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Weekly news reports on Domestic Violence (DV)
Sl.
1

Date of
Newspaper
29 Dec 20
Prothom Alo

Date of
Incident
27 Dec 20

Category

Gender

Occupation

Police
Case

Female

Housewife

Age of
victim
22 years

Age of
accused
30 years

Nature of
Crime
Murdered

Allegation
by
Husband

Area
Urban

News Headlines & Short Summary

গৃহবধূর কম্বলে ম োড়োল ো েোশ উদ্ধোর,
স্বো ী আটকপ্র থম আলেো ২৯
ডিলেম্বর ২০২০,)
নারায়ণগঞ্জের বন্দঞ্জর কম্বল দিঞ্জয় ম াড়াঞ্জনা
ও শরীঞ্জর লবণ দিটাঞ্জনা অবস্থায় এক
গৃহবধূর লাশ উদ্ধার কঞ্জরঞ্জি পুদলশ।
হাসপাতাঞ্জলর জরুদর দবভাঞ্জগ লাশ মরঞ্জে
পাদলঞ্জয় যাওয়ার স য় ওই গৃহবধূর স্বা ী
আদ নুল ইসলা ঞ্জক (৩০) আটক কঞ্জর
পুদলঞ্জশ মসাপিদ কঞ্জর হাসপাতাল কতৃপ
দ ক্ষ।
দনহত গৃহবধূর না শান্তা আক্তার (২২)।
আটক আদ নুল ইসলা বন্দর গালসদ
স্কুঞ্জলর শারীদরক দশক্ষা দবষঞ্জয়র দশক্ষক
বন্দর থানার ওদস ফেরুদ্দীন ভূূঁ ইয়া প্রথ
আঞ্জলাঞ্জক জানান, দশক্ষক আদ নুল
ইসলা তাূঁর স্ত্রীঞ্জক হতযা কঞ্জর শরীঞ্জর লবণ
ম ঞ্জে কম্বল মপূঁদিঞ্জয় লাশ ভাড়া বাসায়
মরঞ্জে মিন। ঙ্গলবার িুপুঞ্জর দনঞ্জজই স্ত্রীর
লাশ দনঞ্জয় উপঞ্জজলা স্বাস্থয ক ঞ্জলেকঞ্জসে  যান।
এ স য় দিদকৎসক লাঞ্জশর াথায়
আঘাঞ্জতর দিহ্ন মিেঞ্জত পান এবং লাশটট িুদতন দিন আঞ্জগর বঞ্জল সঞ্জন্দহ কঞ্জরন।

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

ওদস বঞ্জলন, হতযার রহসয উিঘাটঞ্জনর মিষ্টা
িলঞ্জি।
2

30 Dec 20
Samakal

22 Dec20

Police
Case

Female

Housewife

Not
available

25 years

Murdered

Husband

Urban

ম ৌতু লকর দোডবলত স্ত্রীলক হতযোর
অডিল োলগ কোরোরক্ষী মেপ্তোর
প্র ে কোে ৩০ ডিলেম্বর ২০২০)
মযৌতু ঞ্জকর িাদবঞ্জত স্ত্রীঞ্জক হতযার অদভঞ্জযাঞ্জগ
ম া. োয়রুল ইসলা
(২৫) নাঞ্জ র
দকঞ্জশারগে মজলা কারাগাঞ্জরর এক
কারারক্ষীঞ্জক মেপ্তার কঞ্জরঞ্জি পুদলশ।
রু ার পদরবাঞ্জরর অদভঞ্জযাগ, দবঞ্জয়র পর
মথঞ্জকই োইরুল মযৌতু ঞ্জকর জনয রু া ও
তাঞ্জির িাপ দিঞ্জত থাঞ্জকন। এক পযাঞ্জয়
দ
রু ার পদরবার োইরুঞ্জলর হাঞ্জত নগি ৩
লাে টাকা এবং ৩ ভদর স্বণালংকার
দ
তু ঞ্জল
মিন। এরপরও োয়রুল মযৌতু ঞ্জকর টাকার
জনয রু ার ওপর অ ানুদষক দনযাতন
দ
িালাত। গত ২২ দিঞ্জসম্বর রাঞ্জত রু াঞ্জক
ারধর কঞ্জর োয়রুল। েবর মপঞ্জয় রাঞ্জতই
রু ার া দিনু মবগ দকঞ্জশারগে এঞ্জস
তাঞ্জক প্রথঞ্জ মজলা সির হাসপাতাল দনঞ্জয়
যান। পঞ্জর তার অবস্থার অবনদত হঞ্জল শহীি
সসয়ি নজরুল ইসলা ম দিঞ্জকল কঞ্জলজ
হাসপাতাল এবং পঞ্জর বাজজতপুর জহুরুল
ইসলা
ম দিঞ্জকল কঞ্জলজ হাসপাতাঞ্জল
ভদতদ করা হয়। এরপর গত ঙ্গলবার রাঞ্জত
ঢাকা ম দিঞ্জকল কঞ্জলজ হাসপাতাঞ্জল
মনওয়ার পঞ্জথ তার
ৃতুয হয়। আজ
(বুধবার )
য়নাতিঞ্জন্তর জনয রু ার লাশ
দকঞ্জশারগে মজনাঞ্জরল হাসপাতাঞ্জল মনওয়া
হঞ্জয়ঞ্জি।

Sl.
3

Date of
Newspaper
30 Dec 20
Ittefaq

Date of
Incident
27 Dec 20

Category

Gender

Occupation

Police
Case

Female

Housewife

Age of
victim
19 years

Age of
accused
25 years

Nature of
Crime
Attempt
to murder

Allegation
by
Husband

Area

News Headlines & Short Summary

Rural

মবোরহো উদ্দিল স্ত্রীর গোলে আগু ডদলে
পুডড়লে হতযোর মেষ্টো, আটক ২
প্র ত্তলফাোক ৩০ ডিলেম্বর ২০২০)
মভালার মবারহানউজদ্দঞ্জন মযৌতু ক না মপঞ্জয়
গৃহবধূ ই াঞ্জক (১৯) আগুঞ্জন পুদড়ঞ্জয় হতযার
অদভঞ্জযাগ উঠঞ্জি স্বা ী
েু ও তার
স্বজনঞ্জির দবরুঞ্জদ্ধ। া লার এজাহার সূত্র
জানায়, ৭ আঞ্জগ প্রদতঞ্জবদশ দ লন আইট্টার
মিঞ্জল, েু আইট্টা (২৫) সঞ্জঙ্গ ই ার দবঞ্জয়
হয়। মযৌতু ক িাড়া এই দববাহ ের
ু বাবা
দ লন আইট্টা ও া আঞ্জ না মবগ ম ঞ্জন
মনয়দন।যার কারঞ্জণ দববাঞ্জহর পর মথঞ্জক ই া
তার বাবার বাদড়ঞ্জতই থাকঞ্জতন। স্বা ী েু
প্রায়শই ই ার কাঞ্জি আসা যাওয়া করঞ্জতা।
ঘটনার দিন স্বা ী েু ই াঞ্জির বাদড়ঞ্জত
যায়। োবার মেঞ্জয় সকঞ্জল ঘুদ ঞ্জয় পড়ঞ্জল
রাত অনু ান ১১টা ৩০দ দনঞ্জট েু ই াঞ্জক
মিঞ্জক ঘঞ্জরর িদক্ষণ পাঞ্জশ পুকুর পাঞ্জড় দনঞ্জয়
যায়। মসোঞ্জন ই াঞ্জক তার পদরবাঞ্জরর কাি
মথঞ্জক ম াটা অংঞ্জকর আিায় করার কথা
বঞ্জল। ই া দিঞ্জত অস্বীকার করঞ্জল, েু ই ার
গাঞ্জয়র ওড়না দ্বারা হাত-পা মবূঁঞ্জধ, ুে মিঞ্জপ
ধঞ্জর
ার ধর কঞ্জর।একপযাঞ্জয়
দ
ই াঞ্জক
হতযার উঞ্জদ্দঞ্জশয ই ার গাঞ্জয় আগুন লাদগঞ্জয়
পাদলঞ্জয় যায়।ই ার িাক দিৎকাঞ্জর ই ার া
িাদিসহ অঞ্জনঞ্জক এঞ্জস উদ্ধার কঞ্জর। আহত
ই াঞ্জক পরদিন মবারহানউজদ্দন উপঞ্জজলা
স্বাস্থয ক ঞ্জলেকঞ্জসে  দনঞ্জয় আঞ্জসন স্বজনরা।
ঙ্গলবার রাঞ্জত স্বা ী েু ও তার বাবাঞ্জক
আটক করা হঞ্জয়ঞ্জি।

