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Date of
Newspaper
26 Aug 20

Date of
Incident
24 Aug 20

Category

Gender

Occupation

Police
Case

Female

Housewife

Age of
victim
33 years

Male

Child

8 years

Age of
accused
Not
available

Nature of
Crime
Murdered

Daily Star
Murdered

Allegation
by
Borther

Area

News Headlines & Short Summary

Urban

Woman, son found murdered in Ctg
(Daily Star, 26 August 2020)
A woman and her eight-year-old son
were found murdered in Shamsher
Para area of the port city on Monday
night. The deceased were identified as
Gul Nahar Begum (33), and Rifat (8),
said police. Gul Nahar had stab marks
in her abdomen while her son's throat
was found partially slit, said police. The
bodies were found in separate rooms.
Bijoy Basak, deputy commissioner
(north zone) of Chattogram
Metropolitan Police, said Gul Nahar's
daughter, who is an RMG worker,
found the bodies after she returned
home from work around 8pm. Gul
Nahar had been living separately with
her 15-year-old daughter and son Rifat
for seven years after her ex-husband
remarried, said Basak. He said they
used to live in a rented tin-shed house.
One Faruk lived with the family as a
tenant. She used to cook biriyani and
Faruk sold those in Bahaddarhat area.
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Faruk has gone into hiding and police
are looking for him, he added.
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26 Aug 20
Manabzami
n

22 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

Not
available

Not
available

Raped

Exhusband

Rural

সিলেলে বন্ধুলে সনলে সিল োসি িস্ত্রীলে
ধর্ণি ম াোনবমসান ২৬ আগস্ট, ২০২০)
ওই নারীর অভিয াযের বরাত ভিযে পুভিশ
জানাে, েত শভনবার ভবকাযি কযেছ
আহমি তার সাযবক স্ত্রীযক ভনযজর বন্ধু
ভিিাততি গ্রাযমর মমা. নুরুজ্জামাযনর পুত্র
শামীম আহমযির বাভিযত ভনযে ান। রাত
সাযি ৮টার ভিযক ওই কযে কযেছ
আহমি তাযক ধর্ণষ কযর। এ সমে
কযেযছর বন্ধু শামীম আহমিও তাযক
ধর্ণষ কযর। িটনার পর ভিকটটম ভবর্েটট
জজন্তাপুর মযেি থানা পুভিশযক জানাযি
রাত ১২টার পর িুইজনযক মগ্রপ্তার করা
হে। এরপর নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন
আইযন তাযির ভবরুযে একটট মামিা
কযর। মামিার তিন্তকারী কমকতষ
ষ া পুভিশ
পভরিশক
ষ (তিন্ত ) মমা. ওমর ফারুক
জানান, মগ্রপ্তাযরর পর িুই ধর্কযক
ষ
জজন্তাপুর ৬ নং আমভি আিািযত হাজজর
করা হে। মসখাযন ভবচারযকর সামযন তারা
ধর্যণর
ষ
কথা স্বীকার কযর মফৌজিাভর
কা ভবভধ
ষ
১৬৪ ধারা মমাতাযবক মস্বচ্ছাে
জবানবজি প্রিান কযর।
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26 Aug 20
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Date of
Incident
25 Aug 20

Category

Gender

Occupation

Police
Case

Female

Housewife

Age of
victim
14 years

Age of
accused
Not
available

Nature of
Crime
Suicide

Allegation
by
Husband

Area
Rural

News Headlines & Short Summary

য ৌতু লের ২০ হোমোর েোেো সিলত নো
যেলর বোেযবধূর আত্মহতযোম েোলের
েন্ঠ ২৬ আগস্ট, ২০২০)
নাযটাযরর গুরুিাসপুযর স্বামীর ভন াতযনর
ষ
ভশকার হযে ভিতীে স্ত্রীও আত্মহতযা
কযরযছ। উপযজিার খুবজীপুর বিপািা
এিাকাে স্বামীর ম ৌতু যকর ২০ হাজার টাকা
ও েেনা ভিযত না পারাে েিাে ফাাঁস ভনযে
আত্মহতযা কযরযছ বািযবধূ আকভিমা
(১৪)। জানা াে, উপযজিার খুবজীপুর
বিপািা এিাকার ভিোকত সরকাযরর
মছযি রাজভমভস্ত্র সাের সরকাযরর সাযথ
সাযি ভতনমাস আযে আকভিমার ভবযে
হে। ভবযের পর মথযকই ম ৌতু যকর িাভবযত
শাশুভি আভছো ও স্বামীর ভনমমষ ভন াতযনর
ষ
ভশকার হে আকভিমা। আত্মহতযার
ভতনভিন আযে বাযপর বাভি মথযক
ম ৌতু যকর টাকা ও েেনা না আনাে স্বামী
শাশুভির িৎসনার ভশকার হে মস।
একপ াযে
ষ মঙ্গিবার রাত সাযি ৭টার
ভিযক িুিািাই টটক্কা প্রামাভণযকর বাভিযত
াে আকভিমা। িুিািাইযক না মপযে তার
বাভিযত েিাে ফাাঁস ভনযে আত্মহতযা কযর
মস।
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Date of
Newspaper
24 Aug 20
Kaler
Kantho
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News
Report

Female

RMG
worker
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victim
Not
available
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Dowry
&
Physical
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by
Husband
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News Headlines & Short Summary

Rural

য ৌতু লের িোসবলত স্ত্রীলে সেটেলে বোসি
ছোিোম েোলের েন্ঠ ২৪ আগস্ট, ২০২০)
ভসরাজেযের কাজজপুযর ম ৌতু যকর িাভবযত
ভনমমিাযব
ষ
ভপটটযে আহত কযর এক
েৃহবধূযক বাভি মথযক তাভিযে ভিযেযছন
স্বামী কামরুি । বতষমাযন ওই েৃহবধূ
শারীভরক ও মানভসকিাযব মিযে
পযিযছন। েৃহবধূর মা ও িাই অতযাচারী
স্বামীর হাত মথযক তাযক রোে পুভিযশর
হস্তযেপ কামনা কযরযছন। ভববাভহত
জীবযন তাযির িুটট সন্তান রযেযছ। আট
বছর পূযব কামরুি
ষ
ভিতীে ভবযে কযরন।
এরপর মথযক কামরুি নানা অ ুহাযত
প্রথম স্ত্রী হাওোযক বাবার বাভি মথযক
ম ৌতু ক আনার জনয শারীভরক ও
মানভসকিাযব ভন াতন
ষ
চািাযত থাযকন।
সন্তানযির মুযখর ভিযক মচযে হাওো মবেম
স্বামীর চাভহিা মমটাযত োযমন্ট
ষ এ চাকভর
জুটটযে স্বামীযক টাকা পেসা ভিযত থাযকন।
েত মকারবাভনর ঈযি সন্তানযির
মিখাপিার খরচ বাবি জমাযনা ২০ হাজার
টাকা কামরুি হাওো মবেযমর ভনকট
মথযক মজারপূবক
ষ ভনযে মনন। বাধা ভিযি
তাযক মারধর কযর িুই মছযিসহ বাবার
বাভি পাটিযে মিন। এ ভবর্যে স্থানীে
মাতব্বর আবু তাযহর জানান, অভি ুক্ত
কামরুি খুব খারাপ মিাক। এ ভবর্যে
একাভধকবার ভবচার করা হযেযছ। ভকন্ত

Sl.
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by
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News Headlines & Short Summary

মকাযনা সমাধান পাওো ােভন। মমযেটটযক
আইভন আশ্রে মনওোর জনয পরামশ ষ
মিওো হযেযছ।
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26 Aug 20

25 Aug 20

Police
Case

Male

Migrant
worker

Not
available

40 years

Murdered

Wife

Urban

Kaler
Kantho

ফতু ল্লোে বোথরুলা সােে প্রবোিীর েোশ,
স্ত্রী যেপ্তোরম েোলের েন্ঠ ২৬ আগস্ট,
২০২০)
ফতু ল্লাে জামাি মহাযসন নাযমর এক
প্রবাসীর মৃতুযর িটনাে স্ত্রী শারমীন
আক্তারযক (৪০) মগ্রপ্তার কযরযছ পুভিশ।
মঙ্গিবার রাযত বাভির বাথরুযম জামািযক
মৃত অবস্থাে পাওো াে। খবর মপযে
পুভিশ িাশ উোর কযর মেনাতিযন্তর
জনয পািাে। জামাি ভমোর মমযে সাভমো
আক্তার (২০) জানান, তাাঁর বাবা রাত ১১টার
ভিযক রাযতর খাবার মখযে িুভমযে পযিন।
রাত আিাইটার ভিযক তাাঁর িুম মিযে মেযি
ভতভন োইভনংরুযমর আযিা জ্বািাযনা
মিযখন। আযিা মনিাযত ভেযে মিখযত পান
ম তাাঁর বাবার মৃতযিহ বাথরুযমর মিতযর
পযি আযছ। তখন ভতভন তাাঁর মা ও মছাট
িাইযক মেযক মতাযিন। পযর তাাঁযির
বাভির িািাটটোযির মেযক মতািা হে।
সবাই এযস মৃতযিহ বাথরুম মথযক মবর
কযর।
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26 Aug 20
Samakal

26 Aug 20

Police
Case

Female
Male

Housewife
Child

33 years
9 years

Not
available

Murdered

Husband

Rural

মোাোেেুলর ঘলর াো-লছলের
েোশম িােে ২৬ আগস্ট, ২০২০)
জামািপুযরর মািারেে উপযজিাে ভনজ
বাভি মথযক মা ও মছযির িাশ উোর
কযরযছ পুভিশ। ভনহতরা হযিন- চর

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

মোপািপুর পূব পািা
ষ
এিাকার হারুনুর
রভশযির স্ত্রী মমাসযিমা অক্তার ভশখা (৩৩)
ও মছযি তাওহীি (৯)। এ িটনাে হারুনুর
রভশিযক জজজ্ঞাসাবাযির জনয থানাে ভনযে
মেযছ পুভিশ। মািারেে থানার িারপ্রাপ্ত
কমকতষ
ষ া (ওভস ) রভফকুি ইসিাম বযিন,
হারুনুর রভশযির বাভিযত মঙ্গিবার রাযতর
মকাযনা এক সমযে তার স্ত্রী ও মছযি খুন
হযেযছ। তাযির িুইজযনর শরীযর আিাযতর
ভচহ্ন রযেযছ। ভতভন বযিন, 'আমরা
িটনাস্থি মথযক ভবভিন্ন আিামত সংগ্রহ
কযরভছ। হারুনুর রভশিযক প্রাথভমক
জজজ্ঞাসাবাযির জনয থানাে মনওো
হযেযছ।'
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26 Aug 20
Prothom
ALo

25 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

13 years

30 years

Suicide

Husband

Rural

অেসরণত বেলি যপ্রা-সবলে, সতন
াোলিই ঝলর যগে সেলশোরীম প্রথা
আলেো ২৬ আগস্ট, ২০২০)
মাত্র ১৩ বছর বেযসই মপ্রযমর সম্পযকষ
জিাে ভকযশারী আকভিমা খাতু ন। াাঁর
সযঙ্গ মপ্রযম জিাে, মসই বযজক্ত তার মচযে
১৭ বছযরর বি এবং ভববাভহত। প্রথম স্ত্রীর
মৃতুযর পর, মাস ভতযনক আযে ওই বযজক্তর
সযঙ্গ তার ভবযে হে। ভবযের পর ভতন
মাযসই আকভিমা-সােযরর সংসাযর
অশাভন্ত শুরু হে। কারযণ-অকারযণ
শারীভরক ও মানভসক ভন াতযনর
ষ
ভশকার
হযতা আকভিমা। সবযশর্ ম ৌতু যকর িাভব

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

ভনযে শাশুভির সযঙ্গ আকভিমার
মযনামাভিনয হে। আকভিমা অভিমাযন
েত মরাববার মবাযনর বাভিযত চযি আযস।
মসখাযনই েিাে ফাাঁস ভিযে আত্মহতযা
কযরযছ।
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25 Aug 20
Kaler
Kantho

25 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

25 years

30 years

Murdered

Exhusband

Urban

িোলবে স্ত্রীলে গেো যেলে হতযো
ম েোলের েন্ঠ ২৫ আগস্ট, ২০২০)
মসানারোাঁ উপযজিার মমােরাপািা
এিাকাে একটট বাভিযত মবিাযত এযস
সাযবক স্বামীর হাযত আাঁভখ আক্তার (২৬)
নাযমর এক নারী খুন হযেযছন। িাতক
স্বামী রুযবযির আত্মীে ভনপা আক্তার
জানান, মঙ্গিবার সকাি ১০টার রুযবি
তার সাযবক স্ত্রী আাঁভখযক ভনযে আমার
বাভিযত আযস। তারা জানান, িুজযনর
মযধয ম িুি মবাঝাবুজঝ আযছ তা কথা বযি
মীমাংসা করযব। মসজনয তাযির আমার
িযর বসযত ভিযত হযব। আভম পূবপভরভচত
ষ
ভবধাে তাযির িযর বসযত ভিযে বাভির ছাযি
াই। ছাি মথযক ভফযর রুযমর প্রযবশ করার
সমে আভম ভকছু মবাঝার আযেই রুযবি
আমাযক ধাক্কা ভিযে রুম মথযক মবর হযে
মিৌযি পাভিযে াে। পযর রুযম ভেযে মিভখ
তার স্ত্রী আাঁভখর েিা কাটা িাশ পযি আযছ।
এিটনাে আভম বাকরুে হযে াই। পযর
মমােরাপািা বাজাযর ভেযে রুযবযির বাবা
মভফজুিযক ভবর্েটট জানাই। পযর িুজনই

Sl.

Date of
Newspaper
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News Headlines & Short Summary

থানাে ভেযে পুভিশযক ভবর্েটট অবভহত
কভর।
9

26 Aug 20
Kaler
Kantho

Not
available

Complai
n Case

Female

Housewife

Not
available

Not
available

Attempt
to murder

Husband

Rural

স্ত্রীলে েুসেলে যরলে শ্বশুর বোসির
যেোেমলনর সবরুলে াোােো! ম েোলের
েন্ঠ ২৬ আগস্ট, ২০২০)
হভবেযের মাধবপুর উপযজিাে সম্পযির
মিাযি স্ত্রীযক িুভকযে মরযখ শ্বশুর বাভির
মিাকজযনর ভবরুযে ভমথযা গুযমর মামিার
অভিয াে পাওো মেযছ। উোর হওোর
পর বুধবার স্ত্রী হাভমিা মবেম বািী হযে
স্বামী আওোি ভমোসহ ৫ জযনর ভবরুযে
ভসভনের জুভেভশোি মযাজজযেট আিািযত
পাল্টা মামিা িাযের কযরন। জানা াে,
আব্দুি আউোি ভমো প্রাে ছে বছর আযে
ফরহািপুর গ্রাযমর মমাছা. হাভমিা
মবেমযক ভবযে কযরন। ভবযের পর মথযক
িেিীভত ও ভবভিন্ন প্রযিািন মিভখযে
আউোি ভমো তার স্ত্রী হাভমিা মবেযমর
প্রাে ৩০ িাখ টাকার সম্পি ভবজি কযর
মিন। সবযশর্
ষ
েত বছর হাভমিা মবেম তার
পাাঁচ শতাংশ জভম মছাট িাইযের মছযি ও
স্বামীর নাযম িভিি কযর মিন। এসমে ভতভন
মমৌভখক শতষ রাযখ তার মৃতুয প ন্ত
ষ তাযক
মিখাযশানা করযত হযব। ভকন্তু ভবযশর্
প্রযোজযন মছাট িাইযের মছযির নাযমর
আিাই শতাংশ জভম ভবজি কযর মিন।
এভনযে িাই ইভিস আিীর সাযথ মবান
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হাভমিা মবেযমর মনমাভিনয হে এবং
সাভিস ভবচাযরর মাধযযম ভবর্েটট সমাধাযনর
মচষ্টা চযি। এক প াযে
ষ আব্দুি আউোি
তার স্ত্রীযক মকৌশযি মমৌিিীবাজার মজিার
বিযিখা উপযজিা ভনযে এক বাভিযত
মরযখ এযস শ্বশুর বাভির মিাকজযনর
ভবরুযে গুযমর মামিা িাযের কযরন।
একপ াযে
ষ আভম বাভিযত চযি আসযত
চাইযি আমার স্বামী আওোি ভমো
আমাযক হতযার পভরকল্পনা কযর ভসযিযট
ভনযে াে। ভবর্েটট আভম বুঝযত মপযর
স্থানীে একজযনর সহয াভেতাে পভরবাযরর
সিসযযির ম াোয াে কভর। স্থানীে
ইউভনেন পভরর্যির সিসয আবুি খাযের
কযেকজন মুরুজব্ব ভনযে আমাযক উোর
কযর আযনন।
10 26 Aug 20
Kaler
Kantho

25 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

30 years

Not
available

Suicide

Father-inlaw
&
Motherin-law

Rural

সিরেুে সেলে আত্মহতযোম েোলের েন্ঠ
২৬ আগস্ট, ২০২০)
সাতেীরার তািা উপযজিার
পাটযকিিাটাে পাভরবাভরক কিযহর মজযর
মমৌসুমী সাহা টুম্পা (৩০) নাযম এক েৃহবধূ
আত্মহতযা কযরযছ। থানা সূযত্র জানা াে,
উযপজিার পাটযকিিাটার পল্লীভবিুযৎ
মরাযের স্কুিভশেক স্বামী উৎপি ও
একমাত্র মমযেযক ভনযে বসবাস কযর
আসভছি টুম্পা। ভকন্তু ভশেক স্বামী ও তার
ভপতা অবসরপ্রাপ্ত ভশেক িীনবন্ধুর মাযঝ
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জপতৃক সম্পভি ভনযে িীিভিন
ষ
াবৎ ভববাি
চিভছি। এমনভক িটনার আযের ভিন
প ন্ত
ষ জপতৃক সম্পভি ভনযে ওই বাভিযত
চরম উযিজনা সৃটষ্ট হে। এরই মজযর
মঙ্গিবার (২৫ আেস্ট ) ভবকাযি বাভিযত
মকউ না থাকাে ভনজ িযরর ভসভিং ফযাযনর
সাযথ ওিনা মপাঁভচযে উৎপযির স্ত্রী মমৌসুমী
সাহা টুম্পা আত্মহতযা কযরন। আত্মহতযার
পূযব ভতভন
ষ
একটট ভচরকুট ভিযখ ান।
মসখাযন তার মৃতুযর জনয শ্বশুর-শাশুভিযক
িােী এবং শাজস্তর িাভব কযরন।

11 23 Aug 20
Kaler
Kantho

23 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

18 years

30 years

Murdered

Husband

Rural

অন্তঃিত্ত্বো গৃহবধূর েোশ উেোর,
েসরবোলরর অস ল োগ হতযোম েোলের
েন্ঠ ২৩ আগস্ট, ২০২০)
নীিফামারীযত মাহবুবা মহাযসন বর্া ষ (১৮)
নাযম সাত মাযসর অন্তঃসত্ত্বা এক েৃহবধূর
িাশ উোর কযরযছ পুভিশ। মমযের বাবা
বাবুি মহাযসন অভিয াে কযর বযিন,
আমার মমযেযক হতযা কযর তার
শ্বশুরবাভির মিাকজন নীিফামারী
মজনাযরি হাসপাতাযি মফযি মরযখ
পাভিযে াে। পযর রাত সাযি ১০টার ভিযক
মিাকমুযখ জানযত মপযর হাসপাতাযি ভেযে
মমযের িাশ মিখযত পাই। ভতভন বযিন,
রভববার রাত ৮টার ভিযক আমার সযঙ্গ
মমযের মুযিাযফাযন মশর্ কথা হযেযছ।
আমার মছযি চীযন মিখাপিা কযর। মসখান

Sl.

