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1 22 Aug 20 
 
Prothom Alo 

22 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years 45 years Murdered Husband Urban স্ত্রীকে আবাসিে হ াকেকে হেকে সিকে 

েুসিকে  ত্যা, স্বামী আেে(প্রথম 

আকো, ২২ আগস্ট ২০২০) 

সি কত্র স্বজকিরা বেকেি, দীর্ ঘসদি 

প্রবাকি থাোর ির িম্প্রসত্ হমা. সরিি 

(৪৫) হদকে হেকরি। ত্াাঁর িকে স্ত্রী 

হরেমী আক্তাকরর  (৩০)  িম্পেঘ ভাকো 

সেে িা। স্বামীর িকে বসিবিা িা 

 ওোে হরেমী গত্ দইু বের ধকর 

িরসিিংদী ে করর সবোিদী ম ল্লার 

এেটে ভাড়া বাসড়কত্ থােকত্ি। এই 

দম্পসত্র দটুে িন্তাি আকে। িুসেে 

বেকে, েসিবার হবো ১১োর সদকে 

স্বামী হমা. সরিি িবীিগর হথকে একি 

স্ত্রীকে হোি েকর ে করর আবাসিে 

হ াকেে আে মামুকি হেকত্ বকেি। 

স্বামীর েথামকত্া সত্সি দিুুর ১২োর 

সদকে হিখাকি োি। হ াকেেটের ৫ম 

ত্োর ১৭ িম্বর েকে দজুকির মকধয 

েথা-োোোটে  ে। এেিে ঘাকে 

ধারাকো অস্ত্র সদকে স্ত্রীকে েুসিকে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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জখম েকরি সরিি। এে হ াকেে বে 

েকের দরজার সিচ সদকে রক্ত হবর 

 কত্ হদকখ েত্ত ঘিেকে জািাে। িকর 

হ াকেে েত্ত ঘিে িরসিিংদী মকেে 

থািাে খবর সদকে হরেমীকে উদ্ধার 

েকর িদর  ািিাত্াকে হিওো  ে। 

 ািিাত্াকে হিওোর িকথ অসত্সরক্ত 

রক্তেরকে ত্াাঁর মতত্য য  ে। এ র্েিাে 

সরিিকে আেে েকরকে িুসেে। 

2 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 9 years Not 
available 

Atempt to 
rape 

Father Rural সিজ হমকেকে ধর্ ঘেকচষ্টার অসভকোকগ 

বাবা হেপ্তার (োকের েণ্ঠ, ২২ আগস্ট 

২০২০) 

হেরিুকরর িেো উিকজোর 

চন্দ্রকোিা ইউসিেকির বাসেোদী োকম 

সিকজর ৯ বের বেিী হমকেকে 

ধর্ ঘেকচষ্টার অসভকোগ িাওো হগকে 

বাবার সবরুকদ্ধ। এ র্েিাে সেশুটের মা 

িাসিমা হবগম বাদী  কে অসভকোগ 

দাকের েকরি। গত্োে শুক্রবার 

চন্দ্রকোিা িুসেে ত্দন্ত হেকন্দ্র এ 

অসভকোগ েকরি সেশুটের মা। 

অসভকোগ হিকে অসভেুক্তকে হেপ্তার 

েকরকে িুসেে। আকগও হবে 

েেেবার ধর্ ঘেকচষ্টা েরকে িসরবাকরর 

িে হথকে ত্াকে িত্েঘ েরা  কেসেে 

বকে জািাি মামোর বাদী। চন্দ্রকোিা 

ত্দন্ত হেকন্দ্রর ইিচাজঘ অসেিার  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947933
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947933


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 

জািাি, ধর্ ঘেকচষ্টার অসভকোগ হিকে 

ত্াকে হেপ্তার েরা  কেকে।  

3 22 Aug 20 
 
Bangla 

21 Aug 20 Female Female Housewife 40 years Not 
available 

Murdered Husband Rural র্ুমাকত্ োওোর আকগ দাকের হোকি স্ত্রীকে 

খুি (বািংো, ২২ আগস্ট ২০২০) 

কুড়িগ্রামের ফুলবািীমে পাড়রবাড়রক 
কলমের জেমর দা ড়দমে কুড়পমে স্ত্রীমক 
েেযার অড়িম াগ উমেমে স্বােীর ড়বরুমে। 
স্থানীেরা ঘােক স্বােী নজের জোমেনমক 
আটক কমর পুড়লমে জোপদদ কমরমে। 
ড়নেে গেৃবধূর নাে আমনাোরা জবগে 
( ৪০) । ড়েড়ন ওই গ্রামের েৃে েেুর আলীর 
জেমে। পুড়লে ও এলাকাবােী োনান,  
শুক্রবার রামের খাবার জেমে ঘুোমে 
 াওোর েেে দুই স্বােী- স্ত্রীর েমধয 
বাকড়ববামদর এক প দামে স্বােী নজের 
জোমেন ড়িপ্ত েমে ঘমর থাকা দা ড়দমে 
োর স্ত্রী আমনাোরা জবগমের ঘামি জকাপ 
োমরন। এমে ঘটনাস্থমলই োরা  ান 
আমনাোরা জবগে। পমর গ্রােবােী ও 
পড়রবামরর জলাকেন ঘােক নজের 
জোমেনমক আটক কমর পুড়লমে জোপদদ 
কমর।  

4 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Aug 20  News 
Report 

Female Student 15 years Not 
available 

Suicide 
& 
 
Torture 

Family Rural হজার েকর সবকে হদওোে 

েকেজোত্রীর আত্ম ত্যা(োকের েণ্ঠ, 

২২ আগস্ট ২০২০) 

বরগুিার ত্ােত্েীকত্ হজার েকর 

বােযসবকে হদওোর োরকে আত্ম ত্যা 

েকরকে এে েকেজোত্রী িাসবিা 

আক্তার (১৫)। বত স্পসত্বার সবকেকে 

https://be.bangla.report/post/56458-cAtMf9g0h
https://be.bangla.report/post/56458-cAtMf9g0h
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947779
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947779
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ওই েকেজোত্রী ত্ার সিত্রােকের রান্না 

র্করর চাকের (রুোর) িকে রসে হবাঁকধ 

গোে োাঁি োসগকে আত্ম ত্যা েকরি।  

িাসরবাসরে িূকত্র জািা োে, চেসত্ 

বেকরর জুোই মাকির হেকর্র সদকে 

িাসরবাসরেভাকব হমকের অজাকন্ত ত্ার 

বাবা ও চাচা সবকে হদে। সবকের েথা 

শুকি ওই েকেজোত্রী স্বামীর বাসড়কত্ 

োকব িা বকে ত্ার িসরবারকে জািাি। 

ত্ারিরও িাসবিাকে হজার েকর স্বামীর 

বাসড়কত্ িাঠাকিা  ে। গত্ সত্ি সদি 

িূকব ঘ স্বামীর বাসড় হথকে সেকর একি 

আর স্বামীর বাসড়কত্ িা োওোর েথা 

বেকে িাসবিার ওির হিকম আকি 

অমািসবে সিে ঘাত্ি। সিে ঘাত্কির মাত্রা 

ি য েরকত্ িা হিকর িাসবিা 

আত্ম ত্যা েরকত্ বাধয  কেকে বকে 

এোসধে িূত্র হথকে জািা হগকে। 

5 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 33 years Not 
available 

Murdered Husband Rural এিাকেত্িুকর গত বধূকে শ্বািকরাকধ 

 ত্যা(োকের েণ্ঠ, ২২ আগস্ট ২০২০) 

সিরাজগকের এিাকেত্িুকর 

িাসরবাসরে েেক র হজর ধকর এে 

গত বধূকে শ্বািকরাকধ  ত্যা েরা 

 কেকে। সি ত্ হদােিা খাত্যি (৩৩) 

রুিিাই োকমর মামুি খাকির স্ত্রী । 

সি কত্র িসরবার ও িুসেে জািাে, ১৩ 

বের আকগ রুিিাই োকমর োকদর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947820
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947820
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খাকির হেকে মামুি খাকির িকে 

হদােিা খাত্যকির সবকে  ে। বত্ঘমাি 

ত্াকদর র্কর ৩টে িন্তাি রকেকে। 

এরির শ্বশুরবাসড় হথকে োো সিকে 

সবকদকে োকজর জিয সগকে 

মািখাকিে থাোর ির হদকে সেকর 

আকি। হদকে সেকর হি োিকড়র 

বযবিা শুরু েকর। সেন্তু ঢাোি  

সবসভন্ন স্থাকি োিকড়র বযবিা েরকত্ 

সগকে হি ঋেেস্ত  কে িকড়। ঋকের 

োো িসরকোকধর জিয প্রােই হি 

আকরা োো ও গেিার জিয স্ত্রী দােিা 

খাত্যিকে মারধর এবিং ত্ার বাসড়র 

হোেজিকে সদকে চাি িতটষ্ট েরত্। 

গত্ ঈদেু আজ ার িমে মামুি ঢাো 

হথকে বাসড় একি শ্বশুরবাসড় হথকে 

োো আিার জিয ত্ার স্ত্রীকে চাি 

হদে। সেন্তু স্ত্রী হদােিা খাত্যি োো 

আিকত্ রাজজ িা  ওোে হি রাগারাসগ 

েকর বাসড় হেকড় চকে োে। ত্কব হি 

ত্ার বাসড়র হোেজি ও ত্ার আত্মীে-

স্বজিকে সদকে স্ত্রীর ওির চাি িতটষ্ট 

অবযা ত্ রাকখ। এরই এেিে ঘাকে 

শুক্রবার িাসরবাসরে েেক র হজর 

ধকর হদােিা খাত্যিকে শ্বািকরাকধ   ত্যা 

েকর ত্ার শ্বশুরবাসড়র হোেজি। খবর 

হিকে িুসেে োে উদ্ধার েকর েসিবার 

িোকে সিরাজগে  ািিাত্াে মকগ ঘ 
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িাঠাে।  এিাকেত্িুর থািার ওসি মািুদ 

িারকভজ জাসিকেকেি মেিাত্দকন্তর 

সরকিাকেঘর সভসিকত্ আইসি বযবস্থা 

হিওে  কব। 

6 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Aug 20 News 
Report 

Female Housewife 16 years 28 years Attempt 
to murder 

Husband Rural ধর্ ঘকে অন্তঃিত্ত্বা ত্রুেীকে চাকি িকড় 

সবকে, িকর  ত্যাকচষ্টা(োকের েণ্ঠ, ২২ 

আগস্ট ২০২০) 

সবদযােকে োওো-আিার িকথ 

ত্রুেীটেকে উিযক্ত েরত্ এে বখাকে 

েুবে। এেিে ঘাকে ওই বখাকে িোে 

আ কমদ (২৮)  িকেই হপ্রকমর িম্পেঘ 

গকড় উকঠ। িকর হবড়াকত্ সিকে ওই 

ত্রুেীকে(১৬)  ধর্ ঘে েকর হি। একত্ 

ত্রুেী অন্তঃিত্ত্বা  কে িকড়। িকর 

সবকের জিয চাি সদকে ওই েুবে 

ত্রুেীর স্বজিকদর িািা  যমসে সদত্। 

এেিে ঘাকে বখাকে েুবে ও ত্ার 

স্বজিরা সমকে ত্রুেীর ভররুে ত্যা 

েকর। িকর োকমর মত্বরকদর চাকি 

গত্ ৭ আগস্ট ওই েুবে ত্রুেীকে 

সবকে েকর। আর সবকের দইু িপ্তা  িা 

হিকরাকত্ই গত্োে শুক্রবার সবকেকে 

ত্রুেীকে অবে ঘিীে সিে ঘাত্কির ির 

মুকখ সবর্ হঢকে  ত্যাকচষ্টা চাোে ওই 

েুবে ও ত্ার স্বজিরা। ভযক্তকভাগী 

ত্রুেী এখি শ্রীিুর উিকজো স্বাস্থয 

েমকেকে সচসেৎিাধীি। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947781
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947781
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7 20 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Aug 20 News 
Report 

Male Business 45 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Wife Urban মাদারীিুকর স্ত্রীর সিেয সিকত্ গুরুত্র 

আ ত্ আওোমী েীগ হিত্া, ঢাোে 

হপ্ররে (োকের েণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০২০) 

মাদারীিুর িদর উিকজোে 

িাসরবাসরে েেক র হজর ধকর হজো 

আওোমী েীকগর িািংগঠসিে িম্পাদে 

ইসেোি আ কেদ  াওোদারকে (৪৮) 

ত্ার স্ত্রী সমসে আক্তার িাোর সেে ও 

রে সদকে সিটেকে আ ত্ েকরকেি 

বকে অসভকোগ িাওো হগকে। িকর 

আেঙ্কাজিে অবস্থাে ত্াকে ঢাো 

হমসেেযাে েকেজ  ািিাত্াকে 

িাঠাকিা  কেকে। িুসেে ও স্থািীে 

হোেজি জািাি, প্রসত্সদকির মকত্া 

বুধবার রাকত্র খাবার হখকে র্ুসমকে 

িকড়ি ইসেোি আ কেদ  াওোদার ও 

ত্ার িসরবাকরর িদিযরা। িাসরবাসরে 

েেক র হজকর বত স্পসত্বার হভাকর 

র্কর থাো িাোর সেে সদকে ইসেোকির 

মাথাে আর্াত্ েকরি ত্ার স্ত্রী সমসে। 

িকর রে সদকে েরীকরর সবসভন্ন অিংকে 

আর্াত্ েরা  ে। এ র্েিাে িোকে 

গুরুত্র অবস্থাে ত্াকে উদ্ধার েকর 

মাদারীিুর িদর  ািিাত্াকে ভসত্ঘ েরা 

 ে। হিখাকি অবস্থার অবিসত্  কে 

ত্াকে ঢাো হমসেকেে েকেজ 

 ািিাত্াকে িাঠাকিা  ে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/20/947326
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/20/947326
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/20/947326
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8 19 Aug 20 
 
Prothom Alo 

18 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Raped Brother-
in-law 
& 
Husband 

Rural স্বামীর িেসত্কত্ গত বধূকে ধর্ ঘকের 

অসভকোগ(প্রথম আকো, ১৯ আগস্ট 

২০২০) 

নামটামরর গুরুদােপুর উপমেলাে গেকাল 

েঙ্গলবার এক েরুমের ড়বরুমে বি 

িাইমের েম্মড়েমে িাড়বমক ধে দমের 

অড়িম াগ পাওো জগমে। এ ঘটনাে রামেই 

ওই েরুে ও ো াঁর িাইমক জগ্রপ্তার কমরমে 

পুড়লে। থানা-পুড়লে ও এোোর েূমে োনা 

 াে, েঙ্গলবার রাে োমি ৯টার ড়দমক দুই 

েন্তানমক ড়নমে স্বােীর েমঙ্গ ঘুড়েমে পমিন 

ওই গেৃবধ(ূ২৪) । একপ দামে ওই েরুে ঘমর 

ঢুমক ো াঁমক ধে দে কমরন। এ েেে ওই 

গেৃবধূ ডাকাডাড়ক করমলও ো াঁর স্বােী োিা 

জদনড়ন। পমর রামেই স্বােী ও জদবমরর 

ড়বরুমে োেলা কমরন ড়েড়ন। আে 

উপমেলা স্বাস্থয কেমেমে ো াঁর স্বাস্থয 

পরীিা করা েমেমে। 

9 19 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

18 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Huband Rural রান্নার হত্ে সিকে ঝগড়া, স্বামীর  াকত্ 

স্ত্রী খুি(োকের েন্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০২০) 

রান্না করার জেল জেে েওোে স্বােীমক জেল 

আনমে বলমল স্বােী ড়িপ্ত েমে োরধর 

কমর স্ত্রীমক। এঘটনাে গৃেবধূ উড়কল 

শ্বশুমরর কামে ড়বচার ড়দমল শ্বশুর বাড়িমে 

ড়গমে স্ত্রীমক আবামরা বযাপক োরধর কমর। 

এেেে ধাক্কা ড়দমে ঘমরর পাটােমন জফমল 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675369/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675369/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946946
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946946
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ড়দমল োথা জফমট  াে স্ত্রীর। পমর স্থানীেরা 

জেোল স্বাস্থয কেমেমি ড়চড়কৎো ড়দমে 

জবামনর বাড়িমে ড়নমে জগমল জেখামন েৃেুয 

েে োেড়লো আক্তার নামের এক গেৃবধূর। 

ঘটনাটট ঘমট েেেনড়েিংমের জেোল 

উপমেলার অলেরী খারের গ্রামে। পুড়লে 

এঘটনাে ড়নেমের স্বােী আব্দরু রাজ্জাকমক 

আটক কমরমে। ড়নেমের িাই বাদী েমে 

জেোল থানাে েেযা োেলা দামের কমরমে। 

10 18 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

5 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

50 years Sexual 
Harassme
nt 

Father-in-
law 

Rural িুত্রবধূর শ্লীেত্া াসির অসভকোকগ 

শ্বশুর হেপ্তার(োকের েন্ঠ, ১৮ আগস্ট 

২০২০) 

খাগিােড়ির রােগমি পুেবধূমক 

শ্লীলোোড়নর অড়িম ামগ োর শ্বশুর 

আবদুর রাজ্জাকমক (৫০) জক জগ্রপ্তার 

কমরমে  োেলার এোোমর পুেবধূ 

অড়িম াগ কমরন, গে োচদ োমে কািাডদ 

িযামনর জেলপার জোোম্মদ ইউেুমফর 

োমথ পাড়রবাড়রকিামব ো াঁর ড়বমে েে। 

ড়বমের কমেক োে পর ো াঁর স্বােী কামে 

জগমল শ্বশুর ড়বড়িন্ন েেে অেৎ উমেেয 

ড়নমে োমক জোবাইল জফামন জলাি-লালো 

জদড়খমে কু-প্রস্তাব জদন। গে পাাঁচ আগস্ট 

রাে ১০টাে োর শ্বশুর শ্লীলোোড়নর জচষ্টা 

কমর।  উিে পি পাড়রবাড়রকিামব 

েোমের গেযোনয বযজক্তমদর ড়নমে োড়লমে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/18/946606
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/18/946606
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বেমলও জকামনা েীোিংোে আেমে 

পামরড়ন। পমর থানার আশ্রে জনন। 

11 19 Aug 20 
 
Manabzami
n 

13 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

35 years Murdered Husband Rural স্ত্রীকে িুসড়কে  ত্যার ির োে িদীকত্ 

হেকে হদে স্বামী (মািবজসমি, ১৯ 

আগস্ট ২০২০) 

স্ত্রীমক পুড়িমে েেযা কমর লাে নদীমে 

িাড়েমে ড়দমেড়েল এক পােণ্ড স্বােী। ড়কন্তু 

লাে উোমরর পর োেলা েমল পুড়লমের 

োমে ঘােক স্বােী রড়ফক জেখ (৩৬) 

জগ্রপ্তার েে। গে জোেবার আদালমে 

ড়নমের জদাে স্বীকার কমর েবানবজিমে স্ত্রী 

েেযার কথা স্বীকার কমরমে আোড়ে। 

রূপো থানার অড়ফোর ইনচােদ জোল্লা 

োড়কর জোমেন বমলন, জনোলপুমরর 

রড়ফক জেখ োর স্ত্রী েড়রেে জবগেমক 

পুড়িমে েেযা কমর গে ১৩ই আগস্ট। 

এরপর োর স্ত্রীর লাে জফমল জদে রূপো 

নদীমে। জরাববার পুড়লে লাে উোর কমর। 

এ বযাপামর ড়নেে েড়রেমের ো বাদী েমে 

রূপো থানাে োেলা দামের করমল পুড়লে 

ওইড়দনই আোড়েমক জগ্রপ্তার কমর। 

12 17 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

23 years Suicide Husband Rural '১০ োখ োোর জিয হমকর হেো 

 কেকে আমার হমকেকে'(োকের েন্ঠ, 

১৭ আগস্ট ২০২০) 

আোর জেমেমক ড়বমের পর জথমক ১০ লাখ 

টাকার েনয চাপ জদে শ্বশুরবাড়ির 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=239443&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=239443&cat=9
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/17/946150
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/17/946150
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জলাকেন। গরুর খাোর করমব, োই টাকা 

ড়দমে েমব। আড়ে বমলড়ে, বাবা ড়কেুড়দন 

আমগ পাাঁচ িড়র স্বে দ ড়দমেড়ে। জোোমদর 

ড়বমের েেে চার লাখ টাকা খরচ কমরড়ে। 

এখন টাকা জকাথাে পাব। ড়কেুড়দন েেে 

দাও। টাকা ড়দমে না পারাে অেযাচার কমর 

আোর জেমেমক জেমর জফমলমে জেমের 

শ্বশুরবাড়ির জলাকেন। এিামবই জেমের 

েৃেুযর কথা বলড়েমলন েেেনড়েিংে নগরীর 

নাটকঘর বাইমলমনর এলাকার েুড়দ 

জদাকানদার আব্দেু োোদ। েড়নবার (১৫ 

আগস্ট) ড়বমকমল জধাবাউিার জঘােগা াঁও 

এলাকার শ্বশুরবাড়ি জথমক গলাে ফাাঁে 

লাগামনা অবস্থাে লাইেরু েরমদে উোর 

কমর পুড়লে। জধাবাউিা থানার িারপ্রাপ্ত 

কে দকেদা (ওড়ে) আবুল কালাে আোদ 

োনান, এ ঘটনাে আত্মেেযার প্রমরাচোর 

অড়িম ামগ জধাবাউিা থানাে ড়নেে গেৃবধ ূ

লাইেরু স্বােী, শ্বশুর ও োশুড়িমক আোড়ে 

কমর োেলা রুে ুকরা েমেমে।  

13 16 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

7 Aug 20 Police 
Case 

Female Teenager 12 years 45 years Sexual 
Harassme
nt 

Father Rural সিকজর হমকেকে হেৌি  েরাসি! 