Sl.
4

Date of
Newspaper
28 Dec 20
Samakal

Date of
Incident
28 Dec 20

Category

Gender

Occupation

Police
Case

Female

Housewife

Age of
victim
26 years

Age of
accused
37 years

Nature of
Crime
Physical
Torture

Allegation
by
Husband

Area

News Headlines & Short Summary

Urban

গৃহবধূলক গোলে মবেঁ লধ ডপটুড প্র ে কোে
২৮ ডিলেম্বর ২০২০)
গাজীপুঞ্জরর কাদলয়াককঞ্জর পাদরবাদরক
দবঞ্জরাঞ্জধর মজঞ্জর এক গৃহবধূঞ্জক গাঞ্জির
সঞ্জঙ্গ মবূঁঞ্জধ দনযাতন
দ
করা হঞ্জয়ঞ্জি। স্বা ী
ম াকতার দ য়াঞ্জক (৩৭) মেপ্তার কঞ্জরঞ্জি।
পুদলশ জানায়, পাদরবাদরক দবদভন্ন দবষয়
দনঞ্জয় স্ত্রী লাভলী আক্তাঞ্জরর (২৬) সঞ্জঙ্গ
ািকাসক্ত ম াক্তার দ য়ার (৩৭) িীঘদিন
দ
যাবত ঞ্জনা াদলনয িঞ্জল আসঞ্জি। মসা বার
িুপুঞ্জর তাঞ্জির ঞ্জধয ঝগড়া হঞ্জল ম াকতার
দ য়া স্ত্রীঞ্জক রদশ দিঞ্জয় গাঞ্জির সঞ্জঙ্গ মবূঁঞ্জধ
এঞ্জলাপাথাদর ারদপট করঞ্জত থাঞ্জকন। এ
স য় গৃহবধূর দিৎকাঞ্জর আশপাঞ্জশর
মলাকজন িুঞ্জট আঞ্জসন এবং পুদলশঞ্জক
েবর মিন। েবর মপঞ্জয় কাদলয়াককর
থানাধীন ম ৌিাক ফাূঁদড়র পুদলশ ঘটনাস্থঞ্জল
দগঞ্জয় দনযাদতত
দ
গৃহবধূঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর
সদফপুর তানহা মহলথ মকয়ার হাসপাতাঞ্জল
ভদতদ কঞ্জর। পঞ্জর পুদলশ ম াকতার দ য়াঞ্জক
মেপ্তার কঞ্জর।
ম ৌিাক পুদলশ ফাূঁদড়র এএসআই
মতাফাঞ্জয়ল মহাঞ্জসন জানান, মেপ্তার
ম াকতার আলী একাদধক দবঞ্জয় কঞ্জরঞ্জিন।
দদ্বতীয় স্ত্রী লাভলীঞ্জক পাদরবাদরক কলঞ্জহর
মজর ধঞ্জর গাঞ্জি মবূঁঞ্জধ অ ানদবক দনযাতন
দ
কঞ্জরঞ্জিন। এস য় ো বাসী তাঞ্জক আটক
কঞ্জর পুদলঞ্জশ মসাপিদ কঞ্জরন। এ বযাপাঞ্জর
লাভদল বািী হঞ্জয় থানায় া লা িাঞ্জয়র
কঞ্জরঞ্জিন।

Sl.
5

Date of
Newspaper
27 Dec 20
Kaler
Kontho

Date of
Incident
26 Dec 20

Category

Gender

Occupation

Police
Case

Female

Housewife

Age of
victim
30 years

Age of
accused
Not
available

Nature of
Crime
Suicide

Allegation
by
Husband

Area
Rural

News Headlines & Short Summary

স্বো ীর ড োতল
য
অডতষ্ট হলে গৃহবধূর
ডবষপোল আত্মহতযো প্র কোলের ক ২৭
ডিলেম্বর ২০২০)
পাদরবাদরক কলঞ্জহর মজর ধঞ্জর স্বা ী জদস
গাজীর শারীদরক ও ানদসক দনযাতঞ্জনর
দ
দশকার হঞ্জয় মক্ষাঞ্জভ-অদভ াঞ্জন স্ত্রী রুদব
মবগ (৩০) র দবষপাঞ্জন আত্মহতযার
অদভঞ্জযাগ উঞ্জঠঞ্জি। দনহঞ্জতর স্বজনঞ্জির
িাদব, গত িুই সপ্তাহ ধঞ্জর স্বা ী ও স্ত্রীর ঞ্জধয
পাদরবাদরক নানা দবষয় দনঞ্জয় দবঞ্জরাধ সৃটষ্ট
হঞ্জয় আসদিল। কঞ্জয়ক দিন আঞ্জগ
প্রদতঞ্জবশী পাওনািাঞ্জরর টাকা পদরঞ্জশাধ
করাঞ্জক মকন্দ্র কঞ্জর রুদব আক্তারঞ্জক ারধর
কঞ্জরন স্বা ী। রুদব স্বা ীর ানদসক ও
শারীদরক অতযািার সইঞ্জত না মপঞ্জর বাবার
বাদড় িঞ্জল যান। পঞ্জর গত ঙ্গলবার স্থানীয়
শাদলস সবঠক মিঞ্জক তাঞ্জির স সযার
ী াংসা কঞ্জর বাদড়ঞ্জত পাটঠঞ্জয় দিঞ্জল
গতকাল রাঞ্জত রুদব আবাঞ্জরা দনযাদতত
দ
হঞ্জয়
দবষপাঞ্জন আত্মহতযা কঞ্জরন।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ক কতদ
দ া (ওদস )
েন্দকার ম াস্তাদফজুর রহ ান জানান,
দনহঞ্জতর লাশ উদ্ধার কঞ্জর য়নাতিঞ্জন্তর
জনয পটুয়াোলী ঞ্জগ পাঠাঞ্জনা
দ
হঞ্জয়ঞ্জি। এ
ঘটনায় একটট া লা িাঞ্জয়ঞ্জরর প্রস্তুদত
িলঞ্জি।

