরে  ওেরফ েরবন (১৯) 

র্রে েুরক সু্কলোত্রীরক (১৫) োত- ুখ মবাঁরধ ধষ ঘর্ 

করে পারলরয়  ান। পরে ধষ ঘরর্ে রশকাে োত্রী 

রবষয়টি তাে  ারক জানারল রতরন বারপে বারড় 

মেরক রনজ বারড়রত চরল আরসন এবিং এ র্িনায় 

আবদুে েরে  ওেরফ েরবনরক আসার  করে 

োনায় একটি  া লা দারয়ে করেন। পরেদশ ঘক 

ফজলুল কারদে মচৌধুেী জানান, ধষ ঘরর্ে রশকাে 

োত্রীরক আগা ীকাল  েলবাে ডাক্তারে 

পেীিাে জনয মনায়াখালী ২৫০ শ যা মজনারেল 

োসপাতারল পাঠারনা েরব। এ োড়া ধষ ঘরর্ে 

র্িনায় অরভ ুক্ত আবদুে েরে রক মগ্রপ্তারেে 

জনয পুরলরশে একারধক টি  কাজ শুরু 

করেরে। 

 

22 30 June 20 
 

29 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural নেীোক  ধষ ষেকচষ্টার অভিক াকগ ত্রুে 

দেপ্তার  প্রকাকলর ক,  ৩০ জুন ২০২০) 

https://www.thedailystar.net/rape-in-bangladesh-tenth-grader-raped-noakhali-1922885
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665962/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665962/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929229
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929229
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Kaler 
Kantho 

 

বগুড়াে নেীগ্রার  সু্কল োত্রীরক ধষ ঘর্রচষ্টাে 

অরভর ারগ এক তরুর্রক মগ্রপ্তাে করেরে 

পুরলশ। আিক তরুর্ উপরজলাে োিলাল 

গ্রার ে তাইজলু ইসলার ে মেরল। আজ 

 েলবাে সকারল োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা 

 (ওরস) ম াোম্মদ শওকত করবে এ তেয 

জারনরয়রেন। জানা মগরে, েনবার্া উচ্চ 

রবদালরয়ে নব  মশ্ররর্ে ওই োত্রীরক সু্করল 

 াতায়ারতে পরে কু-প্রস্তাব রদরয় আসরেল ওই 

তরুর্। এ তাবস্থায় গত মসা বাে োরত ওই 

োত্রী বারড়ে বাইরে টিউবওরয়রল মগরল ওই 

তরুর্ ধষ ঘরর্ে মচষ্টা চালায়। এ স য় োত্রীে 

রচৎকারে পরেবারেে মলাকজন এরগরয় এরল 

অরভ ুক্ত তরুর্ পারলরয়  ায়। এ র্িনায় সু্কল 

োত্রীে বাবা বাদী েরয় ওই োরতই োনায়  া লা 

দারয়ে করেন। মস  া লায় পুরলশ অরভ ুক্তরক 

মগ্রপ্তাে করেরে। 

 

23 30 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

29 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 19 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural ফভরেপুকর সু্কলছাত্রীকক উত্যক্ত করায় 

বোকে  ুবক লেক প্রবাললাকেশ থভত্ভেন  

৩০ জুন ২০২০) 

 

ফরেদপুরেে সালোয় নব  মশ্রর্ীে এক োত্রীরক 

উতযক্ত কোে অরভর ারগ আব্দলু আল  ুজারেদ 

ওেরফ জীবন (১৯) নার  এক বখারি  ুবকরক 

আিক করেরে পুরলশ।  া লা সুরত্র জানা  ায়, 

ওই োত্রী তাে নানাবারড়রত মেরক বাউষখালী 

উচ্চ রবদযালরয় নব  মশ্রর্ীরত মলখাপড়া করে। 

আরগ করয়কবাে  ুজারেদ ওেরফ জীবন ওই 

োত্রীরক উতযক্ত কেরল রবদযালরয়ে সেকােী 

প্রধান রশিক অরধ ঘে ুকু াে সেকারেে কারে 

বলরল রতরন রবদযালয়  যারনজজিং কর টিে 

 াধযর  রবষয়টি করয়কবাে র  ািংসা করে মদন 

বরল ম রয়টিে পরেবাে জারনরয়রে। এেপে 

জীবন আরো িীপ্ত েরয় ওরঠ।  মসা বাে সকাল 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/30/543974
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/30/543974
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১০িাে রদরক ওই ম রয়টি তাে বান্ধ্বীরদে রনরয় 

রবদযালরয়ে োরদে উপে র্েুরত মগরল  ুজারেদ 

ওেরফ জীবন ম রয়টিরক উতযক্তসে োদ মেরক 

মফরল মদওয়াে মচষ্টা করে। পেবতীরত তাে েরব 

রদরয় অিীল ভাষায় মলখারলরখ করে মফসবুরক 

আপরলাড করে। কা াঁদরত কা াঁদরত ম রয়টি তাে 

নানা বারড়ে মলাকজরনে কারে রবষয়টি খুরল 

বরল। এেপে ম রয়টিে পরেবাে সালো োনায় 

 ুজারেদ ওেরফ জীবনরক আসার  করে একটি 

 া লা দারয়ে করে।  

 

24 30 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

30 June 20 Police 
Case 

Female Child  5 years 25 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural সুেরগকে ভশশু ধষ ষেকচষ্টা,  ুবক দেপ্তার 

 প্রকাকলর ক,  ৩০ জুন ২০২০) 

 

গাইবান্ধ্াে সুেেগরে পা াঁচ বেরেে রশশুরক 

ধষ ঘর্রচষ্টাে অরভর ারগ সবজু র য়া (২৫) নার  

এক  ুবকরক মগ্রপ্তাে করেরে পুরলশ। রশশু 

ধষ ঘর্রচষ্টাে র্িনায় ভুক্তরভাগীে পরেবাে োনায় 

অরভর াগ কেরল ওই  ুবকরক মগ্রপ্তাে কো েয়।  

পারেবারেক ও  া লা সূরত্র জানা  ায়, গতকাল 

মসা বাে রবকারল ওই রশশুটি স বয়সী আরো 

করয়কজনসে বারড়ে পারশ মখলরত  ায়। 

এেপে অরভ ুক্ত  ুবরকে মোি মবান রশশুটিরক 

তারদে বারড়রত টিরভ মদখরত রনরয়  ায়। টিরভ 

মদখা অবস্থায় অরভ ুক্ত সবজু ওই রশশুরক 

টিরভে রু  মেরক মডরক রনরয় বারেরে  ায়। 

বারড়রত মকউ না োকাে সুর ারগ রশশুটি বারড়ে 

পারশে োপড়া একটি র্রে রনরয় রববস্ত্র করে 

ধষ ঘরর্ে মচষ্টা করে সবুজ। এরত রশশুটি রচৎকাে 

কেরল অরভ ুক্ত  ুবরকে মবান রগরয় রশশুটিরক 

উদ্ধাে করে। মলাকজরনে উপরস্থরত জানরত 

মপরে অরভ ুক্ত  ুবক পারলরয়  ায়। পরে 

রশশুটিে বাবা ধষ ঘর্রচষ্টাে র্িনায় োনায় রলরখত 

অরভর াগ দারয়ে করেন। এ র্িনায় অরভ ান 

চারলরয় দুপুরে ওই  ুবকরক বারড় মেরক আিক 

করে পুরলশ। পরে আিক  বুরকে রবরুরদ্ধ নােী 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929361
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ও রশশু রন ঘাতন আইরন  া লা দারয়ে করে 

মগ্রপ্তাে মদখারনা েয়।  

 

25 30  June 20 
 

Kaler 
Kantho 

24 June 20 News 
report 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme
nt 

Teacher Rural ছাত্রীকের অননভত্ক থস্তাব দেওয়া? 

বভহষ্কার হকলন সু্কল ভশক্ষক প্রকাকলর ক,  

৩০ জুন ২০২০) 

মগাপালগরেে মকািালীপাড়া উপরজলায় 

োত্রীরদে উতযক্ত ও অবনরতক প্রস্তাব মদওয়াে 

অরভর ারগ একজন রশিকরক রবদযালয় মেরক 

সা রয়কভারব বরেোে কো েরয়রে।  জানা 

মগরে, উপরজলাে মকািালীপাড়া এস এন 

ইনরেটিউশরনে রশিক র লন মোরসন আি 

বেে আরগ রবদযালয়টিে রবজ্ঞান রবভারগ 

সেকােী রশিক রেরসরব রনরয়াগ পান। 

রনরয়ারগে পে মেরকই রতরন োত্রীরদে উতযক্ত ও 

অবনরতক প্রস্তাব রদরয় আসাে অরভর াগ 

করেরে এলাকাবাসী। একারধক োত্রীরক উতযক্ত 

ও অবনরকত প্রস্তাব মদওয়াে অরভর ারগ 

রবদযালয়টিরত একারধকবাে সারলরশ শবঠক কো 

েরয়রে। সব ঘরশষ গত বুধবাে করলজ পড়ুয়া ওই 

রবদযালয়টিে এক সারবক োত্রীরক অবনরতক 

প্রস্তাব মদওয়াে অরভর াগ ওরঠ তাে রবরুরদ্ধ। 

রবষয়টি ওই োত্রী তাে অরভভাবকরদে জানায়। 

ওই োত্রীে অরভভাবক র্িনাটি রবদযালয় 

পরেচালনা পষ ঘরদে সভাপরত আরতকুিা ান 

বাদলরক জানান। না  প্রকাশ না কো শরতঘ ওই 

োত্রীে অরভভাবক বরলন, আ াে ম রয়রক 

রশিক র লন দীর্ ঘরদন ধরে অবনরতক প্রস্তাব 

রদরয় আসরেন। রবষয়টি আর  ম ৌরখকভারব 

রবদযালয় পরেচালনা পষ ঘরদে সভাপরতরক 

জারনরয়রে। রশিরকে কাে মেরক োত্র-োত্রীো 

নীরত-বনরতকতা রশিা লাভ কেরব। মসই 

রশিকই  রদ োত্রীরদে অবনরতক প্রস্তাব মদয়, 

তােরল আ ো এসব রশিকরদে কাে মেরক 

ভারলা কী আশা কেরত পারে! উপরজলা 

 াধযর ক রশিা অরফসাে  ােবুবুে েে ান 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929214
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929214
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বরলন, এ ধেরনে খাোপ মলাক রবদযালরয়ে োখা 