Date of
Newspaper
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Age of
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মথযক মস তার মছাট মবাযনর জনয মমাবাইি
মফানযসট মকনার জনয টাকা পাটিযেযছ।
ওই টাকাে একটট মসট ভকযন মরযখ আভম
মসটট মনওোর জনয মমযেযক বাভিযত
আসযত বভি। ভকন্তু মস বযিভছি আজযক
আমরা বাইযর িুরযত মেভছিাম, তাই ক্লান্ত।
কাি সকাযি াব বযি কথা মশর্ কযর।
এরপর রাত সাযি ১০টার ভিযক
হাসপাতাযি মমযের িাশ মপিাম।
12 23 Aug 20
Kaler
Kantho

22 Aug 20

News
Report

Female

Housewife

30 years

Not
available

Physical
Torture

Husband

Rural

স্ত্রীর পেত্রিে িম্পসি স্বোাীর নোলা সেলে
নো যিওেোে স্ত্রীর যে সনাাি োলব
সন োতলনর
ি
অস ল োগ ম েোলের েন্ঠ
২৩ আগস্ট, ২০২০)
ভসরাজেযের তািাযশ স্ত্রীর জপজত্রক
সম্পভি স্বামীর নাযম ভিযখ না মিওোে
নাভসমা খাতু ন (৩০) নাযমর এক েৃহবধূযক
ভনমমিাযব
ষ
ভন াতযনর
ষ
অভিয াে উযিযছ
স্বামী ভবরুযে। প্রভতযবশীরা জানান, েত
শভনবার রাযত নাভসমার স্বামী মবাোভিো
গ্রাযম নাভসমার বাবার বাভিযত এযস জভম
ভিযখ মিওোর জনয চাপ ভিযি তাযির মযধয
ঝেিা হে। এক প াযে
ষ মমতাজ উজিন
িুভর্ মমযর নাভসমার িুটট িাাঁত মিযে মিন।
চাকু ভিযে আিাত কযর শরীর ভবভিন্ন স্থাযন।
মুযখ কাপি গুযজ ভিযে ভসোযরযটর
আগুযনর ছযাকা মিন। িটনার পর
নাভসমার প্রভতযবশীরা তাযক মুমূর্ু অবস্থাে
ষ

Sl.
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News Headlines & Short Summary

উোর কযর প্রথযম তািাশ উপযজিা ৫০
শ যা হাসপাতাযি িভতষ কযর। পযর অবস্থার
অবনভত হযি ভসরাজেে বঙ্গমাতা মশখ
ফজজিাতু যন্নসা মুজজব ২৫০ শ যা ভবভশষ্ট
হাসপাতাযি িভতষ করা হে। এ প্রসযঙ্গ
তািাশ থানার ওভস মমা. মাহবুি আিম
বযিন, ভিকটটযমর আযে ভচভকৎসা
িরকার। ভবধাে তাযক ভচভকৎসা ভনযত
বযিভছ। মামিা করযি আইনী বযবস্থা
মনওো হযব।
13 23 Aug 20
Bangladesh
Pratidin

Not
available

News
report

Female

Housewife

Not
available

Not
available

Physical
Torture

Husband

Rural

স্ত্রীর যেলে েোসথ যালর গল র
ি িন্তোন
'হতযো' স্বোাীরম বোলেোলিশ প্রসতসিন ২৩
আগস্ট, ২০২০)
কনযা সন্তান েযিষ ধারণ করাে স্ত্রীর মপযট
িাভথ মমযর সন্তান হতযার অভিয াে উযিযছ
স্বামীর ভবরুযে। একই সাযথ ম ৌতু যকর
িাভবযত শারীভরক-মানভসক ভন াতনও
ষ
কযরযছ। এ িটনাে ৮ মাস আযে মামিা
করা হযিও অভি ুক্ত ভচভকৎসক স্বামী
এখযনা মগ্রফতার না হওোে হতাশ হযে
পযিযছ স্ত্রী ও তার স্বজনরা। মামিার নভথ
মথযক জানা াে, ২০১৮ সাযি তনুশ্রী
রাযের সাযথ ব্রজ মোপাি বভণযকর মছযি
চিন বভণযকর ভবযে হে। ভবযের সমে
নেি িুই িাখ টাকা ও সাত িভর
স্বণািংকারসহ
ষ
বাভির আসবাবপত্র মিওো
হযেযছ। ভবযের ১৫ ভিন পর মথযকই আরও
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ভতন িাখ টাকা, আইযফান ও মরাযিক্স
িভিসহ নানা জজভনযসর জনয স্ত্রীযক চাপ
মিে। এ অবস্থাে স্ত্রীর পাাঁচ মাযসর
অন্তঃসত্ত্বা হযে পযি। েযিষ কনযা সন্তান
হওোে স্বামী ভেপ্ত হযে ওযি। ভন াতযনর
ষ
মাত্রা আরও মবযি াে। এ অবস্থাে কনযা
সন্তান েযিষ থাকাে তার স্ত্রীযক মপযট
সযজাযর িাভথ মাযর। জ্ঞান হারাযনার পর
তাযক টাঙ্গাইযির একটট হাসপাতাযি ভনযে
সন্তান েিষপাত করাযনা হে। এরপর তাযক
অসুস্থ অবস্থাে ভসরাজেযে মফযি মরযখ
চযি াে। স্ত্রী তনুশ্রী জানান, ভবযের পর
মথযকই ম ৌতু যকর জনয অযনক ভন াতন
ষ
করযতা। অসুখ হযি ওর্ুধ মখযত ভিযতা না।
বাবার বাভি কারও সাযথ মমাবাইযি কথা
বিযত ভিযতা না। শাশুভি ভববস্ত্র কযর
মোসি করযত ভিযতা। আমার মকাযনা
আত্মীে-স্বজনযক মিখযত ম যত ভিযতা না।
ভতভন বযিন, মছযি-যমযের জন্মগ্রহণ হযিা
ভবধাতার হাযত। এখাযনা আমার মকাযনা
হাত মনই। ভকন্তু আমাযক মিার্ী সাবযস্ত
কযর অনােত সন্তানযক হতযা করা হযেযছ।
ভতভন এমন স্বামীর ভবচার িাভব কযরযছন।
14 23 Aug 20
Manabzami
n

21 Aug 20

Police
Case

Female

RMG
worker

25 years

30 years

Acid
Tthrough

Husband

Urban

গোমীেুলর স্ত্রীর শরীলর এসিি
সনলেলের অস ল োলগ স্বোাী
আেেম াোনবমসান ২৩ আগস্ট,
২০২০)
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োজীপুযরর মকানাবািীযত পাভরবাভরক
কিযহর মজযর স্ত্রী োভিমা খাতু যনর (২৫)
শরীযর এভসে ভনযেযপর অভিয াযে স্বামী
আব্দুি আিীম (৩০)মক আটক কযরযছ
পুভিশ। স্থানীেরা স্ত্রীযক উোর কযর
গুরুতর অবস্থাে ঢাকা মমভেযকি কযিজ
হাসপাতাযির বান ইউভনট-এ
ষ
পািাযি
মসখাযন তাযক িভতষ করা হযেযছ। শুিবার
ভিবােত রাযত োজীপুর মহানেযরর
মকানাবািী বাইমাইি এিাকাে এ িটনা
িযট। মকানাবােী থানার উপ-পভরিশক
ষ
মাইযকি বভনক জানান, রাযত স্বামী-স্ত্রীর
মযধয পাভরবাভরক কিযহর মজযর ঝেিাঝাটটর এক প াযে
ষ স্বামী তার স্ত্রীর শরীযর
এভসে ভনযেপ কযর। পযর স্থানীেরা উোর
কযর হাসপতাযি পািাে। স্বামীযক আটক
কযর পুভিযশ মসাপিষ কযর। স্বামী-স্ত্রী স্থানীে
একটট মপাশাক কারখানাে চাকভর কযরন।
15 28 Aug 20
Manabzami
n

21 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

Not
available

Not
available

Murdered

Son

Rural

েোর্ণ্ড যছলেম াোনবমসান ২৮
আগস্ট, ২০২০)
িক্ষ্মীপুযরর রােপুর উপযজিাে ধারাযিা িা
ভিযে মাযক জবাই কযর হতযা কযরযছ
পার্ণ্ড মছযি। ভনহত মশফািী মবেযমর বি
মছযি জভসম উজিন জানান, েত কযেক
মাস ধযর জাফর বন্ধুযির সযঙ্গ আড্ডা
ভিযে মািক মসবন কযর অযনক টাকা ঋণ
হযেযছ। এই টাকার জনয ভবভিন্ন সমযে
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তার মাযের কাযছ অথ িাভব
ষ
কযর ভকন্তু
খারাপ আচরণ করযতা। শুিবার সকাযি
মাযের সযঙ্গ কথা কাটাকাটট হে।
একপ াযে
ষ তার মাযক ভবছানাে মফযি িা
ভিযে েিাযকযট হতযা কযর। িটনার সমে
প্রভতযবশীরা ছুযট এযস তাযক আটক করযত
সেম হে।খবর মপযে রােপুর থানা পুভিশ
গ্রামবাসীর কাছ মথযক মাসুিযক তাযির
মহফাজযত মনে।
16 27 Aug 20
Kaler
Kantho

26 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

22 years

Not
available

Suicide

Husband

Rural

সবলের িুই িপ্তোহ নো য লতই েীেনোশে
েোলন আত্মহতযো (েোলের েণ্ঠ, ২৭
অগোস্ট ২০২০)
মেমনভসংযহর েফরোাঁওযে ভবযে করার িুই
সপ্তাযহর মাথাে মফরযিৌস (২২) নাযম এক
তরুণ কীটনাশক পাযন আত্মহতযা
কযরযছন। থানা ও স্থানীে সূযত্র জানা াে,
উপযজিার রসুিপুর চকপািা গ্রাযমর
শহীি ভমোর মছযি মফরযিৌস ভকছুটা
হাবাযোবা ধরযনর। প্রােই মস অস্বািাভবক
আচরণ করত। প্রাে িুই সপ্তাহ পূযব ষ
পভরবাযরর মিাকজন মফরযিৌসযক ভবযে
করাে। েতকাি বুধবার সন্ধ্যাে মফরযিৌস
স্থানীে রসুিপুর মচৌরাস্তা বাজাযর াে।
মসখাযন আড্ডা ভিযে রাত ৮টার ভিযক চযি
আযস। আসার পর বাভির পাযশর জঙ্গযি
কীটনাশক পান কযর বসতিযরর মপছযন
পযি কাতরাযত থাযক। পভরবাযরর
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মিাকজন মখাাঁজ মপযে রাত ১১টার ভিযক
উোর কযর উপযজিা স্বাস্থয কমযেযক্স
ভনযে মেযি কতষবযরত োক্তার মৃত মিার্ণা
কযরন। এিটনাে ভনহযতর িাই ভমস্টার
রাযতই েফরোাঁও থানাে একটট অপমৃতুয
মামিা কযরন। পুভিশ স্বাস্থয কমযেক্স মথযক
িাশ উোর কযর মেনাতিযন্তর জনয
মেমনভসংহ মমভেকযাি কযিজ হাসপাতাি
মযে মপ্ররণ
ষ
কযর।
18 27 Aug 20
Kaler
Kanth0

23 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

22 years

Not
available

Attempt
to murder

Husband

Rural

ধুনলে য ৌতু ে নো যেলে স্ত্রীর শরীলর
আগুন (েোলের েণ্ঠ, ২৭ অগোস্ট
২০২০)
ভিতীেবার ম ৌতু যকর টাকা না মপযে
বগুিার ধুনট উপযজিাে সাথী খাতু ন (২২)
নাযম এক েৃহবধূযক তাাঁর স্বামী, শ্বশুরশাশুভি ও ননি আগুযন পুভিযে মারার
মচষ্টা কযরযছ বযি অভিয াে উযিযছ।
মামিা সূযত্র জানা মেযছ, উপযজিার
মজািখাভি গ্রাযমর শাহজাহান আিীর মমযে
সাথী খাতু ন। ভবযের সমে সির হাজার
টাকা ম ৌতু ক মিন কযনর বাবা। তাযির
িাম্পতয জীবন সুযখই কাটভছি। ভকন্ত এক
বছর আযে মথযক সাজু ভমো তাাঁর স্ত্রীযক
বাবার বাভি মথযক আযরা ভতনিাখ টাকা
ম ৌতু ক আনযত বযি। ভকন্ত সাথীর মা-বাবা
অভতভরক্ত ম ৌতু যকর টাকা ভিযত রাজী
হেভন। এ কারযণ েুব্ধ হযে সাথীর ওপর
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নানািাযব ভন াতন
ষ
চািাে স্বামী ও তাাঁর
পভরবার। ভন াতযনর
ষ
একপ াযে
ষ ২৩ আেষ্ট
ভবযকযি সাথীর শরীযর মকযরাভসন মঢযি
আগুন ধভরযে মিে স্বামী, শ্বশুর-শাশুভি ও
ননি। এযত সাথীর শরীযরর প্রাে ৪০ শতাংশ
পুযি মেযছ। খবর মপযে পভরবাযরর
মিাকজন স্বামীর বাভি মথযক সাথীযক
উোর কযর বগুিা শহীি জজোউর রহমান
মমভেকযাি কযিজ হাসপাতাযি িভতষ
করাযনা হযেযছ। এ িটনাে সাথীর চাচা
আিম মশখ বািী হযে ধুনট থানাে একটট
মামিা িাযের কযরন।
19 27 Aug 20
Kaler
Kanth0

26 Aug 20

Police
Case

Male

Migrant
worker

Not
available

50 years,
27 years
&
18 years

Murdered

Wife
Daughter
Son

Urban

প্রবোিীলে হতযোর ের বোথরুলা েোশ
যফলে যিন স্ত্রী-িন্তোন! (েোলের েণ্ঠ, ২৭
অগোস্ট ২০২০)
নারােণেযের ফতু ল্লাে পাভরবাভরক
কিযহর মজর ধযর জামাি মহাযসন নাযম
মসৌভি প্রবাসীযক তার স্ত্রী-সন্তাযনরা হতযা
কযরযছন। মছযি-মমযেযক ভনযে মাথাে
হাতু ভি ভিযে আিাত কযর হতযার পর িাশ
মফযি মিন বাথরুযম। এরপর আশপাযশর
মিাকজনযির মেযক এযন হৃিযরাযে প্রচার
কযর িুত িাশ িাফযনর মচষ্টা করা হে।
বৃহস্পভতবার ভবযকযি নারােণেে ভসভনের
জুভেভশোি মযাজজযেট আবতাবুজ্জান ও
কাউছার আিযমর পৃথক িুটট আিািযত
হতযার িাে স্বীকার কযর এমন জবানবজি
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ভিযেযছন ভনহত প্রবাসী জামাি মহাযসযনর
স্ত্রী শারভমন আক্তার েভি (৫০), মছযি
তানিীর হাছান োভিম (১৮) ও মমযে
সাভমো মবেম (২৭)। ফতু ল্লা মযেি থানার
ওভস আসিাম মহাযসন এর সতযতা ভনজিত
কযর বযিন, েত বুধবার মিাযর ফতু ল্লার
িাপা ইিাকপুর এিাকাে ভনজ বাভিযত
প্রবাসী জামাি মহাযসনযক হতযা করা হে।
হতযার পর রক্তাক্ত অবস্থাে জামাি
মহাযসযনর িাশ িাফন করার মচষ্টা কযরন।
এসমে খবর মপযে অভি ান চাভিযে
ভনহযতর স্ত্রী, মছযি ও মমযেযক মগ্রপ্তার করা
হে। পযর প্রাথভমক জজজ্ঞাসাবাযি জামাি
মহাযসনযক হতযার িাে স্বীকার কযরন
ভতনজনই। জামাি মহাযসযনর িুই মমযে
এক পুত্র সন্তান। সন্তানযির মযধয িুই
মমযেযক ভবযে ভিযেযছ এবং মছযি বাসাে
থাযকন।
20 27 Aug 20
Kaler
Kantho

27 Aug 20

Police
Case

Male

Migrant
worker

35 years

Not
available

Murdered

Father
Brother

Rural

েোতোর যথলে যিলশ সফলর বোবোোইলির হোলত েুন! (েোলের েণ্ঠ, ২৭
অগোস্ট ২০২০)
কুভমল্লার বুভিচংযে পাভরবাভরক িযের মজর
ধযর ভপতা ও মছাট িুই িাইযের হাযত মমা.
হাসান (৩৫) নাযম এক প্রবাসী খুন হযেযছন
বযি অভিয াে পাওো মেযছ।
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স্থানীে সূযত্র জানা াে, বুভিচং উপযজিা
সিযরর পজিম পািা এিাকার অবসরপ্রাপ্ত
পুভিশ সিসয আযনাোর মহাযসযনর পুত্র
হাসান চিভত বছযরর ২০ জানুোভর কাতার
মথযক মিযশ ভফযরন। এরপর কযরানা
পভরভস্থভতর কারযণ আর কমস্থযি
ষ
ভফযর
ম যত পাযরনভন। আজ বৃহস্পভতবার িুপুযর
হাসান তার ছাি বাোন পভরচ া ষ করযত াে।
এসমে তাই মছাট িুই িাই সাইফুি ইসিাম
ও সবুজ মসখাযন ভেযে পাভরবাভরক ভবর্ে
ভনযে হাসাযনর সাযথ তযকষ জভিযে পযি।
ভকছুেণ পর সাইফুি ও সবুযজর সাযথ
তযকষ ম াে মিন ভপতা আযনাোর।
তকষভবতষযকর এক প াযে
ষ মছাটিাই সাইফুি
বিিাই হাসাযনর মাথাে ইট ভিযে আিাত
করযি মস সংজ্ঞাহীন হযে িুটটযে পযি।
তখন ভপতাসহ িুই পুত্র হাসানযক ছাযির
উপর মরযখই চযি াে। তকষ শুযন হাসাযনর
স্ত্রী তাভনো ছাযি ভেযে স্বামীযক এ অবস্থাে
মিযখ ভচৎকার করযি প্রভতযবশীরা এযস
তাযক উোর কযর প্রথযম বুভিচং উপযজিা
স্বাস্থয কমযেক্স ও পযর কুভমল্লা মমভেকযাি
কযিজ হাসপাতাযি ভনযে াে। মসখাযন
কতষবযরত ভচভকৎসক তাযক মৃত মিার্ণা
কযরন।
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Rural

স্বোাীর সবরুলে াোােোঃ স্ত্রীলে সবত্রি...!
২৩ সিন ের েোসেলে এলেন স্ত্রী (েোলের
েণ্ঠ, ২৮ অগোস্ট ২০২০)
যশাযরর অিেনেযর স্বামী উজ্জ্বি
ভশকিাযরর ভবরুযে ভনজ স্ত্রীযক ম ৌনকমী
ভহযসযব ভবজি করার অভিয াে পাওো
মেযছ। এ িটনাে উজ্জ্বি ভশকিাযরর
ভবরুযে যশাযর মানব পাচার প্রভতযরাধ ও
িমন ট্রাইবুযনাি-১ আিািযত মামিা
কযরযছন তাাঁর স্ত্রী ছািমা খাতু ন। আসাভম
উজ্জ্বি ভশকিাযরর ভবরুযে তিন্তপূবক
ষ
প্রভতযবিন ভিযত অিেনের থানার ওভসযক
ভনযিষশ ভিযেযছন মানব পাচার প্রভতযরাধ ও
িমন ট্রাইবুযনাি-১ ( যশার মজিা ও িােরা
জজ)-এর ভবজ্ঞ ভবচারক টট এম মুসা।
মামিার বািী ছািমা খাতু ন কাযির কণ্ঠযক
বযিন, আট বছর আযে অিেনের
উপযজিার শুিরািা ইউভনেযনর ইছামভত
গ্রাযমর মাযিক ভশকিাযরর মছযি উজ্জ্বি
ভশকিাযরর সযঙ্গ আমার ভবযে হে।
উপাজষন বািাযত শ্বশুরবাভির মিাকজন
আমাযক এবং উজ্জ্বিযক িারযত াওোর
পরামশ মিন।
ষ
২০১৮ সাযি স্বামী উজ্জ্বি
ভশকিার আমাযক ফুসভিযে ভবনা
পাসযপাযটষ মবনাযপাি বেষার ভিযে িারযত
ভনযে ান। ভতভন আযরা বযিন, প্রাে িুই
বছর িারযতর রাজস্থান এিাকাে থাকার
পর েত ২ মফব্রুোভর উজ্জ্বি আমাযক
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ভনযে বযাঙ্গাযিার শহযর চযি আযসন। ওই
ভিন বযাঙ্গাযিার অসযকাট পভততািযে
আমাযক ভবজি কযর ভতভন পাভিযে ান।
িীি ২৩
ষ
ভিন পভততািযে মানযবতর
জীবন- াপন মশযর্ েত ২৫ মফব্রুোভর
এক িাযরাোযনর সহয াভেতাে মচারাই পযথ
মবনাযপাি হযে মিযশ ভফযর আভস। উজ্জ্বি
ও তাাঁর িাই অযনক মমযেযক মপ্রযমর
বন্ধ্যন আবে কযর ভবযিযশ পাচার কযর
অথ উপাজষ
ষ
ন কযরন বযি িাভব কযরন
ভতভন।
23 29 Aug 20
Kaler
Kantho

28 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

Not
available

26 years

Murdered

Husband

Rural

েুসেশ িিলিযর সবরুলে স্ত্রী হতযোর
অস ল োগ (েোলের েণ্ঠ, ২৯ অগোস্ট
২০২০)
ভসরাজেযের উল্লাপািাে পুভিশ সিসয
মভনরুি ইসিাম (২৬) ভবরুযে স্ত্রী হতযার
অভিয াে উযিযছ। উপযজিার
চরকািীেে গ্রাযম এ িটনা িযট। এযত
িুজনযক আসাভম কযর থানাে একটট হতযা
মামিা িাযের করার পর পুভিশ তাযির
মগ্রপ্তার কযর মজিহাজযত পাটিযেযছ।
সুরিীর স্বজন ও পভরবাযরর অভিয াে, এটট
পভরকভল্পত হতযাকাণ্ড। সুরিীর বাবা
শভফকুি ইসিাম অভিয াে কযর জানান,
পুভিশ সিসয মভনরুযির পভরবার ভববাযহর
সমে ১০ িাখ টাকা ম ৌতু ক ভনযেভছি।
ভকছুভিন আযে ভতভন জানযত পাযরন,
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মভনরুি অনয মকাযনা মমযের সযঙ্গ
পরকীোে জভিযে পযিযছ। ভবর্েটট সুরিী
জানযত পারযি বৃহস্পভতবার তাযির মাযঝ
বােভবতণ্ডা হে। এর পর মথযকই সুরিীযক
রহসযজনকিাযব মকাথাও খুযাঁ জ পাওো
ােভন। ভতভন িাভব কযরন, মভনরুি ও তার
মা ভমযি সুরিীযক শ্বাসযরাযধ হতযা কযর
পাভনযত মফযি ভিযেযছ।
24 27 Aug 20
Manabzami
n

26 Aug 20

Police
Case

Female

RMG
Worker

28 years

Not
available

Suicide

Husband

Urban

গোমীেুলর যেোশোে শ্রসালের ারলিহ
উেোর ম াোনবমসান 7 আগস্ট,
২০২০)
োজীপুর ভসটট করযপাযরশযনর মকানাবািী
উিরপািা এিাকা মথযক এক নারী
মপাশাক শ্রভমযকর ঝু িন্ত মরযিহ উোর
কযরযছ পুভিশ। বুধবার িুপুযর জজএমভপ’র
মকানাবািী থানা পুভিশ ভনহযতর িািা বাসা
মথযক মৃতযিহটট উোর কযরন। ভনহত
হাভফজা মবেম (২৮) টাঙ্গাইি মজিার
মোপািপুর থানার ঝাওোিা গ্রাযমর আবু
হাভনফার মমযে।
বাভির মাভিক আভমনুি ইসিাম জানান,
েত ছে মাস আযে ভনহত হাভফজা স্বামীর
সযঙ্গ টটনযশে বাভির একটট কে িািা
মনে। তারা িুজযনই স্থানীে একটট মপাশাক
কারখানাে চাকভর করযতা। েত ঈিুি
আজহার পযর তার স্বামী মিযশর বাভি
কুভিগ্রাম মথযক ভফযর আযসভন। এরপর
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মথযক িযর মস একাই থাকযতা। মঙ্গিবার
রাযতর ম যকাযনা সমে মস িযরর আিার
সযঙ্গ ওিনা মপাঁভচযে আত্মহতযা কযরযছ।
েত ঈিুি আজহার পযর তার স্বামী
কুভিগ্রাযম ভেযে আযরকটট ভবযে কযর। এ
সংবাি মপযে মস মানভসক িাযব মিযে
পযি আত্মহতযা কযর থাকযত পাযর বযি
ধারণা করা হযচ্ছ।