Sl.
6

Date of
Newspaper
31 Dec 20
Juganthor

Date of
Incident
30 Dec 20

Category

Gender

Occupation

Police
Case

Female

Housewife

Age of
victim
Not
available

Age of
accused
Not
available

Nature of
Crime
Suicide

Allegation
by
Husband

Area
Rural

News Headlines & Short Summary

মথল র াোেঁলদ মালে ৫ োরীলক ডবলে,
েতু ম যস্ত্রীর রহেযজ ক ৃতুযপ্র ুগোরর
৩১ ডিলেম্বর ২০২০)
কুটষ্টয়ার কু ারোলী উপঞ্জজলায় এঞ্জকর পর
এক মপ্র , অতঃপর পাূঁি দবঞ্জয়। এক এক
কঞ্জর দতন স্ত্রী আত্মহতযা কঞ্জরন। সবঞ্জশষ
িতু থ স্ত্রী
দ রহসযজনকভাঞ্জব ারা মগঞ্জল
দবষয়টট সবার নজঞ্জর আঞ্জস।দনহঞ্জতর
পদরবাঞ্জরর িাদব, তাঞ্জক হতযা কঞ্জর ঝু দলঞ্জয়
মিয়া হঞ্জয়ঞ্জি। ঘটনার পর মথঞ্জকই স্বা ী
পলাতক রঞ্জয়ঞ্জি। মবড়কাঞ্জলায়া োঞ্জ র
শদহিুল ইসলা জানান, ম ৌসু ী অনাস দ
পড়াকালীন রদবউল আলঞ্জ র সঞ্জঙ্গ িুই
বির আঞ্জগ মপ্রঞ্জ র সম্পঞ্জকদ জদড়ঞ্জয়
পঞ্জড়ন এবং পাদলঞ্জয় এঞ্জস রদবউলঞ্জক দবঞ্জয়
কঞ্জরন। দতদন বঞ্জলন, এর আঞ্জগ আরও
দতনটট স্ত্রী দিল রদবউঞ্জলর। তাঞ্জির ঞ্জধয
কলযাণপুঞ্জরর সাঞ্জকঞ্জরর ম ঞ্জয় মজযাৎস্নাঞ্জক
দবঞ্জয় করার পর দনযাতন
দ
করার কারঞ্জণ
একটট মিঞ্জলসন্তান মরঞ্জে আত্মহতযা কঞ্জর।
তার পর িয়ারা পুর োঞ্জ র সাজাইঞ্জয়র
ম ঞ্জয় দনরাঞ্জক মপ্রঞ্জ র ফাূঁঞ্জি মফঞ্জল দবঞ্জয়
করার পর দনরা সন্তানসম্ভবা অবস্থায়
আত্মহতযা কঞ্জর। দতদন আরও বঞ্জলন,
সুইসাইি মনাট তার ভাদতজজঞ্জক দিঞ্জয়
মজারপূবক
দ দলদেঞ্জয় রদবউল তাঞ্জক হতযা
কঞ্জর ঝু দলঞ্জয় দিঞ্জয়ঞ্জি। কু ারোলী থানার
ওদস জানান, হতযা না আত্মহতযা
য়নাতিঞ্জন্তর প্রদতঞ্জবিন আসার পর জানা
যাঞ্জব। এ দবষঞ্জয় ইউদি া লা হঞ্জয়ঞ্জি।

Sl.
7

Date of
Newspaper
31 Dec 20
Kaler
Kantho

Date of
Incident
29 Dec 20

Category

Gender

Police
Case

Mlale

Occupation
Landlord

Age of
victim
55 years

Age of
accused
Not
available

Nature of
Crime
Physical
Torture

Allegation
by
Wife

Area
Urban

News Headlines & Short Summary

স্বো ীর 'ডবলশষ অঙ্গ' মকলট পোেোলে
স্ত্রী! প্র কোলের ক ৩১ ডিলেম্বর ২০২০)
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপঞ্জজলায় স্বা ীর
'দবঞ্জশষ অঙ্গ' মকঞ্জট দবজিন্ন করার
অদভঞ্জযাগ পাওয়া মগঞ্জি দদ্বতীয় স্ত্রীর
দবরুঞ্জদ্ধ। ঙ্গলবার (২৯ দিঞ্জসম্বর ) রাঞ্জত
উপঞ্জজলার ধা গড় ইউদনয়ঞ্জনর ালা ত
এলাকায় এ ঘটনা ঘঞ্জট।এলাকাবাসী সূঞ্জত্র
জানা মগঞ্জি, গত সাত বির আঞ্জগ বন্দঞ্জরর
ালা ত এলাকার ৃত ও র আলী
মবপারীর মিঞ্জল ইব্রাহী প্রথ স্ত্রী হাদসনা
মবগ ঞ্জক মরঞ্জে িার সন্তাঞ্জনর জননী
শাহীনুরঞ্জক দদ্বতীয় দবঞ্জয় কঞ্জরন।
আহত ইব্রাহীঞ্জ র প্রথ স্ত্রীর ঘঞ্জর জন্ম
মনওয়া ম ঞ্জয় আইরীন জানান, তার বাবা
ইব্রাহী তার াঞ্জক মরঞ্জে দদ্বতীয় দবঞ্জয়
করার পর আর তাঞ্জির বাদড়ঞ্জত থাঞ্জক না।
দতদন তার সৎ াঞ্জক দনঞ্জয় অনযবাদড়ঞ্জত
বসবাস কঞ্জরন, বাবার 'দবঞ্জশষ অঙ্গ' মকঞ্জট
মফলার েবর মপঞ্জয় ওই দিন রাত ৩টার
দিঞ্জক ঘটনাস্থঞ্জল দগঞ্জয় তাঞ্জক দ্রুত উদ্ধার
কঞ্জর ঢাঞ্জ ক হাসপতাঞ্জল মনওয়া হয়।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত ক কতদ
দ া (ওদস )
ফেরুদ্দীন ভূূঁ ইয়া জানান, এ ঘটনার েবর
মপঞ্জয়দি, তঞ্জব মকউ থানায় অদভঞ্জযাগ
কঞ্জরনদন।

Article
Speakers: Make example of those who abuse women (Dhaka Tribune, 30 Dec 2020)
The rate of violence against women and children has increased by 31% compared to the domestic violence
data of April 2020. The government should raise awareness of the high cost that perpetrators of gender-based
violence must pay if they are caught, in order to discourage others from rape and the abuse of women,
speakers at a webinar have said. Potential criminals will only be discouraged if it is well-established that the
harm from legal action they will face for committing gender-based crimes is far greater than what they inflict
on their victims, the speakers added. The webinar was organized on Tuesday by the National Human Rights
Commission of Bangladesh (NHRC) in association with the international rights organization Article19 to
commemorate World Human Rights Day 2020 (December 10) and 25 years of the Beijing Declaration. The
virtual discussion was funded by the Asia Foundation. The Beijing Declaration was made at the World
Conference on Women in 1995. At the webinar on Tuesday, Dr Tania Haque, chairperson of the women and
gender studies department of Dhaka University, presented the keynote paper, “Twenty-five years of Beijing platform for action: Women’s
advancement and challenges.”
During her presentation, Dr Tania Haque said: “We need to make people understand that it is not just the victims [of gender-based
violence] who suffer, and that perpetrators suffer more when going through the legal process.
Covid-19 accelerates domestic violence
In May, during the lockdown to prevent transmission of Covid-19, a total of 13,494 women and children became victims of violence in
53 districts of the country. Among them, 4,180 women and children became victims for the first time, Prof Haque said, citing a UN
Women report.
She also said the National Helpline (999) had been receiving approximately 10,000 calls a day, an increase from the average of 6,000
calls a day before the Covid-19 outbreak.
The rate of violence against women and children has increased by 31% compared to the domestic violence data of April 2020. Among
girls, 62.5 % were victims of domestic violence and 170 child marriages occurred in May, she said quoting Manusher Jonno
Foundation.