টঠক না। রবদযালয় পরেচালনা পষ ঘদ মেরক ম  

তদন্ত কর টি গঠন কো েরয়রে তাে প্ররতরবদন 

পাওয়াে পরে আ ো র লন মোরসরনে রবরুরদ্ধ 

রবরধ ম াতারবক বযবস্থা গ্রের্ কেরবা। 

 

26 30 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

25 June 20 Police 
Case 

Female Child 3.5 years 13 years 
& 
14 years 

Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Urban ভ জষাপুকর ভশশুকক দ ৌন হয়রাভনর 

অভিক াগ, েইু ভককশার দেপ্তার প্রকাকলর 

ক,  ৩০ জুন  ২০২০) 

িাোইরলে র জঘাপরুে সারড় রতন বেরেে এক 

রশশুরক ম ৌন েয়োরনে অরভর াগ পাওয়া 

মগরে। পুরলশ অরভ ুক্ত ফারুফ মোরসন (১৩) ও 

কাওসাে আেরম্মদ (১৪) নার  দুই রকরশােরক 

মগ্রপ্তাে করেরে। মসা বাে রশশুটিে  া  রেয়  

মবগ  বারদ েরয় ওই দুই রকরশােরক আসার  

করে ম ৌন েয়োরনে  া লা করেন। রবরকরল 

উপরজলাে মগাড়াই রশিাঞ্চরলে উেে 

নাজজেপাড়া মেরক তারদে মগ্রপ্তাে করে পুরলশ।  

রলরখত অরভর ারগ জানা মগরে, বেৃস্পরতবাে 

রবরকল ৪িাে রদরক বারড়ে পারশ বারব জান্নাত 

 াদোসাে মভতে মখলরত  ায়। এস য় 

 াদোসাে োত্র ফারুক ও কাওসাে মকৌশরল 

রশশুটিরক আিরকরয় একজন পা ধরে োরখন 

এবিং অপেজন ম ৌন েয়োরন করে। এ স য় 

রশশুটি আতঘরচৎকাে কেরল আশপারশে 

মলাকজন েুরি আসাে পে ওই দুই রকরশাে 

পারলরয়  ায়।  এরদরক এ র্িনাে পে রবষয়টি 

গ্রা য সারলরসে  াধযর  র  ািংসাে জনয রশশুে 

পরেবােরক চাপ রদরত োরক। মসা বাে ম রয়টিে 

 া  রেয়  মবগ  বারদ েরয় োনায়  া লা 

করেন।  

 

27 29 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

27 June 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 23 years Kidnaped Neighbor Urban ধুনকে রাস্তা দমকক সু্কলছাত্রী অপহরে 

 প্রকাকলর ক,  ২৯ জুন ২০২০) 

বগুড়াে ধুনি উপরজলায় মপ্রর  সাড়া না মপরয় 

োস্তা মেরক সু্কলোত্রীরক অপেের্ করেরে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929087
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/30/929087
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/29/928860


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 

জীবন মোরসন (২৩) নার  এক বযবসায়ী। 

জারকে মোরসন োকাে  ধযবাড্ডা আদশ ঘনগে 

মগালট্রযাক এলাকাে জারকে মোরসরনে মেরল।  

অরভর ারগ জানা মগরে, উপরজলাে 

মগাসাইবারড় ইউরনয়রনে পবূ ঘগুয়াডেেী গ্রার ে 

রসএনজজচারলত অরিারেকশাে চালরকে ম রয় 

স্থানীয় একটি উচ্চ রবদযালরয়ে ষষ্ঠ মশ্ররর্রত 

মলখাপড়া করে। ম রয়টিে গ্রার  প্রায় এক বেে 

আরগ বযবসাে উরিরশয আরসন বখারি জীবন 

মোরসন। ম রয়টিে পারশে বারড় ভাড়া রনরয় 

জীবন মোরসন মসখান মেরক বযবসা করেন। 

মসই সুবারদ ম রয়টি ও তাে পরেবারেে 

মলাকজরনে সারে জীবন মোরসরনে পরেচয় 

েয়। একপ ঘারয় রবরয় কোে কো বরল 

ম রয়টিরক মপ্রর ে প্রস্তাব মদন জীবন মোরসন। 

রকন্ত মপ্রর  সাড়া না রদরল সু্কলোত্রীরক রবরভন্ন 

ভারব উেযক্ত কেরত োরকন জীবন মোরসন। এ 

রবষয়টি ম রয়টিে পরেবারেে মলাকজন জানরত 

মপরয় জীবনরক শাসন করেন। এরত পরের্া  

েয় উরো। সু্কলোত্রীে ওপে িুি েরয় ওরঠন 

বখারি জীবন মোরসন।  এ অবস্থায় শরনবাে 

(২৭জনু) রবরকরল প্ররতরবশী এক নােীে রনকি 

ম রয়টি মকােআন রশিাে উরিরশ বারড় মেরক 

মবে েয়। বারড়ে অদরূে কা াঁচাোস্তায় মপৌৌঁেরল 

মসখান মেরক ম রয়টিরক অপেের্ করে জীবন 

মোরসন ও তাে মলাকজন। এ র্িনায় ম রয়টিে 

বাবা বাদী েরয় জীবন মোরসনসে আিজরনে 

রবরুরদ্ধ ধুনি োনায় অরভর াগ রদরয়রেন। 

 

28 28 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

28 June 20 Police 
Case 

Female Child 
 

(disability) 

8 years 19 years Raped Neighbor Urban 2 girls raped in Faridpur, Chattogram: 2 

accused arrested(Daily Star, 28 June 
2020) 
 

দবায়াল ারীকত্ বাকথভত্বন্ধী ভশশুকক ধষ ষে 

 প্রবাললাকেশ থভত্ভেন  ২৮ জুন ২০২০) 

https://www.thedailystar.net/country/news/2-girls-raped-faridpur-chattogram-1922049
https://www.thedailystar.net/country/news/2-girls-raped-faridpur-chattogram-1922049
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/28/543346
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ফরেদপুরেে মবায়াল ােী মপৌেসদরেে ৫ নম্বে 

ওয়ারডঘে রশবপুে উেেপাড়া  ারঠ এক 

বাকপ্ররতবন্ধ্ী রশশুরক (৮) ধষ ঘরর্ে র্িনা 

র্রিরে। এ র্িনায় েরববাে রবরকরল রন ঘারতত 

ওই রশশুে বাবা বাদী েরয় নােী ও রশশু রন ঘাতন 

দ ন আইরন  া লা করেরে ওই গ্রার ে ফারুক 

মশরখে বখারি মেরল অরনক মশরখে (১৯) নার ।  

োনা সূরত্র জানা  ায়, ওইরদন সকারল রশশুে 

বাবা  ারঠ পাি মখরত কাজ কেরত  ায়। সকাল 

সারড় আিিাে রদরক ওই রশশু তাে বাবাে রনকি 

 াজেল। অরনক মশখ রশশুটিরক তাে বাবাে 

কারে রনরয়  াওয়াে কো বরল পারশে পাি 

মখরত রনরয় ধষ ঘর্ করে।  মবায়াল ােী োনাে 

অরফসাে ইনচাজঘ ম া. আর নুে েে ান র্িনাে 

সতযতা স্বীকাে করে বরলন, ডাক্তারে পেীিাে 

জনয রশশুটিরক ফরেদপুে ম রডরকল করলজ 

োসপাতারল পাঠারনা েরয়রে। আসার রক ধোে 

জনয অরভ ান চলরে। 

 

29 28 June 20 
 

Bangladesh 
Protidin 

Not 
available 

 
Case file – 
27 June 20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

55 years Raped 
& 
Video of 
Rape 

Teacher Rural ছাত্রীকক ধষ ষে ও অশ্লীল ছভব ধারকের 

অভিক াকগ ভশক্ষক লেক  প্রবাললাকেশ 

থভত্ভেন  ২৮ জুন ২০২০) 

নারিারেে বড়াইগ্রার  রশিােীরক ধষ ঘরর্ে 

অরভর ারগ জলুরফকাে সেকাে (৫৫) নার ে 

এক প্রাইরভি রশিকরক আিক করেরে পুরলশ। 

শরনবাে সন্ধ্যায় উপরজলাে বড়াইগ্রা  

ইউরনয়রনে খাকসা গ্রার  রনজ বারড় মেরক 

তারক আিক কো েয়। আিক রশিক খাকসা 

গ্রার ে  ৃত ম াজাোে সেকারেে মেরল। োনা 

সূরত্র জানা  ায়, রতন বেে ধরে প্রাইরভি 

পড়ারনাে মকৌশরল ম রয়টিে সারে মপ্রর ে 

সম্পকঘ গরড় মতারল। এেপে ওই োত্রীরক 

একারধক বাে ধষ ঘর্ করে এবিং ম াবাইল মফারন 

অিীল েরব ধাের্ করে প্রাইরভি রশিক 

জলুরফকাে। সম্প্ররত অিীল েরবগুরলা 

রশিরকে ম াবাইলরফান মেরক সা াজজক 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/28/543171
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/06/28/543171
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ম াগার াক  াধয  মফসবরুক ভাইোল েয়। পরে 