ARTICLE
A loud cry for help (By Anusha Islam Raha, Dhaka Tribune, op-ed, 22 August 2020)
When will the evil that is domestic violence be stopped?
For the past six months, the coronavirus has stolen the spotlight from almost every pressing issue in society, and unfortunately, an offense that usually
remains hidden is now left unseen more than ever. That offense is domestic violence.
There is a global misconception that only being physically assaulted and abused by one’s partner amounts to domestic violence. After asking a good
number of people as to what people consider as violence against them, it has been corroborated by Catalyse (Singapore) that domestic violence is any
violent, threatening, or coercive and controlling behaviour that occurs in current or former family, domestic, or intimate relationships. It encompasses
physical, sexual, emotional, and psychological abuse, economic control, social isolation, and any other behaviour that may cause a person to live in fear.
With regards to this definition, it is not necessarily true that victims of such violence are always women -- men and children could also be sufferers of toxic
relationships (present or former) and be severely impacted. Illnesses such as depression and anxiety are amongst the myriad of problems experienced by
the victims and are enumerated in a non-exhaustive list. However, when compared to women, men do not experience violence to the same extent, primarily
because men have more resources to walk out of an abusive relationship.
Preventing domestic violence with My Sister’s Keeper (Dhaka Tribune, 25 August 2020)
The main objective of the World Academy's My Sisters Keeper project is to prevent tolerance towards abuse of women and children To prevent violence
against women during the pandemic situation, the leaders and members of World Academy Bangladesh have extended a helping hand through their project
"My Sisters Keeper" since May 11. The lockdown for coronavirus started in Bangladesh on March 24 this year. A recent study by the Foundation for People

found that in April alone, about 4,249 women and 456 children were victims of domestic violence in 27 of Bangladesh's 64 districts, reports a press release
published by My Sister’s keeper on Monday.
Of these women, 848 have been tortured physically, 2008 have been tortured mentally, more than 85 have been sexually abused and 1,308 have been
tortured financially. “We have been married for seven years. In the last seven years I have never seen my husband behave in the way he did for the last
three months.” said a victim of domestic violence to the Bangladeshi leaders of the World Academy's My Sisters Keeper Global Project.
“My child stopped going to his father in fear. I still remember the way he hit me that night. I never thought that would happen to me!” she added.
The World Academy’s “For the Future of Women” is a non-profit organization that works to help students develop leadership and become self-reliant. In
October 2018, the World Academy started its journey in Bangladesh with 100 young women jointly with the University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB).
The second year training of the organization is already underway. In this project, former and current female student leaders of the World Academy are
working together to help women. They are already working to raise awareness on social media as well as counseling vulnerable women, raising awareness
about the types of abuse, raising voice, women's rights, using National Emergency Number 109 for women and child abuse and providing legal assistance.
যবসশর োগ যেলিই সবিোর েোলে নো নোরী (িােোে ২৪ আগস্ট ২০২০)
অিাযবর কারযণ মািাসা ভশেক হাভফজুর রহমান অল্প বেযসই মমযে হাভফজা আক্তার আেশাযক ভবযে মিন রাজধানী ঢাকার িািবাযের ভবভসিাস ভেযটর বযবসােী
মভহউজিন মাভনযকর সযঙ্গ। ২০১৪ সাযির ১৭ জানুোভর তাযির ভবযে হে। ভবযের পর মথযকই ম ৌতু যকর জনয শারীভরক ভন াতন
ষ
কযরন মাভনক। চিভত বছযরর ১০ জুিাই
পাাঁচ িাখ টাকা ম ৌতু ক মচযে আবারও মারধর শুরু কযরন। ভন াতযনর
ষ
কারযণ হাভফজার েযিষ থাকা ভতন মাযসর ি্রুণ নষ্ট হযে াে। ওই সমে মুমূর্ু অবস্থাে
ষ
হাভফজাযকও ধানমজির ভনউ িাইফ হাসপাতাযি িভতষ করা হে। ১২ জুিাই মারা ান হাভফজা। তার বাবা কান্নাজভিত কযণ্ঠ এই প্রভতযবিকযক বযিন, 'আযে ভন াতযনর
ষ
কারযণ বারবার আমার কাযছ চযি এযিও চার বছর বেসী সন্তাযনর টাযন মস ভফযর াে। এবার আর আযসভন। মমযেটাযক মমযরই মফিি পার্ণ্ডটা।' এভিযক, ভন াতযনর
ষ
িটনাে িািবাে থানাে ১১ জুিাই হাভফজার বাবা বািী হযে মামিা করযিও প্রিাব খাটটযে মাভনকও জাভমন মপযে ান। এখন ভবভিন্নিাযব হুমভক ভিযে মামিা ভনষ্পভি
করার পাাঁেতারা করযছন মাভনক।
শুধু মাভনক মকন, নারী ভন াতন
ষ
প্রভতযরাযধ মিযশ অসংখয আইন থাকযিও মবভশরিাে মেযত্রই অপরাধীযির ভবচাযরর আওতাে আনা াযচ্ছ না। নযােভবচার মথযক বজিত
হযচ্ছন নারীরা। স্বামীর ভন াতযনর
ষ
ভশকার আযরক িুক্তযিােী সুবণা ষ (ছদ্মনাম) জানান, ভবচার মচযে আিািতপািাে িুরভছযিন ভতভন। আজ ভনম্ন আিািত মতা কাি উচ্চ
আিািযতর বারািা। ভনেভমত আইনজীবীযির কাযছ ধরনাও ভিযে াজচ্ছযিন। স্বামীর একাভধক অতনভতক সম্পযকষর কথা মজযনও িভবর্যৎ সন্তাযনর ভপতাযক মশাধরাযনার
সুয াে ভিযত মচযেভছযিন সুবণা।ষ অথচ মসই স্বামীর ভন াতযনই
ষ
তার েযিষ আসা ি্রুণ নষ্ট হযে াে। ভন াতক
ষ
স্বামীর ভবচার মচযে মামিাও কযরন। ভকন্তু েমতাসীন
িযির প্রিাব খাটটযে জাভমন ভনযে মনন ভ্রূণ হতযা মামিার আসাভম।
অনুসন্ধ্াযন মিখা াে, ভবচাযরর ধীরেভতর কারযণ নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
মামিার জট মকবিই বািযছ। এ সুয াযে অভধকাংশ আসাভম মামিার ভবভিন্ন প্রজিো চযাযিে
কযর উচ্চ আিািত মথযক জাভমন ভনযে মুক্ত হযে িুরযছন। এসব আসাভমর অযনযক প্রিাবশািী হওোে েভতগ্রস্ত নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
মামিার বািীযক হুমভক বা
অযথরষ প্রযিািন মিভখযে নাযজহাি করযছন। অযনযক সােয-প্রমাযণর িাটভত মমযন ভনযে আপস-মীমাংসাে বাধয হযচ্ছন। েত বছযরর মসযেম্বর প ন্ত
ষ সুভপ্রম মকাযটষ র
পভরসংখযান অনু ােী, মিযশর ভনম্ন আিািযত বতষমাযন এক িাখ ৬৫ হাজার ৩২৭টট নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
মামিা ভবচারাধীন। এর মযধয ৩৪ হাজার ২৩৩টট মামিা পাাঁচ
বছযরর অভধক সমে ধযর ভনষ্পভির অযপোে। এ ছািা উচ্চ আিািযতর ভনযিষযশ স্থভেত থাকা মামিার সংখযা এক হাজার ১৩৯টট।

নারীর অভধকার আিাযে মসাচ্চার সংেিন নারীপযের সবযশর্
ষ
এক েযবর্ণা প্রভতযবিযন বিা হযেযছ, নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন আইযন িাযের করা মামিাে ৯৮
িশভমক ৬৪ িাে আসাভম খািাস মপযে াযচ্ছ। সাজা হে মাত্র ১ িশভমক ৩৬ িাে আসাভমর।
United plan needed to reduce violence against women: Aroma Dutta (Prothom Alo, 24 August 2020)
Parliamentarian and activist Aroma Dutta said a united plan is needed to empower women and reduce repression and violence against them. She made
the observation at an online thematic dialogue on “Gender Equality and Women Empowerment: the normal is new, the violence not” in the capital on
Monday. DEVCOM managing director Hassan Imam moderated the programme. The dialogue was organised in the wake of rising violence against women.
According to the studies of various non-government organistions, violence against women has increased during the coronavirus pandemic which is raging
across the world. Aroma Dutta said the government, NGO, INGO and donors are all working separately and as a result the target to empower women and
ensure equality cannot be achieved. Referring to Latin America, she said the government, NGO and donors jointly make plans and work accordingly there.
“But in our country there are duplications and we cannot remove this. A lot of work yields no results, just a wastage of resources,” the parliamentarian said.
Underscoring the necessity of social transformation, Aroma Duttra said, “We do not talk with children and we do not give them time and this is creating
alienation.” The activist said gender budget is being allocated in every ministry but there is no monitoring system as to how the money is being spent. She
said there are good laws but those have to be made effective.
িেোলে িোসেলি সববোহসবলেলির রোে, সবলেলে গৃহবধূর আত্মহতযো(প্রথা আলেো ২৬ আগস্ট ২০২০)
নরভসংিীর মাধবিীযত গ্রাময সাভিযস মাতবরযির মিওো ভববাহভবযচ্ছযির রাে শুযন এক েৃহবধূ আত্মহতযা কযরযছন বযি অভিয াে পাওো মেযছ। মারা াওো েৃহবধূর
নাম পারভিন মবেম (৪০) পারভিন স্থানীে একটট মটক্সটাইি ভমযি শ্রভমক ভহযসযব কাজ করযতন। ভতন মাস আযে পারভিযনর সযঙ্গ একই এিাকার মমা. জাহাঙ্গীযরর মিি
িাখ টাকা কাভবযন ভবযে হে। এযির িুজযনরই এটট ভিতীে ভবযে ভছি। এই ভবযের আযেই পারভিযনর চার সন্তান ও জাহাঙ্গীযরর ভতন সন্তান রযেযছ।
েৃহবধূর স্বজন ও স্থানীে বযজক্তরা জানান, জাহাঙ্গীযরর প্রথম স্ত্রী ভিভপ মবেম তাাঁর স্বামীর ভিতীে ভবযে মানযত পাযরনভন। ভতভন মসামবার মবিা ১১টার ভিযক স্থানীে
প্রিাবশািীযির ভনযে সাভিস জবিক োযকন। ওই জবিযক মনতৃত্ব মিন মাধবিী থানা ছাত্রিীযের সিাপভত মাসুি রানা। এ সমে উপভস্থত ভছযিন পাইকারচর ইউভনেন
পভরর্যির পযাযনি মচোরমযান ও স্থানীে ইউভপ সিসয জাহাঙ্গীর মহাযসন, স্থানীে মসজজি কভমটটর সিাপভত অভহি ভমো, সাধারণ সম্পািক ফভরি ভমোসহ স্থানীে েণযমানয
বযজক্তরা। এযত পারভিন উপভস্থত না থাকযিও এক ভিযনর মযধয ভববাহভবযচ্ছি কা কর
ষ ও কাভবযনর পভরবযতষ ২০ হাজার টাকা জভরমানার রাে মিার্ণা করা হে। কাজ মশযর্
ভবযকযি বাভিযত মফরার পর তাাঁযক সাভিস জবিযকর রাে মশানাযনা হে। পযর ভতভন ভনযজর িযরর িরজা বন্ধ্ কযর চাি সংরেযণ বযবহৃত এক প্রকার রাসােভনক মখযে
আত্মহতযা কযরন।
পারভিযনর মছাট িাই মমা. কাউসার অভিয াে কযরন, সাভিযস রাে মিওো হযেভছি, জাহাঙ্গীর আর পারভিযনর কাযছ ম যত পারযবন না। ওই ভিনই সন্ধ্যার মযধয তািাযকর
সব কা িম
ষ
মশর্ করযত হযব আর বুধবাযরর মযধয পারভিযনর হাযত ২০ হাজার টাকা বুজঝযে ভিযত হযব। পযর ভবযকযি জাহাঙ্গীর এযস পারভিনযক বযিন, ভতভন পারভিনযক
তািাক ভিযত চান না, ভকন্তু সবাই ভমযি তাাঁযক বাধয করযছন তািাক ভিযত। জাহাঙ্গীর চযি াওোর পযরই পারভিন আত্মহতযা কযরন।
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গ ব
ি তী নোরীর যেলে প্রসতলবশীর েোসথ!
(েোলের েণ্ঠ, ২৯ অগোস্ট ২০২০)
যশাযরর শাশা ষ উপযজিার কৃষ্ণপুর গ্রাযম
প্রভতযবশীর মারভপযট ভরতা (২০) নাযম এক
েিষবতী নারী হাসপাতাযি িভতষ হযেযছন।
েিষবতী ভরতার মপযট িাভথ মারাে তার শরীর
ভিযে প্রচুর রক্তপাত হযেযছ বযি অভিয াে
কযরযছ তার মামা রুযবি মহাযসন। ভরতার
মামা রুযবি মহাযসন বযিন, বৃহস্পভতবার
সকাযির ভিযক তার িাভিযির বাভির রাস্তা
বন্ধ্ কযর মিওো ভনযে প্রভতযবশী শাহাবুজিন
ও ইসমাইি আমার িাভিযক মারধর কযর।
তাযক মিকাযত এযস মবিম মারভপযটর
ভশকার হে িাসুর হাসান। এক প াে
ষ ৪
মাযসর েিষবতী ভরতার মপযট িাভথ মাযর
শাহাবুজিন। এযত তার শরীর ভিযে প্রচুর
রক্তেরণ হযি তাযক নািারণ বুরুজবাোন
স্বাস্থয কমযেযক্স িভতষ করা হে। আপাতত
রক্ত বন্ধ্ করা হযেযছ। ভচভকৎসা চিযছ।
আি্ট্রাযসাযনা করার পর জানা াযব ভরতার
মপযটর বাচ্চার অবস্থা মকমন। তযব তার
উন্নত ভচভকৎসার প্রযোজন। শাশা ষ থানার
ওভস (তিন্ত) তভরকুি ইসিাম িটনার সতযতা
স্বীকার কযর বযিন, অভিয াে মপযেভছ।
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ভবর্েটট তিন্ত করার জনয এসআই
মমাস্তাভফজুরযক িাভেত্ব মিওো হযেযছ।
2

29 Aug 20

22 Aug 20

Police
Case

Female

Student

16 years

28 years

Raped

Neighbor

Rural

ধর্ে
ি েেোতেঃ ফোাঁেো বোসিলত
স্কুেছোিীলে ধর্ণ!
ি (েোলের েণ্ঠ, ২৯
অগোস্ট ২০২০)

Kaler
Kantho

অভিয াে সূযত্র জানা মেযছ, ওই
ইউভনেযনর নবীনের গ্রাযমর মুজক্তয াোর
নাতভনযক (১৬) মজারপূবক
ষ ধর্ণষ কযর একই
গ্রাযমর মৃত এন্তাজ আিীর মছযি আহসান
হাবীব (২৮)। ধভর্তা
ষ তার পভরবারযক িটনা
খুযি বিযি ধভর্তার
ষ
বাবা বািী হযে েত ২২
আেস্ট পাটগ্রাম থানাে একটট মামিা
িাযের কযরন। তযব পুভিশ এখযনা ধর্কযক
ষ
মগ্রপ্তার করযত পাযরভন। ধর্যণর
ষ
ভশকার ওই
স্কুিছাত্রী (১৬) জানাে, ভবিযািযে াওোআসার সমে বহুভিন মথযক আহসান হাবীব
আমাযক উিযক্ত কযর। তার সাযথ সম্পকষ
না করযি হতযা করযব বযি ভবভিন্ন িে
মিখাে। বাবা-মা বাভিযত না থাকার সুয াযে
আমাযক ধর্ণষ কযর। এ িটনা কাউযক
জানাযি আমার পভরবাযরর মিাকযির েভত
করযব বযি হুমভক মিে।
3

28 Aug 20
Kaler
Kontho

26 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

Not
available

27 years,
27 years,
28 years
&
28 years

Raped

Neighbor

Rural

গোলনীলত প্রবোিীর স্ত্রীলে ধর্লণর
ি
অস ল োলগ ৪

ুবে আেে

(াোনবমসান, ২৮ অগোস্ট ২০২০)
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োংনী উপযজিার ধানযখািা ইউভনেযনর
জািশুকা গ্রাযম এক প্রবাসীর স্ত্রীযক ধর্যণর
ষ
অভিয াযে চার ুবকযক আটক কযরযছ
স্থানীে পুভিশ কযাযম্পর সিসযরা।
আটককৃতরা হযিা- আকরাম মহাযসন (২৭),
আহসান আিী (২৭), জামাি মহাযসন (২৮)
ও ভমরাজুি ইসিাম (২৮) . প্রবাসীর ধভর্তা
ষ
স্ত্রী জানান, আকরাম মহাযসন আমার
বান্ধ্বীর স্বামী। মস রাত ৯ টার সমে
মমাবাইিযফাযন কি ভিযে আমাযক বাভির
পাযশ মিখা করযত বযি। আভম ম যত রাজজ
না হযি, বাভিযত ভেযে বযস থাকযবা বযি
হুমভক মিে। মকাযনা উপাে না মপযে রাত
সাযি ১০ টার ভিযক বাভির ভপছযন তার
সযঙ্গ মিখা করযত াে। এ সমে ওাঁ ৎযপযত
থাকা আকরাম, আহসান ও জামাি োমছা
ভিযে আমার মুখ মবাঁযধ মফযি। এ সমে
আহসান আমাযক ধর্ণষ কযর।
4

28 Aug 20
Kaler
Kantho

Not
available

News
Report

Female

Husband
abandoned

25 years

35 years

Raped

Neighbor

Rural

স্বোাী েসরতযক্তোলে ধর্ণ!
ি সবলের
িোসবলত অবস্থোন (েোলের েণ্ঠ, ২৮
অগোস্ট ২০২০)
বভরশাি মজিার উজজরপুর উপযজিার
হজস্তশুণ্ড গ্রাযমর ছযরাোর মহাযসন
হাওিািার (৩৫) ভবযের প্রযিািন মিভখযে
স্বামী পভরতযক্তা নারীযক একাভধকবার ধর্ণষ
কযরযছ বযি অভিয াে পাওো মেযছ।
ভবযের িাভবযত ওই স্বামী পভরতযাক্তা েত
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Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

মঙ্গিবার সকাযি ছযরাোযরর বাভিযত
অনশন করযি তাযক মারধর কযর মবর
কযর মিওো হে। স্থানীে সুযত্র জানাযেযছ,
উজজরপুর উপযজিার হজস্তশুি গ্রাযমর
ছযরাোর মহাযসন হাওিািার (৩৫) একই
গ্রাযমর এক স্বামী পভরতযক্তাযক (২৫) ভবযের
প্রযিািন ভিযে প্রথযম মপ্রযমর ফাাঁযি মফযি।
ভতভন ওই নারীযক ভবযের প্রযিািন মিভখযে
ভবভিন্ন স্থাযন ভনযে একাভধকবার ধর্ণষ কযর।
ওই ুবভত ভবযের িাভবযত েত মঙ্গিবার (২৪
আেস্ট) সকাি ১০টাে ছযরাোযরর বাভিযত
অবস্থান কযর। ওই ভিন ছযরাোযরর
পভরবাযরর মিাকজন ুবভতযক মারধর কযর
তাভিযে মিে। এবযাপাযর অভি ুক্ত ছযরাোর
মহাযসন হাওিািার সাংবাভিকযির বযিন,
আমার সাযথ তার কথা হযতা ও িাযিা
সম্পকষ।
5

28 Aug 20
Prothom
Alo

21 Aug 20

News
Report

Female

Student

22 years

Not
available

Sexual
Harassme
nt

Teacher

Urban

সশেলের সবরুলে য ৌন হেরোসনর
অস ল োগ, অসিও

োইরোে (প্রথা

আলেো, ২৮ অগোস্ট ২০২০)
বগুিার ভবোম মযেি স্কুি ও কযিযজর এক
ভশেযকর ভবরুযে ম ৌন হেরাভনর অভিয াে
তু যিযছন সাযবক এক ভশোথী। তাাঁর
অভিয াে, প্রভতবাি করাে তাাঁযক মফান কযর
হুমভক মিন ওই ভশেক। ওই মফানািাযপর
অভেও সামাজজক ম াোয ােমাধযযম ছভিযে
পিার (িাইরাি) পর মতািপাি শুরু

Sl.

Date of
Newspaper

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

Age of
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Age of
accused
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Crime

Allegation
by
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News Headlines & Short Summary

হযেযছ। ‘বাযজ ইভঙ্গত’ কযর মমযেটটযক
মিখা করযত বযিন ভশেক। কুমতিব
আযছ, মিযব ভতভন মিখা কযরনভন। সম্প্রভত
মফসবুযক ‘মেি ভরযকাযেস্ট’ পািান।
মমযেটট তা গ্রহণ কযরন। ২১ আেস্ট রাযত
ভশেক মমযসোযর মমযেটটযক অশ্লীি
প্রস্তাব মিন। অশ্লীি ছভব পািাযত বযিন।
ওই ছাত্রী প্রথম আযিাযক বযিন, ‘অনয
মকাযনা ছাত্রীর সযঙ্গ াযত এসব করযত না
পাযর, মস জনয আভম ওই মিখার জিনশট
মফসবুযক ভিই। এরপর ভতভন মফান কযর
আমাযক হুমভক মিন। আমার অশ্লীি ছভব
বাভনযে ইন্টারযনযট ছিাযনার হুমভক মিন।
বািাবাভি করযি আমার েভত হযব বযিও
শাভসযে মিন।’
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28 Aug 20
Kaler
Kantho

Not
available

Police
Case

Female

Student

24 years

35 years

Pornogra
phiy

Neighbor

Urban

ুবে আেেঃ স্ত্রীলে সিলে
েলেমছোিীর আেসিের ছসব িলেহ!
ছিোলনোর হুাসেলত িোাঁিো িোসব (েোলের
েণ্ঠ, ২৮ অগোস্ট ২০২০)
সাতেীরা ‘ি’ কযিযজর মশর্ বযর্রষ এক
ছাত্রীর আপভিকর ছভব মফসবুযক ছভিযে
মিওোর হুমভক ভিযে চাাঁিা িাভবর অভিয াে
পাওো মেযছ। এই অভিয াযে সাতেীরা
শহযরর ভনউ মাযকষট এিাকার ভনজ বাভি
মথযক ভফযরাজুর রহমান রানা (৩৫) আটক
করা হে। সাতেীরা ‘ি’ কযিযজর ওই ছাত্রী
জানান, আমার মমাবাইি মথযক মকৌশযি ৫-

Sl.