The vulnerability of marginalized groups such as transgender people, female sex work ers, women and adolescent girls with disabilities,
women living with HIV and migrant women (who have returned after losing their jobs) have been heightened under the current Covid19 crisis, she further said, quoting a report by the Gender in Humanitarian Action Working Group (GIHA WG).
Family Life During Pandemic: Lost rhythm in new reality- It was hard on women in particular amid financial hardship, greater unpaid
care, domestic work, violence (Daily Star, January 2021
It was not the family reunion that she had hoped for. In May last year, Fahmida Akhter (not her real name) returned to her village home in Bogura
district after losing her job as a medical assistant at a private hospital in Dhaka. The 32-year-old lost her job, as others like her did, when doctors
halted their private practices at the beginning of the coronavirus pandemic. Her husband, a recent undocumented migrant to Germany, also returned
home in June after struggling to find a job for seven successive months during which Covid-19 broke out and lockdown ensued in the European
nation. While she had been working in Dhaka and her husband trying his luck abroad, she had been forced to leave their child in the care of his
grandmother in their village. The small family had not lived together under one roof in the last five years. But since their long-awaited reunion in
June, the couple and their eight-year-old son have been living in severe financial hardship with no work and their savings run out.
Frightening issues behind increasing divorce rate (By Md Ariful Islam Laskar, Daily Observer, op-ed, 3 Jan 2021)
In this age of materialism, marriage too has become an institution like any other organization which looks for more profit. Shobha De, a famous
Indian writer, once told that like any other institution marriage is a flawed one. But she also termed it an adventurous one- how do we take up the
adventure that is the issue? To survive a marriage, couples need to know the mechanism; however, more than that mechanism trust, commitment,
and support issues are much more important. As an institution marriage has got its own politics and power dynamics, the zeitgeist of this age is
'over competition' and 'quick success'. We are busy with toppling one another. This nature of human beings is increasing keeping hand in hand
with an alluring trap of capitalism and materialism. The concrete value of money is overpowering the abstract value of love. As we are more
focusing on job and career, which is the primary lesson of materialism, we tend to forget that our family, friends, and children are equally or, in
many cases, are more important than those things.
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Date of
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1

1 Jan 21
Manabzami
n

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

30 Dec 20

Police
Case

Female

Student

Age of
victim

Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

13
years

23 years,
20 years
&
15 years

Raped

Neighbor

Rural

News Headlines & Short Summary
বগুড়োে স্কুেেোত্রীলক মেল

প্র ো বজড

মালে ধষণয

১ জো ুেোডর ২০২১)

বগুড়ার দশবগঞ্জে ৪থ মেদণর
দ
এক িাত্রীঞ্জক
মেঞ্জন মফঞ্জল ধষঞ্জণর
দ
িাঞ্জয় িু’জনঞ্জক
আটক কঞ্জরঞ্জি পুদলশ। আটককৃতরা
হঞ্জলা: ম াঞ্জশিুদ ল ইসলা (২০) ও জজয়াউর
রহ ান (১৫)। া লা সূঞ্জত্র জানা যায়, ওই
িাত্রী (১৩) গত বুধবার রাত ৯টার দিঞ্জক
মিাকান মথঞ্জক বাদড় যাওয়ার স য় বাবু
প্রা াদণক (২৩) তার পথঞ্জরাধ কঞ্জর ওই
িাত্রীর ুে মিঞ্জপ ধঞ্জর। একই স ঞ্জয়
অজ্ঞাতনা া তার ২জন সঙ্গী িাত্রীর হাত
পা ধঞ্জর আবু তাঞ্জলব ও শাদকরুল
ইসলাঞ্জ র বাদড়র াঝোঞ্জন মেঞ্জনর পাঞ্জড়
দনঞ্জয় যায়। এ স য় বোঞ্জট যুবক ওই
িাত্রীর ম াবাইল মফান মকঞ্জড় দনঞ্জয় বন্ধ
কঞ্জর মিয়। অজ্ঞাতনা া বযজক্তরা ওই
িাত্রীঞ্জক াটটঞ্জত শুঞ্জয় ুে ও গলা মিঞ্জপ
ধঞ্জর এবং বাবু প্রা াদণক িাত্রীঞ্জক ধষণদ
কঞ্জর। পঞ্জর অজ্ঞাতনা া ওই িু’জন
ধষণঞ্জিষ্টা
দ
কাঞ্জল মকৌশঞ্জল পাদলঞ্জয় বাদড়ঞ্জত
যায়। দবষয়টট পদরবাঞ্জরর মলাকজনঞ্জক
জানাঞ্জল পদরবাঞ্জরর মলাকজন রাঞ্জতই
বোঞ্জট যুবক বাবুর বাদড়ঞ্জত মগঞ্জল
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পালাঞ্জনার মিষ্টা করঞ্জল তাঞ্জক আটক
কঞ্জর। দশবগে থানার অদফসার জানান, এ
ঘটনায় ধষক
দ বাবু ও অজ্ঞাত িু’জনসহ
ম াট ৩ জঞ্জনর নাঞ্জ
া লা িাঞ্জয়র
হঞ্জয়ঞ্জি।
2

2 Jan 21
Prothom
Alo

30 Dec 20

Police
Case

Female

Child

8 years

56 years

Attempt
to rape

Neighbor

Rural

উপলজেো পডরষলদর েোলদ ডশশুলক
ধষণলেষ্টো,
য
অডি ুক্তলক তডড়ঘডড় বদডে,
পলর মেপ্তোর(থম আলেো ২ জো ুেোডর

২০২১)
যঞ্জশাঞ্জরর অভয়নগর উপঞ্জজলা পদরষঞ্জির
ভবঞ্জনর িাঞ্জি আট বিঞ্জরর এক
ম ঞ্জয়দশশুঞ্জক ধষণঞ্জিষ্টার
দ
অদভঞ্জযাঞ্জগ
া লা হঞ্জয়ঞ্জি। গত বুধবার দবঞ্জকঞ্জল
উপঞ্জজলার এলজজইদি অদফস সহায়ক
জাদহিুল ইসলা
(৫৬) ধষঞ্জণর
দ
মিষ্টা
কঞ্জরন বঞ্জল া লায় বলা হঞ্জয়ঞ্জি। া লা
সূঞ্জত্র জানা যায়, উপঞ্জজলা পদরষঞ্জির
কািাকাদি জায়গায় দশশুটট
া–বাবার
সঞ্জঙ্গ থাঞ্জক। দশশুটটর বাবা দিন জুর।
বুধবার দবঞ্জকঞ্জল দশশুটট উপঞ্জজলা পদরষি
িত্বঞ্জর যায়। তেন দশশুটটঞ্জক জাদহিুল
ইসলা দ টষ্ট োওয়াঞ্জনার মলাভ মিদেঞ্জয়
উপঞ্জজলা পদরষঞ্জির ভবঞ্জনর িাঞ্জি
(এলজজইদি কাযালঞ্জয়র
দ
ওপঞ্জর) দনঞ্জয় যান।
দতদন দশশুটটঞ্জক ধষঞ্জণর
দ
মিষ্টা কঞ্জরন।
দশশুটটর দিৎকাঞ্জর মলাকজন এদগঞ্জয় মগঞ্জল
জাদহিুল পাদলঞ্জয় যান।
অভয়নগর থানার ওদস তাজুল ইসলা
বঞ্জলন, দশশুটটঞ্জক ধষণঞ্জিষ্টার
দ
অদভঞ্জযাঞ্জগ
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করা া লায় জাদহিুল ইসলা ঞ্জক মেপ্তার
করা হঞ্জয়ঞ্জি।
3