োত্রীে বাবা োনায় অরভর াগ কেরল 

অরভ ুক্তরক আিক করে। রন ঘারততা োত্রী বরল, 

আ ারক মকৌশরল ফা াঁরদ মফরল ম ৌন সম্পকঘ 

স্থাপন করে এবিং অিীল েরব ম াবাইল মফারন 

ধােন করে। পরে ওই েরবে ভয় মদরখরয় 

একারধক স য় আ াে সারে ম ৌন সম্পকঘ করে। 

অরভ ুক্ত রশিক জলুরফকাে বরলন, প্রায় দইু 

বেে  াবত সম্পকঘ গরড় উরঠ। উভরয়ে 

ইোরতই শােীরেক সম্পকঘ েয়। তরব তারক বাধয 

কোে রবষয়টি সটঠক নয়। বড়াইগ্রা  োনাে 

ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) রদরলপ কু াে দাস 

র্িনাে সতযতা রনজিত করে বরলন, অরভ ুক্ত 

রশিরক আিক কো েরয়রে। এ রবষরয়  া লা 

প্রজক্রয়াধীন েরয়রে। 

 

30 28 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

26 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 32 years Kidnaped Neighbor Rural দ কয় অপহরকের পর দ াবাইকল বাবাকক 

হ ুভকঃ ' া লা করকল েনু, না করকল 

দফরত্' প্রকাকলর ক,  ২৮ জুন ২০২০) 

প্রায় রতন  াস আরগ মদওয়া রবরয়ে প্রস্তারব 

োজজ না েওয়ায় সপ্ত  মশ্ররর্রত পড়ুয়া ম রয়রক 

অপেের্ করে রনরয়  ায় প্ররতরবশী বখারি। এ 

র্িনাে পে অপেের্কােী ম রয়ে বাবারক মফান 

করে জানায়,  া লায় মগরল খুন-জখ  কেরব। 

এ রন ম রয় মফেত মদরব। স্থানীয় সূত্র ও োনায় 

মদওয়া অরভর াগ মেরক জানা  ায়, ওই গ্রার ে 

ম া.  ুনসুে উজিরনে মেরল ম া. সাইদুল 

ইসলা  (৩২) প্ররতরবশী সপ্ত  মশ্ররর্রত পড়ুয়া 

এক োত্রীরক প্রায়ই উেযক্ত কেত। র্িনাটি 

রনরয় এলাকাে মলাকজন মবশ করয়কবাে বাের্ 

কেরলও মকারনা কারজ আরসরন। উপেন্তু বখারি 

সাইদুল প্রায় রতন  াস আরগ োত্রীে বাবাে সারে 

সিাৎ করে রবরয়ে প্রস্তাব মদয়। এ অবস্থায় 

োত্রীে বাবা সাফ জারনরয় মদন, অি বয়স; তা 

োড়া রববারেত কারো সারে রবরয় মদওয়া সম্ভব 

নয়। োত্রীে বাবা জানান, এ ধেরনে প্রস্তারবে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/28/928395
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/28/928395
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/28/928395
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পে সাইদুল রিপ্ত েরয় মবশ করয়কবাে মদরখ 

মনওয়াে েু রক রদরয় আসরেল। একপ ঘারয় গত 

শুক্রবাে োরত সাইদুল ম রয়ে র্রে প্ররবশ করে 

োত-পা ও  ুখ মচরপ ধরে রতন-চােজন র রল 

মবে করে রনরয়  ায়। সকারল সাইদুল মফান 

করে (০১৮৮৫০১১৫৪১) ম রয়রক রনরয়  াওয়াে 

সতযতা স্বীকাে করে জানায়, র্িনাটি রনরয় 

 া লায় মগরল ম রয়সে তা াঁরকও খুন-জখ  

কেরব। দ-ুএক রদন পে এ রনরতই মফেত রদরয় 

মদরব। রবষয়টি রনরয় রতরন োনায় রলরখত 

অরভর াগ কেরল পুরলশ অরভর াগটি 

এফআইআেভুক্ত করে ম রয়রক উদ্ধারে নার । 

ঈশ্বেগে োনাে এসআই আকো   া লাে 

সতযতা স্বীকাে করে জানান. ম াবাইল করলে 

রসরডআে উদ্ধারেে জনয আরবদন কো েরয়রে। 

োরত এরলই বযবস্থা মনওয়া েরব। 

 

31 28 June 20 
 

Kaler 
Kantho 

25 June 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Raped 
& 
Suicide 

Neighbor Rural দথভ ককর সা কনই দথভ কাকক ধষ ষে, 

অত্ঃপর লত্মহনন  প্রকাকলর ক,  ২৮ জুন  

২০২০) 

স্থানীয় সূত্র জানায়, মদৌলতপুে উপরজলাে 

করলয়া ইউরনয়রনে গ্রার ে কাজী আরেফুে 

ইসলার ে ম রয় আফরোজা আক্তাে (১৫)। গত 

বেৃস্পরতবাে দপুুরে তাে মপ্রর ক অয়ন আলীে 

সরে ম ািেসাইরকরল র্েুরত  ায়। তাো 

র্রেয়ালা এলাকায় মপৌৌঁেরল  েতন, তময়সে 

করয়কজন বখারি তারদে ম ািেসাইরকরলে 

গরত মোধ করে। পরে তাো আফরোজা ও 

অয়নরক ম ািেসাইরকল মেরক মজাে করে 

নার রয় তারদে ক্লাব র্রে রনরয়  ায়। মসখারন 

সন্ধ্যা প ঘন্ত আিরক োখা েয় তারদেরক। 

একপ ঘারয় অয়রনে সা রনই আফরোজারক 

ধষ ঘর্ করে বখারিো। পরে বখারিোই 

আফরোজারক তাে ফুপেু বারড়রত মেরখ আরস। 

শুক্রবাে মসখারনই গলায় ফা াঁস রদরয় আত্মেতযা 

করেন আফরোজা। শুক্রবাে (২৭ জনু) দুপুরে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/28/928325
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/06/28/928325
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গলায় ওড়না মপাঁরচরয় আত্মেতযা করেন 

আফরোজা। এরদরক ওই োরতই আফরোজাে 

মপ্রর ক একই উপরজলাে কাকনা গ্রার ে 

আনোে আলীে মেরল অয়নরক মগ্রপ্তাে করে 

পুরলশ। পুরলরশে জজজ্ঞাসাবারদ মগ্রপ্তাে মপ্রর ক 

অয়ন আলী বরলন, রতরন আফরোজারক রনরয় 

বেৃস্পরতবাে র্ুেরত মবরড়রয়রেরলন।  উদীয় ান 

ক্লারবে মেরলো তারদেরক আিক করে ম াবাইল 

মফান িাকা পয়সা রনরয় মনয়। এে পে তাো 

আফরোজারক  ােধরেে করে ভয় মদরখরয় তাে 

সা রনই ধষ ঘর্ করে। আত্মেনরনে আরগ 

শুক্রবাে সকারল আফরোজাে বাবা স্থানীয় 

 ুরুব্বীরদে রনরয় অয়নরক রবরয়ে প্রস্তাব মদন। 

রকন্তু আফরোজারক বখারিো ধষ ঘর্ করেরে বরল 

ওই রবরয়ে প্রস্তাব রফরেরয় মদন অয়ন। 

মদৌলতপুে োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) 

মেজাউল করে  জানান, শুক্রবাে সন্ধ্যায় 

রনেরতে  েরদে উদ্ধাে করে  য়নাতদরন্তে 

জনয মজলা োসপাতারল পাঠারনা েরয়রে। 

 া লাে অরভর াগ অনু ায়ী অয়নরক মগ্রপ্তাে 

কো েরয়রে। অনযরদে মগ্রপ্তারেে মচষ্টা  

32 28 June 20 
 

Naya 
Diganta 

27 June 20 News 
Report 

Female Child 
 

(disability) 

10 years Not 
available 

Physical 
Assault 

Neighbor Rural গাকছর িাল িাঙ্গার অপরাকধ থভত্বভন্ধ 

ভশশু ও ত্ার নানীকক  ারধর প্রনয়া ভেগন্ত  

২৮ জুন ২০২০) 

োজবাড়ীে বারলয়াকাজে উপরজলাে জা ালপেু 

ইউরনয়রনে দুগ ঘাপেু গ্রার  ম েগরন গারেে ডাল 

ভাোে অপোরধ এক প্ররতবরন্ধ্ রশশুরক  ােধে 

কো েরয়রে বরল অরভর াগ উরঠরে। তারক 

মোববাে সকারল বারলয়াকাজে োসপাতারল 

রচরকৎসা মদয়া েরয়রে। ওই প্ররতবরন্ধ্ রশশুে না  

ম রেদী  রেক (১০)।  প্ররতবরন্ধ্ রশশু ম রেদী 

 রেরকে নানী মেরবকা মবগ  বরলন, শরনবাে 

রবকাল ৫িাে রদরক দুগ ঘাপুে গ্রার ে নুরুল 

আর ন ভুাঁ ইয়াে ম েগরনে বাগারন মখলরত রগরয় 

একটি ম েগরন গারেে ডাল মভরে মফরল 

ম রেদী। তখন নুরুল আর ন ভুাঁ ইয়াে ম রয় রেতা 

https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/511527/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0
https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/511527/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0
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খাতুন তা মদরখ প্ররতবরন্ধ্ ম রেদীরক 