জঝিাইদক  বাবা আেে (োকের েন্ঠ, 

১৬ আগস্ট ২০২০) 

জিনাইদমের কালীগঞ্জ উপমেলার জকালা 

গ্রামে ১২ বেমরর জেমেমক জ ৌন েেরাড়নর 

অড়িম ামগ বাবা নািু জগাপাল েরকারমক 

(৪৫) আটক কমরমে পুড়লে। েড়নবার রামে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945936
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945936
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জেমেমক জ ৌন েেরাড়নর অড়িম ামগ থানাে 

একটট োেলা দামের কমরন ড়িকটটমের 

ো।  োেলার এোোমর ড়িকটটমের ো 

উমল্লখ কমরমেন, গে ৭-৮ োে  াবৎ 

জেমের স্পে দকাের স্থামন োে ড়দমে 

আেড়েমলন নািু জগালাে। এড়বেে ড়নমে 

এর আমগ জেমে আত্মেেযাও করমে 

ড়গমেড়েল। ড়কন্তু গে ৭ আগস্ট রাে 

ড়েনটার ড়দমক একই ঘটনা ঘটাে বাবা নািু 

জগাপাল। এেেে জেমের ড়চৎকামর পামের 

ঘর জথমক ড়েড়ন েুমট আমেন 

ড়েড়ন।কালীগঞ্জ থানার িারপ্রাপ্ত কে দকেদা 

(ওড়ে) েুো. োেফুেরু রেোন ড়েো োনান, 

ড়নে জেমেমক ড়বড়িন্ন েেে জ ৌন েেরাড়ন 

কমর আেড়েল নািু জগাপাল। ড়িকটটমের 

ো বাদী েমে একটট োেলা কমরমেন। 

েড়নবার রামে োমক আটক করা েে। 

রড়ববার দুপুমর োমক আদালমে পাোমনা 

েমেমে। 

14 16 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

16 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 35 years Murdered Husband Rural িার্ণ্ড স্বামীর দাকের হোকি প্রাে হগে 

স্ত্রীর(োকের েন্ঠ, ১৬ আগস্ট ২০২০) 

োদারীপুমরর কালড়কড়নমে পাড়রবাড়রক 

কলমের জের ধমর স্বােীর দামের জকামপ 

েেনা জবগে (২৫) নামে এক স্ত্রীর 

ড়চড়কৎোধীন অবস্থাে েৃেুয েমেমে। এ 

ঘটনাে পােণ্ড স্বােী জোলাইোন খানমক 

(৩৫) আটক কমরমে কালড়কড়ন থানা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945998
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945998
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পুড়লে।  পুড়লে ও ড়নেমের পাড়রবাড়রক 

েূমে োনা জগমে, জোলাইোমনর েমঙ্গ োর 

স্ত্রী েেনা জবগমের আে দুপুমর পাড়রবাড়রক 

ড়বেে ড়নমে কথা কাটাকাটট েে। এক প দাে 

জোলাইোন উমেজেে েমে েেনা জবগেমক 

দা ড়দমে কুড়পমে েখে কমর। পমর স্থানীে 

জলাকেন োমক গুরুের আেে অবস্থাে 

উোর কমর বড়রোল জের-ই-বািংলা 

জেড়ডকযাল কমলে োেপাোমল িড়েদ 

কমরন। পমর জেখামন োর ড়চড়কৎোধীন 

অবস্থাে েৃেুয েে।  

15 15 Aug 20 
 
Daily Star 

14 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 45 years Not 
available 

Murdered Husband Urban Housewife ‘beaten dead’ in capital 

(Daily Star, 15 ugust 2020) 

A housewife was allegedly beaten to 

death by her husband over a family 

row in Dhaka's Mirpur area yesterday 

morning. Deceased Rizia Akter (45), 

who used to live with her family, bore 

injury marks on her head and other 

parts of  the body, sources claimed. 

She was rushed to Dhaka Medical 

College Hospital, where doctors 

declared her dead. Victim's son Md Joy 

told reporters at Dhaka Medical 

College Hospital that his parents 

locked in an altercation around 4am 

and at one stage, his father Jahir Uddin 

Babar beat his mother, leaving her 

critically injured. Sub-inspector 

Jahangir Hossain of Mirpur Police 

https://www.thedailystar.net/city/news/housewife-beaten-dead-capital-1945257
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Station also said that Jahir hit his wife 

in the head with a flashlught. Law 

enfforcers detained Jahir after the 

incident, he told this newspaper.  

16 16 Aug 20 
 
Ittefaq 

15 Aug 20 Police 
Case 

Male Old aged 65 years 52 years 
& 
26 years 

Murdered Wife 
& 
Daughter 

 বতদ্ধ বাবাকে সিটেকে  ত্যা মা ও 

হমকের(ইকিোে, ১৬ আগস্ট ২০২০) 

ফড়রদপুমরর োলথাে স্ত্রী ও কনযার ড়বরুমে 

বাবামক ড়পটটমে েেযার অড়িম াগ পাওো 

জগমে। েড়নবার (১৫ আগস্ট) রাে ৯টার 

ড়দমক উপমেলার  দুনিী ইউড়নেমনর 

গুড়পনাথপুর বাইটমকোড়র গ্রামে এ ঘটনা 

ঘমট। বাবা নওমের আলী জেখমক (৬৫) 

েেযার ঘটনাে পুড়লে স্ত্রী ও কনযামক আটক 

কমরমে। এড়দমক ড়নেমের জেমল আেরাফ 

আলী জেখ বাড়দ েমে োর ো ও জবামনর 

ড়বরুমে োলথা থানাে একটট েেযা োেলা 

দামের কমরমেন। পুড়লে ও স্থানীে েূমে 

োনা জগমে, পাড়রবাড়রক কলমের জেমর 

েড়নবার রাে ৯টার ড়দমক নওমের আলীমক 

োর স্ত্রী েজেদনা জবগে (৫২) ও কনযা নাড়দরা 

জবগে (২৬) জবধিক োরড়পট কমর। এমে 

বেৃ নওমের আলী গুরুের আেে েে। 

পমর আেেবস্থাে আলফাডাঙ্গা স্বাস্থয 

জকমে ড়নমে জগমল ড়চড়কৎেকরা োমক েৃে 

জঘােো কমরন। 

 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/175094/%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/175094/%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0


ARTICLE 

িারী সিে ঘাত্ি: অসধোিংে মামোই সমথযা—এই ধারোর সভসি হিই (প্রথম আকো, ১৯ আগস্ট, ২০২০) 

 

বািংলামদমে জফৌেদাড়র অপরাধগুমলার জিমে েেরাড়নেূলক ড়েথযা োেলা, ড়েথযা োিী ইেযাড়দ অেরেই েে এবিং এ ধরমনর ড়েথযা োেলার ড়বরুমে জফৌেদাড়র আইমন 

োজস্তর ড়বধানও রমেমে। ড়কন্তু োরপরও শুধু নারী ড়ন দােমনর জিমেই এই ড়েথযা োেলার ড়বেেটট এেনিামব প্রচাড়রে েে জ ন নারী ড়ন দােমনর োেলা োমনই ড়েথযা োেলা। 

অথচ বাস্তমব বরিং ড়ন দােমনর ড়েকার নারীর িামগয জবড়ের িাগ েেেই নযােড়বচার জোমট না বেুড়বধ আইড়ন েটটলো আর আইন প্রমোমগর দুব দলোর কারমে। নারী 

ড়ন দােমনর এই ড়েথযা োেলার অপবামদর ড়বেেটট ড়নমে জলখার প্রমোেন েমন েমলা, জকননা নারীর আইড়ন অড়ধকার–েিংক্রান্ত জ মকামনা েিংলাপ আর আমলাচনাে এই 

প্রশ্নই ঘুমরড়ফমর আমে বের বের। 

 

এ প্রমশ্নর একটট েেে উের েমলা  া াঁরা বমলন ‘অড়ধকািংে’ নারী ড়ন দােমনর োেলা ড়েথযা, ো াঁরা জকান েড়রপ বা গমবেোর ড়িড়েমে এেন েথয জপমলন, ো ড়কন্তু বলমে 

পামরন না। আর বলমে পারার কথাও নে। জকননা এেন জকামনা েড়রপ করাই েেড়ন এ প দন্ত, আর েড়রপ করা আমদৌ েম্ভব ড়ক না, জেটাও একটা বি প্রশ্ন। ড়নিদর কমর 

আেরা ড়েথযা োেলা বলমে কী জবািাজি োর ওপর। একটট োেলা ড়েথযা েমব আইনে েখনই,  খন ো উমেেযেূলকিামব েেরাড়ন করার উমেমেয করা েমব।  ড়দ 

োেলার োিপমথ বাদী-ড়ববাদীর েমধয জগাপমন আপে েমে  াওোর কারমে আদালমে োিযপ্রোে োজের না করা েে, আর এ কারমে আোড়েমক  ড়দ খালাে ড়দমে জদওো 

েে, অথবা বাদী  ড়দ জেেমেে ো াঁর োিযপ্রোোড়দ ড়দমে অড়িম াগ প্রোে করমে বযথ দ েন, েমব জেই োেলাগুমলামক ড়কন্তু ড়েথযা োেলার অপরামধর েমধয জফলা  ামব না।  

ড়কন্তু  খন ঢালাওিামব নারী ড়ন দােমনর োেলামক ড়েথযা বলা েমি, েখন ড়কন্তু এ ধরমনর োেলাগুমলামকও ড়েথযা োেলার েমধয অন্তিুদক্ত করা েমি। োই জকানটট ড়েথযা 

োেলা আর জকানটট েড়েয, জেটট কাগমে-কলমে জবর করা কটেন। জ  উপােটট জোটােুটট পাকামপাক্তিামব বমল ড়দমে পামর জ  কেটা ড়েথযা োেলা েমেমে বা কেেন 

িুক্তমিাগী ড়েথযা োেলার ড়েকার েমেমে ো েমলা, আইমন ড়েথযা োেলা করার জ  োজস্তর ড়বধান রাখা েমেমে, জে ড়বধামনর অধীমন আেমল কেটা োেলা ড়নষ্পড়ে েমলা বা 

ড়বচারাধীন রমেমে, জেই েিংখযা জবর করা।  

নারী ও ড়েশু ড়ন দােন দেন আইমনর ধারা ১৭–জে ড়েথযা োেলা বা অড়িম াগ দামের করার জিমে োজস্তর ড়বধান রমেমে। েমব এই ধারার অধীমন োেলা েে খুবই কে। 

েুেরািং ধারা ১৭–জে করা োেলাগুমলার েিংখযা ড়দমে  ড়দ ড়েথযা োেলার পড়রড়স্থড়ে ড়বচার করমে েে, োেমল ধমর ড়নমে েমব জ  নারী ও ড়েশু ড়ন দােন দেন আইমন ড়েথযা 

োেলা প্রাে েেই না।   

নারী ড়ন দােমনর ড়েথযা োেলার জিমে শুধ ুজ  ‘অড়ধকািংে’ ড়বমেেেটট  ুক্ত েমি, ো–ও ড়কন্তু নে, জবে কমেক বের ধমর এটাও জোনা  ামি জ  নারী ড়ন দােন দেন 

আইমনর েেকরা ৮০ িাগ োেলাই ড়েথযা! এই ৮০ েোিংমের েথযটট জকেন কমর উদ্িূে েমলা, জেই জখা াঁে করমে ড়গমে জদখা জগল ২০১৩ োমল েৎকালীন আইনেন্ত্রীর 

একটট বক্তবযমক পজেকাগুমলা ফলাও কমর প্রচার করমে এই ড়েমরানামে জ  আইনেন্ত্রী বমলমেন, নারী ড়ন দােন োেলার ৮০ েোিংেই ড়েথযা! এেনড়ক েৎকালীন আইন 

প্রড়েেন্ত্রীও পজেকার ড়রমপাটদ অনু ােী জেই েিাে েন্তবয কমরড়েমলন জ  বািংলামদমে ৮০ েোিংে োেলাে আোড়ে খালাে পাে; কারে, োেলা ড়েথযা েে। অথচ আোড়ে 

খালাে পাে েদমন্ত গাড়ফলড়ে, োিীর অনুপড়স্থড়ে, পাবড়লক প্রড়েড়কউটমরর অদিো, ড়বচারপ্রজক্রোর দীঘ দেূেোেে আরও নানা কারমে, জ খামন ড়েথযা োেলার িূড়েকা 

নগেয। 

 

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

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

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

knowledge about legal action further compounded the problem. According to Section 3 of the Domestic Violence (Prevention and Protection) Act 2010, 

domestic violence is when woman or a child of a family encountered violence at the hands of other members of the victim’s family. Domestic violence is 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675277/%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%8F%E0%A6%87-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87
https://www.newagebd.net/article/113432/domestic-violence-and-mental-disorder


about violence against women by her husband but involved other members of the households. It may extend to include parents, siblings, or co-tenants, 

domestic servant etc. Domestic violence may also be hurled to young girls who may become victims of sexual assault within the family. Victims of domestic 

violence in the under developed countries are mostly found to be the wives who are economically deprived. The 2008 UNICEF definition includes different 

forms of abuse and exploitation in defining domestic violence perpetrated by intimate partners and other family members. Physical abuse such as slapping, 

beating, arm twisting, stabbing, strangling, burning, choking, kicking, threats, with an object or weapon and murder. Psychological abuse which includes 

behaviour that is intended to intimidate and persecute, and takes the forms of confinement to the home, surveillance, children, destruction of objects, 

isolation, verbal aggression and constant humiliation. 

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

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

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

#COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.’ Domestic violence is not, of course, a new phenomenon. Before the pandemic, 

it is estimated that 243 million women and girls (aged 15–49) across the world had been victims of sexual or physical violence during the previous 12 

months, in most cases perpetrated by an intimate partner. That number has significantly increased alongside the evolution of the pandemic, due in great 

measure to the necessary stay at home measures imposed by the authorities. Governments and public health authorities in Argentina, Canada, Spain, 

Germany, the United States, and the United Kingdom have called attention to domestic violence, and the increased demand for abused women’s 

emergency shelters. In countries such as Singapore and Cyprus, domestic violence hotlines have registered an increase in calls of more than 30 percent 

since the start of the pandemic, as have frontline workers in New South Wales, Australia. In China, police. 

 

Violence Against Women –Statistics of Domestic Violence (Jan-July 2020), Ain o Salish Kendra (ASK), 8 August 2020 

 

https://www.newagebd.net/article/113433/domestic-violence-in-times-of-pandemic
http://www.askbd.org/ask/2020/08/08/violence-against-women-domestic-violence-jan-july-2020/
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1 22 Aug 20 
 
Prothom 
Alo 

21 May 20 
1 July 20 

 
Case file 

 
21 Aug 20 

Police 
Case 

Female Housewife 25 years 40 years Raped 
& 
 

Video of 
Raped 

Neighbor Rural মুকঠাকোকি হেকে সিকে িারীকে ধর্ ঘে ও 

সভসেও ধারকের অসভকোগ(প্রথম আকো, 

২২ আগস্ট ২০২০) 

িাত্েীরার আোশুসি উিকজোে এে 

িারীকে (২৫) মুকঠাকোকি হেকে সিকে 

ধর্ ঘে ও ধর্ ঘকের সভসেও ধারে এবিং 

সভসেওটে ইন্টারকিকে েসড়কে হদওোর 

 যমসের অসভকোগ উকঠকে। এ র্েিাে 

িুসেে গত্োে শুক্রবার রাকত্ 

আমািুল্লা  ওরকে িবুজ (৪০) িাকমর 

এে বযজক্তকে হেপ্তার েকরকে। মামোর 

এজা াকর ওই িারী অসভকোগ েকরি, 

সত্ি মাি আকগ আমািুল্লা  ত্াাঁকে বিরধুর 

হমকের মুকখ ভাত্ অিুষ্ঠাকির েথা বকে 

ত্াাঁকে হেকে হিি এবিং ধর্ ঘে েকর সভসেও 

ধারে েকরি। ত্াাঁর েথামকত্া িা চেকে 

ওই সভসেও সচত্র ইন্টারকিকে েসড়কে 

হদওোর  যমসে হদি আমািুল্লা । হদড় 

মাি আকগ ওই িারীর বাসড়কত্ হোেজি 

িা থাোর িুকোকগ এেই োকমর বাসি, 

আজা ারুে ও আবদেু োকদরকে িকে 

সিকে ত্াাঁকদর বাসড়কত্ োি আমািুল্লা । 

সত্সি দরজা িা হখাোে আমািুল্লা  

ধর্ ঘকের ওই সভসেও ইন্টারকিকে হেকড় 

হদওোর  যমসে হদি। এেিে ঘাকে সত্সি 

ভকে দরজা খুকে সদকে ওই চারজি র্কর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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প্রকবে েকর ত্াাঁকে ধর্ ঘে েকরি। ত্াাঁকে 

জািাকিা  ে, মুকঠাকোি হথকে ধর্ ঘকের 

সভসেও সত্সি মুকে সদকেকেি। সেন্তু 

সেেয সদি ির ত্াাঁর ইকমাকত্ ওই সভসেও 

িাটঠকে আবারও  যমসে হদি 

আমািুল্লা । ওই চারজকির োকে জজজে 

 কে িকড়কেি বুঝকত্ হিকর গত্ 

বত স্পসত্বার সত্সি সবর্েটে ত্াাঁর মা–বাবা 

ও ভযািচােে ভাইকে জািাি। একত্ েুব্ধ 

 কে আজা ারুে বত স্পসত্বার রাকত্ ওই 

িারীর বাবা ও ভাইকে বাসড়কত্ হেকে 

হিি এবিং চারজি সমকে মারধর েকরি। 

িুসেেকে জািাকিা  কে খুি েরারও 

 যমসে হদি। এরির গত্োে শুক্রবার 

িোকে সত্সি থািাে সগকে মামো েরকে 

রাকত্ িুসেে আমািুল্লা কে হেপ্তার 

েকর। 

2 22 Aug 20 
 
Daily Star 
 

21 Aug 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

20 years, 
19 years, 
19 years 
& 
20 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural 4 held for gang-rape of woman in Feni 

(Daily Star, 22 August 2020) 

Four people were held last night in 

connection with the gang-rape of a 

woman in Chhagalnaiya upazila of Feni 

yesterday. The woman was gang-raped 

as she was on her way to a local market 

from her residence around 10:00 am 

yesterday, said Md Mezbah Uddin 

Ahmed, officer-in-charge of 

Chhagalnaiya Police Station. The 

woman lost consciousness following the 

https://www.thedailystar.net/country/news/4-held-gang-rape-woman-feni-1949097
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incident. Later regaining her senses, she 

informed the matter to her relatives and 

filed a case with the police station last 

night in this connection, the OC said. 