3 Jan 21

17 Dec 20

Police
Case

Female

Child

Not
availab
le

22 years

Raped

Neighbor

Rural

মো োে 'ধষক'মক
য
মদলেত্ত জ্ঞো হোরোলেো
ডশশু প্র থম আলেো ৩ জো ুেোডর

২০২১)
ধষঞ্জণর
দ
অদভঞ্জযাগ
করঞ্জত
বাবার
সঞ্জঙ্গ শদনবার দবকাঞ্জল থানায় আঞ্জস
দনযাদতত
দ
এক দশশু। অদভঞ্জযাগ মপঞ্জয়ই
পুদলঞ্জশর একাদধক টট দ্রুত অদভযান
িাদলঞ্জয় অদভযুক্ত যুবক দ জানুর রহ ান
(২২)মক আটক কঞ্জর। পঞ্জর পুদলঞ্জশর গাদড়
মথঞ্জক নাদ ঞ্জয় থানাহাজঞ্জত মঢাকাঞ্জনার
স য় অদভযুক্ত যুবকঞ্জক মিঞ্জেই জ্ঞান
হারায় দশশুটট। এস য় দ্রুতই তাঞ্জক দনঞ্জয়
যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতাঞ্জল। মসোঞ্জন
দিদকৎসায় সুস্থ হওয়ার পর দশশুটটঞ্জক
আবার দনঞ্জয় আসা হয় থানায়।
পুদলশ জানায়, দশশুটটঞ্জক বাদড়ঞ্জত একা
মপঞ্জয় দবদভন্নভাঞ্জব ফুূঁসদলঞ্জয় একাদধকবার
ধষণদ কঞ্জরঞ্জিন দ জানুর রহ ান। সবঞ্জশষ
দ
গত ১৭ দিঞ্জসম্বর আবাঞ্জরা ওই দশশুঞ্জক ধষণদ
কঞ্জরন দ জানুর রহ ান। এক পযাঞ্জয়
দ
দশশুটট তার পদরবারঞ্জক দবষয়টট জানাঞ্জল
স্থানীয়ভাঞ্জব আঞ্জপাস-রফার মিষ্টা করা হয়।
দকন্তু মসটট বযথ দ হঞ্জল শদনবার দবঞ্জকঞ্জল
সািুলযাপুর থানায় দলদেত অদভঞ্জযাগ
কঞ্জরন দশশুটটর বাবা।
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3 Jan 21

Date of
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26 ec 20
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Occupation
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Female

Student

Age of
victim

Age of
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Nature of
Crime

Allegation
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16
years

28 years

Kidnappe
d
&

Neighbor

Rural

Raped

News Headlines & Short Summary

স্কুেেোত্রীলক অপহরণ কলর ধষণয ,
অডি ুক্ত বেলে 'স্ত্রী'! প্রকোলের ক
৩ জো ুেোডর ২০২১)
য় নদসংঞ্জহর ঈশ্বরগঞ্জে নব মেদণ
পড়ুয়া এক িাত্রীঞ্জক অপহরঞ্জণর পর
ধষঞ্জণর
দ
অদভঞ্জযাগ পাওয়া মগঞ্জি।
অপহরঞ্জণর পাূঁিদিন পর গত শুক্রবার
রাঞ্জত িট্রোঞ্জ র হাদলশহর এলাকা মথঞ্জক
ওই িাত্রীঞ্জক উদ্ধার কঞ্জরঞ্জি পুদলশ।
া লা সূঞ্জত্র মথঞ্জক জানা মগঞ্জি, গত ২৬
দিঞ্জসম্বর ওই িাত্রী তার োলার বাদড়ঞ্জত
মবড়াঞ্জত যাওয়ার জনয মবর হয়। দকন্তু
োলার বাদড়ঞ্জত না যাওয়ায় তাঞ্জক দবদভন্ন
জায়গায় েুজ
ূঁ ঞ্জত থাঞ্জক পদরবাঞ্জরর সিসয।
তঞ্জব ওই স্কুলিাত্রীর সন্ধার পাওয়া যায়দন।
পঞ্জর জানা যায়, ওই স্কুলিাত্রীঞ্জক আঞ্জগ
মথঞ্জকই উত্ত্যক্তকারী াইজহাটট োঞ্জ র
আতাউর রহ ান ওরঞ্জফ আলতু (২৮)
মসদিন রাস্তা মথঞ্জক তু ঞ্জল দনঞ্জয় মগঞ্জি।
থানায় জজজ্ঞাসাবাঞ্জি িাত্রী জানায়,
মসোঞ্জন আলতু তাঞ্জক আটঞ্জক মরঞ্জে
একাদধকবার ধষণদ কঞ্জর।
া লার তিন্ত ক কতদ
দ া ঈশ্বরগে থানার
এসআই শাওন িক্রবতী জানান,
অপহরঞ্জণর পর ধষঞ্জণর
দ
দশকার িাত্রীঞ্জক
জবানবজন্দর জনয আিালঞ্জত এবং আটক
অদভযুক্তঞ্জক আিালঞ্জতর াধযঞ্জ
কারাগাঞ্জর পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি।
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Not
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Not
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News Headlines & Short Summary
ড লেোেঁজ ৩ বেলরর ডশশুর েোশ ড েে
মেপটটক টযোাংলক (থম আলেো ৩

জো ুেোডর ২০২১)

Prothom
Alo

িাূঁপাইনবাবগঞ্জে দতন দিন আঞ্জগ দনঞ্জোূঁজ
মরাহান নাঞ্জ র দতন বিঞ্জরর দশশুর লাশ
গতকাল শদনবার রাঞ্জত একটট মসপটটক
টযাংক মথঞ্জক উদ্ধার করা হঞ্জয়ঞ্জি। রাত
মপৌঞ্জন নয়টার দিঞ্জক িাূঁপাইনবাবগে
সির হাসপাতাঞ্জলর গসংলগ্ন
দ
মসপটটক
টযাংক মথঞ্জক পুদলশ লাশটট উদ্ধার কঞ্জর।
মরাহান সিঞ্জরর সজজিপাড়ার সুজন
আলীর মিঞ্জল।
মজলার অদতদরক্ত পুদলশ সুপার াহবুবুর
রহ ান োন বঞ্জলন, গত বুধবার মরাহান
নাঞ্জ র দশশুটট দনঞ্জোূঁজ হয়। দশশুটটর বাবা
সির থানায় একটট সাধারণ িাঞ্জয়দর
(জজদি) কঞ্জরন। দবষয়টট তিঞ্জন্ত নাঞ্জ
মজলা পুদলঞ্জশর মগাঞ্জয়ন্দা শাো (দিদব)।
দশশুটটঞ্জক হতযা কঞ্জর গসংলগ্ন
দ
মসপটটক
টযাংঞ্জক মফঞ্জল রাোর দবষয়টট গতকাল
রাত আটটার দিঞ্জক জানা যায়। পঞ্জর
লাশটট উদ্ধার করা হয়। হতযার কারণ
এেঞ্জনা জানা যায়দন। হতযাকারীঞ্জক
শনাক্ত কঞ্জর মেপ্তাঞ্জরর মিষ্টা িলঞ্জি।
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2 Jan 21

30 Dec 20

Police
Case

Female

Teenager

16
years

35 years
&
32 years

Raped

Driver

Rural

ডকলশোরীলক
ধষলণর
য
অডিল োলগ
অলটোডরকশোেোেক
মেপ্তোর
প্র থম

আলেো ২ জো ুেোডর ২০২১)
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মফনীর
িাগনভূ ঞা
উপঞ্জজলায়
দকঞ্জশারীঞ্জক (১৬) ধষঞ্জণর
দ
ঘটনায় করা
া লায় এক অঞ্জটাদরকশািালক েুরদশি
আল (৩৫)মক মেপ্তাঞ্জরর পর কারাগাঞ্জর
পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি। এ ঘটনায় অদভযুক্ত ম া.
রাঞ্জসল (৩২) পলাতক আঞ্জিন। া লা ও
পুদলশ সূঞ্জত্র জানা যায়, ওই দকঞ্জশারী
বুধবার দবঞ্জকঞ্জল দিদকৎসক মিোঞ্জত মফনী
শহঞ্জর যায়। রাত ৯টার দিঞ্জক মফনীর
দহপাল এলাকা মথঞ্জক বাদড় মফরার জনয
একটট দসএনজজিাদলত অঞ্জটাদরকশায়
িঞ্জড়। ওই অঞ্জটাদরকশায় আরও একজন
যাত্রী দিঞ্জলন। দতদন
াঝপঞ্জথ মনঞ্জ
যাওয়ার পর যাত্রী দহঞ্জসঞ্জব দকঞ্জশারী একাই
অঞ্জটাদরকশায় দিল। অঞ্জটাদরকশািালক
নানাভাঞ্জব স য়ঞ্জক্ষপণ কঞ্জরন। রাত প্রায়
১টার দিঞ্জক দকঞ্জশারীঞ্জক দতদন দনঞ্জজর
বাদড়ঞ্জত দনঞ্জয় যান। েুরদশি তাূঁর বন্ধু ম া.
রাঞ্জসলঞ্জক মফান কঞ্জর বাদড়ঞ্জত দনঞ্জয়
আঞ্জসন। এরপর রাঞ্জত িুই বন্ধু দ ঞ্জল
দকঞ্জশারীঞ্জক ধষণদ কঞ্জরন। এক ফাূঁঞ্জক ওই
দকঞ্জশারী েুরদশঞ্জির বাদড় মথঞ্জক পাদলঞ্জয়
পাঞ্জশর এক বাদড়ঞ্জত আেয় মনয়। মসোন
মথঞ্জক বৃহস্পদতবার সকাঞ্জল দনজ বাদড়ঞ্জত
দফঞ্জর িাগনভূ ঞা থানায় া লা কঞ্জর
ম ঞ্জয়টট।