এরলাপাোরে রকল, র্ুরষ, লারেসে গলা মচরপ ধরে 

 ােধে করে। তাে রচৎকারে আর  এরগরয় মগরল 

নুরুল আর ন ভুাঁ ইয়া ও রেতা র রল আ ারকও 

 ােধে করে। োরত ম রেদীে শােরেক অবস্থা 

খাোপ েরল তারক মোববাে সকারল বারলয়াকাজে 

োসপাতারল রনরয় রচরকৎসা মদয়া েয়। 

 

ARTICLE 

ছয়  াকস ধষ ষকের ভশকার ৬০১ নারী ও ভশশু  প্রকাকলর ক,  ১ জুলাই ২০) 

 

চলরত বেরেে জানুয়ারে মেরক জনু প ঘন্ত েয়  ারস মদরশ ধষ ঘরর্ে রশকাে েরয়রেন ৬০১ জন নােী ও রশশু। এে  রধয একক ধষ ঘরর্ে রশকাে ৪৬২ জন এবিং দলবদ্ধ ধষ ঘরর্ে রশকাে 

েরয়রেন ১৩৪ জন। ধষ ঘরর্ে রশকাে েওয়ারদে  রধয ৪০ জরনে বয়স ৬ বেে এবিং ১০৩ জরনে বয়স ১২ বেরেে  রধয। এ োড়া ধষ ঘরর্ে পে েতযা কো েরয়রে ৩৭ নােীরক। আে ধষ ঘরর্ে 

পে আত্মেতযা করেরেন সাতজন নােী। ধষ ঘরর্ে মচষ্টা চালারনা েরয়রে ১২৬ জন নােীে ওপে। আইন ও সারলশ মকরন্দ্রে চলরত বেরেে েয়  ারসে  ানবারধকাে লঙ্ঘরনে সিংখযাগত 

প্ররতরবদরন এসব তেয উপস্থাপন কো েরয়রে। বুধবাে সিংগঠনটিে পি মেরক এক মপ্রস রবজ্ঞরপ্তরত এসব তেয জানারনা েয়।  

ওই প্ররতরবদরন বলা  ায়, গত েয়  ারস ম ৌন েয়োরনে রশকাে েরয়রেন ১০৩ জন নােী। এে  রধয ম ৌন েয়োনরে কােরর্ আত্মেতযা করেরেন নয়জন নােী। এ োড়া ম ৌন েয়োরনে 

প্ররতবাদ কেরত রগরয় একজন নােী এবিং আিজন পুরুষ রনেত েরয়রেন।  গত েয়  ারস ম ৌন েয়োরন ও সরেিংসতা, ধষ ঘর্ ও েতযা, পারেবারেক রন ঘাতন, ম ৌতুরকে জনয রন ঘাতন, 

গেৃক ী রন ঘাতন, এরসড রনরিপসে নােী রন ঘাতরনে অরনক র্িনা র্রিরে। করোনাে সিংক্র র্ মঠকারত সেকাে েুটি মর্াষর্াে পেও মদখা  ায়, মদরশে রবরভন্ন স্থান মেরক নােী রন ঘাতন 

ও েতযাে র্িনাে সিংবাদ প্ররতরনয়ত প্রকারশত েরত োরক। 

 

এরদরক চলরত বেরে এ প ঘন্ত পারেবারেক রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন ম াি ২৫৩ জন নােী। এে  রধয স্বা ী ও তাে পরেবারেে িাে েতযাে রশকাে েরয়রে ১৬৩ জন নােী। পারেবারেক 

রন ঘাতরনে কােরর্ আত্মেতযা করেরেন ৪০ নােী। সেকাে মর্ারষত সাধাের্ েুটি মর্াষর্াে পে মেরক এরপ্রল  ারস ৩৪ জন এবিং ম   ারস ৫৫ জন রন ঘাতরনে রশকাে েন। জনু  ারস ৭০ 

জন নােী রন ঘাতরনে রশকাে েন  াে  রধয ২১ জন স্বা ী িাো, ৯ জন পরেবারেে সদসয িাো এবিং ১০ জন রনজ পরেবারেে সদসয িাো েতযাে রশকাে েরয়রেন। ম ৌতুকরক মকন্দ্র করে 

রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন ম াি ৯৪ জন নােী। এে  রধয ম ৌতুরকে কােরর্ শােীরেক রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন ৪২ জন। ম ৌতুরকে জনয শােীরেক রন ঘাতন করে েতযা কো েরয়রে 

৩৩ জনরক, ম ৌতুরকে কােরর্ রন ঘাতরনে রশকাে েরয় আত্মেতযা করেরেন ১৫ জন নােী। এ োড়া স্বা ীে গেৃ মেরক রবতারড়ত েরয়রেন ৪ নােী। এ স রয়ে  রধয ২২ জন গেৃক ী 

রবরভন্ন ধেরর্ে রন ঘাতরনে রশকাে েরয়রেন এবিং রনেত েরয়রেন ৪ জন। ধষ ঘরনে রশকাে েরয়রেন ৪ জন। এরসড সন্ত্রারসে রশকাে েরয়রেন ১২ জন নােী। 

 
ধষ ষে ও দ ৌন হয়রাভনর ঘেনায়  ভহলা পভরষকের উকেগ (কাকলর ক,, ৩০ জুন ২০) 

মনায়াখালীে করবেোরিে সুেলপুে ইউরনয়রনে বসতর্রে েুরক দশ  মশ্ররর্ে সু্কলোত্রীরক োত- ুখ মবাঁরধ ধষ ঘর্ এবিং িাোইরলে র জঘাপুরে সারড় রতন বেরেে রশশুরক ম ৌন েয়োরনে 

র্িনায় গভীে উরিগ ও তীব্র্ মিাভ প্রকাশ করেরে বািংলারদশ  রেলা পরেষদ। এস য় জরড়তরদে দৃষ্টান্ত ূলক শাজস্তে দারব জারনরয়রে সিংগঠনটি।  আজ  েলবাে বািংলারদশ  রেলা 

পরেষরদে ভােপ্রাপ্ত সভাপরত ডা. ফওজজয়া ম াসরল  ও সাধাের্ সম্পাদক  ারলকা বানু স্বািযরেত এক রববরৃতরত এতেয জানারনা েয়। রববরৃতরত বলা েয়, বািংলারদশ  রেলা পরেষদ 

সু্কলোত্রীরক োত- ুখ মবাঁরধ ধষ ঘর্ ও রশশুরক ম ৌন েয়োরনে র্িনায় গভীে উরিগ ও তীব্র্ মিাভ প্রকাশ কেরে। র্িনাে সারে জরড়তরদে রবরুরদ্ধ  ো ে আইনী বযবস্থা গ্রেনসে িতু 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/07/01/929775
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/06/30/929289


মগ্রফতাে এবিং সুষ্ঠু ও রনেরপি তদন্ত সারপরি দৃষ্টান্ত ূলক শাজস্তে মজাে দারব জানারে। রন ্ ঘতারনে রশকাে রকরশােী, রশশুে সুরচরকৎসাসে তারদে ও তারদে পরেবারেে সদসযরদে 

রনোপো রনজিতকেরর্ে দারব জানারে। এ ধেরর্ে বব ঘে সরেিংসতাে র্িনা প্ররতরোরধ আশুকা ঘকে বযবস্থা গ্রেরনে জনয সেকাে, প্রশাসরনে রবরশষ দৃটষ্ট আকষ ঘর্ কো েয় এবিং ধষ ঘর্, 

গর্ধষ ঘর্, ম ৌন রনপীড়ে, পারেবারেক সরেিংসতা এবিং নােী ও রশশু রন ঘাতরনে র্িনা প্ররতরোরধ সকল সা াজজক শজক্তরক এরগরয় আসাে জনয আহ্বান জানারনা েয়। 

When harassment is the norm (By Sohana Manzoor, Daily Star, opinion, 28 June 20) 

Sometime during the pre-lockdown era, I was standing in queue at the Dhanmondi branch of a renowned bank. After about 10-15 minutes when I finally approached one 

counter, the teller looked up at me and then peered into his computer screen and again returned his gaze to my face. I shifted uncomfortably as I could not understand 

if he was suspicious about my identity. I was, after all, visiting the particular premises after a while. Finally, the fellow asked, "you used to have long hair?" "Yes…" I was 

thoroughly confused by the question. He nodded. "Yes, Ma'am, the picture on your account is one with longer hair." I heaved a sigh of relief. But it was too soon. The 

teller said with a beatific smile, "grow your hair long again; you'll look so beautiful." 

As I walked away from the bank, I kept on asking myself what happened in there. Did I ask or behave in a manner that could prompt such conduct on part of the teller? 