Date of
Newspaper

Date of
Incident
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by
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৬টট ছভব ভনযে মনন ভফযরাজুর রহমান
রানার স্ত্রী ভমতািী। এরপর ভমতািী মসই ছভব
তার স্বামী রানার কাযছ সরবরাহ কযর। রানা
মসই ছভব কযেকজযনর কাযছ মিন। এরপর
ওই ছভব সামাজজক ম াোয াে মাধযম
মফসবুযক ছভিযে মিওোর হুমভক ভিযে িুই
িাখ টাকা চাাঁিা িাভব কযর। এ িটনাে ভতভন
পুভিশ সুপাযরর কাযছ ভিভখতিাযব
অভিয াে কযরন। এরপর ওই অভিয াযের
ভিভিযত রানাযক ভেভব পুভিশ আটক
কযরন।
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27 Aug 20
Daily Star

24 Aug 20

Police
Case

Female

Not
available

Not
available

28 years

Raped

Neighbor

Rural

Two sisters gang-raped: One of the
rapists held in Chuadanga (Daily
Star, 27 August 2020)
Two sisters were gang-raped by a
group of criminals in Chuadanga Sadar
upazila on Monday night. Mahbubur
Rahman, officer-in-charge of Darshana
Police Station, said one Anwar Hossain
Sumon, 28, called the sisters to assist
him in a local function as cooks. As the
sisters agreed, Sumon asked the sisters
to visit his home on Monday evening.
There, him and his five cohorts gangraped the victims overnight. Police
rescued the sisters on Tuesday
afternoon and recorded a case based
on their version. Later, the law enforcers
arrested Sumon, the OC said. Shamim
Kabir, resident medical officer at

Sl.
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Chuadanga Sadar Hospital, said they
conducted medical tests on the victims
and sent their reports to Dhaka.
Superintendent of Police Zahidul Islam
said they would take further necessary
steps upon receiving medical reports.
"Operation is being carried out to arrest
the other accused in the case," he
added.
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26 Aug 20
Prothom
Alo

18 Aug 20

Police
Case

Female

Student

Not
available

25 years

Kidnaped
&
Raped

Neighbor

Rural

অেহরলণর ৭ সিন ের স্কুেছোিী উেোর,
ুবে যেপ্তোর ম প্রথা আলেো ২৬
আগস্ট, ২০২০)
টাঙ্গাইযির সখীপুযর অপহরযণর সাত ভিন
পর স্কুিছাত্রীযক নাযটাযরর গুরুিাসপুর
উপযজিার একটট এিাকা মথযক উোর
করা হযেযছ। এ িটনাে অপহরণ ও বাভিযত
আটযক মরযখ ধর্যণর
ষ
অভিয াযে করা
মামিাে এক ুবক রুযবি সরিার (২৫)
মগ্রপ্তার কযর আজ বুধবার কারাোযর
পাটিযেযছ পুভিশ। পুভিশ জানাে, কভবরাজ
পভরচযে মমযেটটর মাযের ভচভকৎসা করাযত
ভেযে ওই পভরবাযরর সযঙ্গ সখয েযি
মতাযিন ভতভন। িুই সপ্তাহ আযে মমযেযক
ভবযের প্রস্তাব ভিযি রুযবযির প্রভত েুব্ধ হন
তাাঁর মা–বাবা। ফাাঁকা মপযে ১৮ আেস্ট
রাযতর মবিা মমযেটটর মুখ মচযপ ধযর
ভসএনজজচাভিত অযটাভরকশাে তু যি ভনযে
ান রুযবি ও তাাঁর সহয ােীরা। মমযেটটর

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

ভচৎকাযর পভরবাযরর মিাকজন ছুযট ভেযে
অপহরণকারীযির আটকাযত পাযরনভন।
িটনার ছে ভিন পর মসামবার মমযেটটর বাবা
সখীপুর থানাে মামিা কযরন।
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26 Aug 20
Kaler
Kantho

24 Aug 20

Police
Case

Female

Student

Not
available

18 years
&
21 years

Gang
raped

Neighbor

Urban

আবোসিে যহোলেলে সনলে স্কুেছোিীলে
ধর্ণ,
ি ধর্ে
ি ও িহল োগী যেপ্তোরম েোলের
েন্ঠ ২৬ আগস্ট, ২০২০)
কুোকাটা প টন
ষ মকযের একটট আবাভসক
মহাযটযি ভনযে এক স্কুিছাত্রীযক ধর্যণর
ষ
িটনাে ধর্ক
ষ জজসান ওরযফ মসাযহি (১৮)
ও সহয ােী সােরযক (২১) মগ্রপ্তার করা
হযেযছ। পুভিশ সূযত্র জানা মেযছ, কিাপািা
উপযজিার মসরাজপুর গ্রাযমর জজসান
ওরযফ মসাযহযির সযঙ্গ মমাবাইি মফাযন
কথা বিার মাধযযম পভরচে ও মপ্রযমর
সম্পকষ জতভর হে ধর্যণর
ষ
স্বীকার হওো ওই
ভশোথীর। এক প াযে
ষ জজসান ওই
ভশোথীর সযঙ্গ মিখা করার আগ্রহ প্রকাশ
কযর। েত মসামবার সন্ধ্যার পূযব জজসান
ষ
মিখা করযত আমতিী এযস ওই ছাত্রীর
বাসার সামযন াে। এরপর ছাত্রীর মমাবাইি
মফাযন কি করযি মস বাসা মথযক মবর হযে
জজসাযনর সযঙ্গ মিখা কযর। ওই ভিন রাত
৮টার ভিযক কুোকাটা প টন
ষ মকযের
মহাযটি 'রাজু' নাযম একটট আবাভসক
মহাযটযি তাাঁরা ওযি। মহাযটিটটর ভনচতিার
িুটট কে িািা ভনযে রাতির ধর্ণষ কযর
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স্কুিছাত্রীযক। মঙ্গিবার সকাযি ধর্ক
ষ
জজসান ওরযফ মসাযহি ওই ছাত্রীযক একটট
পভরবহযন তু যি আমতিী পাটিযে মিে। মস
বাভিযত ভফযর তার মাযের কাযছ পুযরা িটনা
জানাে। মঙ্গিবার িুপুযর ধর্যণর
ষ
স্বীকার ওই
ছাত্রীর মা বািী হযে নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন আইযন আমতিী থানাে ধর্ক
ষ জজসান
ওরযফ মসাযহি, সহয ােী সােযরর নাম
উযল্লখ কযর ও অপর অজ্ঞাত একজনযক
আসাভম কযর মামিা িাযের কযরন।
10 25 Aug 20
Banglades
h Protidin

23 Aug 20

Police
Case

Female

Worker

25 years

40 years

Raped

Neighbor

Rural

ফসরিেুলর সবলের প্রলেো লন তরুণীলে
ধর্লণর
ি
অস ল োগম বোলেোলিশ প্রসতসিন
২৫ আগস্ট, ২০২০)
ফভরিপুযরর সািথাে ভবযের প্রযিািন
মিভখযে ২৫ বছর বেসী এক তরুণীযক
ধর্যণর
ষ
অভিয াে পাওো মেযছ। এ িটনাে
পুভিশ অভি ুক্ত মশখ আক্কাস (৪০) ও
ধর্যণর
ষ
সহােতাকারী মাসুি রানাযক
মগ্রফতার কযরযছ। মামিার ভববরযণ বিা
হযেযছ, নীিফামারী মজিার ভেমিা থানা
এিাকার এক তরুণী ও ফভরিপুযরর আক্কাস
সািাযরর নবীনের এিাকার একটট ভবস্কুট
ফযাক্টভরযত কাজ করযতন। কাযজর সূত্র
ধযর তাযির পভরচে হে। েত ২৩ আেস্ট
ভবযের প্রযিািন মিভখযে আক্কাস ওই
তরুণীযক ফভরিপুযরর সািথা উপযজিার
িাবুকভিো গ্রাযমর মাসুি রানার বাভিযত
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ভনযে ান। পরবতীযত ওই রাযত আক্কাস
তরুণীযক মজারপূবক
ষ ধর্ণষ কযরন। পরভিন
তরুণী ভবযের কথা বিযি তাযক মজার কযর
ঢাকাে পািাযনার মচষ্টা কযরন আক্কাস।
ফভরিপুর বাসস্টযাযি আসার পর
কযেকজযনর পরামযশ তরুণীটট
ষ
সািথা
থানাে একটট মামিা কযরন। মামিার পর
মসামবার পুভিশ ধর্ক
ষ আক্কাস ও সহয ােী
মাসুি রানাযক মগ্রফতার কযর।
11 25 Aug 20
Janakontho

Not
available

News
Report

Female

Student

12 years

Not
available

Raped

Neighbor

Urban

রোসবর টেএিসিসির উে-েসরিোেলের
সবরুলে ছোিী ধর্লণর
ি
অস ল োগম মনেন্ঠ ২৫ আগস্ট,
২০২০)
রাজশাহী ভবশ্বভবিযািযের ছাত্র-ভশেক
সাংস্কৃভতক মকযের (টটএসভসভস ) উপপভরচািক রাভকবুি হাসান রভবযনর ভবরুযে
ধর্যণর
ষ
অভিয াে পাওো মেযছ। এ ভবর্যে
িুক্তযিােী ছাত্রী ভবশ্বভবিযািযের উপাচা ষ
অধযাপক এম আব্দুস মসাবহান বরাবর
ভিভখত অভিয াে জমা ভিযেযছন।
অভিয ােপযত্র িুক্তযিােী ছাত্রী িাভব
কযরন, ১২ বছর বেযস প্রথম ভতভন রাভকবুি
হাসান রভবযনর ভনপীিযনর স্বীকার হন।
এরপর িে মিভখযে একাভধকবার তাযক
ধর্ণষ করা হে। ভকন্তু মস সমে নযাে-অনযাে
মবাঝার জ্ঞান ও সাহস না থাকাে ভতভন
কাউযক ভবর্েটট বিযত পাযরনভন।

Sl.

Date of
Newspaper

Date of
Incident
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Gender

Occupation

Age of
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Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

সামাজজকিাযব সমথনষ না পাওোর শঙ্কাে
চুপ থাকযিও ভতভন মানভসকিাযব ভবপ স্ত
ষ
হযে পযিন। উচ্চ ভশোর জনয ভবযিশ
ভেযেও স্বািাভবক হযত তার অযনক সমে
মিযেযছ বযিও ভতভন অভিয াে কযরন।
ভিভখত অভিয াযে িুক্তযিােী ভশোথী
উযল্লখ কযরন, কযরানা পভরভস্থভতযত মিযশ
এযস ভতভন জানযত পাযরন আরও অযনযকই
রভবযনর ম ৌন হেরাভনর ভশকার হযেযছন।
অযনযক সামাজজক ম াোয াে মাধযযম
তাযির অভিজ্ঞতা মশোর কযরযছন।
মমযেযির এসব অভিয াে শুযন তার
মানভসক অবস্থার অবনভত িযট এবং ট্রমা
ভফযর আযস। পভরভস্থভত সামযি ওিযত না
মপযর ভতভন মুখ মখািার সাহস সিে
কযরযছন। তার মযতা আর কাউযক ম ন
ট্রমা বযে মবিাযত না হে মসজনয রভবনযক
অপরাধী ভহযসযব ভচভহ্নত কযর তার ভবরুযে
থা থ বযবস্থা মনওোর িাভব জানান ওই
ভশোথী।
12 25 Aug 20
Kaler
Kantho

24 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

38 years

Not
available

Murdered

Neighbor

Rural

তোেোে এে নোরীলে সেটেলে
হতযোম েোলের েন্ঠ ২৫ আগস্ট, ২০২০)
সাতেীরার তািাে নাভসমা মবেম (৩৮)
নাযম এক নারীযক ভপটটযে হতযা করা
হযেযছ। প্রতযেিশীরা জানান, পাট চুভরর
অভিয াে এযন কযেযক ভিন আযে ভনহযতর
স্বামী নাযজর মশখযক মহািী বাজাযর
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News Headlines & Short Summary

মারভপট কযর মভনরুি মমািি েংরা।
ভনহাযতর স্বামী নাযজর মশযখ এ প্রভতভনভধযক
জানান, মসামবার (২৪ আেস্ট ) ) ভবকাযি
তার স্ত্রী মমািি পািাে ভেপ টটউবওযেযি
পাভন আনযত াে। মসখাযন মভনরুি েংযির
কাযছ স্বামীযক মারার কারণ জানযত চাইযি
নাভসমার সাযথ বাকভবতণ্ডা শুরু কযর
মভনরুি েংরা। একপ াযে
ষ তার স্ত্রী
নাভসমাযক মবধিক ভপটাযত শুরু কযর
মভনরুি েংরা। মারভপযটর কারযণ নাভসমা
মবেমর মাথা মফযট অজ্ঞান হযে রাস্তাে
িুটটযে পযি। খবর মপযে ভতভনসহ
এিাকাবাসী এভেযে মেযি মভনরুি েংরা
পাভিযে াে। গুরতর আহত অবস্থাে তাযক
উোর কযর বাভিযত ভনযে আসা হে।
মঙ্গিবার সকাি ৮টার ভিযক নাভসমা
মবেযমর মৃতুয হে। ভনহযতর িাশ
মেনাতিযন্তর জনয সাতেীরা সির
হাসপাতাযি মপ্ররণ করা হযেযছ। এিটনাে
প্রাথভমক জজজ্ঞাসাবাযির জনয চারজনযক
আটক করা হযেযছ বযিও জানান ভতভন।
13 25 Aug 20
kaler
Kantho

2017

Complai
n to
Court

Female

Not
available

Not
available

Not
available

Raped

Neighbor

Rural

তরুণীর াোােো: িোিো েোগলম তরুণীর
স্বোের সনলে উেলমেো যিেোরাযোলনর
সবলে, ধর্ণ!
ি ম েোলের েন্ঠ ২৫ আগস্ট,
২০২০)
ঝািকাটির কাাঁিাভিো উপযজিা আওোমী
িীযের সাধারণ সম্পািক ও উপযজিা

Sl.
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পভরর্ি মচোরমযান মমা. এমিািুি হক
মভনযরর ভবরুযে ধর্যণর
ষ
অভিয াযে মামিা
হযেযছ। বভরশাযির নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন ট্রাইবুযনাযি মঙ্গিবার মামিাটট িাযের
কযরন কাাঁিাভিো উপযজিার আমুো গ্রাযমর
এক তরুণী। মামিাে মভনর ছািাও ধর্যণ
ষ
সহয াভেতার অভিয াযে আযরা একজনযক
আসাভম করা হযেযছ। অভিয ােকারীর
আইনজীবী আবুি কািাম আজাি জানান,
আমুো গ্রাযমর বাভসিা ওই তরুণী ২০১৭
সাযি এইচএসভস পাস কযর তৎকািীন
িাইস মচোরমযান এমিািুি হক মভনযরর
কাযছ চাকভরর জনয ান। মভনর ওই নারীযক
প্রথযম মপ্রযমর ও পযর ভবযের প্রস্তাব মিন।
পযর ভবযের প্রযিািন মিভখযে বভরশাি
নেরীর আেরপুর মরাযে একটট িািা বাসাে
ভনযে তাযক ধর্ণষ কযরন। পরবতীযত
কােযজ স্বাের ভনযে ভবযে হযেযছ িাভব কযর
ভবভিন্ন সমে ধর্ণষ কযরন। এমািুি হক
মভনর েত উপযজিা পভরর্ি ভনবাচযন
ষ
আওোমী িীযের মযনানেন মপযে
মচোরমযান ভনবাভচত
ষ
হন। এরপর মথযকই
পাযল্ট াে তাাঁর চভরত্র। সম্প্রভত মভনর তাযক
স্ত্রী ভহযসযব অস্বীকার কযর। এ িটনাে ওই
নারী ভনযজ বািী হযে আিািযত মামিা
িাযের কযরন।
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Date of
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14 25 Aug 20
Prothom
Alo
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Incident
24 Aug 20
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available
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Urban

ধর্লণর
ি
ের সেলশোরীলে েোিোলরর যিষ্টো,
আিোসা যেপ্তোরম প্রথা আলেো ২৫
আগস্ট, ২০২০)
রাজধানীর সবুজবাে এিাকাে এক
ভকযশারীযক ধর্যণর
ষ
পর িারযত পাচাযরর
মচষ্টার অভিয াযে মযহমুনুজ্জামান ওরযফ
প্রতীক খিকার ওরযফ বাবু একজনযক
মগ্রপ্তার কযরযছ পুভিযশর ভসআইভে।
েতকাি মসামবার চট্টগ্রাম মথযক তাাঁযক
মগ্রপ্তার করা হে। এই মামিার আযরক
আসাভম জান্নাতু ি ওরযফ মজভরন, ভরফাত ও
জাভকো আযেই মগ্রপ্তার হন। সংবাি
সযেিযন জানাযনা হে ওই ভকযশারীযক
উোর করা হে যশাযরর মবনাযপাি মথযক।
ভসআইভের অভতভরক্ত উপমহাপভরিশক
ষ
মশখ মরজাউি হােিার বযিন, আসাভম
মজভরন ও মযহমুনুজ্জামান স্বামী–স্ত্রী
পভরচযে িটনার ভশকার ভকযশারীযির বাসাে
একটট কে িািা ভনযেভছযিন। িুতই তাাঁরা
মমযেটটর পভরবাযরর সযঙ্গ িভনষ্ট হযে
ওযিন। পুভিশ বিযছ, েত বছযরর নযিম্বযর
মা–বাবার সযঙ্গ মযনামাভিনয হযি তাাঁরা
মমযেটটযক ফুাঁসযি বাসার বাইযর ভনযে
আযসন। পযর বাযস কযর যশাযরর
মবনাযপাযি ভনযে ান। তিন্তকারীরা মযন
করযছন, পাচারকারীরা মমযেটটযক ওর্ুধ
প্রযোে কযর বা মনশাজাতীে ভকছু খাওোে।
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এ কারযণ মস একরকম অযচতন অবস্থাে
মবনাযপাযি মপৌৌঁছাে।
15 26 Aug 20
Dhaka
Tribune

7 July 20
Case file
25 Aug 20

Complai
n to
Court

Female

Not
available

Not
available

Not
available

Raped
&
Physical
torture

Police

Rural

থোনোে ‘সন োতন’,
ি
ওসিিহ ৪ েুসেশ
িিলিযর সবরুলে নোরীর াোােোম াোেো
টিসবউন ২৬ আগস্ট, ২০২০)
কক্সবাজাযরর উভখো থানার িারপ্রাপ্ত
কমকতষ
ষ াসহ (ওভস ) চার পুভিশ সিযসযর
ভবরুযে ভন াতযনর
ষ
অভিয াযে মামিা
কযরযছন এক নারী। মসামবার (২৫ আেস্ট )
িুপুযর কক্সবাজার নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন ট্রাইবুযনাি-৩’এ মামিাটট িাযের করা
হে। মামিাে অভি ুক্তরা হযিন- উভখো
থানার ওভস মজজষনা আকতার, পুভিশ
পভরিশক
ষ (তিন্ত ) নুরুি ইসিাম,
কনযস্টবি মমা. সুমন ও এএসআই মমা.
শামীম। এ ভবর্যে বাভিপযের আইনজীবী
মমাস্তাক আহমি মামিার এজাহাযর উযল্লখ
কযরযছন, উভখো থানার সাযবক কনযস্টবি
মমা. সুমযনর (বতষমাযন রাঙ্গামাটট পুভিশ
সুপার কা ািযে
ষ
কমরত
ষ ) সযঙ্গ িীিভিন
ষ
ধযর
মপ্রযমর সম্পকষ রযেযছ ওই নারীর। এর মজর
ধযর ভবযের কাভবযনর কথা বযি েত ৭
জুিাই িুপুর ২টার ভিযক খুভনোপািং
মচকযপাস্ট সংিি তার কযে ভনযে ান
সুমন। পযর কাজজ আসার অযপোর
অজুহাযত মসখাযন ওই নারীযক বভসযে মরযখ
ধর্ণষ করা হে। এরপর মচকযপাযস্টর

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

পাশ্ববতী
ষ
একটট মিাকাযন বভসযে জরুভর
কাযজর অজুহাত ভিযে পাভিযে ান সুমন।
পযর মসভিন রাত ১১টার ভিযক ভবর্েটট
কক্সবাজাযরর অভতভরক্ত পুভিশ সুপারযক
মফাযন জানান ওই িুক্তযিােী। তার কথামত
থানাে মেযি ওই নারীযক োিমি কযরন ও
মমাবাইি মফান মকযি মনন ওভস মজজষনা।
এরপর অভি ুক্ত অনযানয পুভিশ
কমকতষ
ষ াযির সহয াভেতাে তাযক কযে
আটভকযে মরযখ মারধর ও ভন াতন
ষ
চািাযনা
হে। এছািা পাযে রভশ ও পরযনর ভহজাব
ভিযে মচাখ মবাঁযধ একটট কযে ঢুভকযে
রাখারও অভিয াে আনা হযেযছ মামিার
এজাহাযর।
16 24 Aug 20
Kaler
Kantho

24 Aug 20

Police
Case

Female

Student

Npt
available

22 years

Raped
&
Video of
rape

Neighbor

Rural

ধর্ে
ি যেপ্তোর: ধর্লণর
ি
স সিও ছসিলে
যিওেোর হুাসে সিলে যফর ধর্ণ!
ি
ম েোলের েন্ঠ ২৪ আগস্ট, ২০২০)
বগুিার আিমিীভিযত এক স্কুিছাত্রীযক
ভবযের প্রযিািন মিভখযে ধর্যণর
ষ
িটনা
িযটযছ। ধর্যণর
ষ
ভিভেও ধারণ কযর
ইন্টারযনযট ছভিযে মিওোর হুমভকও মিন
ধর্ক।
ষ এিটনাে ধর্ক
ষ মাভফজুিযক (২২)
মগ্রপ্তার কযরযছ পুভিশ। পুভিশ ও মামিা
সূযত্র জানা াে, আিমিীভির মিিুে গ্রাযমর
ওই স্কুিছাত্রীযক একই গ্রাযমর মাভফজুি
নাযমর ুবক ভবযের প্রযিািন মিভখযে
পভরতযক্ত একটট বাভিযত ভনযে ধর্ণষ কযর।
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এসমে মমাবাইি মফাযন ধর্যণর
ষ
িৃ শয ভিভেও
ধারণ কযরন ভতভন। ধারণ করা ভিভেও
ইন্টারযনযট ছভিযে মিওোর হুমভক ভিযে
একই স্থাযন ভনযে আবাযরা ধর্ণষ কযরন
স্কুিছাত্রীযক। মফর ভিভেও ইন্টারযনযট
ছভিযে মিওোর হুমভক ভিযি ওই ছাত্রী তার
পভরবারযক ভবর্েটট জানান। এরপর
মসামবার রাযত মাভফজুিযক মগ্রপ্তার কযর
পুভিশ।
17 25 Aug 20
Prothom
Alo