Prothom
Alo

7
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News Headlines & Short Summary

31 Dec 20
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গণধষণয করলত মদলে ৯৯৯-এ মাো ,
ডকলশোরী উদ্ধোর প্র ুগোরর ২ জো ুেোডর

২০২১)
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News Headlines & Short Summary

গণধষণদ করঞ্জত মিঞ্জে ৯৯৯ নম্বঞ্জর মফান
মিন এক বযজক্ত। পঞ্জর পুদলশ ধষঞ্জণর
দ
দশকার ওই দকঞ্জশারীঞ্জক (১৬) উদ্ধার
কঞ্জর। ঘটনার সঞ্জঙ্গ জদড়ত থাকার
অপরাঞ্জধ পারভীন আক্তার (২৭) ও লক্ষণ
িাস (২২) নাঞ্জ িুজনঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জি
পুদলশ। পুদলশ জানায়, ৯৯৯ নম্বঞ্জর এক
জকনঞ্জকর মফান আঞ্জস। দতদন বঞ্জলন,
পুকুরপাঞ্জড় একটট ম ঞ্জয়ঞ্জক কঞ্জয়কজন
মলাক ধঞ্জর দনঞ্জয় এঞ্জস ধষণদ করঞ্জি।
তাৎক্ষদণকভাঞ্জব দবষয়টট কল াকান্দা
থানার দিউটট অদফসারঞ্জক জানাঞ্জনা হয়।
েবর মপঞ্জয় থানা পুদলঞ্জশর একটট িল
অদভযান িাদলঞ্জয় ১৬ বির বয়সী
দভকটট ঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর থানায় দনঞ্জয়
আঞ্জস। পঞ্জর বৃহস্পদতবার রাঞ্জত ওই
দকঞ্জশারী বািী হঞ্জয় ৬ জঞ্জনর না উঞ্জেে
কঞ্জর অজ্ঞাত আরও িুজনঞ্জক আসাদ
কঞ্জর কল াকান্দা থানায় নারী ও দশশু
দনযাতন
দ
ি ন আইঞ্জন একটট া লা
িাঞ্জয়র কঞ্জরন।কল াকান্দা থানার ওদস
বঞ্জলন, উদ্ধারকৃত দকঞ্জশারীঞ্জক িাক্তাদর
পরীক্ষার জনয মনত্রঞ্জকানা আধুদনক সির
হাসপাতাঞ্জল পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি।
আটককৃতঞ্জির মনত্রঞ্জকানা মজলা
আিালঞ্জত মপ্ররণ করা হঞ্জয়ঞ্জি।
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31 Dec 20
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েোত্রলক বেোৎকোলরর অডিল োলগ
োদরোেোডশক্ষক মেপ্তোরপ্রকোলের ক

৩১ ডিলেম্বর ২০২০)
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দহফজ দবভাঞ্জগর 13 বিঞ্জরর দশশুিাত্রঞ্জক
বলাৎকাঞ্জরর আদভঞ্জযাঞ্জগ
ও র ফারুকঞ্জক (২২)

ািরাসাদশক্ষক
াথা নযাড়া কঞ্জর

পুদলঞ্জশ দিঞ্জয়ঞ্জি স্থানীয় জনতা।
জানা যায়, গত ২৮ দিঞ্জসম্বর বাথরুঞ্জ
ািরাসার দহফজ দবভাঞ্জগর ১৩ বিঞ্জরর
দশশুিাত্রঞ্জক মস বলাৎকার কঞ্জর। পঞ্জর
জানাজাদন হঞ্জল স্থানীয় জনতা

ঙ্গলবার

সন্ধযায় ািরাসা মঘরাও কঞ্জর ওই
দশক্ষকঞ্জক আটক কঞ্জর

াথা নযাড়া কঞ্জর

পুদলশঞ্জক েবর মিয়।
েবর মপঞ্জয় কিুয়া থানার এসআই কবুল
মহাঞ্জসন মফাস দনঞ্জয়
দ
ওই দিন রাঞ্জতই
উঞ্জত্ত্জজত জনতার মরাষানল মথঞ্জক তাঞ্জক
আটক কঞ্জর থানায় দনঞ্জয় আঞ্জস এবং
বুধবার অদভযুক্ত ও র ফারুকঞ্জক
মজলহাজঞ্জত মপ্ররণ কঞ্জর।
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31 Dec 20
Prothom
Alo

28 Dec 20

Police
Case

Female

Child

4
yearts

45 years

Raped
&
Murdered

Neighbor

Urba
n

ডশশু োত্তশোলক ম ৌ ড পীড়ল র মেষ্টোর
পর হতযো কলর মিোবোে মালে
থডতলবশী: ডপডবআত্ত প্র থম আলেো

৩১ ডিলেম্বর ২০২০)

Sl.

Date of
Newspa per

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

Age of
victim

Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

রংপুর নগঞ্জরর বড়বাদড় এলাকায় সাঞ্জড়
িার বিঞ্জরর দশশু ম াবাদশ্বরা আক্তার
াইশাঞ্জক হতযার রহসয উিঘাটঞ্জনর িাদব
কঞ্জরঞ্জি (দপদবআই )। সংবাি সঞ্জেলঞ্জন
দপদবআই জানায়, দশশুটটর পদরবার ও
অদভযুক্ত জহুরুল (৪৫) প্রদতঞ্জবশী।
াইশা তাঞ্জক িািু বঞ্জল িাকত। ২৮
দিঞ্জসম্বর িুপুর ১২টার দিঞ্জক জহুরুল
ম ায়া মকনার জনয াইশাঞ্জক িুই টাকা
মিন। াইশা ম ায়া দকঞ্জন আনঞ্জল
জহুরুল তাঞ্জক বাদড়র মভতঞ্জর দনঞ্জয় মযৌন
দনপীড়ঞ্জনর মিষ্টা কঞ্জরন। াইশা পাঞ্জশ
পাওয়া বাূঁঞ্জশর কজি দিঞ্জয় জহুরুলঞ্জক
আঘাত করঞ্জল দতদন দক্ষপ্ত হঞ্জয় তাঞ্জক
সঞ্জজাঞ্জর ধাক্কা মিন। এঞ্জত বাূঁঞ্জশর সঞ্জঙ্গ
বুঞ্জক ধাক্কা মলঞ্জগ ঘটনাস্থঞ্জল দশশুটট ারা
যায়।
দপদবআই রংপুঞ্জরর পুদলশ সুপার বঞ্জলন,
এ ঘটনায় দশশুটার বাবা ঞ্জনায়ার মহাঞ্জসন
বািী হয় ওই দিনই মকাঞ্জতায়াদল থানায়
অজ্ঞাতনা া বযজক্তঞ্জির আসাদ কঞ্জর
হতযা া লা কঞ্জরন। তাূঁঞ্জক আিালঞ্জত
হাজজর করা হঞ্জল মস্বিায় দতদন
স্বীকাঞ্জরাজক্ত ূলক জবানবজন্দ মিন।
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30 Dec 20
Prothom
Alo

29 Dec 20

Polie
Case

Female

Child

5
month

27 years

Kidnappe
d

Neighbor

Urba
n

ঢোকোে অপহৃত ডশশু েোিোলর উদ্ধোর,
োরী মেপ্তোরপ্র থম আলেো ৩০

ডিলেম্বর ২০২০)
সাভাঞ্জরর মহ াঞ্জয়তপুর মথঞ্জক পাূঁি
াঞ্জসর দশশু হাদববা আক্তারঞ্জক উদ্ধার

Sl.