A complete stranger, he had no right to say what he said to a client who had approached him for a service. Not just that it is unprofessional, but also inappropriate. It 

took some time for me to realise that what the bank teller did was a form of harassment. At the same time, I am also sure that many would take it as a compliment simply 

because we are not taught where the boundary between compliment and sexual harassment lies; or who can compliment us and who cannot. When I shared this story 

with others later, most were outraged, but one or two also said, "oh, he meant well. He thought you're beautiful!" I would say when we encourage this kind of comments, 

it leads to worse. Most forms of sexual harassments start with teasing or inappropriate comments. Teenage girls going to school are teased by local boys with cat-calls 

and provocative comments. The unbelievable part is that in most cases, the girls are told by their friends and family members that it is normal for boys to do that, but a 

girl should never respond to the boys' comments or teasing. For women, therefore, sexual harassment is the norm. If you are pretty, you will be harassed because of 

your prettiness. There is another picture that says that if nobody teases you on the way to school or college, or bothers you ever on social media or by phone, it is 

because you are not attractive. Years ago, a friend of mine had confided in utter mortification what her older sister had observed: "doesn't any boy follow you and call 

you pretty? I had so many boys disturbing me on the way to the school! That's so strange!" Strange indeed! 

Covid-19: Unicef for universal access to online, distance learning for children (Dhaka Tribune, 30 June 20) 

Only 30% children have access to internet in Bangladesh.  President of Unicef Executive Board and Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations 

Ambassador Rabab Fatima has said access to online and distance learning universally should be a top priority now. “Distance learning for a large majority of children 

in the developing countries remains a challenge due to lack of access to digital platforms and internet connectivity and only about 30% have access," she said. 

Commending the UNICEF for their dedicated and courageous efforts globally in handling the pandemic crisis and standing by the children of the world, Ambassador 

Fatima opened the first-ever virtual Annual Session of the Unicef Executive Board on Monday in New York, reports UNB. As the President of the Executive Board of 

UNICEF, Ambassador Fatima urged the Unicef to ensure that its pandemic response and recovery programs complement and support the governments in the program 

countries without compromising its regular mandated programs. 

 

 

 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/when-harassment-the-norm-1921437
https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/06/30/covid-19-unicef-for-universal-access-to-online-distance-learning-for-children


 

অপরাধ: পমভশশু ও  ানব পাচারকারীর পাম ষকয  প্রনসয়ে লবুল  কসুে  থম  লকলা  ৩০ জুন ২০২০) 

 াুঁ াে  রেষ্ট িাকা আরে, তাাঁরক বযািংরক িাকা োখরতই েয়। োকাে ট্রারফক রসগনযারল ম  শীর্ ঘ পেরশশু ফুল রবজক্র করে, তােও বযািংরক িাকা সঞ্চরয়ে ইো েয়। ওো দশ িাকাে একিা 

মবরল ফুরলে  ালা ম ািেগারড়ে সারেব বা ম  সারেবরক গোরত  ােপেনাই পীড়াপীরড় করে। সাো রদন ফুল মবরচ  া লাভ েয়, তা মেরক দশটি িাকা মকারনা রদন জ ায়।  াসখারনক 

পে শ রতরনক িাকা জ রল মকউ তা বযািংরক োরখ। গত জানুয়ারেরত এ েক  একটি খবে সিংবাদপরত্র োপা েরয়রেল। ২০১৯ সারলে রডরসম্বরে রবরভন্ন বারর্জজযক বযািংরক ৭ োজাে 

৬৪৭টি পেরশশু ও ক ঘজীবী রশশুে রেসাব মখালাে তেয পাওয়া  ায়। তারদে রেসারব জ ারনা অরে ঘে রস্থরতে পরে ার্ সারড় ৩৮ লাখ িাকা। পেরশশুো রশিাে আরলা পায়রন। বযািংরকে 

ফে  পূের্ কো দরূেে কো, না  দস্তখতিা প ঘন্ত কেরত পারে না। পেরশশুরদে পরি ১৫টি এনজজও তারদে রেসাব পরেচালনা করে। এখন ম াি ১৯টি বযািংক পেরশশুরদে রেসাব 

পরেচালনা কেরে। ঋর্রখলারপো বযািংক মেরক ম  োজাে োজাে মকাটি িাকা রনরয় মফেত মদনরন, তাে  রধয পেরশশুরদে ৩৮ লাখ িাকাে রকেু অিংশও আরে। 

 

ভশকলবেী দসই ভককশারীকক উদ্ধার, বাবা কারাগাকর  প্রথম  লকলা  ২৮ জুন  ২০২০) 

 

নারিারেে গুরুদাসপুে উপরজলাে মসই রকরশােীরক রনজ বারড় মেরক রশকলবেী অবস্থায় উদ্ধাে করেরে পুরলশ। এ র্িনায় রকরশােীে বাবারক মগ্রপ্তাে করে আদালরতে  াধযর  

কাোগারে পাঠারনা েরয়রে। অরভর াগ উরঠরে, ওই রকরশােী বারড় মেরক পারলরয় স বয়সী রকরশােরক রবরয় কোে র্িনায় িুি েরয় রকরশােীে বাবা রকরশাে, রকরশারেে বাবাসে ১৪ 

জনরক আসার  করে অপেেরর্ে  া লা করেন। আে ম রয়রক রনজ বারড়রত এরন রশকল রদরয় মবাঁরধ আিরক োরখন। এ রনরয় গতকাল শরনবাে রদবাগত োত ১২িাে পে প্রে  আরলা 

অনলাইরন ‘রকরশাে-রকরশােীে মপ্র -রবরয়, অতঃপে...’  রশরোনার  একটি প্ররতরবদন প্রকারশত েয়। এেপে গভীে োরত অরভ ান চারলরয় রশকলবেী অবস্থায় রকরশােীরক উদ্ধাে করে 

পুরলশ। এ স য় তাে বাবারক আিক কো েয়। 

প্রে  আরলারক এ তরেযে সতযতা রনজিত করেরেন গুরুদাসপেু োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) ম া. ম াজাোরুল ইসলা । রতরন জানান, বাবাে রবরুরদ্ধ ২০১৩ সারলে সিংরশারধত রশশু 

আইরনে ৭০ ধাোয় একটি  া লা দারয়ে কো েরয়রে। রন ঘাতরনে রশকাে রকরশােী আজ মোববাে বাদী েরয় ওই  া লাটি দারয়ে করে। ওই  া লায় মগ্রপ্তাে মদখারনা েরয়রে বাবারক। 

মোববাে রবরকরল বাবা ও ম রয়রক আদালরত পাঠারনা েয়। 

 

ককরানার  কত্া েকু ষাকগ বালযভববাকহর চচষা বাড়কত্ পাকর: ইউএনএফভপএ  প্রথম  লকলা  ৩০ জুন ২০২০) 

 

করোনা  ো ারেে সিংকরি মদরশ বালযরববারেে প্রবর্তা বাড়রে বরল একারধক মবসেকারে প্ররতষ্ঠারনে গরবষর্ায় উরঠ এরসরে। তরব সেকারেে পি মেরক এ রনরয় সুরনরদঘষ্টভারব রকেু 

বলা েয়রন। জারতসিংর্ জনসিংখযা তেরবল (ইউএনএফরপএ)  রন করে, করোনাে  রতা ম রকারনা দুর ঘাগ এবিং সিংকরিে স য় বালযরববারেে  রতা িরতকে চচঘা বাড়রত পারে। আে এটি 

মোরধ রবরনরয়াগ এবিং গরতশীল পদরিরপ রনরত েরব।  

আজ  েলবাে ইউএনএফরপএে (র ৌন ও প্রজনন স্বাস্থয রবষয়ক সিংস্থা) ২০২০–এে জনসিংখযা সম্পরকঘত প্ররতরবদন (রেি অব ওয়ার্ল্ঘ পপুরলশন রেরপািঘ ) প্রকারশত েয়। এক 

ভাচুঘযয়াল সভায় এটি প্রকাশ কো েয়। মসখারনই এই আহ্বান আরস জারতসিংরর্ে এই সিংস্থাে কারে মেরক। আজ শবরশ্বকভারব এ প্ররতরবদনটি প্রকাশ কো েয়। প্ররতরবদরন বালযরববাে 

এবিং মেরল সন্তান পেে বরন্ধ্ জরুরে পদরিরপে প্ররয়াজনীয়তাে কো তুরল ধো েয়। 

এবারেে প্ররতরবদরন প্রাধানয মপরয়রে ম রয় রশশুে ও নােীরদে ওপে নানা ধেরনে িরতকে চচঘাে রবষয়। 'অযারগইনে  াই উইল’ বা ‘আ াে ইরেে রবরুরদ্ধ’ শীষ ঘক এ প্ররতরবদরন ১৯ 

ধেরনে িরতকে চচঘা বা েীরতে কো তুরল ধো েরয়রে। এসব চচঘা  ানবারধকাে লঙ্ঘন রেসারব রবরবচনা কো েয়। এে  রধয ইউএনএফরপএে প্ররতরবদরন বািংলারদরশে সবরচরয় প্রচরলত 

দু'টি রবষয়রক গুরুত্ব মদয়া েরয়রে। মস দুরিা েরলা বালযরববাে এবিং মেরল সন্তারনে জনয ম রয়রদে প্ররত শবষ য। 

স্বাভারবকভারবই এই করোনাকালীন পরেরস্থরত উরঠ আরস প্ররতরবদরন। 

https://www.prothomalo.com/opinion/article/1666017/%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1665691/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666089/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87


ইউএনএফরপএ বলরে, ‘এরশয়াে মদশগুরলাে  রধয বািংলারদরশই সবরচরয় মবরশ বালযরববাে েয়। এটি বরন্ধ্ে জনয বেরেে পে বেে ধরে অরনক পদরিপ মনওয়া েরলও রবরশষ করে 