Immediately after the case filing, police 

conducted a drive in the area last night 

and arrested the four accused, he told 

our local correspondent. The arrestees 

are Ekramul Haque Parvez (20), Nezam 

Uddin (19), Ekram Hossain (19), and 

Kalim Ullah (20). They are inhabitants of 

Uttar Mandira village in the upazila. 

3 21 Aug 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Aug 20 
 

Case File 
20  Aug 20 

Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Rural েসরদিুকর সেকোরীকে ধর্ ঘে মামোে 

চার ত্রুে হেপ্তার(প্রথম আকো, ২১ 

আগস্ট ২০২০) 

েসরদিুকরর অসত্সরক্ত িুসেে িুিার 

(িদর িাকেঘে) রাকেদেু ইিোম প্রথম 

আকোকে বকেি, গত্ বুধবার ওই 

সেকোরী  ািিাত্াকে ভসত্ঘ  কে 

গেধর্ ঘকের সেোর  ওোর সবর্েটে জািা 

োে। িকর বুধবার রাত্ হথকে 

বত স্পসত্বার দিুুর িে ঘন্ত ে করর সবসভন্ন 

জােগাে অসভোি চাসেকে ধর্ ঘকের 

র্েিার িকে জসড়ত্ চার ত্রুেকে 

হেপ্তার েরা  কেকে।  ১১ আগস্ট 

মাগসরকবর িামাকজর ির ওই সেকোরী 

ে করর হগাোেচামে ম ল্লার োোসর 

হ াকেেিিংেগ্ন এোোে অিুস্থ বাবার 

জিয ওর্ুধ সেিকত্ োে। এ িমে িাাঁচ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ত্রুে সেকোরীকে হজার েকর ধকর 

এেটে ইেভাোে সিকে িে ঘােক্রকম ধর্ ঘে 

েকরি।  ওই সেকোরীর বাবা 

বত স্পসত্বার হবো হিাো এেোর সদকে 

িাাঁচ ত্রুেকে আিাসম েকর গেধর্ ঘকের 

অসভকোকগ থািাে িারী ও সেশু সিে ঘাত্ি 

দমি আইকি মামো েকরি।  

4 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 22 Years 25 years Raped Neighbor Rural ৭ বের ধকর ি িাঠীকে ধর্ ঘে! (োকের 

েণ্ঠ, ২২ আগস্ট ২০২০) 

িীেোমারীর হোমার উিকজোে সবকের 

প্রকোভি হদসখকে অিাি ঘ হের্ বকর্ ঘর এে 

েকেজোত্রীকে ধর্ ঘকের অসভকোগ 

িাওো হগকে। এ র্েিাে মামোর িার 

অিুেুে চন্দ্র রাে (২৫) িাকমর এে 

েকেজোত্রকে হেপ্তার েকরকে হোমার 

থািা িুসেে। মামোর িুকত্র জািা হগকে, 

অিুেুে চন্দ্র রাে প্রাে িাত্ বের োবত্ 

ওই েকেজোত্রীকে সবকের প্রকোভি 

হদসখকে ধর্ ঘে েকর। হমকেটে অিুেুেকে 

সবকের জিয চাি সদকে সত্সি সবসভন্ন 

ত্ােবা ািা েরকত্ থাকে। গত্ 

বত স্পসত্বার সবকেকে অিুেুে ওই 

েকেজোত্রীর বাসড়কত্ োে। ত্খি ত্াকে 

আবাকরা সবকের েথা বকেি ওই 

েকেজোত্রী। সেন্তু অিুেুে সবকের 

সবর্কে েে ঘিাত্ িা েকর হমকেটেকে 

বাসড়কত্ এোেী হিকে আবাকরা ধর্ ঘে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947895
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েকরি। এ অবস্থাে হমকেটে 

এোোবািীর ি কোসগত্াে অিুেুেকে 

আেে েকর শুক্রবার হোমার থািাে 

সেসখত্ অসভকোগ েকর।  

5 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

22 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 21 Years Not 
available 

Suivide Teacher Rural ৩ বের ধর্ ঘে, অিযকে সবকে : 'সপ্রে' 

সেেে আমাকে আত্ম ত্যা েরাে! 

(োকের েণ্ঠ, ২২ আগস্ট ২০২০) 

এোোবািী ও িসরবার িূকত্র জািা োে, 

মােসে িুমাইোর সেকোরগে িরোসর 

মস ো েকেকজ িড়াকোিা েরকত্ি 

সত্সি। ওই েকেকজ গসেত্ সবভাকগর 

অিাি ঘ প্রথম বকর্ ঘর োত্রী । সবদযােকে 

িবম হশ্রসেকত্ িড়ার িমে ওই 

সবদযােকের খণ্ডোেীি গসেকত্র এে 

সেেে রাকিে আ কমকদর োকে 

প্রাইকভে িড়কত্া িুমাইো। প্রাইকভে 

িড়ার িমে ওই সেেকের িকে হপ্রকমর 

িম্পেঘ গকড় উকঠ িুমাইোর। সবকের 

প্রসত্শ্রুসত্ িাওোে এে িে ঘাকে দদস ে 

িম্পকেঘ জসড়কে িকড় ত্ারা। সেেয সদি 

আকগ রাকিে হগািকি অিয হমকেকে 

সবকে েকরি। এমি খবর জািকত্ হিকর 

 ত্াোে ভযগকত্ থাকে িুমাইো। 

এেিে ঘাকে িইকত্ িা হিকর আজ 

েসিবার িোে ৭োর সদকে গোে ওড়িা 

হিাঁসচকে আত্ম ত্যা েকরি । খবর হিকে 

িোে ১০োর সদকে িুসেে র্েিাস্থকে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947890
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947890
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সগকে োে উদ্ধার েকর মেিাত্দকন্তর 

জিয সেকোরগে ২৫০ েেযাসবসেষ্ট িদর 

আধুসিে  ািিাত্াে মকগ ঘ িাটঠকেকে।  

আত্ম ত্যা েরার আকগ িুমাইোর হেখা 

আে োইকির এেটে হেিবুে স্টযাোি 

উদ্ধার েকর িুসেে। একত্ সত্সি 

সেকখকেি, ‘সবকের প্রসত্শ্রুসত্ সদকে সত্ি 

বের ধকর োত্রীকে ধর্ ঘকের িকর অিয 

হমকেকে সবকে েকর োত্রীকে আত্ম ত্যা 

েরকত্ বাধয েরাে আমার সপ্রে সেেে। 

আর হিই ভাগযবাি োত্রী আসম সিকজ। 

আল্লা  আমাে মাে েকরা। 

6 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Teenager 20 years 22 years 
& 
23 years 

Raped Neighbor Urban মু যসরি  হেপ্তার ২- আইিজীবীর 

হচম্বাকর হেকে একি ত্রুেীকে ধর্ ঘে! 

(োকের েণ্ঠ, ২২ আগস্ট ২০২০) 

িারােেগকে আইিজীবীর হচম্বাকর 

হেকে একি ত্ারই ি োরীর (মু যসর) 

ি ােত্াে এে ত্রুেীকে (২০) ধর্ ঘকের 

অসভকোকগ দজুিকে হেপ্তার েকরকে 

িুসেে। হেপ্তারেত ত্রা  কেি- ধর্ ঘে েুবে 

সদদার (২২) ও মু যসর মুন্না (২৩)। মামো 

িূকত্র জািা হগকে, র্েিাটে র্কেকে গত্ 

েসিবার (১৫ আগস্ট) দিুুর ১োে 

েত্যল্লার চাাঁিমারী এোোর  আইিজীবী 

হেোকেত্ উল্লা র হচম্বাকর। েত্যল্লা 

মকেে থািার ওসি আিোম হ াকিি 

জািাি, িারােেগে ে করর ত্ল্লা বড় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/21/947609
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/21/947609
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মিজজদ এোোে বিবািোরী ত্রুেীর 

িকে হেিবুকে বিরধুত্ব  ে এেই 

এোোর েুবে সদদাকরর। এর িূত্র ধকর 

ত্ারা হমকিোকর চযাটেিংি  হমাবাইে 

হোকি সিেসমত্ হোগাকোগ েরত্। গত্ 

১৫ আগস্ট সদদার হমাবাইে হোকির 

মাধযকম ত্রুেীকে আইিজীবী 

হেোকেত্ উল্লা র হচম্বাকর হেকে 

আকি। এেিে ঘাকে মু যসর মুন্নার 

িক াকোসগত্াে সদদার ওই ত্রুেীকে 

ধর্ ঘে েকর। এ র্েিাে ত্রুেী বাদী  কে 

বত স্পসত্বার মামো েরকে িুসেে ধর্ ঘে 

সদদার ও মু যসর মুন্নাকে হেপ্তার েকর। 

হেপ্তারেত ত্রা প্রাথসমে জজজ্ঞািাবাকদ 

র্েিার িত্যত্া স্বীোর েকরকে বকে 

জািাি ওসি। 

7 20 Aug 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

25 years Not 
available 

Attempt 
to rape 

Owner of  
Hospital 

Rural ধর্ ঘকির হচষ্টার অসভকোকগ  ািিাত্াকের 

মাসেে হেপ্তার(প্রথম আকো, ২০ আগস্ট 

২০২০) 

বসরোকের উজজরিুর উিকজোে 

হরাগীর হবািকে ধর্ ঘেকচষ্টার অসভকোকগ 

 ািিাত্াকের মাসেে হেপ্তার। মামোর  

িূকত্র জািা হগকে, মাদারীিুর হজোর 

রাজজর উিকজোর এে গত বধূ (৪০) মুকখ 

ও গোে র্া  ওোে দীর্ ঘসদি ধকর েষ্ট 

িাজিকেি। উজজরিুর উিকজোর 

িজিম িাত্ো োকমর স্থািীে এে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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আত্মীকের িরামকে ঘ সচসেৎিা হিওোর 

জিয ১১ আগস্ট ওই গত বধূ ত্াাঁর হোে 

হবািকে (২৫) িকে সিকে মাকের হদাো 

োোগিসস্টে হিন্টার ও  ািিাত্াকে 

ভসত্ঘ  ি। হরাগীর হিবা হদওোর জিয 

হোে হবাি ত্াাঁর িকে  ািিাত্াকে হথকে 

োি। 

মামোর এজা াকর বাদী উকল্লখ েকরি, 

বড় হবাকির িকে  ািিাত্াকে আিার 

ির হথকে সবসভন্ন িমে  ািিাত্াকের 

মাসেে হরজাউে েসরম ত্াাঁকে 

মুকঠাকোকি সবরক্ত ও েুপ্রস্তাব সদকত্ 

থাকেি। একত্ রাজজ িা  ওোে ওই বযজক্ত 

ত্াাঁকে সবসভন্নভাকব ভেভীসত্ হদখাকত্ 

থাকেি। ১৫ আগস্ট সত্সি ত্াাঁর হবাকির 

িকে  ািিাত্াকের হেসবকি 

র্ুসমকেসেকেি। রাত্ হদড়োর সদকে 

হরজাউে েসরম হিখাকি একি প্রথকম 

ত্াাঁর শ্লীেত্া াসি েকরি এবিং িকর ত্াাঁকে 

ধর্ ঘকের হচষ্টা চাোি। এ িমে ত্াাঁর 

সচৎোকর বড় হবাি র্ুম হথকে হজকগ 

উঠকে হরজাউে েসরম হিখাি হথকে 

চকে োি।এ সবর্কে উজজরিুর থািার 

ভারপ্রাপ্ত েম ঘেত্ঘা (ওসি) জজোউে 

আ িাি বকেি, শ্লীেত্া াসি ও 

ধর্ ঘেকচষ্টার অসভকোকগ ওই হরাগীর হবাি 
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হরজাউে েসরকমর সবরুকদ্ধ মামো 

েকরকেি।  

8 20 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

19 Aug 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

18 years 21 years, 
21 years, 
20 years 
& 
22 years 
 

Gang 
raped 

Neighbor Urban েত্যল্লাে গাকম ঘন্টেমী িিংর্বদ্ধ ধর্ ঘকের 

সেোর (োকের েণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০২০) 

িারােেগে িদর উিকজোর েত্যল্লাে 

এে গাকম ঘন্টেমী ত্রুেী িিংর্বদ্ধ ধর্ ঘকের 

সেোর  কেকে। আর র্েিার অসভকোগ 

িাওোর েকেে র্ণ্টার মকধয ধর্ ঘকের 

র্েিাে জসড়ত্ িাাঁচজিকে হেপ্তার 

েকরকে  েত্যল্লা মকেে থািার ভারপ্রাপ্ত 

েম ঘেত্ঘা (ওসি) বকেি, হেরািীগকের 

িািগাাঁও এোোর ১৮ বেকরর এে 

ত্রুেী েত্যল্লার সবসিে সেল্পিগরীর 

এেটে গাকম ঘকন্ট চােসর েকর। প্রসত্সদি 

সবকেে ৫োে, আবার হোকিা িমে রাত্ 

৮োে গাকম ঘন্ট েয টে  ওোর ির অিয 

ি েমীকদর িকে বািাে চকে োে। 

বুধবার োকজর চাি থাোে ওভারোইম 

হের্  ওোর ির রাত্ ১২োে েয টে  ে। 

ত্ারির এেই োরখািাে চােসর েকর 

এে বান্ধবীকে িকে সিকে বািার 

উকেকে রওিা  ে। দইু বান্ধবী িঞ্চবটে 

হথকে অকোসরেো সিকে িাগো 

হখোর্াকে োে। ত্ারা হিৌোর জিয 

অকিো েরসেে। িকে 

অকোসরেোচােেও। সেেয েে ির এে 

বখাকে হখোর্াকে দইু ত্রুেীকে হদকখ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/20/947296
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/20/947296
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হোি েকর অিযকদর হেকে আকি। ত্ারা 

েেজি এেজত্রত্  কে চােেকে  যমসে 

সদকে দইু ত্রুেীকে সিজঘি স্থাকি সিকে 

োে। িকর চােে এে ত্রুেীকে বাাঁসচকে 

আিকত্ িারকেও অিযজিকে আিকত্ 

িাকরসি। আর রাত্ হদড়োর সদকে 

েেজি সমকে িাোক্রকম গাকম ঘন্টেমী 

ত্রুেীকে ধর্ ঘে েকর। সত্সি আকরা বকেি, 

ধর্ ঘকের র্েিার এে র্ণ্টা ির ত্ার 

িসরবাকরর িদিযকদর সিকে থািাে একি 

অসভকোগ দাকেকরর ির রাকত্ই 

অসভোি চাসেকে সত্িজিকে হেপ্তার 

েরা  ে। এরির রাত্ হথকে িোে 

িে ঘন্ত অসভোি চাসেকে আকরা দজুিকে 

হেপ্তার েরা  ে।  

9 19 Aug 20 
 
Daily Star 

13 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 35  years 45 years, 
20 years, 
21 years 
& 
22 years 
 

Gang 
raped 

Neighbor Rural Woman gang-raped in Sirajganj (Daily 

Star, 19 August 2020) 

A mother of three was confined to a 

house for three days and gang-raped in 

a village in Sirajganj's Ullapara, police 

said yesterday. The housewife, 35, 

managed to escape and file a case with 

the local police station on Sunday. Later, 

the law enforcers arrested the key 

accused. In the case, the victim, who 

was undergoing treatment at Sirajganj 

General Hospital, said one of her 

neighbours, Habibur Rahman, 45, 

tricked her into going to his house on 

https://www.thedailystar.net/backpage/news/woman-gang-raped-sirajganj-1947197
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Thursday. Later, Afil Hossain, 20, Faruk 

Hossain, 22, and Shakil Hossain, 21, all 

residents of the same village, appeared 

there and confined her wielding fire 

arms. The four raped her multiple times. 

On Sunday night, the victim managed to 

flee the house and file the case, Md 

Tazul Huda, officer-in-charge of the 

police station said, quoting the victim. 

The OC also said they arrested Habibur 

on Monday, but the other suspect went 

into hiding. "We are investigating the 

case," he added. 

10 19 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

16 Aug 20 Complai
n 

petition 

Female Teenager 15 years 
& 

13 years 

Not 
available 

Kidnaped Neighbor Rural অি রকের ২ সদি ির দইু সেকোরী 

উদ্ধার, ধর্ ঘে-িকেক  

 ািিাত্াকে(োকের েন্ঠ, ১৯ আগস্ট 

২০২০) 

চা াঁদপুমরর ফড়রদগমঞ্জ প্রথমে দুই ড়কমোরীমক 

অপেরমের পর ধে দমের অড়িম াগ উমেমে। 

গে ১৬ আগস্ট চা াঁদপুমরর ফড়রদগঞ্জ 

জপৌরেিার  িাটটোলপুর গ্রামে এ 

অপেরমের ঘটনা ঘমট এবিং ১৮ আগস্ট 

েঙ্গলবার েন্ধ্যা োমি ৬টার ড়দমক োমদর 

উোর করা েে। পড়রবামরর জলাকেন 

োনান, োমদর বাড়ির জোোম্মদ আোন 

উল্লযার স্ত্রী আনু জবগে ও োর জেমে রুড়ব 

আক্তার ড়েমল ওই দুই ড়কমোরীমক জনো 

োেীে ড়কেু খাবার খাইমে অমচেন কমর 

োমদর অপেরে কমর ড়নমে  াে। এড়দমক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946870
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946870
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946870
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োমদর বাড়িমে খুাঁমে না জপমে গে জোেবার 

ফড়রদগঞ্জ থানাে একটট োধারে ডামেড়র 

কমরন স্বেনরা।  

11 19 Aug 20 

 

Manobza

min 

26 July 20 Police 
Case 

Female Student 16 years Not 
available 

Kidnaped Neighbor Urban হেিীকত্ অিহৃত্ মাদ্রািাোত্রী 

রাোমাটে হথকে উদ্ধার (মািবজসমি, ১৯ 

আগস্ট ২০২০) 

জফনী জথমক অপেরমের ২০ ড়দন পর পাব দেয 

রাঙ্গাোটটর নাড়নোরচর এলাকা জথমক 

োদ্রাোোেীমক (১৬) উোর কমরমে পুড়লে 

বুযমরা অব ইনমিড়স্টমগেন (ড়পড়বআই)। 

অপেরমের েমঙ্গ েড়িে থাকার অড়িম ামগ 

এেদাদুল েক োেুন নামের এক  ুবকমক 

জগ্রপ্তার করা েমেমে। োেুন জফনী েদর 

উপমেলার েে দড়দ ইউড়নেমনর জদবীপুর 

গ্রামের বাড়েিা। ড়পড়বআই জফনীর পড়রদে দক 

জোোম্মদ োে আলে োনান, জফনীর স্থানীে 

একটট োদ্রাোর ৯ে জশ্রড়ের ওই োেীমক 

ড়বমের প্রস্তাবেে নানািামব উেযক্ত করমো 

স্থানীে বখামট  ুবক োেুন। ড়কন্তু ড়বমের 

প্রস্তামব োিা না জদোে গে ২৬জে েলুাই 

েন্ধ্যাে োমক অপেরে কমর। অপেরমের 

পর ওই োেীর বাবা বাদী েমে জফনীর 

আদালমে োেলা কমরন। োেলাটট জরকডদ 

করার েনয জফনী েমডল থানাে জপ্ররে ও 

েদমন্তর দাড়েত্ব ড়পড়বআইমক জদে। োে 

আলে আমরা োনান, অপেরমের পর 

োেীমক প্রথমে ঢাকাে ড়নমে  াে। 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=239457&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=239457&cat=9
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12 19 Aug 20 

 

Prothom 

Alo 

17 Aug 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

17 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural আজসমরীগকে প্রসত্বন্ধী সেকোরীকে 

ধর্ ঘকের অসভকোগ (প্রথম আকো , ১৯ 

আগস্ট ২০২০) 

েড়বগমঞ্জর আেড়েরীগঞ্জ উপমেলাে 

োনড়েক প্রড়েবন্ধ্ী এক ড়কমোরীমক ধে দমের 

অড়িম াগ পাওো জগমে।  পুড়লে োড়নমেমে, 

জোেবার ড়বমকমল ড়েি ুেম্প্রদামের োনড়েক 

প্রড়েবন্ধ্ী এক ড়কমোরী (১৭) বাড়ির জপেমন 

জগাবর েুলমে  াে। এ েেে আেড়েরীগঞ্জ 

উপমেলার ড়বরাট গ্রামের দুই দুই ড়কমোর 

োমক জকৌেমল পামের একটট জগাোলঘমর 

ড়নমে  াে। জেখামন ড়নমে েুমখ গােো জবাঁমধ 

োরা ড়কমোরীমক ধে দে কমর। ড়কেুিে পর 

ওই ড়কমোরীমক খুাঁেমে খুাঁেমে োর ো 

জগাোলঘমর ড়গমে জেমেমক োটটমে েুখ বা াঁধা 

অবস্থাে পমি থাকমে জদমখন। এ েেে ওই 

দুই ড়কমোর দ্রেু ঘটনাস্থল েযাগ কমর। এ 

ড়বেমে ওই ড়কমোরীর পড়রবামরর পি জথমক 

অড়িম াগ পাওোর পর জোেবার ড়দবাগে 

রাে ড়েনটার ড়দমক আেড়েরীগঞ্জ থানার 

পুড়লে ড়েবপাো গ্রামে অড়ি ান চাড়লমে 

ধে দমের অড়িম ামগ ওই দুই ড়কমোরমক 

জগ্রপ্তার কমর।  

13 19 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

17 Aug 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

21 years 
& 
others 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural আেে ২: জুকির িকে র্ুকমর ওর্ুধ 

খাইকে ২ ত্রুেীকে িিংর্বদ্ধ ধর্ ঘে! 