19 July 20

Police
Case

Female

Not
available

Not
available

14 years

Sexual
Harassme
nt

Neighbor

Urban

যফিবুলে ছসব

োইরোে, নোরীর িোালন

সববস্ত্র সেলশোর আেেম প্রথা আলেো ২৫
আগস্ট, ২০২০)
চট্টগ্রাযম ভববস্ত্র হযে নারীর সযঙ্গ অশািীন
আচরযণর অভিয াযে এক ভকযশারযক (১৪)
আটক কযরযছ পুভিশ। মফসবুযক এ–
সংিান্ত ছভব ও ভিভেও িাইরাি হযি পুভিশ
ভনজ উযিযাযে তাযক আটক কযর।
মঙ্গিবার রাযত নেযরর আগ্রাবাি এিাকা
মথযক ওই ভকযশারযক আটক করা হে।
িটনাটট েত ১৯ জুিাইযের। েতকাি
মফসবুযক ওই িটনার ছভব ও ভিভেও
বযাপকিাযব ছভিযে (িাইরাি) পযি।
মফসবুযক িাইরাি হওো ছভবযত মিখা াে,
একটট িবযনর ভনযচ এক নারী িাাঁভিযে
আযছন। িূযর ভববস্ত্র অবস্থাে অশ্লীি
অঙ্গিভঙ্গরত এক ভকযশার। নের পুভিযশর
অভতভরক্ত উপকভমশনার (িভেণ) মঙ্গিবার
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রাযত প্রথম আযিাযক বযিন, মফসবুযক
ভবর্েটট িাইরাি হওোর পর পুভিশ ভনজ
মথযক উযিযাযে ভকযশারযক আটক কযর।
িটনার ভশকার নারীর সযঙ্গ স্থানীে ভকছু
মিাযকর মামিা চিযছ। এই িটনাযক মকযে
কযর ওই নারীর সযঙ্গ এ আচরণ করা হে।
18 24 Aug 20
Dhaka
Tribune

22 Aug 20

Police
Case

Female

Youtuber

18 years

29 years
&
22 years

Attempt
to rape

Bus Driver

Urban

2 arrested for attempting to rape
YouTuber inside bus in Gazipur
(Dhaka Tribune, 24 August 2020)
Police have arrested two men for
attempting to rape a teenage YouTuber
inside a bus in Gazipur. The arrestees
are bus driver Al Amin, 29, and bus
helper Mujibur Rahman, 22. They used
to live in a rented house in Ithata area in
Gazipur city and work for Anabil Super
Paribahan Service. Officer-in-Charge of
Bason police station under Gazipur
Metropolitan Police (GMP) Rafiqul Islam
said: “The 18-year-old, who is a
YouTuber, got into a Gazipur bound bus
of Anabil Super Paribahan Service from
Narayanganj Signboard area and was
going back home to Uttara
Housebuilding area around 11pm on
Saturday." “The bus dropped all the
other passengers and took her to
Gazipur’s Naojor area instead of
dropping her in Uttara Housebuilding
area. After parking the bus in a
secluded area, the driver and helper
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attempted to rape her.” As the girl
screamed, locals came forward to help.
They detained the bus driver and the
helper and also beat them up. Later, on
information, police arrived the scene
and arrested the duo, he added. On
Sunday, the girl filed a case against the
two with Bason police station.
19 24 Aug 20
Kaler
Kantho

22 June 20
Case file
23 Aug 20

Police
Case

Female

Teenager

20 years

24 years

Raped
&
Video of
Rape

Neighbor

Urban

সবলের প্রলেো লন ধর্ণি আবোর স সিও
ধোরণ েলরও ধর্ণি ম েোলের েন্ঠ ২৪
আগস্ট, ২০২০)
ভিনাজপুযরর ফুিবািীযত ভবযের প্রযিািন
মিভখযে ধর্ণষ এবং ভিভেও ধারণ কযর িেিীভত মিভখযে একাভধকবার ধর্যণর
ষ
অভিয াযে তানভির আহযেি (২৪) নাযমর
এক ুবকযক মগ্রপ্তার কযরযছ থানা পুভিশ।
রভববার (২৩ আেস্ট ) রাত মসাো ৯টাে
ফুিবািী থানাে ওই ুবযকর ভবরুযে নারী ও
ভশশু ভন াতন
ষ
িমন আইন ও পযনাগ্রাভফ
ষ
ভনেন্ত্রণ আইযন বািী হযে মামিা িাযের
কযরযছন ধর্যণর
ষ
ভশকার ওই ুবতী
(২০)।মামিার ভববরযণ জানা াে, তানভির
আহযেযির সযঙ্গ ২০১৯ সাযির জানুোভর
মাযস মুযিাযফাযনর মাধযযম পভরচে হে।
পযর স্থানীে মরস্টুযরন্ট ফুেযকাযে সাোৎ
হে ওই ুবতীর। এরপর মথযকই মুযিাযফান
এবং খুযি বাতষাে ভবযেসহ ভবভিন্নিাযব
প্রযিািন মিভখযে আসভছি তানভির।
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একপ াযে
ষ চিভত বছযরর েত ২২ জুন মপৌর
এিাকার এস মক টাওোর নাযমর একটট
আবাভসক মহাযটযির একটট কযে ুবতীযক
আসযত বযি। কযে আসামাত্রই ুবতীযক
জভিযে ধযর এবং মজারপূবক
ষ ধর্ণষ কযর।
তানভির মকৌশযি ধর্যণর
ষ
ভিভেও মমাবাইযি
ধারণ কযর। এর পর মথযকই ধারণকৃত
ভিভেও সামাজজক ম াোয াে মাধযযম
ছভিযে মিওোর িে-িীভত মিভখযে ভবভিন্ন
সমে ভবভিন্ন জােোে একাভধকবার ধর্ণষ
কযর। একইিাযব ধর্যণর
ষ
ভিভেও সামাজজক
ম াোয াে মাধযযম ছভিযে মিওোর িেিীভত এবং হুমভক ভিযে েত রভববার (২৩
আেস্ট ) আবারও মসই আবাভসক মহাযটি
এস মক টাওোযর ম যত বযি ুবতীযক। বাধয
হযে মহাযটযি এযি ধর্যণর
ষ
প্রস্তুভত মনে
তানভির। এ সমে ওই ুবতী মকৌশযি তার
বন্ধু বািশা আিীযক মুযিাযফাযন িটনা
জানাে। এ সমে বািশা আিী স্থানীে
মিাকজন ভনযে ওই আবাভসক মহাযটি
মথযক ুবতীযক উোর কযর।
20 24 Aug 20
Kaler
Kantho

21 Aug 20

Police
Case

Female

RMG
worker

18 years
&
19 years

30 years,
30 yers
28 years
&
18 years

Gang
Raped

Neighbor

Urban

শ্রীেুলর িুই তরুণীলে সনলে িলঘবে
ধর্ণি ‘যপ্রসাে’িহ যেপ্তোর ৪ম েোলের
েন্ঠ ২৪ আগস্ট, ২০২০)
োজীপুযরর িািুকা মথযক মপাশাক
কারখানার িুই তরুণী (১৮ ও ১৯) কমীযক
মজিার শ্রীপুযর পভরকভল্পতিাযব মমাবাইি
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মফাযন মেযক ভনযে সংিবে ধর্ণষ করা
হযেযছ। েত শুিবার রাযতর এই িটনাে
অভি ুক্ত পাাঁচজযনর মযধয চারজনযক
েতকাি রভববার মগ্রপ্তার কযরযছ পুভিশ।
ধর্যণ
ষ অভি ুক্তরা হযিন শাভহনুি (৩০),
কািাম (২৮), জাহাঙ্গীর (৩০), মমাকযসিুি
(৩০) ও বাবু (১৮)। শ্রীপুর থানার ওভস
মখািকার ইমাম মহাযসন জানান, এক
তরুণী (বািী ) ভকছুভিন ধযর এবং আযরক
তরুণী িীিভিন
ষ
ধযর কারখানাটটযত চাকভর
করযছন। িীিভিন
ষ
ধযর চাকভর করা তরুণীর
সযঙ্গ একই কারখানার শ্রভমক শাভহনুযির
মপ্রযমর সম্পকষ ভছি। মামিার বািী তরুণী
জানান, েত শুিবার ভবযকযি কারখানা
ছুটটর পর ওই তরুণী (সহকমী ) তাাঁযক
শ্রীপুযরর ভবিাই গ্রাযম তাাঁর এক িভিপভতর
বাভিযত মবিাযত ম যত অনুযরাধ জানান।
এযত ভতভন রাজজ হন। সন্ধ্যাে গ্রামটটর
ভ্রমরাভিটাে মপৌৌঁছামাত্র তাাঁযির তু যি ভনযে
াে পাাঁচজন। গ্রাযমর মখাকযনর বাভির
একটট পভরতযক্ত িযর তাাঁযক এবং অনয
তরুণীযক পভরতযক্ত মুরভের খামাযর ভনযে
াে। মসখাযন তাাঁর মমাবাইি মফান মকযি
ভনযে মবিম মারধর কযর তাাঁযক। কান্নাে
মিযে পযি তরুণী জানান, রাত আিাইটা
প ন্ত
ষ পাাঁচজন তাাঁর ওপর ভন াতন
ষ
চািাে।
পরভিন শভনবার সকাি ৬টার ভিযক
শাভহনুি তাাঁযক ির মথযক মবর কযর পথ
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মিভখযে চযি ম যত বযিন। তখন ভতভন
সহকমী তরুণীযক খুযাঁ জ পানভন। মফরার পর
সহকমী তরুণী তাাঁযক জাভনযেযছন,
জাহাঙ্গীর ও কািাম তাাঁযকও ধর্যণর
ষ
পর
রাত ১০টার ভিযক ভপকআপ িযানয াযে
জজনা এিাকাে মফযি ান।
21 24 Aug 20
Kaler
Kantho

13 Aug 20
Case File
22 Aug 20

Police
Case

Female

Teenager

Not
available

20 years
&
18 years

Gang
Raped

Neighbor

Rural

িোাঁিেুলর সেলশোরী গণধর্ণ:
ি ইউসে
যিেোরাযোলনর িোসেসি পবঠে যথলে ৩
ধর্ে
ি যেপ্তোরম েোলের েন্ঠ ২৪ আগস্ট,
২০২০)
চাাঁিপুযরর শাহরাজস্তযত এক ভকযশারীযক
েণধর্যণর
ষ
অভিয াযে ভতন ুবকযক
মগ্রপ্তার কযরযছ পুভিশ। েত শভনবার েিীর
রাযত উপযজিার রােশ্রী উির ইউভনেন
পভরর্ি মচোরমযাযনর উপভস্থভতযত সাভিভস
জবিক মথযক তাযির মগ্রপ্তার করা
হে।অভিয াে সূযত্র জানা াে, ওই
ইউভনেযনর উনভকিা গ্রাযমর এক ভকযশারীর
সযঙ্গ একই গ্রাযমর মৃত জাহাঙ্গীর আিযমর
মছযি অযটাভরকশাচািক আিমেীর
মহাযসযনর (২০) মপ্রযমর সম্পকষ ভছি।
মযনামাভিযনযর কারযণ মবশ ভকছুভিন আযে
তাযির সম্পকষ মিযে াে। এরপর পাযশর
মবােরা গ্রাযমর জহুরুি হযকর মছযি
ওোকষশপ কমচারী
ষ
রাভকব মহাযসযনর (১৮)
সযঙ্গ ওই ভকযশারীর নতু ন কযর মপ্রযমর
সম্পকষ েযি ওযি। এভিযক ভকযশারীর নতু ন
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মপ্রভমক রাভকব ও সাযবক আিমেীর
পরস্পর বন্ধু হওোর সুবাযি তাযির
ম ােসাজযশ েত বৃহস্পভতবার (১৩ আেস্ট )
রাত ৮টার ভিযক রাভকব ওই তরুণীযক
গ্রাযমর একটট মৎসয খামাযরর পাযশর
বাাঁশঝাি সংিি োযছর ভনযচ মেযক ভনযে
াে। মসখাযন রাভকব ও আিমেীর
ভকযশারীর ইচ্ছার ভবরুযে তাযক ধর্ণষ কযর
পাভিযে াে। শুধু তাই নে, ভকযশারী বাভি
মফরার পযথ িটনাস্থযির ১৫ েজ িূযর
সিযক পাহারারত তাযির অপর বন্ধু
উনভকিা গ্রাযমর মৃত রুহুি আভমযনর মছযি
শভফকুি ইসিাম তার শ্লীিতাহাভন কযর।ওভস
আযরা বযিন, মচোরমযানযক বযিভছ
অভি ুক্তরা পাভিযে মেযি আপভন মতা
ভবপযি পিযবন। তাযিরযক আটযক রাযখন।
মশর্ প ন্ত
ষ পুভিশ িটনাস্থযি ভেযে
অভি ুক্তযির মগ্রপ্তার কযর ।
22 23 Aug 20
Kaler
Kantho

22 Aug 20

Police
Case

Female

Student

Not
available

Not
available

Raped
&
Suicide

Teacher

Rural

স্টযোেোি সিলে ছোিীর আত্মহতযো : ধর্ে
ি
সশেলের সবরুলে াোােোম েোলের েন্ঠ
২৩ আগস্ট, ২০২০)
ভকযশারেযের পাকুজিোে মাশভফ সুমাইো
নাযমর এক কযিজছাত্রী ভশেযকর ধর্যণর
ষ
ভশকার হযে আত্মহতযা কযরযছ। এ িটনাে
মসই ভশেযকর ভবরুযে মামিা হযেযছ।
সুমাইো তার মফসবুযক একটট স্টযাটাস
ভিযখ শভনবার সকাি ৭টার ভিযক েিাে
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ওিনা মপাঁভচযে আত্মহতযা মামিা সূযত্র
জানা াে, মাশভফ সুমাইো ভবিযািযে নবম
মশ্রভনযত পিার সমে ওই ভবিযািযের
খিকািীন েভণযতর ভশেক রাযসি
আহযমযির কাযছ প্রাইযিট পিযতন।
প্রাইযিট পিার সমে ওই ভশেযকর সযঙ্গ
মপ্রযমর সম্পকষ েযি উযি। ভবযের
প্রভতশ্রুভত পাওোে এক প াযে
ষ জিভহক
সম্পযকষ জভিযে পযিন তারা। েত শুিবার
(২১আেস্ট ) রাযসি মোপযন অনয এক
মমযেযক ভবযে কযরযছন। এমন খবর
জানযত মপযর েতকাি শভনবার সকাি
৭টার ভিযক েিাে ওিনা মপাঁভচযে আত্মহতযা
কযরন সুমাইো।পাকুজিো থানার পভরিশক
ষ
(তিন্ত ) মমা. শযামি ভমো বযিন, সুমাইোর
বাবা শামীম ভমো বািী হযে অভি ুক্ত
ভশেক রাযসি আহযমিযক আসাভম কযর
থানাে মামিা িাযের কযরযছন।
23 23 Aug 20
kaler
Kantho

19 Aug 20

Police
Case

Female

Student

18 years

Not
available

Kidnaped
&
Raped

Neighbor

Rural

অেহরলণর ের িুই সিন আেলে যরলে
িহেোঠীলে ধর্লণর
ি
অস ল োগম েোলের
েন্ঠ ২৩ আগস্ট, ২০২০)
মামিার বািী ও ভশোথীর মা মামিার বািী
জানান, তার মমযে চিভত বছর এসএসভস
পাশ কযরযছ। তার সহপািী ও মোভবিপুর
িভেণ ইউভনেযনর চররািবরাে গ্রাযমর
ইউভপ সিসয আমান উল্লযা আমাযনর মছাট
মছযি মমযহিী হাসান ভমরাজ আমার
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মমযেযক মপ্রযমর প্রস্তাব ভিযতা। এযত সািা
না মিওোে েত ১৯ আেস্ট বুধবার েিীর
রাযত আমার মমযে প্রকৃভতর োযক সািা
ভিযত িযরর বাইযর মেযি মকৌশযি অপহরণ
কযর ভনযে িুই ভিন আটযক মরযখ ধর্ণষ
কযর। পযর আমার মমযে মকৌশযি মসখান
মথযক পাভিযে এযস আমাযিরযক িটনা
জানাে। এমন পভরভস্থভতযত শভনবার
ফভরিেে থানাে এযস মামিা িাযের
কযরভছ বযি জানান ভতভন। থানা পুভিশ
মামিাটট গ্রহণ কযর ভশোথীযক োক্তাভর
পরীোর জনয চাাঁিপুর মজনাযরি
হাসপাতাযি পািাে।
24 23 Aug 20
Manabzami
n

21 Aug 20

Police
Case

Female

Housewife

30 years

20 years,
19 years
&
19 years

Gang
Raped

Neighbor

Rural

ছোগেনোইেোে গৃহবধূলে গণধর্লণর
ি
অস ল োলগ যেপ্তোর ৪ম াোনবমসান ২৩
আগস্ট, ২০২০)
মফনীর ছােিনাইোে এক েৃহবধূযক (৩০)
েণধর্যণর
ষ
অভিয াযে চার ুবককযক
মগ্রপ্তার কযরযছ পুভিশ। মগ্রপ্তারকৃতরা হযিাউপযজিার শুিপুর ইউভনেযনর উির
মজিোর মমা. কভরম উিযাহ (২০), মমা.
ইমরান মহাযসন (১৯), ভনজাম উজিন (১৯),
পাশ্ববতী
ষ
মান মহাযসন িূ ইো বাভির মমা.
একরাম মহাযসন পারযিজ
(১৯)।ছােিনাইো থানার অভফসার ইনচাজষ
(ওভস ) মমজবাহ উজিন আহযম জানান, েত
শুিবার রাযত উির মজিো গ্রাযমর এক
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মভহিাযক (৩০) চার ুবক মজারপূবক
ষ তু যি
ভনযে বাভির পাযশর আকাশী োযছর বাোযন
েণধর্ণষ কযর। পযর ওই নারী স্বজনযির
ভবর্েটট জানাযি রাযতই অভি ুযক্তর ভবরুযে
থানাে মামিা িাযের কযর িুক্তযিােী নারী।
25 23 Aug 20

21 Aug 20

Police
Case

Female

Teenager

Not
available

Not
available

Attempt
to gang
rape

Neighbor

Urban

৯৯৯ এ েে েলর গণধর্লণর
ি
হোত যথলে
রেো যেে ৪ তরুণীম াোনবমসান ২৩
আগস্ট, ২০২০)
নারােণেযের রূপেযে ৯৯৯-এ কি কযর
েণধযর্রষ হাত মথযক মরহাই মপি ৪ তরুণী।
শভনবার রাযত উপযজিার রূপেে সির
ইউভনেযনর ভপতিেে এিাকা মথযক ইজেন
চাভিত ট্রিার মথযক পুভিশ তাযির উোর
কযর। মিািাব তিন্ত মকযের ইনচাজষ
ইন্সযপক্টর সাইফুি ইসিাম জানান, শভনবার
সকাযি উপযজিার রূপেে এিাকা মথযক
৩০/৩৫ জন ুবক ইজেন চাভিত ট্রিাযর
নিী পযথ ভপকভনযকর আযোজন কযর।
ভপকভনযক আনি উল্লাযসর জনয রাজধানী
মথযক ৪ জন নৃতয ভশল্পীযক ১১ হাজার
ভবভনমযে ভনযে আযস। তাযির সাযথ কথা
থাযক সন্ধ্যার সমে ট্রিার মথযক তীযর
নাভমযে মিো হযব। এভিযক সন্ধ্যা েভিযে
রাত মনযম আসযিও ভপকভনযকর
আযোজক রূপেে গ্রাযমর হৃিে, ভবেব,
ভনিে, শাওন, রাযসি, সােরসহ অনযানযরা
তাযির তীযর না নাভমযে ভবভিন্ন রকম
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আশািীন আচরণ করযত শুরু কযর।
একপ াযে
ষ ৪ তরুণীযক মজারপূবক
ষ ধর্যণর
ষ
মচষ্টা চািাে তারা। এসমে ভপ্রো নাযম এক
তরুণী ৯৯৯-এ কি কযর তাযির উোযরর
জনয সহােতা চাে। পযর রাত ১১ সমে
রূপেে থানা পুভিশ ও মনৌপুভিশ অভি ান
চাভিযে শীতিেযা নিীর ভপতিেে
কাচারীিাট এিাকা মথযক তাযির উোর
কযর।
26 23 Aug 20
Ittefaq

20 Aug 20

Police
Case

Female

Teenager

17 years

22 years
&
23 years

Raped

Neighbor

Urban

অস

ুক্তলে আেে েরোে ধসর্তোর
ি

বোসির যেোেমলনর উের
হোােোম ইলিফোে ২৩ আগস্ট, ২০২০)
মনাোখািীর চাটভখি মপৌরসিাে এক তরুণী
ধর্যণর
ষ
ভশকার হযেযছন। ধর্যণর
ষ
সযঙ্গ
জভিত থাকার অভিয াযে িীমপুর গ্রাযমর
নাঈম মহাযসন (২২) ও ইউসুফ ুিানীযক
(২৩) পুভিশ শভনবার মগ্রফতার কযরযছ
মামিার ভববরযণ জানা াে, েত শুিবার
সন্ধ্যাে বাসার মিাকজযনর অনুপভস্থভতযত
বাসাে একা মপযে নাঈম মহাযসন
মজারপূবক
ষ ১৭ বছর বেসী ওই মমযেযক
ধর্ণষ কযর। এ সমে ধভর্তার
ষ
ভচৎকাযর
আশপাযশর মিাকজন এযস নাঈমযক
হাযতনাযত আটক কযর। তাৎেভণক
নাঈযমর সহয ােী ইউসুফ ুিানীর মনতৃযত্ব
৩/৪ জন সন্ত্রাসী বাভির মিাকজযনর উপর
হামিা কযর। তাযিরযক মারধর কযর
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নাঈমযক ভছভনযে ভনযে াে।শভনবার
ভবকাযি পুভিশ চাটভখি মপৌর শহর মথযক
নাঈযমর সহয ােী ইউসুফ ুিানীযক
মগ্রফতার কযর এবং তার স্বীকাযরাজক্ত
অনু ােী নাঈমযক তার নানার বািী বানসা
মথযক মগ্রফতার কযর।

ARTICLE
Gender-based violence on rise during pandemic: Speakers tell DEVCOM's dialogue (Financial Express, 26 August 2020)
Incidents of gender-based violence like rape and torture on women have marked a rise during the ongoing Covid-19 pandemic, observed speakers at a
virtual dialogue on Monday. They also viewed that women are also bearing more workload at home during this time as the requirement of services from
family members has increased because of the pandemic. The thematic dialogue on Gender Equality and Women Empowerment: The normal is new, the
violence not was organised by Center for Development Communications DEVCOM. Hassan Imam, managing director of DEVCOM, delivered welcome
speech and moderated the programme while Sheepa Hafiza, equality and rights activist, delivered key presentation. Referring to data of different
organisations, Sheepa Hafiza said domestic violence like rape and torture on women and children significantly increased during the Covid period. The
law enforcing agencies and media were not able to collect information widely due to engagement with the Covid-19 related activities. Support services
like DNA test lab also stopped testing DNA just after Covid-19 outbreak, she added. She emphasised taking proper initiatives to stop violence and
ensure equal rights to women.
Taking a stand against harassment (By Sanjida Alam Ria, Dhaka Tribune, 26 August 2020)
In the past few days, most internet users of our country have become familiar with the incident involving a Facebook post revolving around Shakib Al
Hassan’s child. To our dismay, Shishir Umme Al Hasan, the mother of the child, pointed out the fact that “well wishers, ill-wishers” are all part of the package
they receive as celebrities. The first question to ask her is: How could she call such perverted people just “ill-wishers”? I can define “ill-wishers” as people
who dislike other people they personally know. For example, the girl I dislike for never helping me at exam halls and hope that she gets a B+ in all her
courses. This does not include all others in the class. The ill-wishing is only for the person I personally dislike. Now the comments that were made at Alayna
implied dirty double meanings that need no further explanation. Can Mrs Shishir say that these comments are not inclusive to all other little girls or women?