মকারভড-১৯–এে মপ্রিাপরি এই খারত অবযােত রবরনরয়াগ এবিং আেও মজােদাে পদরিপ মনওয়া জরুরে। এটি সেরজই অনুর য়, ম রকারনা দুর ঘাগ এবিং সিংকরিে স য় বালযরববারেে 

 রতা িরতকে চচঘাে র্িনা বজৃদ্ধ মপরত পারে।’ 
 

করোনাকারল বালযরববাে কী মবরড়রে? আজরকে অনুষ্ঠারনে প্রধান অরতরে এবিং নােী ও রশশুরবষয়ক  ন্ত্রর্ালরয়ে সরচব কাজী েওশন আখতাে বরলন, ‘বালযরববাে বরন্ধ্ সেকাে 

দৃভপ্ররতজ্ঞ। মজলা প্রশাসন রবরভন্ন মগাষ্ঠীে সরে এটি প্ররতরোরধ কাজ করে। তরব করোনাে স য় এটি মবরড় মগরে রক না, তা রনরয় আ ারদে কারে তেয মনই।’ 

প্রে রেল ইউএনএফরপএে কারে মকারনা তেয রক আরে? জবারব সিংস্থাে মডপুটি কারি রেরপ্ররজনরিটিভ এইরকা নারেতা বরলন, ‘রতন  াস 

স য় খুব মবরশ নয়। এে  রধয মবরড়  াওয়াে প্রবর্তা রনরদঘষ্ট কো কটঠন। তরব এ ন দুর ঘারগে একটি স রয় এই প্রবর্তা বাড়রত পারে।' 

প্ররতরবরদন এে আরগ শতরে নানা উপাে রদরয় বলা েয়, বালযরববারেে মিরত্র দারেিয ও রশিা বড় রবষয়। ২০১৭ সারলে উপারেে উরেখ করে বলা েয়, ৮১ দশর ক ৪ শতািংশ বালযরববাে 

সিংর্টিত েয় দরেি পরেবারে। রশিািা ম  ন ম রয় রশশুে দেকাে, মত রন দেকাে বাবা– ারয়েও। ২০১৭ সারল োকা রবশ্বরবদযালরয়ে একটি গরবষর্ায় মদখা মগরে, ৭৭ দশর ক ৭ 

শতািংশ ম রয়  াো বালযরববারেে রশকাে েরয়রে তারদে 

আনুষ্ঠারনক রশিা গ্রেরর্ে সুর াগ রেল না। আবাে ৭৩ শতািংরশে মবরশ বালযরববারেে র্িনা র্রিরে ম খারন  া রশরিত রেরলন না। আে বাবা রশরিত রেরলন না এ ন পরেবারে রবরয়ে 

র্িনা ৭৫ শতািংরশে মবরশ মিরত্র। 
 

আজরকে অনুষ্ঠারন সেকারেে  ারে মসক্টোল মপ্রাগ্রা  অন ভারয়ারলন্স এরগইনে উইর রনে প্রকি পরেচালক আবুল মোরসন বরলন, বািংলারদরশ 

নােীে প্ররত সরেিংসতা বরন্ধ্ নানা পদরিপ মনওয়া েরয়রে। তবুও এ সরেিংসতা আরে। করোনাকারল এ প্রবর্তা মবরড় ম রত পারে। 

রশশুশ্র  করোনাকারল বাড়রে রক না, এ ন প্ররেে জবারব আবুল মোরসন বরলন, এ প্রবর্তা বাড়রত পারে। 

এবাে ইউএনএফরপএে  প্ররতরবরদন ম রয় রশশু ও নােীরদে ওপে ম  িরতকে চচঘাে কো উরেখ কো েরয়রে তাে  রধয অনযত  েরলা মজন্ডাে-রভরেক রলে রনব ঘাচন বা মেরল সন্তান 

রনব ঘাচরনে প্রবর্তা। 

প্ররতরবরদন বলা েয়, ‘বািংলারদরশ বতঘ ারন এসব িরতকে চচঘা কর  এরলও, োকা রবশ্বরবদযালরয়ে পপরুলশন সারয়রন্সস রবভাগ পরেচারলত একটি গরবষর্ায় প্র ারর্ত েরয়রে ম  মজন্ডাে-

পিপাতদুষ্ট রলে রনব ঘাচরনে পূব ঘশতঘগুরলা দৃভভারব এখরনা েরয় মগরে।’ 

মেরল সন্তান রনব ঘাচরনে রবষরয় বািংলারদরশে প্রবর্তাে রবষরয় ইউএনএফরপএে প্ররতরনরধ অসা িরকঘলসন বরলন, এ রনরয় উরিগ আরে। তরব সুরনরদঘষ্ট উপাে মনই। 

িরকঘলসন বরলন, ‘আ ারদে অবশযই প্রচরলত সািংসৃ্করতক দৃটষ্টভরে এবিং অনুশীলনগুরলা পরেবতঘন করে নােী ও ম রয়রদে প্ররত শ্রদ্ধা বাড়ারত েরব। শবষর যে  ূল কাের্গুরলারক রচরহ্নত 

কেরত েরব।’  আজরকে অনুষ্ঠারন স্বাগত বক্তবয মদন ইউএনএফরপএে নযাশনাল মপ্রাগ্রা  অরফসাে (পপরুলশন েযারনিং অযান্ড রেসাচঘ )  ােবুব ই আল , োকা রবশ্বরবদযালরয়ে 

পপুরলশন 

সারয়ন্স রবভারগে অধযাপক ম াোম্মদ মবোল মোরসন, ইউএনএফরপএে মেলে রসরে  মস্পশারলে মদওয়ান ম া. এ দাদুল েক, সিংস্থাে মজন্ডাে ইউরনরিে প্রধান শা ী া পােভীন 

প্র ুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চলনায় রেরলন সিংস্থাে মপ্রাগ্রা  অযানারলে েু ায়ো ফােোনাজ। 

 

সাত্ক্ষীরায় বালযভববাহ দমকক রক্ষা দপল দ কয়টে প্রথম  লকলা  ১ জুলাই ২০২০) 

 

চলরত বেরেে এসএসরস পেীিায় ম রয়টি (১৭) জজরপএ–৫ মপরয় পাস করে। তাে অ রত আজ বুধবাে দপুুরে  া–বাবা তাে রবরয়ে আরয়াজন করে। পরে মজলা বালযরববাে প্ররতরোধ 

কর টি ও স্থানীয় ইউরনয়ন পরেষরদে (ইউরপ) সদরসযে েস্তরিরপ ম রয়টি বালযরববাে মেরক েিা মপরয়রে। র্িনাটি র্রিরে সাতিীো সদে উপরজলায়। সাতিীো বালযরববাে প্ররতরোধ 

কর টিে প্রশাসরনক প্রধান সারকবুে েে ান জানান, তাাঁরক একজন োত্রী  ুরঠারফারন অবরেত করে ম  সাতিীো সদে উপরজলাে ব্র্হ্মোজপুে ইউরনয়রন একটি ম রয়ে রবরয়ে 

আরয়াজন করেরেন  া–বাবা। আজ দুপুরে রবরয়। ম রয়টিে রবরয়রত সম্মরত মনই। এ খবে জানাে পে রবষয়টি রতরন সাতিীো মজলা প্রশাসক, সাতিীো সদে উপরজলা রনব ঘােী ক ঘকতঘা 

 (ইউএনও) এবিং সাতিীো সদে োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘারক (ওরস) অবরেত করেন। সারকবেু েে ান আেও জানান, পরে আজ মবলা মদড়িাে রদরক রতরন মলাকজন রনরয় ম রয়টিে 

গ্রার   ান। মসখারন রগরয় ওই এলাকাে ইউরপ সদসযরক সরে রনরয় ম রয়টিে বারড়রত  ান। তা াঁো রগরয় মদরখন, ম রয়টিে রবরয়ে মতাড়রজাড় চলরে। বাবাে কারে ম রয়ে জমসনদ 

মদখরত চান। জমসনদ রনরয় এরল মদখা  ায়, ম রয়টিে বয়স ১৭ বেে। তা াঁো ম রয়ে বাবা ও  ারক পরে বালযরববারেে কুফল সম্পরকঘ জানান।  া–বাবা ১৮ বেরেে আরগ ম রয়রক রবরয় 

মদরবন না বরল  চুরলকা মদন। ইউএনও মদবাশীষ মচৌধুেী বালযরববাে বরন্ধ্ে তরেযে সতযতা রনজিত করেরেন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1666306/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF


 

ককরানাকাকল এক ভবেযালকয়র ১৩ ছাত্রীর বালযভববাহ প্রথম  লকলা  ৩০ জুন ২০২০) 

 

মদরশ করোনাভাইোস সিংক্র র্ পরেরস্থরতে  রধয ঝুাঁ রক এড়ারত শুরুরতই রশিাপ্ররতষ্ঠানগুরলা বন্ধ্ করে মদওয়া েয়। আে পরেবরতঘত পরেরস্থরতরত এই েুটিে ফা াঁরদ একটি রবদযালরয়ে ১৩ 

োত্রী বালযরববারেে রশকাে েরয়রে। নারিারেে গুরুদাসপুে উপরজলাে চারপলা ইউরনয়রনে একটি বারলকা রবদযালরয়ে োত্রী তাো। বালযরববারেে রশকাে োত্রীরদে  রধয একজন অষ্ট  

এবিং ১২ জন নব  মশ্ররর্ে। রবদযালরয় ম াি োত্রী ২১৭ জন। রবদযালয় কতৃ ঘপি জারনরয়রে, োত্রীরদে ঝরে পড়া ও বালযরববাে মোধ এবিং শতভাগ উপরস্থরত রনজিত কেরত সু্কলবাস মসবা, 