(োকের েন্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675328/%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675328/%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946919
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946919
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োকুরগা াঁওমের পীরগমঞ্জ দুই েরুেী ধে দমের 

ড়েকার েমেমেন। েমুের োমথ ঘুমের ওেুধ 

খাইমে োমদরমক েিংঘবে ধে দে করাে পা াঁচ 

েমনর ড়বরুমে থানাে োেলা েমেমে। 

ঘটনার োমথ েড়িে দুই ধে দকমক েঙ্গলবার 

রামে আটক কমরমে থানা পুড়লে। পীরগঞ্জ 

পুড়লে োনান, পূব দ পড়রচমের েূে ধমর 

জোেবার ড়বমকমল পীরগঞ্জ উপমেলার 

আমটাড়রকাোচালক নেন (২১)-এর োমথ 

জদখা করমে আমে  দুই েরুেী। জেখামন 

নেন োর বন্ধু ফড়রদ, ড়েরে ও জেড়লমের 

োমথ ওই দুই েরুেীর পড়রচে কড়রমে জদন। 

এরপর এক েরুেী োর জোবাইল জফামনর 

বযাটারী ড়কনমে চাইমল নেন োনাে, 

জলাোগািা বাোমর োর পড়রড়চে জলামকর 

জদাকান রমেমে এবিং জেখামন কে দামে 

বযাটারী ড়কমন ড়দমব। এেন কথা বমল নেন 

োর বন্ধুমদর েোেোে জকৌেমল োমদরমক 

উপমেলার জলাোগািা বাোমর ড়নমে  াে। 

পমর ড়েন বন্ধু েরুেীমদর আবামরা পীরগঞ্জ 

েেমর ড়নমে আমে। পুড়লে আমরা োনাে, 

েেমরর পূব দ জচৌরাস্তার রড়ন জটড়লকমে 

জোবাইমলর বযাটারী ড়কনমে োমদর েন্ধ্যা 

েমে  াে। এক প দামে গাড়িমে েরুেীমদর 

েমুের োমথ ঘুমের ওেুধ খাইমে জিােরাদে 

ইউড়নেমনর ড়চলাপািা গ্রামে ড়নমে  াওো 

েে। এরপর নেন, েবুে, ড়েরে, জেড়লে ও 
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ফড়রদ ড়েমল োমদর ধে দে কমর। পমর 

েরুেীমদর েবুমের এক আত্মীমের বাড়িমে 

ড়নমে  াওো েে। জেখামনও োমদরমক দফাে 

দফাে ধে দে কমর োরা। পমর রাে ড়েনটার 

ড়দমক পাশ্ববেী জরল লাইমন ড়নমে  াওো েে 

েরুেীমদর। জেখামন টমচদর আমলা জদমখ 

ধে দকরা োমদর জফমল জরমখ পাড়লমে  াে। 

14 18 Aug 20 
 
Dhaka 
Tribune 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female  Teenager 16 years 25 years Raped Neighbor Urban Man arrested for raping teenager in 

Dhaka (Dhaka Tribune, 18 August 

2020) 

Police have arrested a man in a case 

filed for raping a 16-year-old girl in 

Dhaka. The suspect has been identified 

as Jony, 25.    Mirpur police station Sub-

Inspector (SI) Md Rahiz Uddin said: “On 

Saturday, the victim, along with one of 

her friends, went to the local market to 

have some food.” “On their way back 

home, Jony lured her away to a 

makeshift hut located behind a local 

school and raped her. Another young 

man was standing outside guarding the 

gate.” “The victim went home on Sunday 

and informed her elder sister about the 

incident,” he added. “On Monday, the girl 

lodged a complaint with our police 

station.  

15 18 Aug 20 
 
Daily Star 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

28 years Raped Neighbor Urban One held over rape of woman in 

capital (Daily Star, 18 August 2020) 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/08/18/man-arrested-for-raping-teenager-in-dhaka
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/08/18/man-arrested-for-raping-teenager-in-dhaka
https://www.thedailystar.net/city/news/one-held-over-rape-woman-capital-1946605
https://www.thedailystar.net/city/news/one-held-over-rape-woman-capital-1946605
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A woman was allegedly raped by her 

husband's friend in Dhaka's Rampura. 

Police arrested the alleged rapist -- 

Mohor Ali (28) -- after she filed a case 

with Rampura Police Station on Sunday. 

She was sent to the one-stop crisis 

centre at Dhaka Medical College 

Hospital the same night for medical 

tests. Rezaul Karim, a sub-inspector of 

Rampura Police Station, said the woman 

and her husband had an altercation 

around 10pm on Saturday and the 

husband stormed out in anger. Mohor 

called her and said her husband was 

staying at his home, nearby their 

residence. He asked her to come by to 

take her husband back home. When she 

went there, she did not find her husband. 

Mohor then raped the woman, the SI 

said, quoting the case statement. 

16 18 Aug 20 

 

Prothom 

Alo 

17 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years Not 
available 

Acid 
through 

Neighbor Rural িড়াইকে িাওিা োোকে হেন্দ্র েকর 

গত বধূর ওির অযাসিে সিকেি(প্রথম 

আকো , ১৮ আগস্ট ২০২০) 

নিাইমলর েদর উপমেলাে োড়নো জবগে 

(২৮) নামের এক গেৃবধূর ওপর অযাড়েড 

ড়নমিমপর ঘটনা ঘমটমে।  পড়রবার েূমে 

োনা  াে, ধামনর ড়বচাড়লর বযবো করার 

েনয নিাইমল োড়নো জবগমের বাবার বাড়ির 

প্রড়েমবেী জগালাে জোস্তফার জেমল অড়েদ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675185/%E0%A6%A8%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675185/%E0%A6%A8%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0
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জোল্লা এক বের আমগ োড়নোর কাে জথমক 

এক লাখ টাকা ধার জনন। বের পার েমলও 

অড়েদ জোল্লা টাকা পড়রমোমধ োলবাোনা 

করমে থামকন। একপ দামে োড়নো ো াঁমক 

েেযার েুেড়ক জদওো েমেমে উমল্লখ কমর 

অড়েমদর ড়বরুমে ১৩ আগস্ট েদর থানাে 

োধারে ডামেড়র ( জেড়ড) কমরন। পমর 

ড়নরাপোর কথা জিমব ড়েড়ন  মোমরর 

েিংকরপাো গ্রামে স্বােী োেুদ োোমনর 

বাড়িমে চমল  ান। গ্রােযিামব ড়বেেটট 

আপে–েীোিংোর কথা বলাে োড়নো জবগে 

গেকাল দুপুমর বাবার বাড়ি ড়ফমর আমেন। 

োড়নো পুড়লমের কামে োড়নমেমেন, 

গেকাল েন্ধ্যাে জেড়ডর কড়প জদখামনার েনয 

ড়েড়ন বাড়ির পামে চাচার বাড়ি  ান। রামে 

ড়নে বাড়িমে ড়ফমর আোর পমথ অড়েদ ও 

ো াঁর েেম াগী ড়বেব ও েমুেল ো াঁর েরীমর 

অযাড়েড ড়নমিপ কমরন। এমে োড়নোর 

েরীমরর জপেমনর অিংে িলমে  াে। ড়েড়ন 

ড়চৎকার কমর উেমল ো াঁরা পাড়লমে  ান। পমর 

প্রড়েমবেীরা োড়নো জবগেমক উোর কমর 

েদর োেপাোমল ড়নমে আমেন। জেখামন 

অবস্থার অবনড়ে েমল ো াঁমক খুলনা 

জেড়ডমকল কমলে োেপাোমল িড়েদ করা 

েে। পুড়লে েুপার জোোম্মদ েড়েে উেীন 

অযাড়েড ড়নমিমপর েমথযর েেযো ড়নজিে 

কমরমেন। ড়েড়ন বমলন, োড়নো জবগমের 

জদওো েথয অনুোমর ঘটনার েমঙ্গ েড়িে 
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থাকার অড়িম ামগ অড়েদ জোল্লা, ড়বেব ও 

েমুেল নামের ড়েনেনমক আটক করা 

েমেমে।  

17 18 Aug 20 

 

kaler 

Kantho 

17 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 25 years 
& 
27 years 

Raped Neighbo Urban চােসরর প্রকোভি, সরকিাকেঘ হেকে সিকে 

গত বধূ ধর্ ঘে(োকের েন্ঠ, ১৮ আগস্ট 

২০২০) 

গােীপুর েদর উপমেলাে চাকড়র পাইমে 

জদওোর কথা বমল এক গেৃবধূমক ধে দমের 

অড়িম াগ উমেমে। েেমদবপুর থানার ওড়ে 

জো. োমবদুল ইেলাে োনান, গেৃবধূর (১৯) 

স্বােী একটট গামে দমে চাকড়র কমরন। স্বােী-স্ত্রী 

েড়নপুর এলাকাে িািা কমর থাকমেন। 

গ্রামের বাড়ি একই এলাকাে েওোে েড়ন ও 

ওই গেৃবধ ূপরস্পর পূব দপড়রড়চে। গামে দমে 

চাকড়র জদওোর কথা বমল োড়েদ ওই 

গেৃবধূমক জোেবার েকামল বাো জথমক 

জডমক ড়নমে  াে। পমর রুদ্ররপুমরর েযােড়ল 

ড়রমোটদ অযান্ড ড়পকড়নক স্পমটর একটট কমি 

ড়নমে দুপুমর েড়ন ও রাড়কব ড়েমল োমক ধে দে 

কমর।  জোেবার ড়বমকমল উপমেলার রুদ্রপুর 

এলাকাে এঘটনা ঘমট। গেৃবধুর করা োেলার 

জপ্রড়িমে পুড়লে দুেনমক জোেবার রামে 

জগ্রপ্তার কমরমে।  

18 18 Aug 20 

 

kaler 

Kantho 

17 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 20 years 28 years Attempt 
to raped 

Neighbor Rural েবুত্করর র্র দত্সর েকর হদওোর েথা 

বকে োকদ হেকে সিকে ধর্ ঘকের হচষ্টা 

(োকের েন্ঠ, ১৮ আগস্ট ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/18/946579
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/18/946579
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/18/946548
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/18/946548
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 মোমরর অিেনগমর কােড়েড়স্ত্র রাড়কমবর 

(২৮) কাণ্ড! কমলেোেীমক কবুেমরর ঘর 

তেড়র কমর জদওোর কথা বমল োমদ জডমক 

ড়নমে ধে দমের জচষ্টা কমরমে। োেলার বাদী 

োনান, জোেবার দুপুমর গুোমখালা 

োেীমোি এলাকাে রাড়কব ওরমফ কােড়েড়স্ত্র 

রাড়কবমক কবুেমরর ঘর তেড়রর েনয খবর 

জদওো েে। বাড়ির োমদ কবুেমরর ঘর 

তেড়রর েনয রাড়কব আোমক োমদ আেমে 

বমল। োমদ জগমল জে জোরপূব দক ধে দমের 

জচষ্টা কমর। এ েেে আড়ে ড়চৎকার করমল 

প্রড়েমবেীরা এড়গমে আমে এবিং রাড়কবমক 

গেমধালাই জদে। খবর জপমে পুড়লে োমক 

উোর কমর থানাে ড়নমে  াে।  

19 17 Aug 20 

Prothom 

Alo 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female  Student 18 years Not 
available 

Attempt 
to murder 

Neighbor Rural েরীকর আগুি সদকে েকেজোত্রীকে 

 ত্যাকচষ্টার অসভকোগ(প্রথম আকো , ১৭ 

আগস্ট ২০২০) 

োগুরার েেম্মদপুর উপমেলাে কমলেোেী 

আকড়লো খােুন (১৮)েরীমর জকমরাড়েন 

জঢমল আগুন ড়দমে েেযামচষ্টা করা েমেমে 

বমল অড়িম াগ উমেমে ো াঁর োমবক স্বােীর 

ড়বরুমে। অড়িদগ্ধ ওই োেী এখন ঢাকার 

জেখ োড়েনা োেীে বান দ ও োড়স্টক োেদাড়র 

ইনড়স্টটটউট োেপাোমল ড়চড়কৎোধীন। গে 

েড়নবার অড়িদমগ্ধর ঘটনাটট ঘমটমে । ওই 

কমলেোেীর নাে । োেলার এোোমর ওই 

োেীর দাদা রেন আলী উমল্লখ কমরন, 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675060/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675060/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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আকড়লোর েমঙ্গ একই গ্রামের োেুদ 

জোলযার জেমল নােেুল জোলযার দুই বের 

আমগ ড়বমে েে। জপ্রমের েম্পকদ কমর ড়বমে 

েমলও স্বােী-স্ত্রীর বড়নবনা েজিল না। োই 

ড়বমের োে োে পর নােেুলমক োলাক 

জদন আকড়লো। ড়বেেটট নােেুল জেমন 

ড়নমে পামরনড়ন। ড়কেুড়দন পর জথমক নােেুল 

ো াঁর োমবক স্ত্রীমক উেযক্ত করমে থামকন। 

ো াঁর প্রস্তামব আকড়লো রাজে না েওোে 

নােেুল ড়িপ্ত েন। এর জের ধমরই গে 

েড়নবার েন্ধ্যা েেটার ড়দমক আকড়লো 

টেমলমট  াওোর েেে ওে জপমে থাকা 

নােেুমলর জলাকেন আকড়লোর বযবহৃে 

ওিনা ড়দমে ো াঁমক জবাঁমধ গামে ড়ডমেল জঢমল 

আগুন ধড়রমে জদন। এমে আকড়লোর েরীমর 

ড়বড়িন্ন অিংে পুমি  াে। এ েেে ো াঁর 

ড়চৎকার শুমন পড়রবামরর জলাকেন ো াঁমক 

উোর কমর প্রথমে োগুরা ২৫০ ে যাড়বড়েষ্ট 

েদর োেপাোমল জনন।  

20 17 Aug 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

16 Aug 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

36 years Kidnaped 
& 

Raped 

House 
Tutor 

Urban বগুড়াে গত  সেেকের সবরুকদ্ধ োত্রী 

ধর্ ঘকের অসভকোগ(বািংোকদে প্রসত্সদি,  

১৭ আগস্ট ২০২০) 

বগুিাে এক োেীমক ধে দমের অড়িম ামগ গেৃ 

ড়েিকমকর ড়বরুমে েদর থানাে োেলা 

দামের েমেমে। োেলা েূমে োনা  াে, 

বগুিা েেমরর কাটনার জেন্ট্রাল বাড়লকা উচ্চ 

ড়বদযালমের ওই োেীমক োর গেৃ ড়েিক 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/17/557581
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/17/557581


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 

জোনােলা থানার চরপািা গ্রামের জোোোর 

আলী (৩৬) ১৬ আগস্ট েকামল সু্কমলর 

োেমন জথমক অপেরে কমর ড়নমে  াে। 

অজ্ঞােস্থামন আটক কমর জরমখ ওই োেীমক 

ধে দে কমর। পমর অেুস্থ অবস্থাে ওই োেীমক 

োর ো ও পড়রবামরর েদেযরা েেমরর 

কাড়লেলা এলাকা জথমক উোর কমর। 

বগুিা েদর থানার ওড়ে (েদন্ত) জরোউল 

কড়রে জরো োনান, এই ঘটনাে জোেবার 

োেীর ো বগুিা েদর থানাে োেলা দামের 

কমরন। োেলাে অড়ি কু্তমক জগ্রফোমর 

অড়ি ান চলমে। 

21 17 Aug 20 

 

Banglades

h Protidin 

17 Aug 20 News 
report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Ex 
husband 

Urban িাকবে স্ত্রীকে সিটেকে জখকমর 

অসভকোগ োউজিেকরর সবরুকদ্ধ 

(বািংোকদে প্রসত্সদি, ১৭ আগস্ট ২০২০) 

োলাক জদওোর কারমে োমবক স্ত্রীমক 

ড়পটটমে েখে করার অড়িম াগ উমেমে 

কাউজিলর তেেদ েঞ্েরুুল কড়বর ড়রপমনর 

ড়বরুমে। জোেবার ড়বকামল জেমেরপুর 

েেমরর নেুনপািার জোমি এই ড়পটামনার 

ঘটনা ঘমট বমল অড়িম াগ কমরমেন োমবক 

স্ত্রী োরড়েন আক্তার ড়েটষ্ট।  ২০১৫ োমলর ১৩ 

ড়ডমেম্বর আোমক জোি কমর ড়বমে কমর। 

ড়বমের পর োনমে পাড়র ড়েড়ন জবে ড়কেু 

জেমের োমথ পরকীোে েড়িে। আড়ে 

প্রড়েবাদ করমল আোমক ড়বড়িন্নিামব 

ড়ন দােন কমর। োর বাবা-োও ড়বেেটট োমন, 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/17/557604
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/17/557604
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ড়কন্তু ড়কেুই বমল না। উমটা আোর ওপর 

োরাও ড়ন দােন কমরন। এই ড়ন দােন েেয 

করমে না জপমর ড়দন-দমেক আমগ আড়ে 

ড়রপনমক োলাক জদই। এরপর জথমক 

ড়রপমনর িমে আড়ে পাড়লমে জবিাজিলাে। 

ড়কন্তু জোেবার ড়বকামল জেমেরপুর নেুন 

পািার জোমি আোমক জদমখ আোর জচামখ-

েুমখ ড়কল-ঘুড়ে জেমর োরাত্মক েখে কমর। 

ড়েড়ন োনান, স্থানীেরা উোর কমর োমক 

জেমেরপুর জেনামরল োেপাোমল ড়নমে  ান। 

এ ঘটনাে কাউজিলর েঞ্েরুুল কড়বর 

ড়রপমনর ড়বরুমে জেমেরপুর েদর থানাে 

োেলা করার প্রস্তুড়ে চলমে।  

22 15 Aug 20 
 
Daily Star 

10 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 17 years 20 years Kidnaped 
& 

Gang 
Raped 

Neighbor  Rural Youth arrested for raping two 

students (Daily Star, 15 August 2020) 

Police yesterday arrested a youth for his 

alleged involvement in the gang-rape of 

two female students in Pirojpur's 

Mathbaria upazila. The arrestee is Abu 

Bakar Sagar, 20, of the upazila's Uttar 

Mithakhali village, said police. AJM 

Masuduzzaman, officer-in-charge of 

Mathbaria Police Station, said the girls, 

along with their two male classmates, 

went to a college in Bamna upazila to 

submit papers for their admission. On 

their way back to home, they planned to 

visit Horinpala Eco Park in Bhandaria 

upazila. A battery-run three-wheeler, by 

https://www.thedailystar.net/backpage/news/youth-arrested-raping-two-students-1945145
https://www.thedailystar.net/backpage/news/youth-arrested-raping-two-students-1945145


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 

which they were going to the Eco Park, 

got damaged on their way. A group of 

youths then abducted the girls, took 

them to a nearby isolated place, and 

raped them. The miscreants also 

demanded Tk 15,000 ransom from the 

girls' relatives. On information, police 

recovered the girls from the spot but the 

criminals managed to flee the scene. 

Later, police arrested Sagar in Charkhali 

area of Pirojpur's Bhandaria upazila 

early yesterday. The girls' paternal 

grandfathers filed a case accusing four 

named and three unnamed youths under 

the Woman and Child Repression 

Prevention Act.  