I mean to say, wouldn’t they comment the same in any other girl’s photo in a jute field? If she can’t say “yes” for sure, how could she dismiss them just as
“ill-wishers” only?
উসেেো- থোনোে যবাঁ লধ েলেমছোিীলে সন োতলনর
ি
অস ল োগ (প্রথা আলেো ২৬ আগস্ট ২০২০)
কক্সবাজাযরর উভখো থানার ওভস মরজজনা আকতারসহ চার পুভিযশর ভবরুযে নারী ভন াতন
ষ
িমন আইযন মামিা কযরযছন কযিজপিুো এক ছাত্রী। েতকাি মঙ্গিবার
িুপুযর কক্সবাজার নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন ট্রাইবুযনাি-৩ আিািযত এ মামিা করা হে। আিািযতর সরকাভর মকৌৌঁসুভি (ভপভপ) ফভরিুি আিম প্রথম আযিাযক বযিন,
মামিাটট আমযি ভনযে আিািযতর ভবচারক আযেশা মজবুযন্নছা িটনার তিন্ত কযর ৩০ ভিযনর মযধয তিন্ত প্রভতযবিন িাভখি করযত ভপভবআই কক্সবাজাযরর অভতভরক্ত
পুভিশ সুপারযক ভনযিষশ ভিযেযছন। মামিাে অভি ুক্ত বযজক্তরা হযিন উভখো থানার ওভস মরজজনা আকতার, পভরিশক
ষ (তিন্ত) নুরুি ইসিাম, এএসআই মমা. শামীম ও
কনযস্টবি মমা. সুমন। মামিার বািী কযিজছাত্রীর সযঙ্গ কনযস্টবি মমা. সুমযনর এক বছযরর মপ্রযমর সম্পকষ। ভবযের িাভব মতািাে থানাে মবাঁযধ ওই ছাত্রীযক ভনমমষ
ভন াতন
ষ
করা হে বযি ভতভন অভিয াে কযরন। কনযস্টবি সুমযনর বাভি কুভমল্লার মহামনার িইভরচর গ্রাযম। বাবার নাম হাসান আিী। বতষমাযন ভতভন রাোমাটট পুভিশ
সুপাযরর কা ািযে
ষ
আযছন। মামিাে তাাঁযক ১ নম্বর আসাভম করা হযেযছ। উভখোর মভরচযা মচকযপাযস্ট িাভেযত্বর সমে সুমযনর সযঙ্গ ওই ছাত্রীর মপ্রযমর সম্পকষ েযি ওযি।
মসই সম্পযকষর সূত্র ধযর েত ৭ জুিাই রাযত উভখো থানাে ভনমমষ পুভিভশ ভন াতযনর
ষ
ভশকার হন ওই ছাত্রী। মামিাে ওভস মরজজনা আকতারযক ২ নম্বর, পভরিশক
ষ নুরুি
ইসিামযক ৩ নম্বর আসাভম করা হে।
এজাহাযর বিা হে, মফসবুযক পভরচযের সূত্র ধযর এক বছর ধযর সুমযনর সযঙ্গ ওই ছাত্রীর মপ্রযমর সম্পকষ েযি ওযি। এরই মযধয ভবযের আশ্বাযস শারীভরক সম্পকষ কযরন
সুমন। এরপর ওই ছাত্রীর সযঙ্গ ম াোয াে বন্ধ্ রাযখন। অযনক মচষ্টার পর ৭ জুিাই সকাযি সুমযনর সযঙ্গ কথা হে ওই ছাত্রীর। সুমযনর কথামযতা উভখোর মভরচযাে ান
ভতভন। মসখাযন ভবযের বযাপাযর কথা হে িুজযনর। ভসোন্ত মনন মভরচযা বাজাযর ভেযে কাজজ মেযক ভবযে করযবন িুজন। রাত ১০টার ভিযক তাাঁরা মভরচযা বাজাযর ান।
একপ াযে
ষ বাজাযর রাস্তার পাযশ ছাত্রীযক িাাঁি কভরযে মরযখ উধাও হন পুভিশ কনযস্টবি। ই ছাত্রীর অভিয াে, কনযস্টবযির সযঙ্গ মপ্রযমর সম্পযকষর কথা শুযন প্রথযম
ওভস মরজজনা আকতার তাাঁযক বযাপক মারধর কযরন। এরপর ভিতীে িফাে অপর পুরুর্ পুভিশ সিসযরা তাাঁযক মারধর কযরন।
িেোলে িোসেলি সববোহসবলেলির রোে, সবলেলে গৃহবধূর আত্মহতযো(প্রথা আলেো ২৬ আগস্ট ২০২০)
নরভসংিীর মাধবিীযত গ্রাময সাভিযস মাতবরযির মিওো ভববাহভবযচ্ছযির রাে শুযন এক েৃহবধূ আত্মহতযা কযরযছন বযি অভিয াে পাওো মেযছ। মারা াওো েৃহবধূর
নাম পারভিন মবেম (৪০) পারভিন স্থানীে একটট মটক্সটাইি ভমযি শ্রভমক ভহযসযব কাজ করযতন। ভতন মাস আযে পারভিযনর সযঙ্গ একই এিাকার মমা. জাহাঙ্গীযরর মিি
িাখ টাকা কাভবযন ভবযে হে। এযির িুজযনরই এটট ভিতীে ভবযে ভছি। এই ভবযের আযেই পারভিযনর চার সন্তান ও জাহাঙ্গীযরর ভতন সন্তান রযেযছ।
েৃহবধূর স্বজন ও স্থানীে বযজক্তরা জানান, জাহাঙ্গীযরর প্রথম স্ত্রী ভিভপ মবেম তাাঁর স্বামীর ভিতীে ভবযে মানযত পাযরনভন। ভতভন মসামবার মবিা ১১টার ভিযক স্থানীে
প্রিাবশািীযির ভনযে সাভিস জবিক োযকন। ওই জবিযক মনতৃত্ব মিন মাধবিী থানা ছাত্রিীযের সিাপভত মাসুি রানা। এ সমে উপভস্থত ভছযিন পাইকারচর ইউভনেন
পভরর্যির পযাযনি মচোরমযান ও স্থানীে ইউভপ সিসয জাহাঙ্গীর মহাযসন, স্থানীে মসজজি কভমটটর সিাপভত অভহি ভমো, সাধারণ সম্পািক ফভরি ভমোসহ স্থানীে েণযমানয
বযজক্তরা। এযত পারভিন উপভস্থত না থাকযিও এক ভিযনর মযধয ভববাহভবযচ্ছি কা কর
ষ ও কাভবযনর পভরবযতষ ২০ হাজার টাকা জভরমানার রাে মিার্ণা করা হে। কাজ মশযর্
ভবযকযি বাভিযত মফরার পর তাাঁযক সাভিস জবিযকর রাে মশানাযনা হে। পযর ভতভন ভনযজর িযরর িরজা বন্ধ্ কযর চাি সংরেযণ বযবহৃত এক প্রকার রাসােভনক মখযে
আত্মহতযা কযরন।
পারভিযনর মছাট িাই মমা. কাউসার অভিয াে কযরন, সাভিযস রাে মিওো হযেভছি, জাহাঙ্গীর আর পারভিযনর কাযছ ম যত পারযবন না। ওই ভিনই সন্ধ্যার মযধয তািাযকর
সব কা িম
ষ
মশর্ করযত হযব আর বুধবাযরর মযধয পারভিযনর হাযত ২০ হাজার টাকা বুজঝযে ভিযত হযব। পযর ভবযকযি জাহাঙ্গীর এযস পারভিনযক বযিন, ভতভন পারভিনযক
তািাক ভিযত চান না, ভকন্তু সবাই ভমযি তাাঁযক বাধয করযছন তািাক ভিযত। জাহাঙ্গীর চযি াওোর পযরই পারভিন আত্মহতযা কযরন।

আইন ও িোসেশ যেলের প্রসতলবিন: ছে াোলি যিলশ ধর্লণর
ি
সশেোর ৬০১ নোরী-সশশু( িােোে ২৪ আগস্ট ২০২০)
চিভত বছযরর জানুোভর মথযক জুন প ন্ত
ষ ছে মাযস মিযশ ধর্যণর
ষ
ভশকার হযেযছন ৬০১ জন নারী ও ভশশু। এর মযধয একক ধর্যণর
ষ
ভশকার ৪৬২ জন এবং িিবে
ধর্যণর
ষ
ভশকার হযেযছন ১৩৪ জন। এই সমযে মিযশ নারী ভন াতযনর
ষ
ভবচাযরর হার মাত্র ৩ শতাংশ। মসামবার আইন ও সাভিশ মকযের চিভত বছযরর ছে মাযসর
মানবাভধকার িঙ্ঘযনর সংখযােত প্রভতযবিযন এসব তথয উযি এযসযছ। প্রভতযবিযন আরও বিা হে, ‘েত ছে মাযস মিযশ ম ৌন হেরাভনর ভশকার হযেযছন আরও ১০৩
জন নারী।’ এভিযক নারী-ভশশু ভন াতক,
ষ
ধর্ক
ষ ও হতযাকারীযির শাজস্ত ভনজিত করাসহ ধর্ণষ ও ম ৌন ভনপীিযনর ভবরুযে প্রভতযরাধ আযিািন েযি মতািার আহ্বান
জাভনযেযছ সমাজতাভন্ত্রক মভহিা মফারাম, বাংিাযিশ মভহিা পভরর্ি ও বাংিাযিশ নারীমুজক্ত মকে।
পাঁভচশতম নারী ভন াতন
ষ
প্রভতযরাধ (ইোসভমন হতযা) ভিবস উপিযে মসামবার রাজধানীর জাতীে মপ্রস ক্লাব ও ভিনাজপুর মপ্রস ক্লাযবর সামযন আযোজজত মানববন্ধ্যন
বক্তারা এ আহ্বান জানান।
ইোসভমন হতযার পর মকযট মেযছ ২৪টট বছর। নারীর প্রভত সভহংসতা বরং ভিন ভিন মবযিই চযিযছ। এই কযরানা মহামাভরর মযধয নারী ভন াতন
ষ
মবযিযছ িোবহিাযব;
নারীযক ভন াতযনর
ষ
ধরনও মবযিযছ। ত্রাণ মিওোর কথা বযি বাভিযত মেযক ভনযে ধর্ণ,
ষ কযরানা মরােী তল্লাভশর নাযম ভকযশারী মমযেযক অপহরণ কযর েণধর্ণ,
ষ
মফসবুযক িাইি কযর স্ত্রীযক হতযা, নানািাযব নারীর প্রভত সভহংসতা িটাযনা হযচ্ছ! ভকন্তু অপরাধীরা বরাবযরর মযতাই পার মপযে াযচ্ছ ভবচাযরর হাত মথযক। আর এই
ভবচারহীনতার সংস্কৃভতই ভিন ভিন নারী ভন াতনযক
ষ
বাভিযে চযিযছ। মসইসযঙ্গ ুক্ত আযছ নারীর প্রভত পুরুর্তাভন্ত্রকতার িৃটষ্টিভঙ্গ।
বক্তারা আরও বযিন, ‘ধর্ণ,
ষ েণধর্ণ,
ষ ভপটটযে হতযা, ম ৌতু যকর কারযণ হতযা, এভসযে ঝিযস মিওো, ইন্টারযনযট ছভব ছভিযে ব্ল্যাকযমইি করাসহ বতষমাযন ভন াতযনর
ষ
ধরন মবযিযছ। ছে বছযরর ভশশু মথযক ৬০ বছযরর বৃো, ভশভেত-অভশভেত, ধনী-িভরি, সমতি বা পাহাযির আভিবাসী, সংখযািিু-সংখযাগুরু মকউই এ মথযক মরহাই
পাযচ্ছন না। েণধর্ণ,
ষ ধর্যণর
ষ
পর হতযাসহ অনযানয ভন াতযনর
ষ
হারও অনয সমযের মচযে মবভশ।’
United plan needed to reduce violence against women: Aroma Dutta (Prothom Alo, 24 August 2020)
Parliamentarian and activist Aroma Dutta said a united plan is needed to empower women and reduce repression and violence against them. She made
the observation at an online thematic dialogue on “Gender Equality and Women Empowerment: the normal is new, the violence not” in the capital on
Monday. DEVCOM managing director Hassan Imam moderated the programme. The dialogue was organised in the wake of rising violence against women.
According to the studies of various non-government organistions, violence against women has increased during the coronavirus pandemic which is raging
across the world. Aroma Dutta said the government, NGO, INGO and donors are all working separately and as a result the target to empower women and
ensure equality cannot be achieved. Referring to Latin America, she said the government, NGO and donors jointly make plans and work accordingly there.
“But in our country there are duplications and we cannot remove this. A lot of work yields no results, just a wastage of resources,” the parliamentarian said.
Underscoring the necessity of social transformation, Aroma Duttra said, “We do not talk with children and we do not give them time and this is creating
alienation.” The activist said gender budget is being allocated in every ministry but there is no monitoring system as to how the money is being spent. She
said there are good laws but those have to be made effective.
যবসশর োগ যেলিই সবিোর েোলে নো নোরী (িােোে ২৪ আগস্ট ২০২০)

অিাযবর কারযণ মািাসা ভশেক হাভফজুর রহমান অল্প বেযসই মমযে হাভফজা আক্তার আেশাযক ভবযে মিন রাজধানী ঢাকার িািবাযের ভবভসিাস ভেযটর বযবসােী
মভহউজিন মাভনযকর সযঙ্গ। ২০১৪ সাযির ১৭ জানুোভর তাযির ভবযে হে। ভবযের পর মথযকই ম ৌতু যকর জনয শারীভরক ভন াতন
ষ
কযরন মাভনক। চিভত বছযরর ১০ জুিাই
পাাঁচ িাখ টাকা ম ৌতু ক মচযে আবারও মারধর শুরু কযরন। ভন াতযনর
ষ
কারযণ হাভফজার েযিষ থাকা ভতন মাযসর ি্রুণ নষ্ট হযে াে। ওই সমে মুমূর্ু অবস্থাে
ষ
হাভফজাযকও ধানমজির ভনউ িাইফ হাসপাতাযি িভতষ করা হে। ১২ জুিাই মারা ান হাভফজা। তার বাবা কান্নাজভিত কযণ্ঠ এই প্রভতযবিকযক বযিন, 'আযে ভন াতযনর
ষ
কারযণ বারবার আমার কাযছ চযি এযিও চার বছর বেসী সন্তাযনর টাযন মস ভফযর াে। এবার আর আযসভন। মমযেটাযক মমযরই মফিি পার্ণ্ডটা।' এভিযক, ভন াতযনর
ষ
িটনাে িািবাে থানাে ১১ জুিাই হাভফজার বাবা বািী হযে মামিা করযিও প্রিাব খাটটযে মাভনকও জাভমন মপযে ান। এখন ভবভিন্নিাযব হুমভক ভিযে মামিা ভনষ্পভি
করার পাাঁেতারা করযছন মাভনক।
শুধু মাভনক মকন, নারী ভন াতন
ষ
প্রভতযরাযধ মিযশ অসংখয আইন থাকযিও মবভশরিাে মেযত্রই অপরাধীযির ভবচাযরর আওতাে আনা াযচ্ছ না। নযােভবচার মথযক বজিত
হযচ্ছন নারীরা। স্বামীর ভন াতযনর
ষ
ভশকার আযরক িুক্তযিােী সুবণা ষ (ছদ্মনাম) জানান, ভবচার মচযে আিািতপািাে িুরভছযিন ভতভন। আজ ভনম্ন আিািত মতা কাি উচ্চ
আিািযতর বারািা। ভনেভমত আইনজীবীযির কাযছ ধরনাও ভিযে াজচ্ছযিন। স্বামীর একাভধক অতনভতক সম্পযকষর কথা মজযনও িভবর্যৎ সন্তাযনর ভপতাযক মশাধরাযনার
সুয াে ভিযত মচযেভছযিন সুবণা।ষ অথচ মসই স্বামীর ভন াতযনই
ষ
তার েযিষ আসা ি্রুণ নষ্ট হযে াে। ভন াতক
ষ
স্বামীর ভবচার মচযে মামিাও কযরন। ভকন্তু েমতাসীন
িযির প্রিাব খাটটযে জাভমন ভনযে মনন ভ্রূণ হতযা মামিার আসাভম।
অনুসন্ধ্াযন মিখা াে, ভবচাযরর ধীরেভতর কারযণ নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
মামিার জট মকবিই বািযছ। এ সুয াযে অভধকাংশ আসাভম মামিার ভবভিন্ন প্রজিো চযাযিে
কযর উচ্চ আিািত মথযক জাভমন ভনযে মুক্ত হযে িুরযছন। এসব আসাভমর অযনযক প্রিাবশািী হওোে েভতগ্রস্ত নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
মামিার বািীযক হুমভক বা
অযথরষ প্রযিািন মিভখযে নাযজহাি করযছন। অযনযক সােয-প্রমাযণর িাটভত মমযন ভনযে আপস-মীমাংসাে বাধয হযচ্ছন। েত বছযরর মসযেম্বর প ন্ত
ষ সুভপ্রম মকাযটষ র
পভরসংখযান অনু ােী, মিযশর ভনম্ন আিািযত বতষমাযন এক িাখ ৬৫ হাজার ৩২৭টট নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
মামিা ভবচারাধীন। এর মযধয ৩৪ হাজার ২৩৩টট মামিা পাাঁচ
বছযরর অভধক সমে ধযর ভনষ্পভির অযপোে। এ ছািা উচ্চ আিািযতর ভনযিষযশ স্থভেত থাকা মামিার সংখযা এক হাজার ১৩৯টট।
নারীর অভধকার আিাযে মসাচ্চার সংেিন নারীপযের সবযশর্
ষ
এক েযবর্ণা প্রভতযবিযন বিা হযেযছ, নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন আইযন িাযের করা মামিাে ৯৮
িশভমক ৬৪ িাে আসাভম খািাস মপযে াযচ্ছ। সাজা হে মাত্র ১ িশভমক ৩৬ িাে আসাভমর।
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Rural

Five-year-old raped, one held in Jamalpur

(Dhaka Tribune, 25 August 2020)
A five-year-old child has reportedly been
raped by a local teenager in Jamalpur.
The incident took place Uttar para in
Lakshmir Char union under the Sadar
upazila around 8pm on Monday. The
child was admitted to the Jamalpur
General Hospital around 10pm following
the incident. Based on a complaint from
the girl’s father, police arrested the local
teenage boy for his alleged involvement
in the rape. According to the complaint,
the girl was home alone Monday night
when a neighbour’s son and his
accomplice lured her out and raped her
after taking her to the boy’s house.
Hearing the girl’s screams, when locals
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rushed to the scene, the duo fled.
Jamalpur Sadar police station Officer-inCharge (OC) Md Salemuzzaman said:
“Police detained the rape suspect after
receiving a complaint Monday night.
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নোঙ্গেলেোলে িোত বছলরর সশশু ধসর্ত
ি

ম াোনবমসান ২৬ আগস্ট, ২০২০)

Manabzami
n

কুভমল্লার নাঙ্গিযকাযট জাম্বুরা এবং
চকযিযটর মিাি মিভখযে িযরর মযধয
অযটাচািক হারুনুর রভশি (৩৫) প্রথম
মশ্রভণর ছাত্রী (৭)মক ধর্ণষ কযরযছ। মামিা
সূত্র উপযজিার আটটোবাভি পূবপািা
ষ
গ্রাযমর অযটাচািক হারুনুর রভশি একই
বাভির িভরি পভরবাযরর প্রথম মশ্রভণর এক
ভশোথীযক (৭) জাম্বুরা ও চকযিযটর মিাি
মিভখযে তার িযর মেযক ভনযে ধর্ণষ কযর।
পযর মমযেটট অসুস্থ হযে পিযি তার মাযক
িটনাটট জানাে। নাঙ্গিযকাট থানা অভফসার
ইনচাজষ (ওভস ) বখভতোর উজিন মচৌধুরী
বযিন, মমযেটটর োক্তাভর পরীো সম্পন্ন
কযর আিািযত জবানবজি মরকেষ করা হযব।
আসাভম মগ্রপ্তাযরর মচষ্টা চিযছ।
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াঠবোসিেোে সশশু ধর্ণলিষ্টোর
ি
অস ল োলগ
তরুণ যেপ্তোরম প্রথা আলেো ২৬ আগস্ট,

২০২০)
ভপযরাজপুযরর মিবাভিো উপযজিাে একটট
মমযেভশশুযক (৫) ধর্ণযচষ্টার
ষ
অভিয াযে
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এক তরুণযক মগ্রপ্তার কযরযছ পুভিশ।
েতকাি মঙ্গিবার রাযত উপযজিার একটট
বাজার মথযক ওই তরুণযক নাঈম (১৮)
মগ্রপ্তার করা হে। পুভিশ ও পাভরবাভরক সূযত্র
জানা মেযছ, েতকাি রাত নেটার ভিযক
ভশশুটট িযরর িরজার সামযন িাাঁভিযে ভছি।
এ সমে এক প্রভতযবশীর বাভিযত (নাঈযমর
মামাবাভি) মবিাযত আসা তরুণ ভশশুটটযক
চকযিট মিওোর কথা বযি িযরর পাযশ
মশৌচাোযর ভনযে ধর্ণযচষ্টা
ষ
কযরন। এ সমে
ভশশুটটর ভচৎকাযর প্রভতযবশীরা ছুযট এযস
ভশশুটটযক মশৌচাোর মথযক উোর কযরন।
এরপর নাঈম পাভিযে ান। প্রভতযবশীরা
ভবর্েটট পুভিশযক জানাযি পুভিশ রাত
১০টার ভিযক স্থানীে বাজার মথযক নাঈমযক
মগ্রপ্তার কযর।
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য ৌন সনেীিলনর অস ল োলগ ছোিেীগ
যনতোলে মুতোলেেোম াোনবমসান ২৬