দুপুরেে খাবাে ‘র ড-রড র ল’, মপাশাক সেবোেসে নানা েক  প্ররর্াদনা রদরে রবদযালয় কতৃ ঘপি। রবদযালয়টিে এসব ক ঘকাণ্ড রনরয় গত ১৪  াচঘ প্রে  আরলারত ‘মবরড়রে োত্রীরদে 

উপরস্থরত’ শীষ ঘক একটি প্ররতরবদন োপা েরয়রেল। 

 

রবদযালরয়ে প্রধান রশিক ম া. আল গীে বরলন, ২০১৮-১৯ সারল নানা প্ররতবন্ধ্কতাে কােরর্ রবদযালরয়ে ২৫ জন োত্রী বালযরববারেে রশকাে েরয়রেল। চলরত পরে বখারিো উেযক্ত 

কোে কােরর্ অরনক োত্রী রবদযালরয় আসাও বন্ধ্ করে রদরয়রেল। তখন রবদযালরয়  াত্র ৭০-৮০ জন োত্রী রেল। ওই স য় উপরজলা প্রশাসরনে সোয়তায় অরভভাবক স ারবশ, 

োত্রীরদে বারড়রত বারড়রত রগরয় রশিকরদে তদােরক এবিং নতুন োত্রী সিংগ্ররেে কােরর্ রশিােীে উপরস্থরত মবরড়রে। এখন ২১৭ জন োত্রী েরয়রে রবদযালয়টিরত। 

প্রধান রশিক বরলন, রবদযালরয় পাঠদান কা ঘক্র  চরলরে করঠাে রনয়  ম রন। রকন্তু করোনাভাইোস পরেরস্থরতে কােরর্ রবদযালয় লম্বা েুটিে ফা াঁরদ পরড়। রশিকরদে নজেদারেে অভাব 

মদখা মদয়। আে র্েবেী োত্রীরদে পড়ারলখায় মেদ পরড়। এ সুর ারগ অসরচতন অরভভাবরকো তা াঁরদে ম রয়রদে রবরয় মদওয়াে প্ররতর ারগতা শুরু করেন। ১৫  াচঘ মেরক ৩০ জনু 

প ঘন্ত ১৩ োত্রী রশকাে েয় বালযরববারেে। 

 

প্রধান রশিরকে ভাষয রত, অভাব, অজ্ঞতা আে বখারিরদে অপতৎপেতায় পারেবারেক সম্মানোরনে ভরয় অরভভাবরকো তা াঁরদে ম রয়রদে রবরয় রদরয়রেন। নব  মশ্ররর্রত 

মেজজরস্ট্রশন কেরত রগরয় এসব োত্রীে রবরয় েওয়াে রবষয়টি রনজিত েওয়া মগরে। বালযরববারেে রশকাে ১৩ োত্রীে  রধয এক গ্রার ে আিজন, আরেক গ্রার ে চােজন এবিং অপে 

আরেক গ্রার ে একজন েরয়রে। বালযরববারেে রশকাে করয়কজন োত্রীে অরভভাবক জানান, রবদযালয় েুটিে কােরর্  ারসে পে  াস র্েবেী তা াঁরদে ম রয়ো। টঠক রতা পড়ারলখাও 

করে না। ম রয়রদে  াোয় অপসিংসৃ্করত ভে করেরে। পাড়াে উঠরত বয়সী মেরলোও মবপরোয়া। পারেবারেক সম্মারনে ভরয় ম রয়ে রবরয় রদরয় রনজিত েরয়রেন তা াঁো। তা াঁরদে  রত, 

রবরয়রত অিবয়সী ম রয় মখা াঁরজ পাত্রপি। ম রয়ে বয়স ক  েরল ম ৌতুরকে পরে ার্ও ক  লারগ। অভাবী  ানুরষে জনয এিা একিা ভারলা সুর াগ। রবদযালয় পরেচালনা কর টিে 

সভাপরত ম া.  েসীন আলী আফরসারসে সরে জানান, তাাঁরদে অজঘন ও লিয বাধাপ্রাপ্ত েরলা করোনাভাইোস পরেরস্থরতে কােরর্। রতরন জানান, নােীরশিা প্রসারেে কো মভরব অজ 

পাড়াগা াঁরয় ১৯৯৫ সারল গরড় ওরঠ রবদযালয়টি। মবরশে ভাগ অরভভাবক দরেি। নােীরশিাে বযাপারে তা াঁরদে মনরতবাচক  রনাভাবও েরয়রে। এসব প্ররতকূলতাে  রধয রবদযালয়টি টিরকরয় 

োখা এবিং োত্রী সিংখযা বাড়ারত দুপুরেে খাবাে সেবোরেে পাশাপারশ রনজস্ব পরেবেন মসবা ও নানা সরচতনতা ূলক কা ঘক্র  মনওয়া েয়। এরত বারড় োত্রী এবিং মশ্ররর্রত উপরস্থরতে 

সিংখযা। ম া .  েসীন আলী আেও বরলন, নানা প্ররচষ্টায় রবদযালরয়ে োত্রীরদে শােীরেক ও  ানরসক গঠরন পরেবতঘনও এরসরে।  রনার াগ মবরড়রে পড়ারশানায়। আরগে তুলনায় কর  

আরস ঝরে পড়া ও বালযরববারেে সিংখযা। োত্রী উেযরক্তে র্িনাও কর  আরস। এ কােরর্ োত্রীরদে অরভভাবরকো খুরশ রেরলন। রকন্তু করোনাভাইোস পরেরস্থরত সব মচষ্টা বযে ঘ করে 

রদরে।  াধযর ক রশিা ক ঘকতঘা ম া. োরফজেু েে ান বরলন, করোনাভাইোস পরেরস্থরতে কােরর্ রবদযালয়গুরলা বন্ধ্ েরয়রে। রশিকরদে তৎপেতা মনই। এ সুর ারগ োত্রীরদে রবরয় 

রদরেন অরভভাবরকো। এই স রয় তা াঁে দপ্তরেে পি মেরকও নজেদারেেও অভাব েরয়রে বরল  ন্তবয করেন রতরন। 

 

উপরজলা রনব ঘােী ক ঘকতঘা (ইউএনও) ম া. ত াল মোরসন বরলন, রশিােী সিংকরিে কােরর্  ারঝ বন্ধ্ েওয়াে উপক্র  েরয়রেল রবদযালয়টি। রশিকরদে সের ারগতায় নানা েক  

সরচতনতা ূলক উরদযাগ ও োত্রীরদে বালযরববাে বন্ধ্, শতভাগ উপরস্থত রনজিত কেরত চালু কো েয় দুপুরেে খাবাে বযবস্থা। এরত করে োত্রীে সিংখযা ও উপরস্থরত মবরড়রে। ফলাফলও 

ভারলা কেরত োরক। তরব করোনাভাইোরসে কােরর্ ১৩ োত্রীে রবরয় উরিরগে কাের্ েরয় উরঠরে। 
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বড় দবাকনর সনে দেভেকয় দছােজনকক ভবকয় দেওয়ার দচষ্টাপ্রথম  লকলা, ২৯ জুন ২০২০) 

 

ব্র্াহ্মর্বারড়য়াে সোইরল গতকাল মোববাে োত ১০িাে রদরক ১৫ বেে বয়সী রকরশােীে রবরয়ে কো রেল। ধ ুধা  করে সব আরয়াজন চলরেল। তরব সন্ধ্যা সাতিাে রদরক পুরলশ মসখারন 

োজজে েরয় রবরয়ে সব আরয়াজন বন্ধ্ করে মদয়। পুরলশ ও গ্রা বাসী সূরত্র জানা মগরে, উপরজলাে এক রকরশােীে সরে এনারয়ত উোে (২৩) নার ে এক তরুরর্ে রবরয়ে কো রেল। 

পুরলশ ওই বারড়রত মগরল ম রয়ে বাবা জমসনদ মদরখরয় বরলন, ম রয়ে বয়স ১৯ বেে। রকন্তু পরুলশ রনজিত েয়, ম  রকরশােীে রবরয়ে আরয়াজন চলরে, তাে জমসনদ এটি নয়। ওই 

জমসনদ রকরশােীে বড় মবারনে। পা াঁচ বেে আরগ বড় মবারনে রবরয় েরয়রে। মসটিও বালযরববাে রেল। সোইল োনাে উপপরেদশ ঘক (এসআই) বাপন চক্রবেী আজ মসা বাে সকারল এ 

খবরেে সতযতা রনজিত করেরেন। রতরন বরলন, ম রয়ে পরেবাে  চুরলকা রদরয়রেন ম  ম রয়ে বয়স ১৮ বেে না েওয়া প ঘন্ত রবরয় মদরব না। ভুল তেয রদরয় রবরয় মদওয়াে মচষ্টা কোয় 

তা াঁো দুঃখ প্রকাশ করেরেন। 

 

সাত্ক্ষীরায় বালযভববাহ দমকক রক্ষা দপল ভককশারী প্রথম  লকলা  ২৯ জুন ২০২০) 

 

১৩ বেে বয়সী রকরশােীে রবরয়ে আরয়াজরনে সব প্রস্তরত মশষ করে পরেবােটি। আজ মসা বাে দুপুরেই রেল রবরয়। তরব বালযরববাে প্ররতরোধ কর টি ও স্থানীয় ইউরনয়ন পরেষরদে 