Date of
Newspa per

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

Age of
victim

Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

কঞ্জরঞ্জি পুদলশ। ঘটনায় জদড়ত থাকার
অদভঞ্জযাঞ্জগ সু াইয়া আক্তার ওরঞ্জফ
ালাঞ্জক (২৭) মেপ্তার করা হঞ্জয়ঞ্জি।
ঢাকার িারুস সালা থানার পুদলশ
জানায়, পাূঁি াঞ্জসর হাদববা ও আট
বিঞ্জরর আঞ্জয়শা আক্তারঞ্জক দনঞ্জয় তাঞ্জির
া-বাবা দ রপুর জঝলপাড় বজস্তঞ্জত
থাঞ্জকন। জাতীয় জরুদর মসবা ‘৯৯৯’–এ
মফান কঞ্জর জানাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি, িারুস
সালা মটকদনকযাল ম াঞ্জড় একটট দশশু
কাূঁিঞ্জি। াহ ুিা আফঞ্জরাজ ঘটনাস্থঞ্জল
দগঞ্জয় কান্নারত দশশু আঞ্জয়শার (৮) কাি
মথঞ্জক জানঞ্জত পাঞ্জরন, এক নারী তাঞ্জক
দিপস দকঞ্জন মিওয়ার কথা বঞ্জল পাঞ্জশর
একটট মিাকান দনঞ্জয় যান। মসোন মথঞ্জক
তাঞ্জক দিপস দকঞ্জন মিন। পঞ্জর তাঞ্জক
মেলনা ও ফুল দকঞ্জন মিওয়ার কথা বঞ্জল
আরও িূঞ্জর দনঞ্জয় যান। একপযাঞ্জয়
দ
আঞ্জয়শার মকাল মথঞ্জক দশশু হাদববাঞ্জক
তাূঁর মকাঞ্জল দনঞ্জয় মনন। একস য়
আঞ্জয়শাঞ্জক মরঞ্জে হাদববাঞ্জক দনঞ্জয় ওই
নারী িম্পট মিন।পুদলশ ক কতদ
দ া
াহ ুিা আফঞ্জরাজ জানান, অপহরঞ্জণর
া লায় মেপ্তাঞ্জরর পর সু াইয়াঞ্জক
আিালঞ্জতর াধযঞ্জ এক দিঞ্জনর দর াঞ্জে
মনওয়া হঞ্জয়ঞ্জি।
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30 Dec 20
Samakal

30 Dec 20

Police
Case

Female

Child

9 years

50 years

Attempt
to rape

Neighbor

Rural

স্কুেেোত্রীলক ধষণলেষ্টোর
য
অডিল োলগ
মহোড ও ডেডকৎেক মেপ্তোর প্র ে কোে

৩০ ডিলেম্বর ২০২০)
মগাপালগঞ্জের মকাটালীপাড়া উপঞ্জজলায়
দদ্বতীয় মেদণর এক স্কুলিাত্রীঞ্জক

Sl.

Date of
Newspa per

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

Age of
victim

Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

ধষণঞ্জিষ্টার
দ
অদভঞ্জযাঞ্জগ মসালায় ান শাহ
(৫০) নাঞ্জ এক মহাদ ও দিদকৎসকঞ্জক
মেপ্তার কঞ্জরঞ্জি পুদলশ।
স্থানীয় সূঞ্জত্র জানা মগঞ্জি, বুধবার
মসালায় ান শাহ দনজ মিম্বাঞ্জর বঞ্জস
দদ্বতীয় মেদণর এক িাত্রীঞ্জক ধষঞ্জণর
দ
মিষ্টা
কঞ্জরন। এ স য় ওই স্কুল িাত্রীর দিৎকাঞ্জর
আশপাঞ্জশর মলাকজন িুঞ্জট এঞ্জস মহাদ ও
দিদকৎসকঞ্জক হাঞ্জতনাঞ্জত ধঞ্জর মফঞ্জল।
েবর মপঞ্জয় মকাটালীপাড়া থানা পুদলশ
ঘটনাস্থঞ্জল দগঞ্জয় তাঞ্জক আটক কঞ্জর।
মকাটালীপাড়া থানার ওদস মশে লুৎফর
রহ ান বঞ্জলন, ওই স্কুলিাত্রীর বাবা বািী
হঞ্জয় মকাটালীপাড়া থানায় া লা
কঞ্জরঞ্জিন। এ া লায় তাঞ্জক মেপ্তার করা
হঞ্জয়ঞ্জি। মসালায় ান এর আঞ্জগ গত ম
াঞ্জস উপঞ্জজলার বুজঞ্জু গাঞ্জকান
দ
বাজাঞ্জর
একই ধরঞ্জনর ঘটনা ঘটটঞ্জয়দিল। মস
ঘটনায় তার দবরুঞ্জদ্ধ া লা হঞ্জয়দিল।
মসই া লাটট বতদ াঞ্জন িল ান রঞ্জয়ঞ্জি।
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30 Dec 20
Prothom
Alo

29 Dec 20

Police
Case

Female

Child

5 years

32 years

Raped

Teacher

Rural

পূবধেোে
য
ডশশু ধষলণর
য
অডিল োলগ
একজ মেপ্তোরপ্রথম আলেো ৩০

ডিলেম্বর ২০২০)
মনত্রঞ্জকানার পূবধলায়
দ
পাূঁি বিঞ্জরর এক
দশশুদশক্ষাথীঞ্জক ধষঞ্জণর
দ
অদভঞ্জযাঞ্জগ
একটট সজজঞ্জির ুয়াজ্জিন আদরফুল
ইসলা (৩২)মক মেপ্তার কঞ্জরঞ্জি পুদলশ।
পুদলশ সূঞ্জত্র জানা মগঞ্জি, সজজঞ্জি

Sl.

Date of
Newspa per

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

Age of
victim

Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

ু াজ্জিঞ্জনর কাঞ্জজর পাশাপাদশ
য়
ভুক্তঞ্জভাগী দশশুটটঞ্জক দতদন আরদব
পড়াঞ্জতন। গতকাল িুপুঞ্জর দশশুটট তাূঁর
বাসায় পড়ঞ্জত এঞ্জল এ স য় বাসা ফাূঁকা
দিল। দতদন দশশুটটঞ্জক একা মপঞ্জয় ধষণদ
কঞ্জরন। পঞ্জর দশশুটট দনঞ্জজর বাদড়ঞ্জত
দগঞ্জয় তার পদরবারঞ্জক দবষয়টট জানায়।
দশশুটটর া এ দবষঞ্জয় পূবধলা
দ
উপঞ্জজলা
দনবাহী
দ ক কতদ
দ া (ইউএনও) ও থানাপুদলঞ্জশর কাঞ্জি অদভঞ্জযাগ কঞ্জরন।
অদভঞ্জযাগ মপঞ্জয় পুদলশ অদভযান িাদলঞ্জয়
ওই দিন রাত আটটার দিঞ্জক ুয়াজ্জিন
আদরফুল ইসলা ঞ্জক মেপ্তার কঞ্জর। পঞ্জর
আজ িুপুঞ্জর দশশুটটর া বািী হঞ্জয় একটট
া লা করঞ্জল ওই া লায় তাূঁঞ্জক মেপ্তার
মিোঞ্জনা হয়।
পূবধলা
দ
থানার পদরিশক
দ (তিন্ত )
া লায় রদফকুল ইসলা ঞ্জক মেপ্তার
মিদেঞ্জয় দবঞ্জকঞ্জল আিালঞ্জতর াধযঞ্জ
কারাগাঞ্জর পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি।
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29 Dec 20
Ittefaq