আগস্ট, ২০২০)
ম ৌন ভনপীিযনর অভিয াযে কুভমল্লা িভেণ
মজিা ছাত্রিীযের সহ-সিাপভত জেনাি
আযবিীন জে (৪০) মক জুতাযপটা কযরযছন
একজন আওোমী িীে মনতা। মখাাঁজ ভনযে
জানা মেযছ, মজিা ছাত্রিীে মনতা জেনাি
আযবিীন জে একজন পল্লী ভচভকৎসক।
মচঙ্গাহাটা মচৌমুহনীযত তার বযজক্তেত মচম্বার
রযেযছ। েত মসামবার িুপুযর জে স্থানীে
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মাতৃছাো মযেি একাযেভমর ৪থ মশ্রভণর
ষ
একজন ছাত্রীযক ভনযজর মচম্বাযর মেযক
ভনযে ম ৌন ভনপীিন কযর বযি অভিয াে
ওযি। ওই ছাত্রীর ভপতার অভিয াযের
মপ্রভেযত িুপুর ২.৩০ ভমভনযট মচঙ্গাহাটা
মচৌমুহনীস্থ হুমােূযনর ওোকষশযপ বােমারা
িভেণ ইউভনেন আওোমী িীযের
সাংেিভনক সম্পািক ও ওোেষ মমম্বার রতন
মজুমিাযরর সিাপভতযত্ব এক সাভিশ জবিক
অনুটিত হে। জবিযক িািমাই উপযজিা
আওোমী িীযের সাংস্কৃভতক ভবর্েক
সম্পািক মাহবুবুর রহমান রযকট জেযক
জুতাযপটা কযরন।
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রোাগলে ২ াোদ্রোিো ছোিীলে আেলে যরলে
িোাঁিো িোসবম াোনবমসান ২৬ আগস্ট,

২০২০)
িক্ষ্মীপুযরর রামেযে মমা. মাভনক মহাযসন
(১৭) নাযমর এক বখাযট জুভথ আক্তার জান্নাত
ও তাছভিমা আক্তার নাযমর ৮ম মশ্রভণযত
পিুো ২ মািাসা ছাত্রীযক ভবযের প্রযিািযন
মফাযন বাভি মথযক মেযক ভনযে কুভমল্লা
মামার বাসাে মরযখ িুই পভরবাযরর কাছ
মথযক ৫০ হাজার টাকা চাাঁিা িাভবর
অভিয াে উযিযছ। সূযত্র জানা াে,
উপযজিার আইযেনের গ্রাযমর পাাঁচু
পাযটাোরী বাভির মিযিাোর মহাযসযনর
িাভেনা মমা. মাভনক (১৭) একই বাভির
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হাভছনা মবেযমর মমযে জুভথ আক্তার
জান্নাতযক ১৩ই আেস্ট বৃহস্পভতবার ভবকাযি
ভবযের প্রযিািযন মমাবাইি মফাযন পাশ্ববতী
ষ
সভমভতর বাজাযর ম যত বযি। এ সমে জুভথ
একই বাভির চা মিাকানিার আিমেীর
মহাযসযনর মমযে তাসভিমাযক সযঙ্গ ভনযে
বাভি মথযক মবর হযে াে। পযর মাভনক ২
ছাত্রীযক সভমভতর বাজার মথযক বািুো
মচৌমুহনী মথযক ঢাকাে ভনযে াে। ঢাকা
মথযক কুভমল্লা ভেযে মেৌভরপুযর মাভনযকর বি
মামা আযনাোযরর বাসাে মরযখ বাভিযত চযি
আযস। পযর ভবর্েটট জানাজাভন হযি
মাভনযকর মামানী পারিীন ওই িুই ছাত্রীযক
ভনযে ঢাকা ভমরপুর ইস্টান হাউজজং
ষ
বােতু ি
আহযেি ১৬/১২ একটট িািাবাসাে আটযক
রাযখ। এভিযক জুভথ ও তাসভিমার পভরবার
তাযির এভিক মসভিক খুজ
াঁ যত মেযি বাভির
মিযিাোর মহাযসন ওই িুই ছাত্রীর ভপতা ও
মাযের কাযছ কুভমল্লা মসনাবাভহনীর একটট
ক্লাযব আটক আযছ বযি মসখান মথযক
তাযির ছাভিযে আনযত পিাশ হাজার টাকা
িােযব বযি চাাঁিা িাভব কযর। একপ াযে
ষ
মিযিাোরযক এিাকার মিাকজন চাপ সৃটষ্ট
করযি েত ২৩মশ আেস্ট মসামবার
তাসভিমাযক ঢাকা মথযক এযন তার
োভেষোযনর কাযছ মপৌৌঁযছ হস্তান্তর করযিও
মশর্ খবর পাওো প ন্ত
ষ জুভথ আক্তার এখযনা
ঢাকার ভমরপুর ওই স্থাযন আটক রযেযছ।
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Rural

Decapitated bodies of two siblings found
in Brahmanbaria (Daily Star, 25 August

2020)
The decapitated bodies of two siblings
were found at their residence in
Bancharampur upazila of Brahmanbaria
last night. Police recovered the bodies of
Shipa Akter (14) and her brother Kamrul
Hasan (10), children of Saudi-returnee
Kamal Miah, from under two separate
beds of their house in Salimabad area
around 10:00pm yesterday, said Officerin-charge of Bancharampur Police
Station. Quoting the family, the OC said
victims' mother Hasina Akter went to
look for Kamrul as he was missing since
yesterday afternoon. When she returned
home, she found that her daughter Shipa
was missing from home as well, the
police officer said. Later, the bodies of
her two children were found under their
beds, he said. Assistant Superintendent
of Police (Nabinagar circle) Mokbul
Hossain told The Daily Star that they
were investigating the motive behind the
murders. The bodies were sent to
Brahmanbaria General Hospital morgue
for autopsy, he added.
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েোর্লণ্ডর েোণ্ড :

োইলে বেোৎেোর, যবোনলে

ধর্ণ!
ি ম েোলের েন্ঠ ২৫ আগস্ট, ২০২০)
Male

Child

3 years
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হভবেযের মাধবপুর উপযজিাে িুইভিযন
একই পভরবাযরর িুই ভশশু ধর্ণষ ও
বিাৎকাযরর অভিয াে পাওো মেযছ।
গুরুতর অবস্থাে িুই ভশশুযক হভবেে
আধুভনক মজিা সির হাসপাতাযি ভচভকৎসা
মিওো হযেযছ। স্থানীে সূযত্র জানা াে,
পাযশর িািাটটো অভি ুক্ত ভেোসউিীন
তািুকিার ওই এিাকার একটট কযাভমযকি
কম্পাভনযত চাকভর কযরন। মঙ্গিবার সকাি
১১টাে আব্দুি আজজযজর ৩ বছরযরর
মছযিযক িযর একা মপযে বিাৎকার কযরন
ভেোসউিীন। পযর ভশশুটট ভচৎকার করযি
আশপাযশর মিাকজন এযস উোর কযর
হভবেে আধুভনক মজিা সির হাসপাতাযি
ভনযে াে। এ ছািা েত ২২ আেস্ট
ভেোসউিীন (৪৫) আব্দুি আজজযজর
মমযেযক (৪) রাযত িযর একা মপযে ধর্ণষ
কযরন ভতভন। মাধবপুর থানার িারপ্রাপ্ত
কমকতষ
ষ া (ওভস ) জানান, অভিয াে িাযের
করযি আমরা বযবস্থা গ্রহণ করব। এভিযক
িটনার পর মথযকই ভেোস উিীন পিাতক
রযেযছন।
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াোিে বযবিোর প্রসতবোি েরোে স্কুেছোলির
আঙ্গুে েতিন ! ম েোলের েন্ঠ ২৫ আগস্ট,

২০২০)
োজীপুযরর কাভিোতকযর মািক বযবসাে
বাধা মিওো সাজজিুি ইসিাম নাযমর এক
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স্কুিছাযত্রর হাযতর িুটট আঙ্গু ি মকযট মফিার
অভিয াে পাওো মেযছ । থানাে িাযের করা
মামিা সূযত্র জানা াে, কাভিোতকর
উপযজিার মধাপাচািা ও রাখাভিোচািা
এিাকাে মািক বযবসাে বাধা মিওো এবং
মািযকর ভবরুযে কথা বিাে পরানযক
প্রাণনাযশর হুমভক ভিযে আসভছি মািক
কারবারীরা। এিাকার মািক ভবযরাধী কভমটটর
হযেও কাজ করভছি পরান। েতকাি
মসামবার িুপুযর উপযজিার মধাপাচািা
এিাকাে িা, চাপাভত, িাটি, রে ভনযে
স্কুিছাত্র সাজজিুি ইসিাম পরাযনর উপর
িিবি ভনযে হামিা চািাে মািক কারবাভর
ভনরব মহাযসন। হামিার একপ াযে
ষ কুভপযে
সাজজিুযির হাযতর িুইটট আঙ্গু ি মকযট
ভবজচ্ছন্ন কযর মফযি তারা। এসমে আযরা িুটট
আঙ্গু যির অযধক
ষ অংশ মকযট াে। পযর
তার োকভচৎকাযর মিাকজন এভেযে আসযি
তারা তাযক খুন করার হুমভক ভিযে চযি াে।
স্থানীেরা তাযক মুমূর্ু অবস্থাে
ষ
উোর কযর
োজীপুর শহীি তাজউজিন আহমি
মমভেকযাি কযিজ হাসপাতাযি িভতষ কযর।
কাভিোতকর থানার িারপ্রাপ্ত কমকতষ
ষ া (ওভস )
মযনাোর মহাযসন মচৌধুরী বযিন, এ িটনাে
কাভিোতকর থানাে একটট মামিা হযেযছ।
মামিার এজাহার িুক্ত আসাভম ভনরবযক
মগ্রপ্তার করা হযেযছ। বাকী আসাভমযির
মগ্রপ্তাযরর মচষ্টা চিযছ।
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৮ বছলরর সশশুলে যেলির যেোাঁিো ও হোতু সি
যেেো িৎ াোলেরম ইলিফোে ২৫ আগস্ট,

Ittefaq

২০২০)
চট্টগ্রাযমর পটটোে আট বছযরর এক ভশশু
কনযাযক মব্ল্ে ভিযে খুভাঁ চযে ও হাতু ভি ভিযে
ভপটটযে ভন াতযনর
ষ
অভিয াে পাওো মেযছ
সৎ মাযের ভবরুযে। ভরকশাচািক নাজজম
উজিন প্রথম স্ত্রী মারা াওোর পর পাযশর
এিাকার কভরম সওিােযরর মমযে ভনশু
আকতারযক ভবযে কযর। নাজজযমর প্রথম
সংসাযর এক মমযে ও এক মছযি রযেযছ।
ভিতীে স্ত্রীর রযেযছ নে মাযসর এক কনযা
সন্তান। সৎ মা ভনশু আকতার (২৫) প্রােই
মােশাযক ভন াতন
ষ
করত। িটনার ভিন
ভশশুটটর সারা শরীযর মব্ল্ে ভিযে খুভাঁ চযে এবং
হাতু ভি ভিযে ভপটটযে জখম কযর। তাছািা
শরীযর িাাঁযতর কামি বসাে। বাবা নাজজম
উজিন জাভনযেযছন, িটনার পর স্থানীেরা
মােশাযক উোর কযর পটটো হাসপাতাযি
িভতষ কযর।পটটো থানার ভেউটট অভফসার ও
উপ-পভরিশক
ষ মমাছােৎ তসভিমা
জাভনযেযছন, অভিয ােটট খভতযে মিযখ সৎ
মার ভবরুযে আইনেত বযবস্থা মনওো হযব।
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Abducted schoolgirl rescued (Daily Star,

24 August 2020)
Police rescued a schoolgirl from
Gunaigachh Union in Kurigram's Ulipur

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

upazila on Saturday, three days after her
abduction. They, however, failed to
arrest the prime accused in the case
Sohel Rana and his family members.
Sub Inspector (SI) Anisur Rahman of
Ulipur Police Station, also investigating
officer of the case, said, on secret
information, they went to Ulipur Upazila
Parishad premises on Saturday evening
and rescued the girl. Officer in Charge
(OC) of Ulipur Police Station said after
conducting the medical test the victim
girl was produced before Kurigram
Judicial Magistrate Court, which
recorded her statement under Sec 164,
yesterday afternoon. Later in the day,
Kurigram Women and Children
Repression Prevention Tribunal handed
the girl's custody to her parents, police
said, adding that they were continuing
drives to arrest the culprits as soon as
possible. According to the case, filed by
the girl's father, Sohel Rana and his men
entered the victim's house forcible and
picked up the girl on Thursday evening.
The following morning, victim's father
filed the case against 12 people,
including Sohel.
11 23 Aug 20
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ছোিী ধর্ণলিষ্টো
ি
: টেউেলরর সবরুলে াোােো

ম েোলের েন্ঠ ২৩ আগস্ট, ২০২০)
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ভসরাজেযের সিঙ্গাে ভিতীে মশ্রভণর
ছাত্রীযক (৮) ধর্ণযচষ্টার
ষ
অভিয াযের িটনাে
তার বাবা বািী হযে সিঙ্গা থানাে একটট
মামিা িাযের কযরযছন । পাভরবাভরক সূত্র
জানাে, শভনবার সকাি ১০টার ভিযক
স্কুিছাত্রী প্রভতভিযনর নযাে প্রাইযিট পরযত
াে প্রাইযিট ভশেক রমজান আিী (৫০)
বাভিযত। প্রাইযিট পিাযনার মাযঝ ওই
স্কুিছাত্রীযক অনয কযে মথযক পান বাভনযে
আনযত বযি। স্কুিছাত্রী ভশেযকর কথামযতা
অনয কযে ভেযে পান বানাজচ্ছি। এসমে
ভশেক মসখাযন প্রযবশ কযর জাপযট ধযর
ধর্যণর
ষ
মচষ্টা কযর। পযর স্কুিছাত্রী ভচৎকার
ভিযি তাযক মছযি মিে। পযর বাভি ভেযে
স্কুিছাত্রী তার মাযক সব িটনা বযি। রভববার
সকাযি স্কুিছাত্রীর বাবা ভশেকযক অভি ুক্ত
কযর সিঙ্গা থানাে মামিা িাযের কযরন।
12 23 Aug 20
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িরফযোশন হোিেোতোলে সশশু সশেোথী ধর্ণি
যিষ্টো াোােোে যেফতোর ২ম ইলিফোে ২৩

আগস্ট, ২০২০)
চরফযাশন উপযজিা সির হাসপাতাযি
ভচভকৎসাধীন অসুস্থ খািাযতা মবানযক মিখযত
আসা পিম মশ্রণী পিুো ১১বছর বেসী এক
ভশশু ভশোথীযক ধর্ণষ মচষ্টার অভিয াযে
মামিা হযেযছ। থানাে িাযেরকৃত মামিার
এজাহার এবং ভশশু ভশোথীর জানাে,
চরফযাশন হাসপাতাযি ভচভকৎসাধীন তার
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খািাযতা মবানযক মিখযত শভনবার ভবযকযি
খািার সযঙ্গ হাসপাতাযি এযস হাসপাতাযির
নবভনভমতষ িবযনর চতু থ তিা
ষ
িুযর মিখভছি।
এসমে অভি ুক্ত ভরপন তাযক একা মপযে
মুখ মচযপ ধযর হাসপাতাযির পিম তিার
৫১৭নং কযের সামযন ভনযে মলাযর শুইযে
ভরপন তাযক ধর্যণর
ষ
মচষ্টা চািাে। এসমে
অপর আসাভম তাভমম িটনাস্থযি মিাকজন
আযস ভকনা তা পাহািা মিে। ধর্ণষ মচষ্টাকাযি
ভশশুটট মজাযি ভচৎকার ভিযি িটনাস্থযি
চতু থ তিা
ষ
মথযক মিাকজন ছুযট আযস।
মিাকজযনর উপভস্থভত মটর মপযে অভি ুক্তরা
মকৌশযি পাভিযে াে। চরফযাশন থানার
অভফসার ইনচাজষ (ওভস ) মমা. মভনর মহাযসন
ভমো জানান, শভনবার রাযতই অভি ুক্ত ভরপন
ও তাভমমযক আটক করা হযেযছ।
13 23 Aug 20
Banglades
h Protidin

20 Aug 20

Police
Case

Female

Student

15 years

25 years
&
25 years

Raped

Neighbor

Rural

েুসিেোলা স্কুেছোিীলে ধর্লণর
ি
অস ল োলগ
িুই

ুবে আেে ম বোলেোলিশ প্রসতসিন ২৩

আগস্ট, ২০২০)
কুভিগ্রাযমর ফুিবািীযত ৯ম মশ্রভণর এক
ছাত্রীযক অপহরযণর পযর ধর্যণর
ষ
অভিয াযে িুই ুবকযক আটক কযরযছ
পুভিশ। পুভিশ জানাে, বৃহস্পভতবার রাযত
উপযজিার অনন্তপুর গ্রাযমর জহুরুি হযকর
বাভি মথযক ওই মমযেটটযক তু যি ভনযে াে
অপহরণকারীরা। এরপর শুিবার তার বাবা
বািী হযে ফুিবািী থানাে একটট সাধারণ
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োযেভর কযরন। ভনযখাাঁযজর ৩ ভিন পর
শভনবার রাযত তার স্বজনরা
অপহরণকারীযির আত্মীে বিভিটা
ইউভনেযনর একরামুি হযকর বাভি মথযক
ভকযশারীযক অসুস্থ অবস্থাে উোর কযর।
এরপর রভববার সকাযি অসুস্থ অবস্থাে
মমযেটটযক ফুিবািী থানাে ভনযে এযস পযর
ফুিবািী স্বাস্থয কমযেযক্স প্রাথভমক ভচভকৎসা
মিো হে। পযর পুভিশ অভি ান চাভিযে
রভববার িুপুযর অপহরণ ও ধর্যণর
ষ
িাযে
অভি ুক্ত িুই ুবক হুমােুন কবীর (২৫) ও
শামীম মহাযসন সুজন (২৫)আটক কযর।
14 23 Aug 20
Jugantor

9 Aug 20
Complain
to Court
13 Aug 20

Complai
n to
Court

Female

Student

14 years

26 years

Abducted
&
Raped

Neighbor

Rural

যিৌহোেীলত ছোিী ধর্লণর
ি
াোােো নো যনেোর
অস ল োগ ম ুগোন্তর ২৩ আগস্ট, ২০২০)

ভসরাজেযের মচৌহািী উপযজিাে
মািাসাছাত্রীযক অপহরণ ও ধর্যণর
ষ
অভিয াে উযিযছ স্থানীে িম্পট রভবউি
ইসিাম রভবর (২৬) ভবরুযে। এ িটনাে
থানাে মামিা না মনোর অভিয াে কযরযছন
ভিকটটযমর বাবা। পযর ১৩ আেস্ট
ভসরাজেে নারী ও ভশশু ভন াতন
ষ
িমন
ট্রাইবুযনাি-১ মামিা করা হে। ভিকটটযমর
পভরবার সূযত্র জানা াে, মচৌহািীর মিািজান
ইউভনেযনর িুেমষ চযর মািাসা পিুো অষ্টম
মশ্রভণর ছাত্রী প্রাইযিযট আসা- াওোর পযথ
িীিভিন
ষ
এিাকার মসরাজুি ইসিাযমর িম্পট
মছযি রভবউি ইসিাম রভব ম ৌন হেরাভন
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করত। ৯ আেস্ট সকাযি ওই ছাত্রী প্রাইযিট
পিযত াওোর সমে রভব মজার কযর
মাইযিাবাযস তু যি ভনযে ধর্ণষ কযর। ভিনির
ভন াতযনর
ষ
পর ভবকাযি রাজধানীর ভমরপুর-১
মাজাযরর কাযছ মফযি াে। মমযেটটর
পভরবার এক মভহিার মাধযযম এ িটনা
জানযত মপযর ভিকটটমযক উোর কযর
ভচভকৎসা মিে। ১০ আেস্ট মচৌহািী থানাে
মামিা করযত মেযি ওভস মামিা ভনযত
অস্বীকার কযরন এবং আিািযত মামিা
করার পরামশ মিন।
ষ
এভিযক মচৌহািী থানার
ওভস রাযশিুি ইসিাম ুোন্তরযক জানান,
মামিা না মনোর অভিয াে অসতয। তযব
শুযনভছ মকাযটষ মামিা হযেযছ, এখনও
কােজপত্র হাযত আযসভন। মকাযটষ র অেষার
মপযি তিন্ত কযর মিার্ীযির ভবরুযে
আইনানুে বযবস্থা মনো হযব।
15 27 Aug 20
Naya
Digantha

Case file
27 Aug 20

Police
Case

Female

Student

Not
Not
available available

Sexual
Harassme
nt

Neighbor

Rural

আগগেঝোিোে স্কুেছোিীলে য ৌন হেরোসনর
াোােোে বেোলে যেফতোর ( নেো সিগন্ত, ২৭
অগোস্ট ২০২০)

বভরশাযির আতেিঝািাে এক স্কুিছাত্রীযক
ম ৌন হেরাভনর মামিাে ইমরান ফভকর নাযম
এক বখাযটযক মগ্রফতার কযরযছ পুভিশ।
পুভিশ সূযত্র জানা মেযছ, উপযজিার বাকাি
গ্রাযমর প্রবাসী এক বযজক্তর স্কুি পিুো
মমযেযক স্কুযি আসা াওোর পযথ িীিভিন
ষ
ধযর ম ৌন হেরাভন কযর আসভছি একই
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এিাকার জইনজিন ফভকযরর বখাযট মছযি
ইমরান ফভকর। ম ৌন হেরাভনর কারযণ ওই
স্কুিছাত্রীর মিখা-পিা বযন্ধ্র পযথ।
ইমরানযক ম ৌন হেরাভন মথযক ভবরত থাকার
জনয তার পভরবাযরর কাযছ অভিয াে ভিযেও
মকাযনা কাজ হেভন, বরং তার ম ৌন হেরাভনর
মাত্রা আযরা মবযি াে। এ িটনাে
বৃহস্পভতবার সকাযি ওই স্কুিছাত্রীর মা
ভশউিী মবেম থানাে ম ৌন হেরাভনর
অভিয াযে মামিা িাযের কযরন।
16 28 Aug 20
Manabzami
n