 (ইউরপ) নােী সদরসযে েস্তরিরপ ম রয়টি মশষ  ূেরূত ঘ বালযরববাে মেরক েিা মপরয়রে। র্িনাটি র্রিরে সাতিীোে সদে উপরজলায়। সাতিীো মজলা বালযরববাে প্ররতরোধ কর টিে 

প্রশাসরনক প্রধান সারকবেু োসান এ তরেযে সতযতা রনজিত করেন। 

সারকবুে োসান জানান, সাতিীো সদে উপরজলাে লাবসা ইউরনয়রনে ষষ্ঠ মশ্ররর্ে এক োত্রীে (১৩) রবরয়ে খবে রতরন জানরত পারেন। আজ মবলা দুইিাে রদরক রবরয় রেল। রতরন সরে 

সরে রবষয়টি সাতিীো মজলা প্রশাসক, সাতিীো সদে উপরজলা রনব ঘােী ক ঘকতঘা (ইউএনও) ও সাতিীো সদে োনাে ভােপ্রাপ্ত (ওরস) ক ঘকতঘারক অবরেত করেন। পরে মবলা 

মদড়িাে রদরক রতরন লাবসা ইউরনয়রনে সিংেরিত আসরনে  রেলা সদসযরক সরে রনরয় োত্রীরদে বারড়রত  ান। রগরয় মদরখন, োত্রীে রবরয়ে মতাড়রজাড় চলরে। োত্রীে বাবাে কারে 

তা াঁে ম রয়ে জরমে সনদপত্র মদখরত চান। জরমে সনদপত্র রনরয় আসরল মদখা  ায়, োত্রীে বয়স ১৩ বেে। পরে তা াঁো োত্রীে  া–বাবারক বালযরববারেে কুফল সম্পরকঘ অবরেত 

করেন। 

সবরকেু জানাে পে োত্রীে  া–বাবা ম রয়রক ১৮ বেে বয়রসে আরগ রবরয় মদরবন না বরল  ুচরলকা মদন। এ স য় বেপরিে মলাকজন কাউরক রকেু না বরল চরল  ান। 

 

বালযভবকয়র োকয় েজুকনর দজল, দেৌকড় পালাকলন  ুয়াজ্জিন  প্রথম  লকলা  ২৯ জুন ২০২০) 

 

লাল রনেোরিে পািগ্রা  মপৌেসভায় অষ্ট  মশ্ররর্ পড়ুয়া ম রয়রক বালযরববাে মদওয়ায় অপোরধ ম রয়ে বাবা ও ম রয়ে বাবাে ভায়ো-ভাইরক ৬  ারসে রবনাশ্র  কাোদণ্ড রদরয়রেন 

ভ্রা য ার্ আদালত। পািগ্রা  মপৌেসভাে ৪ নম্বে ওয়াডঘ ধবলসতী এলাকায় মসা বাে (২৯ জনু) োত ১িাে রদরক এ র্িনা র্রি। অরভ ান পরেচালনা করেন পািগ্রা  উপরজলা রনব ঘােী 

ক ঘকতঘা (ইউএনও) ও রনব ঘােী  যাজজরস্ট্রি ম া.  রশউে েে ান। দণ্ডপ্রাপ্ত বযজক্তো েরেন ম রয়ে বাবা ম া. বাবলু র য়া (৫০) ও ম রয়ে বাবাে ভায়ো-ভাই ম া. আব্দাে েে ান (৫০)। 

ইউএনও জানরত পারেন, পািগ্রা  মপৌেসভাে বারনয়াপাড়া জার   সজজরদে  য়ুাজ্জিন ম া. েইে উজিন বালযরবরয় পরড়রয়রেন। পরে ওই োরতই তা াঁে বারড়রত অরভ ান চালান। তা াঁরদে 

উপরস্থরত মিে মপরয়  ুয়াজ্জিন েইে পারলরয়  ান। 

 

ভ্রা য ার্ আদালত  ও োনা পুরলশ সূরত্র জানা মগরে, মসা বাে (২৯ জনু) োত ১িাে রদরক পািগ্রা  মপৌেসভাে ৪ নম্বে ওয়াডঘ ধবলসতী গ্রার  করনে বারড়রত বালযরববারেে আরয়াজরনে 

স য় ইউএনও ও পািগ্রা  োনাে ওরস স ুন কু াে  েরন্তে মনতৃরত্ব পুরলশ ওই বারড়রত অরভ ান চালায়। তা াঁরদে উপরস্থরত মিে মপরয় বে ও করনসে বারড়ে মলাকজন পারলরয়  ায়। 

তরব পুরলরশ অরভ ারনে আরগই ওই বালযরববাে সম্পন্ন েয়। পুরলশ করনে বাবা ও করনে বাবাে ভায়ো-ভাইরক আিক করে। পরে োনা পুরলশ ওই োরতই বালযরববারেে অরভর ারগ 

আিক করনে বাবা ও করনে বাবাে ভায়ো-ভাইরক করনে বারড়রতই ভ্রা য ার্ আদালরত োজজে করেন। তাো ভ্রা য ার্ আদালরত রনরজে মদাষ স্বীকাে করে। এ স য় আদালত 

দুজনরক েয়  ারসে রবনাশ্র  কাোদরণ্ডে আরদশ মদন।  

 

পািগ্রা  োনাে ভােপ্রাপ্ত ক ঘকতঘা (ওরস) সু ন কু াে  েন্ত র্িনা সতযতা রনজিত করে বরলন, বালযরববারেে অপোরধ দণ্ডারদশপ্রাপ্ত করনে বাবা ও করনে বাবাে ভায়ো-ভাইরক আজ 

মসা বাে লাল রনেোি মজলা কাোগারে পাঠারনা েরব। ইউএনও ম া.  রশউে েে ান বরলন, বালযরববাে রনরোধ আইরন করনে বাবা ও করনে বাবাে ভায়ো-ভাইরক েয় (৬)  ারসে 
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রবনাশ্র  কাোদণ্ড মদওয়া েরয়রে এবিং স্থানীয় এক  সজজরদে  ুয়াজ্জিন রবরয় পরড়রয়রে জানরত মপরে োরতই তা াঁে বারড়রত অরভ ান চালারনা েরয়রে। তারক ধোে জনয মখা াঁজখবে 

মনওয়া েরে। তারক ধো মগরল প্ররয়াজনীয় বযবস্থযা মনওয়া েরব। 

 

৬ জনকক জভর ানাঃ ১০৯ নম্বকর দফান ককর ভনকজর ভবকয় বন্ধ করল সু্কলছাত্রী প্রকাকলর ক,  ১৯ জুন ২০২০) 

 

ভূরুো ােীরত ১০৯ নম্বরে মফান করে বালয রববাে মেরক েিা মপরয়রে নব  মশ্ররর্ে এক োত্রী। পরে  বে ও করনে রপতাসে েয়জনরক ৬০ োজাে িাকা জরে ানা করেরে ভ্রা য ার্ 

আদালত। উপজরলা রনব ঘােী ক ঘকতঘা রফরুজলু ইসলা  র্িনাে সতযতা রনজিত করেরেন। 

জানা মগরে, বেৃস্পরতবাে োরত উপরজলাে মদওয়ারনে খা াে আেরডআেএস মফডারেশন সিংলি গ্রা  মেরক ভূরুো ােী উপরজলা রনব ঘােী ক ঘকতঘারক ১০৯ নম্বে মিাল রফ্র্ েেিলাইন 

মেরক বালয রববারেে কো অবগত কো েয়। খবে মপরয় উপরজলা রনব ঘােী ক ঘকতঘাে রনরদঘশক্রর  োত ১২িাে রদরক রনব ঘােী  যাজজরস্ট্রি ও সেকােী কর শনাে ভূর  জাোেীে আল  ও 

ওরস  েুা. আরতয়াে েে ারনে মনতৃরত্ব পুরলশসে রবরয় বারড়রত রগরয় োজজে েন। এ স য় রবরয় বারড়রত মভাজনেত অবস্থায় বে শরফকুল ইসলা  (২০) ও তা াঁে রপতা আব্দসু োোেরক 

(৫৩) আিক করে পুরলশ। তাদরে বারড় উপরজলাে পাইকরে েড়া ইউরনয়রনে গরেডাো গ্রার । এ অবস্োয় বালয রবরয়ে অপোধ চাপা রদরত আইন শঙৃ্খলা েিাকােী বারেনীরক করনে 

না  পরেব ঘতন কো একটি ভুয়া আইরড কাডঘ প্রদশ ঘন করে করনে পরেবাে। আইরড কাডঘটি প্রশাসরনে সরেে েরল রবষয়টি রনরয় করনে অরভভাবকরদে সারে কো বরল জানরত পারে 

ম রয়টি নব  মশ্ররর্রত পরড়। তেয মগাপন ও ম রয়ে রবরয়ে বয়স না েওয়া স্বরেও রবরয় মদওয়াে অপোরধ করনে রপতা োস ত আলী ও ভাই শরেদুল ইসলা সে বালয রবরয়ে 

সের ারগতা কোয় শােজাোন আলী ও আব্দলু  ারলকরক আিক করে পুরলশ। পরে আিককৃতরদে োত ২িায় স য় ইউএনওে কা ঘালরয় আনা েয়। বালযরববাে সিংর্টিত কোে 

অপোরধ ভ্রা য ার্ আদালরতে  াধযর  আিক প্ররতযকরক ১০ োজাে িাকা করে জরে ানা কো েয় এবিং জরে ানা অনাদারয় ১৫ রদরনে মজল প্রদান কো েয়। 
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