23 16 Aug 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

13 Aug 20 
 

Case file 
15 Aug 20 

Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

21 years, 
22 years 
& 
22 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban িাকোকর গেধর্ ঘকের র্েিাে চারজি 

হেেত্ার (বািংোকদে প্রসত্সদি, ১৬ 

আগস্ট ২০২০) 

োিামরর এক গামে দেে কেী জপ্রড়েমকর 

োমথ জদখা করমে এমে নামটামর গেধে দমের 

ড়েকার েমেমে। এ ঘটনাে োেলা দামেমরর 

পর ড়বড়িন্ন স্থামন অড়ি ান চাড়লমে ড়েন 

ধে দকেে চারেনমক জগ্রফোর কমরমে 

পুড়লে।  পুড়লে েুপার ড়লটন কুোর োো 

োিংবাড়দকমদর োনান, চা াঁপাইনবাবগমঞ্জর 

জগােস্তাপুমরর একটট জেমে োিামর একটট 

গামে দেমে চাকড়র কমরন। চা াঁপাইনবাবগঞ্জ 

জথমক োিামর  াোোমের পমথ বামের 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/16/557217
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/16/557217
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জেলপার রামেদ ড়েোর োমথ োর পড়রচে েে 

এবিং েখযো গমি ওমে। এরপর োরা ড়বড়িন্ন 

েেে জদখা োিাে কমরন। এক প দামে গে 

১৩ আগস্ট রামেদ ড়েো ওই জেমেমক 

নামটামর জডমক ড়নমে আমে। পমর োরা 

ড়বড়িন্নস্থামন ঘুমর জবিামনার পর রামেমদর 

এক পড়রড়চেেমনর বাড়িমে রাজে াপন 

কমর। এরপর ড়দন রামেদ ড়েো ওই জেমেমক 

ড়নমে জবিামনার পর েদর উপমেলার 

রাজেবপুর গ্রামের একটট বাড়িমে ড়নমে  াে। 

জেখামন পূব দ পড়রকল্পনা জোোমবক রামেমদর 

েেম াগীরা োমক জোর কমর েুমল ড়নমে 

ড়গমে পড়রেযক্ত একটট গরুর খাোমর 

পালাক্রমে ধে দে কমর। 

24 17 Aug 20 

 

Banglades

h Protidin 

16 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

35 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural বগুড়াে ধর্ ঘে হচষ্টার অসভকোকগ েুবে 

োরাগাকর(বািংোকদে প্রসত্সদি, ১৭ 

আগস্ট ২০২০) 

বগুিার ধুনট উপমেলাে গেৃবধূমক ধে দে 

জচষ্টার অড়িম ামগ োেলার োমেদুর 

রেোনমক (৩৫) নামে এক  ুবকমক 

জগ্রফোর কমরমে পুড়লে। পুড়লে েূমে োনা 

জগমে, ওই গেৃবধ ূরড়ববার রামে ড়নমের ঘমর 

একা ঘুড়েমে ড়েমলন। এই েুম ামগ োমেদুর 

রেোন রাে ২টার ড়দমক দরো জকমট ঘমরর 

ড়িের প্রমবে কমর গেৃবধূমক ধে দমের জচষ্টা 

চালাে। এেেে গেৃবধূর ড়চৎকামর বাড়ির 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/17/557545
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/17/557545
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অনযানয জলাকেন আোর আমগই োমেদুর 

রেোন জকৌেমল ঘর জথমক েটমক পমি।   

25 17 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural স্বামীর িাকেই র্ুমন্ত অন্তঃিত্ত্বা স্ত্রীকে 

েয সরোর্াকত্ খুি(োকের েন্ঠ, ১৭ আগস্ট 

২০২০) 

ড়কমোরগমঞ্জর ইটনাে বাবার বাড়িমে স্বােীর 

পামে ঘুেন্ত অবস্থাে আকড়লো আক্তার (২০) 

নামে এক অন্তঃেত্ত্বা গেৃবধ ূেুড়রকাঘামে 

ড়নেে েমেমেন। েড়নবার (১৫ আগস্ট) 

ড়দবাগে েধযরামে উপমেলার রােটুটী 

ইউড়নেমনর কালনা গ্রামে চাঞ্চলযকর এই 

েেযাকামণ্ডর ঘটনাটট ঘমটমে। পুড়লে েূে 

োনাে, এক বের ড়েন োে আমগ োিাইল 

উপমেলার বরুো গ্রামের নূর ইেলামের 

জেমল জেন্নে আলীর েমঙ্গ আকড়লো 

আক্তামরর ড়বমে েে। বেদোমন আকড়লো 

আক্তার প্রাে ড়েন োমের অন্তঃেত্ত্বা। এ 

অবস্থাে আকড়লো স্বােী জেন্নে আলীমক 

ড়নমে রােটুটীর কালনা গ্রামে জবিামে 

আমেন। েড়নবার (১৫ আগস্ট) স্বােী জেন্নে 

আলী, ো আরেদুা জবগে, দুই িাই, িাবী, 

জবান ও িড়িপড়েমক ড়নমে একেমঙ্গ রামের 

খাবার োমরন আকড়লো। পমর একই ঘমর 

আলাদা আলাদা ড়বোনাে োরা ঘুড়েমে 

পমিন। েধযরামের ড়দমক স্বােীর পামে ঘুেন্ত 

আকড়লো আেোেী োেলার ড়েকার েন। 

এেেে আেোেীর উপ ু দপড়র েুড়রকাঘামে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/17/946104
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/17/946104
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আকড়লো গুরুের আেে েমে ঘটনাস্থমলই 

োরা  ান পড়রবামরর জলাকেন োনান, ড়োঁদ 

জকমট অজ্ঞাে আেোেী ঘমর ঢুমক 

আকড়লোর বুমক েুড়রকাঘাে কমর। এ েেে 

আকড়লোর আেদড়চৎকামর োরা ঘুে জথমক 

জেমগ ওমে জদমখন, েুড়রকাঘামে রক্তাক্ত 

আকড়লো েটফট করমে। ড়কেুিমের েমধযই 

োর েৃেুয েে।  ইটনা থানার ওড়ে জোোম্মদ 

েুমে দদ োোন োনান, েরুেোল জেমে 

ড়নেমের লাে েেনােদমন্তর েনয 

ড়কমোরগঞ্জ জেনামরল োেপাোল েমগ দ 

পাোমনা েমেমে।  

26 16 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 July 20 
 

Case file 
 

15 Aug 20 

Police 
Case 

Female Student 16 years 43 years Raped 
& 

Video of 
rape 

Neighbor Urban ধর্ ঘকের সভসেও েসড়কে হদওোর  যমসের 

অসভকোকগ ধর্ ঘে হেপ্তার(োকের েন্ঠ, 

১৬ আগস্ট ২০২০) 

রােোেীর জোেনপুমর দেে জশ্রড়ের এক 

োেীমক ধে দমের ড়িড়ডও ইোরমনমট েড়িমে 

জদওোর েুেড়কর অড়িম ামগ করা োেলাে 

পুড়লে অড়ি ুক্ত ধে দক আল আড়েন জোড়েন 

(৪৩) জগ্রপ্তার কমর। গে ১৫ েলুাই দুপুর 

একটার েেে সু্কলোেীমক ড়বমের প্রমলািন 

ড়দমে আোড়ে োর িািা বাড়িমে ধে দে কমর 

জেটটর ড়িড়ডও ধারে কমরন। ওই েরুেীর 

পড়রবামরর জলাকেন পরড়দন ড়বেেটট 

োনমে পামর। েমব েম্মামনর কথা ড়চন্তা 

কমর ড়বেেটট জচমপ  ান। জকামনা আইড়ন 

পদমিপ জননড়ন। পমর ধে দমের ড়িড়ডওটট 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945985
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945985
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ইোরমনমট েড়িমে জদওোর েুেড়ক ড়দমে 

থামক। েড়নবার রামে জেমের ো থানাে এমে 

োেলা কমরন। োেলা দামের পর রামেই 

ধে দক জোড়েনমক জগ্রপ্তার করা েে। 

27 16 Aug 20 

 

Banglades

h Protidin 

12 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

31 years, 
45 years, 
35 years 
& 
28 years 

Raped Neighbor Rural মেমিসিিংক  এে িন্তাকির জিিীকে 

ধর্ ঘকের অসভকোগ (বািংোকদে প্রসত্সদি, 

১৬ আগস্ট ২০২০) 

েেেনড়েিংমের জধাবাউিা উপমেলাে এক 

েন্তামনর েননীমক ধেমে দর অড়িম াগ 

উমেমে ড়বল্লাল জোমেন (৩১) এবিং োর ৩ 

েেম াগীর ড়বরুমে।  অড়িম াগ েূমে োনা 

 াে, গে বুধবার (১২ আগষ্ট) ঘটনার ড়দন 

েকামল অড়ি ুক্ত ড়বল্লাল জোমেন ঐ নারীর 

বাড়িমে  াে। গেৃবধূর স্বােী আোদুল্লাে 

অমনযর বাড়িমে কামে থাকাে একা েুম ামগ 

ঘমর ঢুমক ওই গেৃবধূমক ধে দমের জচষ্টা চালাে। 

এ েেে গেৃবধূর ডাক-ড়চৎকামর োর 

শ্বশুরেে আেপামের জলাকেন এড়গমে 

আেমল ড়বল্লাল ও োর েেম াগীরা ঘটনাস্থল 

েযাগ কমর।  

28 15 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

14 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 26 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural েুবে হেপ্তার: িন্তাি জজজে েকর 

গত বধূকে ধর্ ঘে! (োকের েন্ঠ, ১৫ 

আগস্ট ২০২০) 

লক্ষ্মীপুমর েন্তানমদর জেজম্ম কমর গেৃবধূমক 

(২৬) ধে দে করা েমেমে।  থানা পুড়লে ও 

িূক্তমিাগী নারীর পড়রবার োনাে, গেৃবধূর 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/16/557296
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/16/557296
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/15/945689
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/15/945689
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স্বােী েরকাড়র চাকড়রেীবী। এ কারমে ড়েড়ন 

লক্ষ্মীপুমরর বাইমর থামকন। শুক্রবার রামে 

আোড়ে েড়ের ঘমর ঢুমক জেমল-জেমেমক 

জেজম্ম কমর গেৃবধূমক ধে দে কমর। একপ দামে 

োর ড়চৎকামর জলাকেন এড়গমে এমল েড়ের 

পাড়লমে  াওোর জচষ্টা কমর। এেেে স্থানীেরা 

োমক আটক কমর পুড়লমে জোপদদ কমর। 

পমর োেলার পর েড়েরমক পুড়লে জগ্রপ্তার 

জদখাে। 

29 15 Aug 20 

 

Kaler 

Kantho 

14 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 48 years 
& 
30 years 

Physical 
torture 

Neighbor Urban হেরািীগকে গভঘবত্ী িারীকে মারধকরর 

অসভকোকগ হেপ্তার ২ (োকের েন্ঠ, ১৫ 

আগস্ট ২০২০) 

ঢাকার জকরানীগমঞ্জ এক গিদবেী নারীমক 

োরধর করার অড়িম ামগ বাড়ির 

জকোরমটকার েজেবর রেোন (৪৮) ও োর 

েযালক আোদুজ্জাোন (৩০)জক জগ্রপ্তার 

কমরমে জকরানীগঞ্জ েমডল থানা পুড়লে। 

অড়িম াগকারী জো. জোমেল (২৯) ও োর স্ত্রী 

নেনা জবগে (২০) জকরানীগমঞ্জর জখালােুিা 

এলাকাে পুরােন িািাড়লোে আড়ের 

জোমেমনর বাড়িমে ড়িেীে েলাে িািা 

থামকন। নেনা ৬ োমের গিদবেী। গে ১৪ 

আগস্ট ড়বকামল নেনার োো জো. ইোড়েন 

োমদর বাড়িমে নেনামক জদখমে আেমল 

আড়ের জোমেমনর বাড়ির জকোরমটকার 

েজেবর রেোন োমক বাড়িমে প্রমবে করমে 

জদমব না বমল দুেমনর েমধয েকদ ড়বেকদ েে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/15/945713
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/15/945713
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নেনা ড়িেীে েলা জথমক ড়নমচ জনমে এমে 

আড়ের জোমেনমক প্রমবমে বাধা জদওোর 

কারে জেজ্ঞাো করমল োর েমঙ্গও েমকদ 

েড়িমে পমি জকোরমটকার। এ েেে নেনার 

েমঙ্গ আড়ের জোমেমনর োোোড়ে েে। 

নেনার োো দুেমনর োোোড়ে েুটামে 

আেমল আড়ের জোমেমনর োলা 

আোদুজ্জাোনও েুমট এমে োোোড়েমে 

েড়িমে পমি। এক প দামে নেনার জপমট 

দুেনই এমলাপাোড়ি আঘাে করমল নেনা 

োটটমে লুটটমে পমি রক্তিরে েমে থামক। 

নেনামক আেে অবস্থাে উোর কমর ঢাকা 

জেড়ডকযাল কমলে োেপাোমল ড়নমে িড়েদ 

করা েে। ড়চড়কৎোর পমি োনা  াে নেনার 

জপমট থাকা ি্রুেটট োরা জগমে। 

ARTICLE 

ওোর্ল্ঘ েিোকরি অব স্পস্পোকি ঘ ে. সেরীি: িারী ও সেশুকদর সবরুকদ্ধ িস িংিত্া প্রসত্করাকধ জজকরা েোকরকির আহ্বাি (োকের েণ্ঠ, ২0 আগস্ট ২০২০) 

িারী ও সেশুকদর সবরুকদ্ধ িেে প্রোর  েরাসি ও িস িংিত্া প্রসত্করাকধ জজকরা েোকরি িীসত্ অিুিরে েরার আহ্বাি জাসিকেকেি স্পস্পোর ে. সেরীি 

োরসমি হচৌধুরী। সত্সি বকেকেি, িারী ও সেশুকদর প্রসত্ িস িংিত্া এবিং বােযসববাক র অবিাি র্োকত্ আইসিইউ গুরুত্বিূে ঘ ভূসমো িােি েরকে। 

সেেসভসিে িস িংিত্া প্রসত্করাকধ িিংিদ িে ঘকবেেেীে ও োে ঘের ভূসমো রাখকত্  কব। িারী ও সেশুকদর সবরুকদ্ধ িেে প্রোর  েরাসির অবিাি র্োকত্ 

এর অিুেূকে আইি প্রেেি েরকত্  কব। 

অসিোর সভকেিাে অিুটষ্ঠত্ িঞ্চম ওোর্ল্ঘ েিোকরি অব স্পস্পোি ঘ অব িাে ঘাকমন্ট-এর উকবাধিী অিুষ্ঠাকি ভাচয ঘোসে িিংেুক্ত  কে এিব েথা বকেি 

স্পস্পোর। আজ বত স্পসত্বার িিংিদ িসচবােকের এে িিংবাদ সবজ্ঞসপ্তকত্ এ ত্থয জািাকিা  কেকে। অিুষ্ঠাকি হেসিোর স্পস্পোর হেকিথ েুিাো ও 

রুোন্ডার স্পস্পোর হোকিটেে মুোবাসেিা সরকিােঘ উিস্থািি েকরি। আকোচিাে অিংে হিি আইসিইউ’র হপ্রসিকেন্ট গযাসিকেো চয কেভাি বযারি, 

অসিোি িযােিাে োউজিকের হপ্রসিকেন্ট ওেগযািং িবত্ো, জাসত্িিংকর্র ম ািসচব একন্তাসিও গুকত্করি এবিং িিংিদ িদিয আরমা দি, রওেি আরা 

মান্নাি, অিরাজজত্া  ে, রুমািা আেী এমসি ও িীর েজেুর র মাি। 

https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/08/20/947355


স্পস্পোর বকেি, িঞ্চম ওোর্ল্ঘ স্পস্পোি ঘ েিোকরি িমিামসেে এবিং উদীেমাি চযাকেে িম্পকেঘ আকোচিার এেটে োেেম ঘ। হিই িাকথ ম ামাসর 

েসভে-১৯ িরবত্ী অবস্থাে সবকশ্বর িেে মািুকর্র অথ ঘজিসত্ে, িামাজজে ও রাজজিসত্ে জীবকির উির সবিুে প্রভাব হমাোকবোে উদ্ভাবিী িমাধাি 

খুাঁকজ হবর েরকত্ িা ােয েরকে এই েিোকরি। েিরোকরকি একে অিকরর িসরেল্পিা সবসিমকের মাধযকম জ্ঞািাজঘি েকর উদরভূত্ িমিযার িমাধাি 

খুাঁকজ হবর েরার আহ্বাি জািাি সত্সি। 

ে. সেরীি োরসমি হচৌধুরী বকেি, সবশ্ববযািী উকল্লখকোগয িিংখযে হমকেরা বােযসববাক র সেোর  কে থাকে। িাম্প্রসত্ে েসভে-১৯ ম ামাসর িারীকদর 

সবরুকদ্ধ সেে সভসিে িস িংিত্াকে ত্বরাসিত্ েকরকে। এই ম ামাসর িাসরবাসরে িস িংিত্াকে বাসড়কে সদকেকে। বােযসববা  ও িস িংিত্ার আশু প্রসত্োকর 

িমসিত্ প্রকচষ্টার িাোিাসে দবসশ্বে প্রসত্জক্রো ও স্থািীে অসভজ্ঞত্ার িমিে র্োকিা জরুসর। 

িারী সিে ঘাত্ি: অসধোিংে মামোই সমথযা—এই ধারোর সভসি হিই (প্রথম আকো, ১৯ আগস্ট, ২০২০) 

 

বািংোকদকে হেৌজদাসর অিরাধগুকোর হেকত্র  েরাসিমূেে সমথযা মামো, সমথযা িােী ইত্যাসদ অ র ই  ে এবিং এ ধরকির সমথযা মামোর সবরুকদ্ধ 

হেৌজদাসর আইকি োজস্তর সবধািও রকেকে। সেন্তু ত্ারিরও শুধ ুিারী সিে ঘাত্কির হেকত্রই এই সমথযা মামোর সবর্েটে এমিভাকব প্রচাসরত্  ে হেি িারী 

সিে ঘাত্কির মামো মাকিই সমথযা মামো। অথচ বাস্তকব বরিং সিে ঘাত্কির সেোর িারীর ভাকগয হবসের ভাগ িমেই িযােসবচার হজাকে িা ব যসবধ আইসি 

জটেেত্া আর আইি প্রকোকগর দবু ঘেত্ার োরকে। িারী সিে ঘাত্কির এই সমথযা মামোর অিবাকদর সবর্েটে সিকে হেখার প্রকোজি মকি  কো, হেিিা িারীর 

আইসি অসধোর–িিংক্রান্ত হেকোকিা িিংোি আর আকোচিাে এই প্রশ্নই র্ুকরসেকর আকি বের বের। 

 

এ প্রকশ্নর এেটে ি জ উির  কো োাঁরা বকেি ‘অসধোিংে’ িারী সিে ঘাত্কির মামো সমথযা, ত্াাঁরা হোি জসরি বা গকবর্োর সভসিকত্ এমি ত্থয হিকেি, ত্া 

সেন্তু বেকত্ িাকরি িা। আর বেকত্ িারার েথাও িে। হেিিা এমি হোকিা জসরি েরাই  েসি এ িে ঘন্ত, আর জসরি েরা আকদৌ িম্ভব সে িা, হিোও 

এেো বড় প্রশ্ন। সিভঘর েকর আমরা সমথযা মামো বেকত্ েী হবাঝাজি ত্ার ওির। এেটে মামো সমথযা  কব আইিত্ ত্খিই, েখি ত্া উকেেযমূেেভাকব 

 েরাসি েরার উকেকেয েরা  কব। েসদ মামোর মাঝিকথ বাদী-সববাদীর মকধয হগািকি আিি  কে োওোর োরকে আদােকত্ িােযপ্রমাে  াজজর িা েরা 

 ে, আর এ োরকে আিাসমকে েসদ খাোি সদকে হদওো  ে, অথবা বাদী েসদ হের্কমে ত্াাঁর িােযপ্রমাোসদ সদকে অসভকোগ প্রমাে েরকত্ বযথ ঘ  ি, ত্কব 