25 Aug 20

Police
Case

Female

Child

8 years

Not
available

Raped

Neighbor

Rural

তোসহরেুলর সশশুলে েোশসবে সন োতন,
ি
যেপ্তোর ১ (াোনবমসান, ২৮ অগোস্ট

২০২০)
সুনামেযের তাভহরপুযর ৮ বছযরর এক ভশশু
পর পর ভতনবার ধর্যণর
ষ
ভশকার হওোর
অভিয াে পাওো মেযছ। অভিয াযের পর
পরই পুভিযশর একটট টটম অভি ান চাভিযে
জহুর ভমো নাযম এক ধর্কযক
ষ
মগ্রপ্তার
কযরযছ। ধর্ক
ষ জহুর ভমো ভতন সন্তাযনর
জনক। পুভিশ ও ভিকটটম পভরবার সূযত্র
জানা াে, ধর্ক
ষ জহুর ভমোর বাভির পাযশই
ভশশুটটর বাভি। এর সুবাযি ভশশুটটযক
সুযকৌশযি িুি বুজঝযে পর পর ভতনবার মস
তার ভনজ িযর ভনযে ধর্ণষ কযর। মঙ্গিবার
ভশশুটটযক আবার একই কােিাে ধর্ণষ করা
হযি ভশশুটট তার মাযক মোপনাযঙ্গ বযথা
হওোর ভবর্েটট জানাে। এক প াযে
ষ ভশশুটট
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তার মাযক জানাে, জহুর ভমো তাযক ভবভিন্ন
সমে প্রযিািন মিভখযে ভতনবার ধর্ণষ
কযরযছ। তখন ধভর্তার
ষ
মা ভবর্েটট থানাে
অবেত করযি পুভিশ িুত অভি ান চাভিযে
পাশ্ববতী
ষ
ভবশ্বম্ভরপুর থানার োমাইতিা
নামক স্থান মথযক ধর্ক
ষ জহুর ভমোযক
মগ্রপ্তার কযর।

17 28 Aug 20
Ittefaq

28 Aug 20

Police
Case

Female

Student

13 years

Not
available

Attempt
to murder

Neighbor

Urban

েুেনোে টঠেোিোলরর যছোিো গুসেলত র্ষ্ঠ
যশ্রসণর ছোিী গুসেসবে, অস্ত্র মব্দ (

ইলিফোে, ২৮ অগোস্ট ২০২০)
খুিনাে টিকািাযরর মছািা ভপস্তযির ফাাঁকা
গুভিযত িাভমো (১৩) নাযম র্ি মশ্রভণর এক
স্কুিছাত্রী গুভিভবে হযেযছ। শুিবার (২৮
আেস্ট) মবিা ১১টার ভিযক নেরীর
ভমস্ত্রীপািা আরাফাত জাযম মসজজযির
সামযন এ িটনা িযট। স্থানীে এিাকাবাসী
জানাে, ভমস্ত্রীপািার বাভসিা টিকািার মশখ
ইউসুফ আিী নেরীর বাবু খান মরাযের
সংস্কাযরর কাজ মপযেযছন। এই কাজটট
মনওোর জনয কযেকজন সন্ত্রাসী মবশ
কযেকভিন ধযর তাযক চাপ ভিযচ্ছ। তারা
শুিবার মবিা ১১টার ভিযক ইউসুফ আিীর
বাভিযত ভেযে তাযক হুমভক মিে। এ সমে
ইউসুফ আিী সন্ত্রাসীযির িেয কযর তার
িাইযসন্স করা ভপস্তি ভিযে ২ রাউি গুভি
মছাযি। এর একটট গুভি িেযভ্রষ্ট হযে
ভবপরীত ভিযকর বাভির মেযট িাাঁভিযে থাকা
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স্কুি ছাত্রী িাভমোর বাম পাযের উপযরর
অংযশ ভবে হে। এযত মস অযচতন হযে
পযি। িুত তাযক উোর কযর খুিনা
মমভেকযাি কযিজ (খুযমক) হাসপাতাযির
সাজষাভর ভবিাযে িভতষ করা হে। এ ভবর্যে
খুিনা মমযট্রাপভিটন পুভিযশর (মকএমভপ)
মুখপাত্র ও উপ-পুভিশ কভমশনার কানাই
িাি সরকার বযিন, পুভিশ ভবর্েটট তিন্ত
করযছ। ফযি এ ভবর্যে মকাযনা মন্তবয করা
াযচ্ছ না।
18 29 Aug 20
Kaler
Kantho

29 Aug 20

Police
Case

Female

Child

10 years
8 years
6 years

25 years

Human
Traffickin
g

Neighbor

Urban

৩ সশশুিহ যছলেধরো আেে (েোলের েণ্ঠ,

২৯ অগোস্ট ২০২০)
নরভসংিীর রােপুরা মপৌর এিাকার
পজিমপািা মথযক ভতন কনযা ভশশুযক
একটট ইজজবাইযক তু যি ভনযে াজচ্ছি এক
বযজক্ত। ইজজবাইকটট মপৌর এিাকার হভরপুর
মপৌৌঁছাযনার পর ভশশুযির ভচৎকাযর পথচারী
ও স্থানীেযির সযিহ হে। পযর ওই বযজক্তযক
মছযিধরা সযিহ আটযকর পর স্থানীেরা
মারধর কযর থানাে মসাপিষ কযর।
আটককৃত ওই বযজক্ত জানান, তার নাম
মসাযহি ভমো (২৫)। খবর মপযে ওই ভতন
ভশশুর বাবা-মা এযস তাযির সন্তানযির ভনযে
মেযছন। উোরকৃত ভশশুরা হযিা, মপৌর
এিাকার পজিমপািার ইজজবাইক চািক
নেন ভমোর মমযে ভবথী (১০), বািশা ভমোর
মমযে আভিবা (৮) ও হাভিম ভমোর মমযে ঝু মা
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(৬)। ভশশু ভবথী বযিন, প্রথযম ওই মিাক
আমাযক জজজ্ঞাসা কযরন আভম নেযনর
মমযে ভকনা। উিযর আভম হযাাঁ বভি। ভতভন
জানান, িািা বাবি বাবা তার কাযছ ২০০
টাকা পাযব। মসই টাকা মফরত মিওোর কথা
বযি একটট ইজজবাইযক কযর আমাযকসহ িুই
খািাযতা মবানযক তু যি ভনযে াজচ্ছি। ভকছু
িূযর াওোর পর আমরা িযে ভচৎকার শুরু
কভর। তারপর আশপাযশর মিাকজন এযস
োভি থাভমযে তাযক আটক কযর।

ARTICLE
াোঝরোলত য লি আলি েোন্নোর আওেোম ( প্রথা আলেো ২৮ অগোস্ট ২০২০)
মোপযন বািযভববাহ ভিযত ভকযশারীটটযক (১৩) ভনযে আসা হে মামাবাভিযত। মোপনীেতার সযঙ্গ চযি ভবযের আযোজন। ভকন্তু মাঝরাযত মিযস আযস কান্নার আওোজ।
মহল্লার মিাকজন মখাাঁজ ভনযে জানযত পাযরন ভকযশারীর অমযত ভবযের আযোজন চিযছ। পযর ভবর্েটট প্রশাসনযক জানাযনা হে। শাজস্ত মিওো হে িুো কাজজ ও কযনর
িুই মামাযক। েতকাি বৃহস্পভতবার েিীর রাযত মেমনভসংযহর নািাইি মপৌরসিাে এ িটনা িযট। আজ শুিবার মহল্লাে ভেযে অন্তত ভতনজযনর সযঙ্গ কথা হে এই
প্রভতযবিযকর। তাাঁরা জানান, বযরর (২৩) বাভি নািাইি উপযজিার অরণযপাশা গ্রাযম। ভকন্তু কযনর বাভির মকউ নািাইযির বাভসিা নন। কযনর বাভি মনত্রযকানাে। প্রশাসন
খবর মপযে এযস ভবযের আযোজন বন্ধ্ কযর। তখন ভনকাহ ভনবন্ধ্ক (কাজজ) আবুি হাযসমযক (৫৫) মজরা করযি ভতভন িুো কাজজ বযি প্রমাভণত হে। তাাঁর কাছ মথযক
ভনকাহ ভনবন্ধ্যনর একটট বই উোর করা হে। ভতভন বাাঁশহাটট এিাকাে ভনযজযক ভনকাহ ভনবন্ধ্ক (কাজজ) বযি পভরচে ভিযতন। অথচ বাাঁশহাটটযত এই নাযম মকাযনা কাজজ
মনই।
ভবযের আসযর ভ্রামযমাণ আিািত িুো কাজজযক এক মাযসর কারািণ্ড ও বািযভববাহ আযোজন করাে কযনর িুই মামাযক ১৫ ভিন কযর ভবনা শ্রম কারািণ্ড মিন। আিািত
পভরচািনা কযরন উপযজিা ভনবাহী
ষ কমকতষ
ষ া (ইউএনও) ও ভনবাহী
ষ মযাজজযেট মমা. এরশাি উজিন। নািাইি মযেি থানাে ম াোয াে কযর জানা াে, আজ শুিবার
িুপুযর িণ্ডপ্রাপ্ত ভতনজনযক কারাোযর পািাযনা হযেযছ।
ইউএনও এরশাি উজিন প্রথম আযিাযক আরও বযিন, নািাইযি মকাযনা বািযভববাহ ভনবন্ধ্ন করযত মিওো হযব না। ২৬ আেস্ট উপযজিা প্রশাসযনর সযঙ্গ ভনকাহ ও
তািাক ভনবন্ধ্কযির এক সিাে ভবর্েটট তাাঁযির জাভনযে মিওো হযেযছ।
Delinquent youths of a delinquent society (BY Tasneem Tayeb, Daily Star, opinion, 26 August 2020)

Children, like adults, can get embroiled in conflicts with the law. When juveniles commit criminal offences, they are placed in Juvenile Development Centres
(JDC) rather than jails, where constructive counselling is supposed to be provided so that they realise their mistakes and come out of these centres better
human beings. The reality of these JDCs, as perhaps one would expect, is pretty different. The recent grisly murder of three young boys in the Jashore
Juvenile Development Centre has brought into limelight the country's struggles with ensuring protection of child offenders in the so-called juvenile correction
centres. Naeem Hossain, Parvez Hasan Rabbi and Rasel alias Sujon—three juvenile inmates of the Jashore JDC, along with some other inmates—were
tortured by the officials and other inmates of the JDC so brutally that they succumbed to the injuries on the same day. Their mouths were stuffed with
towels and hands were pulled out of the iron bars, while they were being beaten with cricket stumps, rods and sticks. The pain was so brutal that these
boys were said to have fainted. And when they regained consciousness, they were subjected to a fresh round of beating. And why? According to media
reports, apparently one of the boys—Hridoy, who also happens to be a barber—failed to comply with the correction centre's head of security Nur Islam's
order to cut his hair, which led to two bouts of scuffles—the second leading to the death of the three juvenile inmates, triggering public wrath.
Legal Aspects of Juvenile Delinquency & Justice (By Md. Zakir Hossain, Daily Sun, 25 August 2020)

Bangladesh has a population of almost 180 million and almost half of the population are children. The demography of Bangladesh consists of 13% of the
population under 5 years, 38% under 15 years and 47% under 18 years of age as according to government statistics of 2007. In Bangladesh, now Juvenile
gang culture has increased tremendously due to getting technology and mobile phone, narcotics, arms, crime with political groups, sexual orientation and
harassment, cyber crime, video games, social media etc. Juvenile gangs are available in Dhaka, Chattogram and other cities and almost every day they
are reported in dailies & electronic media about some brutal crimes and events. Due to their young age, children who come in conflict with the law (offenders)
may not possess the maturity to understand the legality and consequence of their acts and they should not be exposed to the company of adult offenders
since that is likely to have a negative impact on them. In response to establish a sound justice system for children, Bangladesh has enacted the Children
Act-2013 which is known as “Shishu Ain, 2013”. It has been enacted for the purpose of implementing the United Nations Convention on the Rights
of the Child (CRC).
সশশু উন্নেন: িললশোধন যেলেরই িললশোধন িরেোর মলিসেনো যহোলিন, িােোে, ২৪ আগস্ট ২০২০)

সিয-মানভবক সমাজ েিযত আমাযির ম এত আকুভত, তা ভক অরযণয মরািন হযেই থাকযব? সম্প্রভত যশার ভকযশার উন্নেন মকযে কতৃপ
ষ যের ভন াতযন
ষ
ভতন
ভকযশাযরর মৃতুয এবং আরও ১৫ জনযক ভপটটযে গুরুতর আহত করার ম খবর সংবািমাধযযম উযি এযসযছ, তা ম মকাযনা শুিযবাধসম্পন্ন মানুর্যক ভবচভিত-উভিিস্তভম্ভত না কযর পাযর না। সংবািমাধযযমই প্রকাশ, প্রথমভিযক কতৃপ
ষ ে এ িটনাযক ভকযশারযির িুই ে্রুযপর মযধয সংিযর্রষ পভরণভত ভহযসযব বণনা
ষ করযিও মূি রহসয
মবভরযে আসযত সমে িাযেভন। এমন ববযরাভচত
ষ
িটনার ভনিা জানাযনার িার্াও জানা মনই। শুধু প্রশ্ন একটাই- মূিযযবাযধর অবেযের মকান প াযে
ষ ভেযে এই সমাজ
মিযকযছ!
এই বীিৎসতার উৎস সন্ধ্ান িযম প্রভতকার ভনজিত করা ম মন, মতমভন সংযশাধনাোরগুযিার সংযশাধনও সমিাযবই জরুভর। মিযশ ম এমন িটনা এই প্রথম িযটযছ,
তা নে। এর আযে োজীপুযরর টঙ্গীযত অবভস্থত ও যশাযরর ওই মকযেই ভনপীিন-ভন াতযনর
ষ
িটনা িযটভছি। ভবজিত না হযে পাভর না ম , ১৫ আেস্ট জাতীে মশাক
ভিবস পািন উপিযে কতৃপ
ষ যের একটট প্রস্তুভতমূিক জবিযক িাভেত্বশীিরা যশার ভশশু উন্নেন মকযে এর আযে সংিটটত মারামাভরর জনয অভি ক্ত
ু ভকযশারযির
তাভিকা জতভর কযর ভপটুভন মিওোর ভসোন্ত ভনযেভছি। মশর্ প ন্ত
ষ এমন ভপটুভনই তারা ভিি; তরতাজা ভতনটট প্রাণ মকযি মনওোর পাশাপাভশ কযেকজনযক গুরুতর

আহত করি! ইযতামযধয িটনার তিযন্ত িুটট কভমটট েিন করা হযেযছ, িাভেত্বশীি কযেকজনযক বভহস্কার ও আটক কযর ভরমাযি মনওো হযেযছ। আশা করব,
মকাযনািাযবই ম ন ভবর্েটট একটট প াযে
ষ ভেযে মথযম না াে। মিার্ীযির িণ্ড ম ন ভনজিত হে।
সযচতন মহিমাযত্রই জানা আযছ, বাংিাযিযশর ভশশু আইন-২০১৩ অনু ােী, ১৮ বছর বা এর কম বেসী ভশশু-ভকযশারযির ভবরুযে অপরাযধর প্রমাণ পাওো মেযি
তাযির মজযি বা কারাোযর না পাটিযে ভশশু উন্নেন মকযে পািাযত হযব। এর মূি উযিশয, াযত তারা সংযশাভধত হযে স্বািাভবক জীবযন ভফরযত পাযর। অতযন্ত মমস্পশী
ষ
হযিা ম , াযির ওপর অপরাধী ভকযশারযির সংযশাধন করার, জনভতক ভশো ভিযে আযত্মান্নেন কযর সমাযজর মূি মরাযত ভফভরযে মিওোর িাভেত্ব ভছি, তারাই হন্তারক
হযে িাাঁিাযিন! সংবািমাধযম ও আইনশৃঙ্খিা বাভহনীর সূযত্র এই িটনার ম ভববরণ প্রকাশ মপযেযছ তা শুধু উযিেজনকই নে, মরামহর্কও।
ষ
মকউ 'অপরাধ' করযি
আইন অনু ােী শাজস্ত হযত পাযর। ভকন্তু কাউযক হতযার অভধকার মতা কাযরারই মনই।
আইন ও িোসেশ যেলের প্রসতলবিন: ছে াোলি যিলশ ধর্লণর
ি
সশেোর ৬০১ নোরী-সশশু( িােোে, ২৪ আগস্ট ২০২০)

চিভত বছযরর জানুোভর মথযক জুন প ন্ত
ষ ছে মাযস মিযশ ধর্যণর
ষ
ভশকার হযেযছন ৬০১ জন নারী ও ভশশু। এর মযধয একক ধর্যণর
ষ
ভশকার ৪৬২ জন এবং িিবে
ধর্যণর
ষ
ভশকার হযেযছন ১৩৪ জন। এই সমযে মিযশ নারী ভন াতযনর
ষ
ভবচাযরর হার মাত্র ৩ শতাংশ। মসামবার আইন ও সাভিশ মকযের চিভত বছযরর ছে মাযসর
মানবাভধকার িঙ্ঘযনর সংখযােত প্রভতযবিযন এসব তথয উযি এযসযছ। প্রভতযবিযন আরও বিা হে, ‘েত ছে মাযস মিযশ ম ৌন হেরাভনর ভশকার হযেযছন আরও ১০৩
জন নারী।’ এভিযক নারী-ভশশু ভন াতক,
ষ
ধর্ক
ষ ও হতযাকারীযির শাজস্ত ভনজিত করাসহ ধর্ণষ ও ম ৌন ভনপীিযনর ভবরুযে প্রভতযরাধ আযিািন েযি মতািার আহ্বান
জাভনযেযছ সমাজতাভন্ত্রক মভহিা মফারাম, বাংিাযিশ মভহিা পভরর্ি ও বাংিাযিশ নারীমুজক্ত মকে।
পাঁভচশতম নারী ভন াতন
ষ
প্রভতযরাধ (ইোসভমন হতযা) ভিবস উপিযে মসামবার রাজধানীর জাতীে মপ্রস ক্লাব ও ভিনাজপুর মপ্রস ক্লাযবর সামযন আযোজজত মানববন্ধ্যন
বক্তারা এ আহ্বান জানান।
ইোসভমন হতযার পর মকযট মেযছ ২৪টট বছর। নারীর প্রভত সভহংসতা বরং ভিন ভিন মবযিই চযিযছ। এই কযরানা মহামাভরর মযধয নারী ভন াতন
ষ
মবযিযছ িোবহিাযব;
নারীযক ভন াতযনর
ষ
ধরনও মবযিযছ। ত্রাণ মিওোর কথা বযি বাভিযত মেযক ভনযে ধর্ণ,
ষ কযরানা মরােী তল্লাভশর নাযম ভকযশারী মমযেযক অপহরণ কযর েণধর্ণ,
ষ
মফসবুযক িাইি কযর স্ত্রীযক হতযা, নানািাযব নারীর প্রভত সভহংসতা িটাযনা হযচ্ছ! ভকন্তু অপরাধীরা বরাবযরর মযতাই পার মপযে াযচ্ছ ভবচাযরর হাত মথযক। আর এই
ভবচারহীনতার সংস্কৃভতই ভিন ভিন নারী ভন াতনযক
ষ
বাভিযে চযিযছ। মসইসযঙ্গ ুক্ত আযছ নারীর প্রভত পুরুর্তাভন্ত্রকতার িৃটষ্টিভঙ্গ।
বক্তারা আরও বযিন, ‘ধর্ণ,
ষ েণধর্ণ,
ষ ভপটটযে হতযা, ম ৌতু যকর কারযণ হতযা, এভসযে ঝিযস মিওো, ইন্টারযনযট ছভব ছভিযে ব্ল্যাকযমইি করাসহ বতষমাযন ভন াতযনর
ষ
ধরন মবযিযছ। ছে বছযরর ভশশু মথযক ৬০ বছযরর বৃো, ভশভেত-অভশভেত, ধনী-িভরি, সমতি বা পাহাযির আভিবাসী, সংখযািিু-সংখযাগুরু মকউই এ মথযক মরহাই
পাযচ্ছন না। েণধর্ণ,
ষ ধর্যণর
ষ
পর হতযাসহ অনযানয ভন াতযনর
ষ
হারও অনয সমযের মচযে মবভশ।’
‘বোেযসববোহাুক্ত’ িেীেুলর এে িপ্তোলহ িুটে বোেযসববোহ(প্রথা আলেো ২৫ আগস্ট ২০২০)

টাঙ্গাইযির ‘বািযভববাহমুক্ত’ সখীপুর উপযজিার কাভিো ইউভনেযনর একটট গ্রাযম এক সপ্তাযহর বযবধাযন িুই স্কুিছাত্রীর ভবযে হযেযছ। এ িটনাে আজ মঙ্গিবার
ইউভনেন পভরর্যির (ইউভপ) মচোরমযানযক কারণ িশাযনার
ষ
ভচটি ভিযেযছন উপযজিা ভনবাহী
ষ কমকতষ
ষ া (ইউএনও)। কাভিো ইউভপর মচোরমযান কামরুি হাসান িুপুযর
মনাটটশটট মপযেযছন। বািযভববাহমুক্ত উপযজিাে এ িটনা কীিাযব িটি, মনাটটযশ তার জবাব চাওো হযেযছ। এ জনয মচোরমযানযক ভতন কা ভিবস
ষ
সমে ভিযেযছন

ইউএনও আসমাউি হুসনা। সখীপুরযক আযেই বািযভববাহমুক্ত মিার্ণা করা হযেযছ। মসখাযন ওই িুটট ভবযে কীিাযব হযিা, তাাঁর বযাখযা মচযে ইউভপ মচোরমযানযক ভচটি
মিওো হযেযছ। আসমাউি হুসনা, ইউএনও, সখীপুর, টাঙ্গাইি জানযত চাইযি ইউভপ মচোরমযান কামরুি হাসান বযিন, ‘বািযভববাহ কখযনা িটা কযর হে না, মোপযনই
হে। মকউ মমযেযক মোপযন ভবযে ভিযি মস িাে মতা আমার না। আভমও সংভশ্লষ্ট ইউভপ সিসযযক কারণ িশাযনার
ষ
মনাটটশ মিব।’
ইউভপর ৬ নম্বর ওোযেষর সিসয মজজবর রহমান ফভকর বযিন, ওই িুটট বািযভববাহ সম্পযকষ ভতভন ভকছু জানযতন না। তযব মখাাঁজ ভনযে ভতভন িটনার সতযতা খুযাঁ জ
মপযেযছন। প্রশাসযনর কযিারতার কারযণ ভবযে িুটট মোপযন হযেযছ। স্থানীে বাভসিা সূযত্র জানা াে, ওই িুই ছাত্রীর বাভি ভবন্নরীপািা গ্রাযম। তারা বিচওনা
উচ্চভবিযািযের নবম মশ্রভণর ভশোথী। ১৫ ও ২৩ আেস্ট তাযির ভবযে হে। পাযশর িািুকা উপযজিার উথুরা ইউভনেযনর ভনকাহ মরজজোর (কাজজ) নুরুজ্জামান ভবযে
িুটট ভনবন্ধ্ন কযরন। তযব কাজজ নুরুজ্জামান ভবযে িুটট ভনবন্ধ্যনর ভবর্েটট অস্বীকার কযরযছন।
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