হিই মামোগুকোকে সেন্তু সমথযা মামোর অিরাকধর মকধয হেো োকব িা।  

সেন্তু েখি ঢাোওভাকব িারী সিে ঘাত্কির মামোকে সমথযা বো  কি, ত্খি সেন্তু এ ধরকির মামোগুকোকেও সমথযা মামোর মকধয অন্তভয ঘক্ত েরা  কি। 

ত্াই হোিটে সমথযা মামো আর হোিটে িসত্য, হিটে োগকজ-েেকম হবর েরা েটঠি। হে উিােটে হমাোমুটে িাোকিাক্তভাকব বকে সদকত্ িাকর হে েেো 

সমথযা মামো  কেকে বা েেজি ভযক্তকভাগী সমথযা মামোর সেোর  কেকে ত্া  কো, আইকি সমথযা মামো েরার হে োজস্তর সবধাি রাখা  কেকে, হি সবধাকির 

অধীকি আিকে েেো মামো সিষ্পসি  কো বা সবচারাধীি রকেকে, হিই িিংখযা হবর েরা।  

িারী ও সেশু সিে ঘাত্ি দমি আইকির ধারা ১৭–হত্ সমথযা মামো বা অসভকোগ দাকের েরার হেকত্র োজস্তর সবধাি রকেকে। ত্কব এই ধারার অধীকি মামো 

 ে খুবই েম। িুত্রািং ধারা ১৭–হত্ েরা মামোগুকোর িিংখযা সদকে েসদ সমথযা মামোর িসরসস্থসত্ সবচার েরকত্  ে, ত্া কে ধকর সিকত্  কব হে িারী ও সেশু 

সিে ঘাত্ি দমি আইকি সমথযা মামো প্রাে  েই িা।   

িারী সিে ঘাত্কির সমথযা মামোর হেকত্র শুধু হে ‘অসধোিংে’ সবকের্েটে েুক্ত  কি, ত্া–ও সেন্তু িে, হবে েকেে বের ধকর এোও হোিা োকি হে িারী 

সিে ঘাত্ি দমি আইকির েত্েরা ৮০ ভাগ মামোই সমথযা! এই ৮০ েত্ািংকের ত্থযটে হেমি েকর উদরভূত্  কো, হিই হখাাঁজ েরকত্ সগকে হদখা হগে ২০১৩ 

িাকে ত্ৎোেীি আইিমন্ত্রীর এেটে বক্তবযকে িজত্রোগুকো েোও েকর প্রচার েরকে এই সেকরািাকম হে আইিমন্ত্রী বকেকেি, িারী সিে ঘাত্ি মামোর ৮০ 

েত্ািংেই সমথযা! এমিসে ত্ৎোেীি আইি প্রসত্মন্ত্রীও িজত্রোর সরকিােঘ অিুোেী হিই িভাে মন্তবয েকরসেকেি হে বািংোকদকে ৮০ েত্ািংে মামোে 
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আিাসম খাোি িাে; োরে, মামো সমথযা  ে। অথচ আিাসম খাোি িাে ত্দকন্ত গাসেেসত্, িােীর অিুিসস্থসত্, িাবসেে প্রসিসেউেকরর অদেত্া, 

সবচারপ্রজক্রোর দীর্ ঘিূত্রত্াি  আরও িািা োরকে, হেখাকি সমথযা মামোর ভূসমো িগেয। 

 

To address gender-based violence, we need creativity, collaboration and courage (BY Bjorn Andersson, Daily Star, opinion, 20 August 2020) 

One glaring truth the ongoing Covid-19 pandemic has reinforced when it comes to gender-based violence is that it is a humanitarian, development and 

socioeconomic crisis—a persistent and daunting triple threat whose solutions must be grounded in gender equality and human rights. Even before the 

pandemic, gender-based violence was a debilitating challenge globally, with on average one out of three women experiencing some form of violence in 

her lifetime. In Asia and the Pacific, the percentage of women disclosing experience of physical or sexual violence, or both, by an intimate partner ranged 

widely across different countries, from 15 percent in places like Lao PDR and Japan to 64 percent in several Pacific countries like Solomon Islands and 

Fiji.  Not long after WHO declared a Covid-19 pandemic in March, UNFPA forecast that an estimated 31 million additional incidents of gender-based 

violence could be expected globally, if lockdowns last for at least six months, with women confined indoors with their abusers. For every three months such 

restrictions continue, an additional 15 million incidents could be expected. 

Creativity, collaboration, and courage (By Bjorn Andersson, Dhaka Tribune, op-ed, 18 August 2020) 

One glaring truth the ongoing Covid-19 pandemic has reinforced when it comes to gender-based violence is that it is a humanitarian, development, and 

socio-economic crisis -- a persistent and daunting triple threat whose solutions must be grounded in gender equality and human rights. Even before the 

pandemic, gender-based violence was a debilitating challenge globally, with on average one out of three women experiencing some form of violence in 

her lifetime. In Asia and the Pacific, the percentage of women disclosing experience of physical or sexual violence, or both, by an intimate partner ranged 

widely across different countries, from 15% in places like Lao PDR and Japan to 64% in several Pacific countries like the Solomon Islands and Fiji. Not 

long after WHO declared a Covid-19 pandemic in March, UNFPA forecast that an estimated 31 million additional incidents of gender-based violence could 

be expected globally, if lockdowns last for at least six months, with women confined indoors with their abusers. For every three months, such restrictions 

continue, an additional 15 million incidents could be expected. 

হচার’ অিবাকদ মা-হমকেকে রসে সদকে হবাঁকধ হর্ারাকিা  ে প্রোেয িড়কে (োকের েণ্ঠ, ২৩ আগস্ট ২০২০) 

েেবাজাকরর চেসরোে বেিী মা ও ত্রুেী হমকেকে ‘গরু হচার’ আখযা সদকে এেদে দবুত ঘি সিম ঘমভাকব হিোকিার সচত্র ভাইরাে  কেকে িামাজজে 

হোগাকোগ মাধযকম। েসবকত্ হদখা োকি হোমকর রসে হবাঁকধ দইু িারীকে প্রোেয িড়কে  াাঁটেকে সিকে োওো  কি।  এেিে ঘাকে োরীসরে অবস্থার 

অবিসত্ র্েকে িুসেে একি মা ও হমকেকে উদ্ধার েকর চেসরো  ািিাত্াকে ভসত্ঘ েকর। শুক্রবার (২১ আগস্ট) দিুুকর  ারবািং ি রচাাঁদা এোোে এ র্েিা 

র্েকেও িামাজজে হোগাকোগমাধযকম র্েিার েসব প্রোকের ির এটে গত্োে েসিবার সদবাগত্ রাত্ ১১োর সদকে িবখাকি জািাজাসি  ে। মা ও হমকে 

চেসরো  ািিাত্াকে বত্ঘমাকি সচসেৎিাধীি রকেকেি। ত্াকদর োরীসরে অবস্থা আেিংোমুক্ত িে বকে জাসিকেকেি  ািিাত্াকের সচসেৎিেরা। সবর্কে 

জািকত্ চাইকে চেসরো থািার  ারবািং িুসেে োাঁসড়র ইিচাজঘ ও িসরদে ঘে আসমিুে ইিোম জািাি, শুক্রবার স্থািীেরা োাঁসড় িুসেেকে খবরটে হদি। এর 

ির মা-হমকেকে উদ্ধার েকর সচসেৎিার বযবস্থা েকর িুসেে। সত্সি আকরা জািাি, স্থািীে এে বযজক্তর গরু চয সরর র্েিাে ত্াকদর অসভেুক্ত েরা  কেকে। 

অসভেুক্তকদর মকধয মা-হমকেি  চারজকির বাসড় িটেোর োসন্তর াকে। অিরজকির বাসড় হিেুোর োেসিজ এোোে। োরা সিটেকেকে এমি প্রকশ্ন 
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ইিকিক্টর আসমিুে ইিোম বকেি, ‘মা-হমকেকে হিোকিার সবর্কে এখকিা হেউ অসভকোগ েকরসি। খবর হিকে িুসেে েখি র্েিাস্থকে োে ত্খি 

হিখাকি প্রাে দইু েত্াসধে মািুর্ উিসস্থত্ সেকেি। হিখাি হথকে ত্াকদরকে আমাকদর হ োজকত্ সিকে আিাোই প্রাধািয সদকেসে। ত্াকদরকে  ািিাত্াকে 

ভসত্ঘর বযবস্থা েকরসে।  চেসরো থািার ওসি হমা.  াসববুর র মাি বকেি, 'িসরচে েিাকক্তর হচষ্টা েরা  কি মা-হমকের। ভযক্তকভাগী হেউ েসদ অসভকোগ 

েকর ত্া কে ত্দন্ত েকর আইিগত্ বযবস্থা হিওো  কব জসড়ত্কদর সবরুকদ্ধ।' 

র্েিার িকে িারী থােকেই ‘েকথিাচার’ (মািিুরা হ ািাইি, প্রথম আকো, ১৮ আগস্ট, ২০২০) 

 

জকামনা নারী খুন, ধে দমের ড়েকার েমল ড়কিংবা ড়নমে জকামনা অপরামধর েমঙ্গ েড়িমে জগমল আমলাচনা আর েূল ঘটনার ড়দমক ড়নবে থামক না। ডালপালা জেলমে শুরু কমর 

অনযড়দমক। ওই নারীর চড়রে জকেন, ো াঁর বযজক্তেীবন জকেন ড়েল, ো–ই ড়নমে নানা গল্প শুরু েে। জকামনা জকামনা েেে এই গমল্পর েঙ্গী েমে পমি গেোধযে। প্রোে 

পাওো  াে আইনেঙৃ্খলা রিাকারী বাড়েনীর নড়থপমেও। আর জফেবুমকর েমো োোজেক জ াগাম াগোধযে জো আমেই। জেখামন েেয-ড়েথযা ড়েড়লমে ওই নারীমক ড়নমে 

চলমে থামক  মথিাচার,  ার েমঙ্গ েেমো ঘটনার দরূেে েম্পকদও জনই। 

 

এেটে এজা াকরর ভার্া 

 

গে ৩১ েলুাই কেবাোমরর োেলাপুর এলাকাে পুড়লমের গুড়লমে ড়নেে েন জেনাবাড়েনীর অবেরপ্রাপ্ত জেের ড়েনো জো. রামেদ খান। ওই ঘটনাে জটকনাফ থানাে ও 

রােু থানাে পুড়লে বাদী েমে পথৃক দুটট োেলা দামের কমর। রাে ুথানার োেলাে আোড়ে করা েমেড়েল স্টযােমফাডদ ড়বশ্বড়বদযালমের ড়ফল্ম অযান্ড ড়েড়ডো ড়বিামগর ড়েিাথী 

ড়েপ্রা জদবনাথমক। 

 

১ আগস্ট রাে ুথানার এেআই (ড়নরস্ত্র) জো. েড়ফকুল ইেলাে জ  এোোর দামের কমরমেন, ো আপােদৃটষ্টমে স্বািাড়বকই েমন েমব। েমব এোোরটটমে ড়েপ্রা জদবনাথ 

েম্পমকদ ড়কেু েমব্দ জবে জোর জদওো েমেমে। এোোমর জলখা েমেমে, নীড়লো ড়রমোমটদর ড়িেীে েলাে পূব দ পামের কমি ( া োস্টার জবড ড়েমেমব বযবহৃে) আোড়ে ড়েপ্রা 

জদবনাথ অবস্থান করড়েমলন। ড়েনো জো. রামেদ খান ড়েপ্রার ‘একান্ত’ পড়রড়চে। ো াঁরা জবে ড়কেুড়দন আমগ ঢাকা জথমক ‘একমে’ এমে ড়রমোমটদর ‘একই কমি’ িািা ড়নমে 

অবস্থান করড়েমলন। 

 

স্টযােমফাডদ ড়বশ্বড়বদযালমের ড়েন ড়েিাথী ড়েপ্রা জদবনাথ, োমেদুল ইেলাে ড়েফাে ও োেড়েন ইফাে নূর গে ৩ েলুাই কেবাোমর  ান। ‘োস্ট জগা’ ড়েমরানামে জেের 

(অব.) ড়েনো জ  েথযড়চে ড়নে দামের কাে করড়েমলন, জেখামন কাে করড়েমলন এই ড়েন ড়েিাথী। 

 

ঘটনার পর জথমক ড়েপ্রা জদবনামথর ড়বড়িন্ন বযজক্তগে েড়ব জফেবুমকর আমলাচনাে এমেমে। এক পুড়লে েুপার ড়নমের জফেবুমক ড়েপ্রার জবে ড়কেু েড়ব ড়দমে অ াড়চে েন্তবয 

কমরমেন। জেই জপামস্টর ড়নমচ জকউ জকউ ওই পুড়লে কে দকেদার বক্তমবযর েমঙ্গ একেে। েমব অমনমকই প্রশ্ন েুমলমেন, পুড়লে কে দকেদা এই জপাস্ট ড়দমে আেমল কী প্রোে 

করমে চামিন? এমে পুড়লমের গুড়লমে ড়নেে জেনাবাড়েনীর অবেরপ্রাপ্ত জেের ড়েনো জো. রামেদ খামনর ঘটনা োমেে েমে  ামি ড়ক না। 

 

এ প্রেমঙ্গ পুড়লমের অবেরপ্রাপ্ত অড়েড়রক্ত পুড়লে েোপড়রদে দক জোখমলেুর রেোন বলড়েমলন, অপরামধর েমঙ্গ  ুক্ত বা ড়িকটটে—জ মকামনািামবই ঘটনার েমঙ্গ নারী 

েড়িে থাকমল অড়েোোে োোোড়ে শুরু েমে  াে। পুরুেোড়ন্ত্রক েোমে এটা একধরমনর ড়বকার। ধে দে বা জ ৌন েেরাড়নর েমো ঘটনামেও অপরাধীমক বাদ ড়দমে 

আমলাচনা চমল ড়িকটটেমক ড়নমে। এটা নারীমক জকােোো করার একটা েি ন্ত্রও। অনয নারীরা  ামে িমে ঘর জথমক বাইমর জবর না েে, জে ধরমনর প্রিন্ন একটা ইড়ঙ্গে 

থামক। ড়েপ্রা জদবনামথর ড়বরুমে দামের করা এোোর প্রেমঙ্গ জোখমলেুর রেোন বমলন, োেলার এোোমর এ ধরমনর প্রেঙ্গ আনা এমকবামরই অনড়িমপ্রে। এ ধরমনর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675098/%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%87-%E2%80%98%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99


িাো জোমটই েিংমবদনেীল নে। প্রাপ্তবেস্ক নারী বা পুরুে কার েমঙ্গ থাকমলন, ো জো েূল ড়বেে নে। েূল অপরাধমক দৃটষ্টর আিামল ড়নমে অপরাধমক লঘু কমর জদওোর 

জকৌেল এটট। 

 

ধর্ ঘকের র্েিা োো সদকে মীমািংিা, হচোরমযাকির সবরুকদ্ধ মামো (প্রথম আকো, ১৯ আগস্ট, ২০২০) 

 

মাদারীিুকর ১৪ বেকরর এে সেকোরীকে ধর্ ঘকের র্েিাে অসভেুক্ত বযজক্তকে জুত্াকিো ও দইু োখ োো জসরমািা েকর মীমািংিা েরার অসভকোকগ ইউসি 

হচোরমযািি  আেজকির সবরুকদ্ধ মামো েরা  কেকে। গত্োে মেেবার রাকত্ িদর মকেে থািাে ওই সেকোরীর মা বাদী  কে মামোটে েকরি। মামোে 

ওই ইউসিেি িসরর্কদর (ইউসি) হচোরমযাি আেত্ার  াওোদার, স্থািীে মাত্বর হমাোকেম আেি, রেমাি আেি, মান্নাি আেি, হিাক ে মাে, রাোে 

মাে, িজজব আেি ও ওই সেকোরীকে ধর্ ঘকের র্েিাে অসভেুক্ত মামুি মােকে আিাসম েরা  ে।  

মামোর এজা ার ও িুসেকের িূত্র জািা োে, ৯ আগস্ট িদর উিকজোর এে সেকোরীকে (১৪) বাসড় হথকে হেকে সিজঘি স্থাকি সিকে োি ভযািচােে মামুি 

মাে। িকর হজার েকর সেকোরীকে ধর্ ঘে েকরি সত্সি। এ িমে সেকোরীর সচৎোকর আেিাকের হোেজি এসগকে একে িাসেকে োি মামুি। সবর্েটে স্থািীে 

মাত্বরকদর জািাকে ইউসি হচোরমযাকির মাধযকম িরসদি মীমািংিাে বকি উভে িে। িকর অসভেুক্তকে ১৫ বার জুত্াকিো েকরি ইউসি হচোরমযাি 

আেত্ার  াওোদার। এ োড়া ধর্ ঘকের অিরাকধ মামুকির োে হথকে আদাে েরা  ে দইু োখ োো। এর মকধয ১ োখ ২০  াজার োো সিে ঘাত্কির সেোর 

িসরবারকে সদকে বাসে োো হরকখ হদি হচোরমযাি ও মাত্বকররা।  

িুসেে িূত্র জািাে, জসরমািা ও জুত্াকিো েকর ধর্ ঘকের র্েিা মীমািংিা েরার ির ইউসি হচোরমযাি ও স্থািীে হিত্াকদর সবরুকদ্ধ মুখ খুেকত্ ভে িাি ওই 

সেকোরীর িসরবার ও প্রসত্কবেীরা। এেিে ঘাকে িুসেে, উিকজো প্রোিি ও মস ো অসধদপ্তকরর েম ঘেত্ঘারা সবর্েটে জািকত্ িাকরি। িকর গত্োে রাকত্ 

ত্াাঁকদর ি ােত্াে সেকোরীর মা বাদী  কে ইউসি হচোরমযাি আেত্ার  াওোদারি  আেজকির িাকম িদর মকেে থািাে মামো েকরি। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675374/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0


 
Sl. Date of 

Newspaper 
Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 19 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

16 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 22 years Raped Neighbor Rural র্কর ঢয কে সু্কেোত্রীকে ধর্ ঘে! ধর্ ঘে হেপ্তার 

(োকের েন্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০২০) 

বগুিার জোনােলা উপমেলাে েপ্তে জশ্রড়ের 

এক সু্কলোেী (১৪) ধড়ে দে েমেমে। এঘটনাে 

জোনােলা থানাে োেলা দামের েমল পুড়লে 

ধে দক আড়রফুল ইেলােমক (২২) জগ্রপ্তার 

কমরমে।  অড়িম ামগ োনা জগমে, রড়ববার 

ড়দবাগে রাে ২টার ড়দমক আড়রফুল ইেলাে 

একই গ্রামের ওই সু্কলোেীর ঘমর প্রমবে কমর 

ধে দে কমর। এেেে সু্কলোেীর ড়চৎকামর 

পড়রবামরর জলাকেন এড়গমে জগমল ধে দক 

পাড়লমে  াে। এঘটনাে ওই সু্কলোেীর ো 

বাড়দ েমে েঙ্গলবার আড়রফুল ইেলােমক 

আোড়ে কমর জোনােলা থানাে োেলা দামের 

কমর।  

2 19 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

18 Aug 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

21 years Raped Neighbor Urban হমাবাইে হোকি সিকিমা ও গাি হদখাকিার 

প্রকোভি হদসখকে এে সু্কেোত্রীকে ধর্ ঘে 

(োকের েন্ঠ, ১৯ আগস্ট ২০২০) 

 মোমরর অিেনগমর জোবাইল জফামন 

ড়েমনো ও গান জদখামনার প্রমলািন জদড়খমে 

এক সু্কলোেীমক ধে দে কমরমে োড়েে োোন 

ওরমফ োড়েেুল ইেলাে (২১) নামে এক 

 ুবক।  ধে দমের ড়েকার সু্কলোেী োনান, 

েঙ্গলবার রামে প্রড়েমবেী োড়েে োমক 

জোবাইমল ড়েমনো ও গান জদখামনার কথা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946951
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946895
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946895


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 

বমল ড়নে ঘমর জডমক ড়নমে  াে। এেেে জে 

জোবাইমল অশ্লীল েড়ব জদড়খমে ঘমরর দরো 

বন্ধ্ কমর আোমক জোরপূব দক ধে দে কমর। 

ঘটনাটট কাউমক না োনামনার েনয জে িে-

িীড়ে জদখাে। আড়ে বাড়িমে ড়ফমর ঘটনাটট 

আোর পড়রবারমক োনাই। জে আমরা 

োনাে, পড়রবার আোমক ড়নমে অিেনগর 

থানাে আমে এবিং োড়েে োোন ওরমফ 

োড়েেুল ইেলামের ড়বরুমে ধে দে োেলা 

দামের কড়র। 

3 19 Aug 20 
 
Prothom 
Alo 

2 Aug 20 
 
Case file 
18 Aug 20 

Police 
Case 

Female Child 7 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban দিেদিুকর সেশু ধর্ ঘকের অসভকোকগ 

মামো(প্রথম আকো, ১৯ আগস্ট ২০২০) 

নীলফাোরীর তেেদপুমর োে বেমরর এক 

ড়েশুমক ধে দমের অড়িম ামগ থানাে োেলা 

েমেমে। ঘটনা ২ আগস্ট ঘটমলও গেকাল 

েঙ্গলবার োেলা করা েমেমে। োেলার 

এোোর েূমে োনা  াে, ওই ড়েশু প্রড়েমবেী 

এক ড়েশুর েমঙ্গ জখলমে  াে। েখন 

প্রড়েমবেী ড়েশুটটর চাচা োে বেমরর 

ড়েশুটটমক ধে দে কমরন। িেিীড়ে জদখামনাে 

ড়েশুটট োর অড়িিাবকমক ড়কেু োনােড়ন। 

গেকাল ড়েশুটট ো–বাবামক ওই ঘটনার কথা 

বমল জদে। ড়েড়ন েখন ো াঁমদর থানাে ড়গমে 

অড়িম াগ করমে বমলন। গেকাল রামে ওই 

 ুবক ও ো াঁর িাড়বর ড়বরুমে থানাে োেলা 

করা েে।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675338/%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675338/%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


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 

4 19 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

22  Oct 19 
 
Case file 
18 Aug 20 

Police 
Case 

Female Student 15 years 19 years 
& 
20 years 

Raped  
& 
Video of 
raped 

Neighbor Rural ধরা িড়ে মূে আিাসম: ত্যকে সিকে ধর্ ঘে, 

জািাোর োাঁকে ি কোগীর হগািি 

েযাকমরা! (োকের েন্ঠ, ১৯ আগস্ট 

২০২০) 

কুড়িগ্রামের িুরুঙ্গাোরীমে ধে দে কমর 

জোবাইমল ড়িড়ডও ধারে কমর েড়িমে জদওোর 

অড়িম ামগ উমেমে ড়েোেুর রেোন জখাকন 

নামের এক  ুবমকর ড়বরুমে। োনা জগমে, 

ধড়ে দো স্থানীে একটট ড়বদযালমে নবে জশ্রড়ের 

োেী। জেমেটট  ড়বদযালমে  াোোে করার 

েেে জখাকন োমক জপ্রে ড়নমবদনেে 

ড়বড়িন্নিামব উেযক্ত করে। গে 

২২/১০/২০১৯ োড়রমখ েুটটর পর ড়বকাল 

৪টার পর সু্কল জথমক নানাবাড়িমে জফরার 

েেে ড়েোেুর রেোন জখাকন (১৯) ও অপর 

েেম াগী নােেুল োোন রড়ন (২০) জেমেটটর 

পথমরাধ কমর। পমর োমক িে-িীড়ে জদড়খমে 

জোরপূব দক জগিা খড়লফার পুে বাবলু ড়েোর 

বাড়ির জিেমর ড়নমে  াে। এ েেে রড়ন ও 

বাবলু োমদর কথােমো কাে করার  েুেড়ক 

ড়দমে জেমেটট ও ড়েোেুর রেোন জখাকনমক 

একটট ঘমর জরমখ োরা বাড়ির বাইমর পাোরা 

জদে। একপ দামে ড়েোেুর রেোন জখাকন 

জেমেটটমক োর  ইিার ড়বরুমে জোরপুব দক 

ধে দে কমর। এেেে ড়েোমের েেম াগী রড়ন 

োনালার ফাাঁক ড়দমে জগাপমন জোবাইমল ওই 

ধে দমের ড়িড়ডও জরকডদ কমর এবিং ঘটনাটট 

প্রকাে করমল োমক জেমর জফলার েুেড়ক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946876
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946876
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/19/946876
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জদে। জেমেটট ড়নমের েম্মান ও েীবমনর 

িমে ঘটনাটট প্রকাে না কমর চুপ থামক। 

এঘটনার পরও ড়েোে ড়বড়িন্ন েেমে 

জেমেটটমক কুপ্রস্তাব ড়দমে থামক জে রাজে না 

েমল জরকডদ করা ধে দমের ড়িড়ডও ইোরমনমট 

োিার কথা বমল েুেড়ক প্রদে দন কমর। এমেও 

রাজে না েমল ড়িড়ডওটট ইোরমনমট জেমি 

জদে। পরবেীমে জেমেটটর আত্মীে-স্বেন 

ড়িড়ডও এর ড়বেেটট োনমে পামর। উপাে না 

জদমখ ১৮ আগস্ট েঙ্গলবার জেমেটটর বাবা 

বাদী েমে ড়েোেুর রেোন জখাকন ও োর দুই 

েেম াগী নােেুল োোন রড়ন ও বাবলু ড়েোর 

নামে িুরুঙ্গাোরী থানাে একটট োেলা দামের 

কমরন। 

5 19 Aug 20 
 
Prothom 
ALo 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 40 years 
& 
30 years 

False case 
of 
abduction 
of a baby 
girl 

Father 
& 
Mother 

Rural ভাইকে োাঁিাকত্ হমকেকে েুসেকে হরকখ 

অি রকের মামো(প্রথম আকো, ১৯ 

আগস্ট ২০২০) 

ব্রাহ্মেবাড়িোর কেবা উপমেলাে বি 

িাইমক ফা াঁোমনার উমেমেয ড়েশুকনযামক 

লুড়কমে জরমখ অপেরমের ড়েথযা োেলা করার 

অড়িম াগ পাওো জগমে। োইনুমলর বি িাই 

আবুল খামের বমলন, ো াঁর অথ দেম্পদ 

আত্মোৎ করমে ড়েন িাই েি ন্ত্র কমর 

োইনুমলর জেমেমক লুড়কমে জরমখড়েমলন। 

ো াঁর ড়বরুমে ড়েথযা োেলা জদওো েমেড়েল। 

এখন েব ফা াঁে েমেমে। পুড়লে ও স্থানীে 

বাড়েিা েূমে োনা  াে, ড়েেরাইল গ্রামের 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675421/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675421/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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আবুল খামেমরর (৪৫) েন্তান জনই। ো াঁর েমঙ্গ 

বাড়ক ড়েন িাই োইনুল, জটনু ও জটাকমনর 

েম্পড়ে ড়নমে ড়বমরাধ ড়েল। এর জের ধমর ো াঁর 

অথ দেম্পদ গ্রাে করার েি ন্ত্র কমরন ওই 

ড়েনেন। এর অিংে ড়েমেমব ো াঁরা োইনুমলর 

জেমে খাড়দো খােুনমক (৭) গে েড়নবার গুে 

কমরন। ো াঁরা খাড়দোমক জনেমকানার পূব দধলা 

উপমেলার েযােগমঞ্জ োইনুমলর িােরা 

কাোমলর বাোে পাোন। এরপর ো াঁরা 

োইড়কিং কমর খাড়দোর ড়নমখা াঁে েিংবাদ প্রচার 

কমরন। পমর োইনুল থানাে আবুল খামের ও 

ো াঁর স্ত্রী োড়েনুর আক্তারমক আোড়ে কমর 

অপেরমের োেলা কমরন।পুড়লে োনাে, 

োেলাটটর েদন্ত করমে ড়গমে পুড়লে রেেয 

উদ্ ঘাটন কমর। জেখানকার থানা-পুড়লমের 

েেম াড়গোে ড়েড়ন বুধবার জিামর কাোমলর 

বাড়ি জথমক খাড়দোমক উোর কমরন। 

জগ্রপ্তার েওো দুেন েমলন ড়েেরাইল গ্রামের 

োইনুল েক (৪০) ও জটনু ড়েো (২৭)। োেলার 

বাড়ক দুই আোড়ে েমলন জটাকন ড়েো (২৫) ও 

োইনুমলর স্ত্রী নােো জবগে (৩০)। 

6 18 Aug 20 
 
Bangaldesh 
Protidin 

9 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 13 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban েকোকর ধর্ ঘকের সেোর ৮ম হশ্রসের 

মাদ্রািাোত্রী, আেে ১ (বািংোকদে 

প্রসত্সদি, ১৮ আগস্ট ২০২০) 

 মোর েেমরর বারাজিপািা এলাকাে ১৩ 

বেমরর বেমের এক োদ্রাোোেী ধে দমের 

ড়েকার েমেমে বমল অড়িম াগ পাওো জগমে। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/18/557833
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/08/18/557833
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এ বযাপামর  মোর জকামোোড়ল থানাে একটট 

োেলা েমেমে।  জকামোোড়ল থানার ওড়ে  

োনান, ড়ন দােমনর ড়েকার জেমেটট েেমরর 

একটট োদ্রাোর ৮ে জশ্রড়ের োেী। জেমেটটর 

ো েেমরর বারাজিপািা বােেুল োেুদ 

োদ্রাোে রান্নার কাে কমরন। জেই েুবামদ 

আবু রােোমনর োমথ ওই পড়রবামরর েম্পকদ 

গমি ওমে। গে ৯ আগস্ট ড়বমকমল জেমেটটর 

ো োদ্রাোে রান্নার কাে করার েেে আবু 

রােোন োমদর বাড়িমে  াে ও জেমেটটমক 

ধে দে কমর। প্রথমে িমে জেমেটট কাউমক 

ড়কেু না োনামলও পমর োর োমক ড়বেেটট 

োনাে। এরপর জোেবার রামে জেমেটটর ো 

 মোর জকামোোড়ল থানাে একটট এ বযাপামর 

একটট োেলা করমল েঙ্গলবার জিামর 

োদ্রাো জথমক আবু রােোনমক আটক করা 

েে। 

 

7 17 Aug 20 
 
Daily Star 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 
& 

5 years 

20 years Raped Neighbor Rural Two 5-year olds raped (Daily Star, 17 

August 2020) 

Two children were raped by their 

neighbour in Gopalpur of Rajshahi's 

Charghat on Saturday. Accused Prantik 

(20), who works as an assistant to 

masons, went into hiding since the 

incident, said Somit Kumar Kundu, OC of 

Charghat Police station. The two 

cousins, aged around five, were admitted 

https://www.thedailystar.net/city/news/two-5-year-olds-raped-1946125
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to one-stop crisis centre of Rajshahi 

Medical College Hospital for treatment 

and medical tests, the OC said. The two 

children went into Prantik's house to 

watch cartoon on TV. He took them to an 

empty room and raped them. As the 

children started shouting, Prantik fled. 

Their parents and locals rescued and 

rushed them to a local health complex. 

Father of one of the children filed a case 

with Charghat Police Station accusing 

Prantik 

8 17 Aug 20 
 
Manabzami
n 

14 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 19 years Raped Neighbor Urban রামগসত্কত্ সেশু ধসর্ ঘত্, েম্পে 

হেপ্তার(মািবজসমি, ১৭ আগস্ট ২০২০) 

লক্ষ্মীপুম রর রােগড়ে জপৌরেিার ৯নিং 

ওোমডদর চর োোন জোমেন গ্রামের ৫ 

বেমরর ড়েশু কনযামক চমকামলমটর জলাি 

জদড়খমে একই বাড়ির োড়ববুর রেোন আড়েক 

(১৯) ধে দে কমর। রক্তাক্ত ও অজ্ঞানঅবস্থাে 

আত্মীে স্বেন ধড়ে দো ড়েশুটটমক উোর কমর 

উপমেলা স্বাস্থয কেমেমে ড়নমে জগমল 

কেদবযরে ডাক্তার জেলা েদর োেপাোমল 

জপ্ররে কমর। এ ঘটনাে োর ো বাদী েমে 

রােগড়ে থানাে একটট োেলা দামের কমরন। 

থানা েূমে োনা  াে, জগাপন েিংবামদর 

ড়িড়েমে রােগড়ে থানা অড়ফোর ইনচােদ 

জোোম্মদ জোলাইোমনর জনেৃমত্ব এেআই 

জোোগ পােলান েঙ্গীে জফাে দ ড়নমে গে 

শুে্রুবার োর এলাকা জথমক পােণ্ড ধে দক 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=239180&cat=9
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=239180&cat=9
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োড়ববুর রেোনমক জগ্রপ্তার কমর জেলোেমে 

জপ্ররে কমর।  

9 16 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 42 years Sexual 
Harassme
nt 

Teacher Rural োত্রীকে উত্যক্ত েরাে প্রধাি সেেেকে 

গেসিেয সি, িুসেকে হিািদঘ(োকের েন্ঠ, ১৬ 

আগস্ট ২০২০) 

ঢাকার ধােরাইমে দুই সু্কলোেীমক উেযক্ত 

করাে েড়রফুল ইেলাে নামে এক ড়েিকমক 

গেড়পটুড়ন ড়দমে পুড়লমে জোপদদ কমরমে 

এলাকাবােী।  এলাকাবােী োনান, 

ধােরাইমের েুোপুর োইমলড়েোে সু্কল ও 

কমলমের প্রধান ড়েিক েড়রফুল ইেলাে 

(৪২)। োর সু্কমলর কমেকেন োেীমক সু্কল 

কমিই দীঘ দড়দন ধমর প্রাইমিট পড়িমে 

আেড়েমলন। অষ্টে জশ্রড়ের এক োেীমক 

জেএেড়ে পরীিাে নম্বর জবড়ে জদওোর 

আশ্বাে ড়দমে ড়বড়িন্ন ধরমনর কুপ্রস্তাব ও 

উেযক্ত কমর আেড়েমলন ওই ড়েিক। 

ড়বেেটট ওই োেী অড়িিাবমকর কামে 

োনামল েড়নবার ড়বমকমল স্থানীে 

এলাকাবােীর েেম াড়গোে প্রধান ড়েিক 

েড়রফুল ইেলােমক আটমকর পর গেড়পটুড়ন 

জদে। পমর পুড়লমে জোপদদ করা েে। 

10 15 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 7 years Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural প্রসত্বন্ধী সেশুকে ধর্ ঘেকচষ্টা, বখাকে েুবেকে 

গেসিেয সি (োকের েন্ঠ, ১৫ আগস্ট 

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945981
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945981
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/15/945792
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/15/945792
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চট্টগ্রামের েীোকুমণ্ড এক প্রড়েবন্ধ্ী ড়েশুমক 

ধে দেমচষ্টার অড়িম ামগ এক বখামটমক 

গেড়পটুড়ন ড়দমে পুড়লমে জোপদদ কমরমে 

এলাকাবােী।  থানা েূমে োনা  াে, আে 

েড়নবার দুপুর ২টার ড়দমক  জো. ড়েেুল (৩০) 

োর প্রড়েমবড়ে অপর এক িািাটটোর 

প্রড়েবন্ধ্ী ড়েশু কনযা (৭)জক বাড়িমে ড়পো-

োোর অনুপড়স্থড়ের েুম ামগ ঘমর ঢুমক 

জোরপূব দক ধে দমের জচষ্টা কমর।  এেেে 

ড়েশুটটর ড়চৎকার শুমন জরজেো জবগে নােক 

এক েড়েলা ঘটনাস্থমল এমে ড়েশুটটমক 

ধে দমের জচষ্টারে ড়েেুলমক জদমখ জফমলন। 

এমে ড়েেুল পাড়লমে  াে। পমর ড়েশুটটর 

অড়িিাবকমদর খবর ড়দমে এমন েব ঘটনা 

বলমল োরােে এলাকাবােী ধে দক ড়েেুলমক 

আটক কমর থানাে ড়নমে আমে। পমর 

ড়েশুটটর ো বাদী েমে নারী ও ড়েশু ড়ন দােন 

আইমন োেলা দামের কমরন। 

11 22 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Aug 20 Police 
Case 

Female Child 9 years Not 
available 

Atempt 
to rape 

Father Rural সিজ হমকেকে ধর্ ঘেকচষ্টার অসভকোকগ বাবা 

হেপ্তার (কামলর কণ্ঠ, ২২ আগস্ট ২০২০) 

জেরপুমরর নকলা উপমেলার চেমকানা 

ইউড়নেমনর বাড়লোদী গ্রামে ড়নমের ৯ বের বেেী 

জেমেমক ধে দেমচষ্টার অড়িম াগ পাওো জগমে 

বাবার ড়বরুমে। এ ঘটনাে ড়েশুটটর ো নাড়েো 

জবগে বাদী েমে অড়িম াগ দামের কমরন। 

গেকাল শুক্রবার চেমকানা পুড়লে েদন্ত জকমে 

এ অড়িম াগ কমরন ড়েশুটটর ো। অড়িম াগ জপমে 

অড়ি ুক্তমক জগ্রপ্তার কমরমে পুড়লে। আমগও জবে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947933
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/22/947933
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কেকবার ধে দেমচষ্টা করমল পড়রবামরর পি জথমক 

োমক েেকদ করা েমেড়েল বমল োনান োেলার 

বাদী। চেমকানা েদন্ত জকমের ইনচােদ অড়ফোর  

োনান, ধে দেমচষ্টার অড়িম াগ জপমে োমক 

জগ্রপ্তার করা েমেমে।  

12 16 Aug 20 
 
Kaler 
Kantho 

7 Aug 20 Police 
Case 

Female Teenager 12 years 45 years Sexual 
Harassme
nt 

Father Rural সিকজর হমকেকে হেৌি  েরাসি! জঝিাইদক  

বাবা আেে (োকের েন্ঠ, ১৬ আগস্ট 

২০২০) 

জিনাইদমের কালীগঞ্জ উপমেলার জকালা 

গ্রামে ১২ বেমরর জেমেমক জ ৌন েেরাড়নর 

অড়িম ামগ বাবা নািু জগাপাল েরকারমক 

(৪৫) আটক কমরমে পুড়লে। েড়নবার রামে 

জেমেমক জ ৌন েেরাড়নর অড়িম ামগ থানাে 

একটট োেলা দামের কমরন ড়িকটটমের ো।  

োেলার এোোমর ড়িকটটমের ো উমল্লখ 

কমরমেন, গে ৭-৮ োে  াবৎ জেমের 

স্পে দকাের স্থামন োে ড়দমে আেড়েমলন নািু 

জগালাে। এড়বেে ড়নমে এর আমগ জেমে 

আত্মেেযাও করমে ড়গমেড়েল। ড়কন্তু গে ৭ 

আগস্ট রাে ড়েনটার ড়দমক একই ঘটনা ঘটাে 

বাবা নািু জগাপাল। এেেে জেমের ড়চৎকামর 

পামের ঘর জথমক ড়েড়ন েুমট আমেন 

ড়েড়ন।কালীগঞ্জ থানার িারপ্রাপ্ত কে দকেদা 

(ওড়ে) েুো. োেফুেরু রেোন ড়েো োনান, 

ড়নে জেমেমক ড়বড়িন্ন েেে জ ৌন েেরাড়ন 

কমর আেড়েল নািু জগাপাল। ড়িকটটমের ো 

বাদী েমে একটট োেলা কমরমেন। েড়নবার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945936
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/16/945936
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রামে োমক আটক করা েে। রড়ববার দুপুমর 

োমক আদালমে পাোমনা েমেমে। 

ARTICLE 

ধর্ ঘকের র্েিা োো সদকে মীমািংিা, হচোরমযাকির সবরুকদ্ধ মামো (প্রথম আকো, ১৯ আগস্ট, ২০২০) 

 

োদারীপুমর ১৪ বেমরর এক ড়কমোরীমক ধে দমের ঘটনাে অড়ি ুক্ত বযজক্তমক েেুামপটা ও দুই লাখ টাকা েড়রোনা কমর েীোিংো করার অড়িম ামগ ইউড়প জচোরেযানেে আটেমনর 

ড়বরুমে োেলা করা েমেমে। গেকাল েঙ্গলবার রামে েদর েমডল থানাে ওই ড়কমোরীর ো বাদী েমে োেলাটট কমরন। োেলাে ওই ইউড়নেন পড়রেমদর (ইউড়প) জচোরেযান আকোর 

োওলাদার, স্থানীে োেবর জোোমজ্জে আকন, রকোন আকন, োন্নান আকন, জোমেল োল, রাজ্জাক োল, েজেব আকন ও ওই ড়কমোরীমক ধে দমের ঘটনাে অড়ি ুক্ত োেুন োলমক 

আোড়ে করা েে।  

োেলার এোোর ও পুড়লমের েূে োনা  াে, ৯ আগস্ট েদর উপমেলার এক ড়কমোরীমক (১৪) বাড়ি জথমক জডমক ড়নেদন স্থামন ড়নমে  ান িযানচালক োেুন োল। পমর জোর কমর 

ড়কমোরীমক ধে দে কমরন ড়েড়ন। এ েেে ড়কমোরীর ড়চৎকামর আেপামের জলাকেন এড়গমে এমল পাড়লমে  ান োেুন। ড়বেেটট স্থানীে োেবরমদর োনামল ইউড়প জচোরেযামনর োধযমে 

পরড়দন েীোিংোে বমে উিে পি। পমর অড়ি ুক্তমক ১৫ বার েেুামপটা কমরন ইউড়প জচোরেযান আকোর োওলাদার। এ োিা ধে দমের অপরামধ োেুমনর কাে জথমক আদাে করা েে 

দুই লাখ টাকা। এর েমধয ১ লাখ ২০ োোর টাকা ড়ন দােমনর ড়েকার পড়রবারমক ড়দমে বাড়ক টাকা জরমখ জদন জচোরেযান ও োেবমররা।  

পুড়লে েূে োনাে, েড়রোনা ও েেুামপটা কমর ধে দমের ঘটনা েীোিংো করার পর ইউড়প জচোরেযান ও স্থানীে জনোমদর ড়বরুমে েুখ খুলমে িে পান ওই ড়কমোরীর পড়রবার ও প্রড়েমবেীরা। 

একপ দামে পুড়লে, উপমেলা প্রোেন ও েড়েলা অড়ধদপ্তমরর কে দকেদারা ড়বেেটট োনমে পামরন। পমর গেকাল রামে োাঁমদর েোেোে ড়কমোরীর ো বাদী েমে ইউড়প জচোরেযান আকোর 

োওলাদারেে আটেমনর নামে েদর েমডল থানাে োেলা কমরন। 

 

Ending violence against children must be a national priority (By Laila Khondkar, Daily Star, opinion, 18 August 2020) 

According to the Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020, each year, half of the world's children (approximately one billion) are affected by 

physical, sexual or psychological violence, suffering injuries, disabilities and death. The report was published in June this year by the World Health Organization (WHO), 

UNICEF, UNESCO, the Special Representative of the United Nations Secretary-General on Violence against Children and the End Violence Partnership. It charts 

progress in 155 countries, including Bangladesh, against the INSPIRE framework (a set of seven strategies for preventing and responding to violence against children). 

This is the first time ever that governments have self-reported on their work to address violence against children. While there are some methodological concerns, the 

report provides a good overview of the progress that countries have made in implementing interventions to achieve the Sustainable Development Goal (SDG) targets on 

ending violence against children, and makes recommendations for the future. 

েকোর সেশু উন্নেি হেন্দ্র: সেশু হেকন্দ্রর বব ঘরত্ার সবচার হ াে দ্রতু্ (দিেদ আবুে মেিুদ, প্রথম আকো, ১৮ আগস্ট, ২০২০) 

ঘটনাটট জোট নে। ড়কন্তু োোমরা অস্বািাড়বক ও চাঞ্চলযকর খবমরর জদমে ো পােক-জশ্রাো-দে দমকর েমধয করুোর েৃটষ্ট কমরমে বমল েমন েে না। আেরা োল–োড়লোড়ে, জোচ্চুড়র ও 

ড়েথযার েমঙ্গ বেবাে করমে অিযস্ত েমে পমিড়ে। শুক্রবামরর পজেকার প্রড়েমবদমন বলা েমেড়েল বেৃস্পড়েবার  মোর ড়েশু উন্নেন জকমের জিেমর ড়কমোরমদর দুই পমির েিংঘমে দ ড়েন 

ড়কমোর ড়নেে েমেমে। ঘটনাে আেে েমেমে ১৪ েন। এ ধরমনর ঘটনাে জ খামন েরকাড়র কে দকেদারা েড়িে, োধারেে রাষ্ট্র  া কমর োই করা েমেড়েল। একটট ড়েন েদেযড়বড়েষ্ট েদন্ত 

কড়েটট গটেে েে। এর েমধয ড়নেে ড়কমোরমদর একেমনর বাবা ড়েশু উন্নেন জকমের কে দচারীমদর ড়বরুমে োেলা কমরমেন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675374/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.thedailystar.net/opinion/news/ending-violence-against-children-must-be-national-priority-1946637
https://www.prothomalo.com/opinion/article/1675167/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4


অপ্রাপ্তবেস্ক জেমলমেমেরা োৎিড়েক উমেেনাবেে জকামনা অঘটন ঘটামে পামর।  মোমরর পুড়লে েুপার প্রথে োড়নমেড়েমলন, ড়বড়িন্ন অপরামধ েড়িে জদমের ড়বড়িন্ন জেলার ২৮০ 

ড়কমোর আদালমের োধযমে ওই জকমে এমেমে। োমদর েমধয অিযন্তরীে ড়বমরাধ রমেমে। জেই ড়বমরামধর জেমর েিংঘে দ েমেমে। 

সেশু  ত্যাকেকন্দ্রর িাম িিংকোধিকেন্দ্র? (গও ার িঈম ওোরা, প্রথম আকো, ১৮ আগস্ট, ২০২০) 

প্রথমে বলা েমেড়েল ‘ড়বচারাধীন অপরাধী ড়কমোমররা ড়নমেরা োরাোড়র কমর েমর জগমে।’ আেে ড়কমোরমদর আোোড়র আর েৃে ড়কমোরমদর িে জদমখ ড়চড়কৎেকমদর োলুে েে, 

এেব িে োরড়পমটর নে, বরিং জবাঁমধ ড়পটটমে োরার পড়রষ্কার আলােে। পুড়লে এখন োনামি, জকমের ১৯ কে দকেদা–কে দচারী রীড়েেমো তবেক কমর ড়েোন্ত ড়নমে ১৮ ড়কমোরমক রড 

ও জক্রমকমটর স্টযাম্প ড়দমে জপটান। এমেই োরা  াে ৩ েন, গুরুের আেে েে ১৫ েন। প্রাে ২৫ বের আমগ প্রড়েটিে  মোর ড়েশু উন্নেন জকমে বারবারই এেন ঘটনা ঘমট চমলমে। 

জকবল  মোমর নে, গােীপমুরর ড়কমোরী উন্নেন জকেেে োরা জদমে েিামনা অমনক েরকাড়র-জবেরকাড়র এড়েেখানা ও োদ্রাোে ড়েশু ড়নপীিন এবিং েেযাকাণ্ড চমল। 

এখন েবাব জনই কারও েুমখ। জকউ ড়কেু বলমে পামর না। েদন্ত েমব। োেলা েমব, ড়বচার েমব। োরপর বলা  ামব কী েমেড়েল আর কী েওো উড়চে ড়েল। েেমো একড়দন ড়বশ্বাে করমে 

েমব, ড়নেে নাঈে, েুেন ও পারমিেমক জকউ োমরড়ন, িাগয ওমদর জেমর জফমলমে। ‘েন্ম ওমদর আেন্ম পাপ’। জেই পামপই োরা েরমে। েেমো জকউ ড়লখমব নেুন কমর ‘জনা বড়ড 

ড়কলড জেড়েকা’। একেমঙ্গ ড়েনটা েৃেুয (নাড়ক েেযা) একটু জবড়ে েমে জগমে। এর আমগ োমে–ড়েন োমে এক-আধটা েেযামক আত্মেেযা বমল প্রচামরর জচষ্টা েমো। 

সেশুকদর সিরািদ আশ্রকে ‘রেেই ভেে’ (োকের েন্ঠ, ১৭ আগস্ট, ২০২০) 

স্বল্প োেগাে ড়েশুমদর গাদাগাড়দ েীবন। অমনক ড়েশু থাকমলও জনই োমদর ঘুোমনার প দাপ্ত ে যা। ঘুোমনার একটু োেগা জপমে শুরু েে টানামোঁচিা, ধাক্কাধাড়ক্ক—একপ দামে োরাোড়র। 

োেমনর নামে অ থাই েযারমদর চি-লাড়থ-ঘুড়ে। জলখাপিার জনই খবর। েরকাড়র বরাে থাকমলও জদওো েে না উন্নেোমনর খাবার। অড়িিাবকরা খাবার ড়নমে এমলও ো ড়েশুমদর কামে 

জপৌৌঁমে না। জনই েিংমোধন ড়কিংবা কাউজিড়লিংমে দি কে দকেদা। ড়েশুরা অেসু্থ েমে ড়দমনর পর ড়দন িুগমলও জদওো েে না েুড়চড়কৎো। রমেমে েনবলেিংকটও। বেমে বি ড়েশুমদর ড়দমে 

অনযমদর ওপর ড়নেন্ত্রে প্রড়েিা কমরন অোধ ুকে দকেদারা। োাঁমদর কথা না শুনমল জনমে আমে ড়ন দােমনর খড়্গ। ড়বড়িন্ন অপরামধ বজি থাকা ১৮ বেমরর কে বেেী ড়েশুমদর েিংমোধমনর 

েনয পড়রচাড়লে ড়েনটট ড়েশু উন্নেন জকমের ড়বরুমে ড়েমলমে এেন ড়বস্তর অড়নেমের অড়িম াগ। বজি ও অড়িিাবকেে েিংড়শ্লষ্ট বযজক্তরা োড়নমেমেন, বেমরর পর বের চলমে এেন 

অবযবস্থাপনা। 

গে বেৃস্পড়েবার  মোমরর ড়েশু উন্নেন জকমে ড়েন ড়েশুমক ড়পটটমে েেযার পর অড়নেমের ড়বেেগুমলা োেমন উমে আমে। এর আমগও এেব জকমে ঘমটমে অনাকাঙ্ক্ষিে েৃেুযর ঘটনা। 

এই পড়রড়স্থড়েমে প্রকৃে অমথ দ েিংমোধনমকে ড়েমেমব গমি েুলমে গােীপুমরর জকানাবািীর ড়েশু উন্নেন জকেটট (বাড়লকা) পড়রবেদমনর উমদযাগ ড়নমেমে কেৃদপি। অনয দুই জকমের 

অড়িম াগও খড়েমে জদখা েমি বমল োড়নমেমেন েিংড়শ্লষ্ট বযজক্তরা। 

অপরাধ ড়বমেেজ্ঞ ও োনবাড়ধকারকেীরা বলমেন, ড়িন্ন ড়বেমে জলখাপিা কমর উন্নে প্রড়েিে োিাই  া াঁরা এেব জকমের দাড়েত্ব পালন করমেন োাঁরা ড়েশুর েনস্তত্ত্ব, অপরাধ েিংমোধন, 

কাউজিড়লিংেে অমনক ড়বেমে অদি। ফমল োাঁরা অনয অপরাধীর েমোই ড়েশুমদর ড়নেন্ত্রে করার জচষ্টা করমে। উন্নে প্রড়েড়িে দি প্রমোেনীে কেীমদর োধযমে জকেগুমলা পড়রচাড়লে 

েমল েিংমোধমনর উমেেয েফল েমব বমল েমন কমরন ড়বমেেজ্ঞরা। 

েম ঘকেকত্র সেশু সিে ঘাত্ি হবকড়কে(প্রথম আকো, ১৭ আগস্ট, ২০২০) 

 

কমরানা িাইরামের কারমে োধারে েুটট জেে েওোর পর কামে জ াগ জদওো ড়েশুমদর ওপর ড়ন দােমনর োর জবমিমে বমল োড়নমেমে োনুমের েনয ফাউমন্ডেন। োরা বলমে, এ বািড়ে 

োর ১৩৭ েোিংে। ড়েশুমদর প্রড়ে ড়বমেে দৃটষ্ট ড়দমে েরকামরর প্রড়ে আহ্বান োড়নমেমে োরা। আে জোেবার এক েিংবাদ ড়বজ্ঞড়প্তমে োনুমের েনয ফাউমন্ডেন (এেমেএফ) এেব েথয 

োনাে। এেমেএফ বমল, এ বেমরর েনু োমের েুলনাে েলুাই োমে কে দমিমে ড়েশু ড়ন দােমনর োর েেকরা ১৩৭ িাগ বজৃে জপমেমে। জটড়লমফান েড়রমপ োরা এেব েথয জপমেমে। 

https://www.prothomalo.com/opinion/article/1675136/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/08/17/946154
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1675075/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87


েলুাইমে ৬৯২ েন ড়েশু কে দমিমে ড়ন দােমনর ড়েকার েে। েমুন  া ড়েল ২৯২ েন। কে দমিমে ড়েশু ড়ন দােমনর জবমি  াওো প্রেমঙ্গ এেমেএফ োনাে, অমনক ড়দন ধমর পুমরা 

পড়রবার জবকার থাকাে বেু পড়রবার জবড়ে েিংখযাে েন্তানমদর কামে পাটেমে ড়দমেমে। অনযড়দমক অথ দননড়েক অচলাবস্থার কারমে োড়লমকরা অল্প টাকাে ড়েশু শ্রড়েক রাখার বযাপামর 

উৎোেী েমে উমেমে। এ োিা জদমে সু্কল এখমনা বন্ধ্ থাকাে অড়িিাবমকরা ড়েশুমদর ড়দমে আে করামনার পমি। এেমেএফ ৫৩টট জেলার ১১১টট েেম াগী েিংগেমনর কাে জথমক 

েথয েিংগ্রে কমরমে। এর েমধয নারী ৪৪ োোর ৮৭৫ েন এবিং ড়েশু ১৯ োোর ৯৩ েন। এেমেএফ োনাে, েলুাই োমে েিংখযা ১১ োোর ৪৭১ েন নারী ও ড়েশু ড়ন দােমনর ড়েকার 

েমেমেন। েনু োমে এ েিংখযা ড়েল ১২ োোর ৭৪০ েন। নারী ড়ন দােমনর ড়েকার েন ৮ োোর ৪৯২ েন,  া েনু োমে ড়েল ৯ োোর ৮৪৪ েন। জেখামন ড়েশুর েিংখযা েলুাইমে 

জবমি ড়গমে েমেমে ২ োোর ৯৭৯ েন।  া ড়েল ২ োোর ৮৯৬। এ োিা ৮ োোর ৩৮৯ েন নারী পাড়রবাড়রক েড়েিংেোর ড়েকার েমেমেন। এেমেএফ-এর ড়নব দােী পড়রচালক োেীন 

আনাে বমলন, কে দমিমে ড়েশুর প্রড়ে ড়ন দােমনর োর জবমি  াওোর এই োর খুব িোবে। ড়েড়ন েরকারমক অনয েব েরুড়র অবস্থার পাোপাড়ে ড়েশুমদর ড়নরাপোর প্রড়েও ড়বমেে দৃটষ্ট 

ড়দমে আহ্বান োনান। এ োিা অনযানয েোেোর পাোপাড়ে নারী ও ড়েশুর ইেুযটটমক অগ্রাড়ধকার জদওো এবিং োমদর েড়েিংেো েুক্ত রাখার আহ্বানও োনান। 

BLAST voices concern over killings at Jashore juvenile correctional facility: Detained children have alleged that they are tortured by staffers, 
the rights group says in statement (Daily Star, 14 August 2020) 

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

েকোকর সত্ি সেকোর  ত্যা: চাইর্ল্ রাইেি অযােকভাকেসি হোোসেেি ইি বািংোকদকের উকবগ (োকের েন্ঠ, ১৬ আগস্ট, ২০২০) 

 মোমরর ড়েশু উন্নেন জকমে ড়েন ড়কমোরমক ড়পটটমে েেযা এবিং ১৫ েন গুরুের আেে েওোর ঘটনাে গিীর উমিগ োড়নমেমে চাইল্ড রাইটে অযাডমিামকড়ে জকাোড়লেন ইন 

বািংলামদে। পাোপাড়ে এই ঘটনাে েড়িেমদর ড়বরুমে  থা থ আইনানুগ বযবস্থা গ্রেমের দাড়ব োনামনা েে। রড়ববার েিংগেনটটর পি জথমক পাোমনা এক েিংবাদ ড়বজ্ঞড়প্তমে এেব েথয 

োনামনা েে। 

ড়বজ্ঞড়প্তমে বলা েে, ‘জেফােমে থাকা এই ড়কমোরমদর েৃেুয এবিং গুরুের আেে েওোর ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিে ও অপ্রেযাড়েে। আেে ড়কমোরমদর  থা থ ড়চড়কৎোর েনয প্রমোেনীে 

পদমিপ গ্রেে করমে েমব।’ ড়বজ্ঞড়প্তমে ওই ড়দমনর ঘটনার েদন্ত এবিং েদমন্তর জপ্রড়িমে েরকামরর জনওো েব ধরমনর পদমিপ ড়েশু ড়কমোরমদর অড়িিাবকমদরমক অবড়েে করার 

অনুমরাধ োনামনা েে। 

এই ঘটনাে ড়বচার ড়বিাগীে েদন্ত কড়েটট গেমনর দাড়ব োড়নমে ড়বজ্ঞড়প্তমে বলা েে, ‘ মোমরর এই ড়েশু উন্নেন জকমে লাে উোর, োরধর ও ড়ন দােমনর ঘটনা এর আমগও ঘমটমে বমল 

অড়িম াগ রমেমে। ড়েশু উন্নেন জকমের কেদবযরে কে দকেদা-কে দচারীমদর ড়বরুমে দাড়েমত্ব অবমেলা ও দুনীড়ের অড়িম াগ ওোে পূমব দ জেলা প্রোেন একটট েদন্ত কড়েটটও গেন কমরড়েল। 

জেই েদন্ত কড়েটটর েুপাড়রেগুমলা বাস্তবােন করা জগমল এই ধরমনর েে দাড়ন্তক ঘটনা এিামনা জ ে। েদন্ত কড়েটটর েুপাড়রেগুমলা জকন বাস্তবাড়েে েমলা না জেই ড়বেেটটও েদমন্তর দাড়ব 

রামখ।’ 
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Murders inside a juvenile correction centre: Lack of accountability, state negligence are responsible (Daily Star, editorial, 16 August 2020) 

We are dumbfounded by the murders of three teenaged boys at the Jashore juvenile correction centre allegedly by several staffers and senior inmates on Thursday.   A 

grisly account of torture that led to the deaths of these boys has been given by injured inmates who had also been tortured, so grievously that they had to be hospitalised. 

According to their accounts, the boys' senior inmates, at the behest of the officials, started pulling the hands of the victims through a grill while the officials beat them 

mercilessly. The officials then handed over the beatings to the senior inmates resulting in the boys becoming unconscious. Three of those boys never regained 

consciousness. It chillingly resembles the brutal killing of Abrar Fahad, a Buet student at the hands of Chhatra League members in the university's dormitory. Again it is 

a frightening demonstration of the sadistic inclinations of those who enjoy both power and impunity. 

সেশু উন্নেি হেকন্দ্র সত্ি সেকোকরর মতত্য য: মািবাসধোর েসমেকির ত্দন্ত েসমটে গঠি(োকের েন্ঠ, ১৫ আগস্ট, ২০২০) 

 মোর ড়েশু উন্নেন জকমে ৩ ড়কমোমরর েৃেুযর ঘটনাে গিীর উমিগ প্রকাে কমরমে োেীে োনবাড়ধকার কড়েেন। ওই ঘটনা েদমন্ত কড়েটট ২ েদমেযর েদন্ত কড়েটট গেন কমরমে। 

কড়েেমনর উপ-পড়রচালক এে রড়বউল ইেলাে ও েেকাড়র পড়রচালক জো. আেোর জোমেমনর েেন্বমে এই েদন্ত কড়েটট গেন করা েমেমে। কড়েটটমক োে কা দড়দবমের েমধয প্রড়েমবদন 

দাড়খল করমে বলা েমেমে। 

গেকাল শুক্রবার এই কড়েটট গেন কমর কড়েেন জথমক বলা েমেমে, োনুে েেযা োনবাড়ধকামরর চরে লিংঘন এবিং জকামনািামবই ো গ্রেেম াগয নে। 
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