29 Dec 20

Police
Case

Female

Student

10
years

30 years

Raped

Neighbor

Rural

গোজীপুলর েতু ম যমেডণর ডশশু ধষলণর
য
ডশকোর প্র ত্তলফাোক ২৯ ডিলেম্বর

২০২০)
গাজীপুঞ্জরর কালীগঞ্জে িতু থ মেদণঞ্জত
দ
পড়ুয়া ১০ বিঞ্জরর এক দশশু ধষঞ্জণর
দ
দশকার হঞ্জয়ঞ্জি। ঙ্গলবার িুপুঞ্জর
উপঞ্জজলার বাহািুরসািী ইউদনয়ঞ্জনর
উত্ত্রেলাপাড়া োঞ্জ এ ঘটনা ঘঞ্জট।

Sl.

Date of
Newspa per

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

Age of
victim

Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

ধষঞ্জণর
দ
ঘটনার পর মথঞ্জক পলাতক
রঞ্জয়ঞ্জিন অদভযুক্ত।
ধষঞ্জণ
দ অদভযুক্ত বযজক্তর না সুজন মশে
(৩০)। মপশা দতদন ইজজবাইক িালক।
দশশুটটর বাবা জানান, সুজন তাঞ্জক একা
মপঞ্জয় ুঞ্জে মিঞ্জপ ধঞ্জর ওই াঞ্জঠর পাঞ্জশর
জঙ্গঞ্জল একটট পদরতযক্ত বাদড়ঞ্জত দনঞ্জয়
ধষণদ কঞ্জর। পঞ্জর দশশুটটর দিৎকাঞ্জর
মসোঞ্জন মগঞ্জল সুজন পাদলঞ্জয় যায়।
কালীগে থানায় অদফসার ইনিাজদ
এঞ্জকএ দ জানুল হক বঞ্জলন, দশশুটটঞ্জক
প্রাথদ ক দিদকৎসা মশঞ্জষ গাজীপুর শহীি
তাজউজদ্দন আহঞ্জ ি ম দিঞ্জকল কঞ্জলজ
হাসপাতাঞ্জল মপ্ররণ করা হঞ্জব। দবষয়টট
গুরুঞ্জত্বর সঞ্জঙ্গ মিো হঞ্জি। এ বযাপাঞ্জর
া লার প্রস্তুদত িলঞ্জি।
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29 Dec 20
Prothom
Alo

27 Dec 20

Police
Case

Female

Teenager

13
years

24 years

Attempt
to rape

Neighbor

Rural

মগোডবন্দগলে ডকলশোরীলক ধষলণর
য
মেষ্টো,
রোজড ডস্ত্র আটকপ্র থম
আলেো ২৯

ডিলেম্বর ২০২০)
গাইবান্ধার মগাদবন্দগঞ্জে এক দকঞ্জশারীঞ্জক
(১৩) ধষঞ্জণর
দ
মিষ্টার স য় এক রাজদ দস্ত্র
ম াশারফ মহাঞ্জসন (২৪)মক আটক কঞ্জর
পুদলঞ্জশ দিঞ্জয়ঞ্জিন ো বাসী। আজ
মসা বার আিালঞ্জতর
াধযঞ্জ
আটক
রাজদ দস্ত্রঞ্জক মজলা কারাগাঞ্জর পাটঠঞ্জয়ঞ্জি
পুদলশ। পুদলশ জানায়, কাটাবাদড়
ইউদনয়ঞ্জন ওই দকঞ্জশারীর বাদড়র পাঞ্জশ
দন াণকাঞ্জজর
দ
সুবাঞ্জি স্থানীয় রাজদ দস্ত্র

Sl.

Date of
Newspa per

Date of
Incident

Category

Gender

Occupation

Age of
victim

Age of
accused

Nature of
Crime

Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

ম াশারফ মহাঞ্জসন ওই দকঞ্জশারীর ওপর
কুনজর মিন। মরাববার রাত সাঞ্জড়
আটটায় ওই দকঞ্জশারী তাূঁর বাদড়র পাঞ্জশর
ভাইঞ্জয়র বাদড়ঞ্জত একা টটদভ মিেদিল। এ
স য় ম াশারফ তাঞ্জক একা মপঞ্জয়
মজারপূবক
দ ধষঞ্জণর
দ
মিষ্টা কঞ্জরন। এ স য়
দকঞ্জশারীর দিৎকাঞ্জর প্রদতঞ্জবশীরা এদগঞ্জয়
এঞ্জল ম াশারফ মিৌঞ্জড় পাদলঞ্জয় যাওয়ার
মিষ্টা কঞ্জরন। পঞ্জর ো বাসীরা ধাওয়া কঞ্জর
তাূঁঞ্জক ধঞ্জর পুদলঞ্জশ েবর মিন।
পুদলশ ঘটনাস্থঞ্জল উপদস্থত হঞ্জয় রাজদ দস্ত্র
ম াশারফঞ্জক আটক কঞ্জর থানায় দনঞ্জয়
আঞ্জস। মগাদবন্দগে থানার পদরিশক
দ
(তিন্ত ) আফজাল মহাঞ্জসন দবষয়টট
দনজিত
কঞ্জর
জানান,
রাজদ দস্ত্র
ম াশারফঞ্জক মসা বার িুপুঞ্জর আিালঞ্জতর
াধযঞ্জ কারাগাঞ্জর পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি।
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29 Dec 20
Kaler
Kantho

29 Dec 20

Police
Case

Male

Helper

15
years

Not
available

Murdered

Neighbor

Rural

মাোল মিলক ড লে ডকলশোরলক কুডপলে
হতযো প্র কোলের ক ২৯ ডিলেম্বর

২০২০)
বগুড়ার শাজাহানপুঞ্জর বাদি (১৫) নাঞ্জ র
এক দকঞ্জশারঞ্জক কুদপঞ্জয় হতযা করা
হঞ্জয়ঞ্জি।
দনহঞ্জতর স্বজঞ্জনরা জানান, মসা বার
সন্ধযার পর মক বা কারা বাদিঞ্জক মফান
কঞ্জর। বাদি রাঞ্জতর োবার মেঞ্জয় পাদে
ধরার কথা বঞ্জল বাদড় মথঞ্জক মবদরঞ্জয় যায়।
রাত ১২টার দিঞ্জক বুজদ্ধ প্রদতবন্ধী সাঞ্জহব
আলী আহত অবস্থায় মিৌঞ্জড় বাদির
বাদড়ঞ্জত এঞ্জস জানায়, গয়নাকুদড়

Sl.

Date of
Newspa per
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Gender
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Age of
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সলাকুদড়য়া িড়ার মভতর মক বা কারা
বাদিঞ্জক কুদপঞ্জয় মফঞ্জল মরঞ্জেঞ্জি। তাঞ্জকও
ম ঞ্জর মফলার জনয িুদরকাঘাত করঞ্জল
মিৌঞ্জড় পাদলঞ্জয়ঞ্জি। এই কথা বঞ্জল সাঞ্জহব
আলী অজ্ঞান হঞ্জয় যায়। দ্রুত ঘটনাস্থঞ্জল
দগঞ্জয় বাদিঞ্জক ৃত অবস্থায় পঞ্জড় থাকঞ্জত
মিঞ্জেন।
স্বজঞ্জনরা আঞ্জরা জানান, বাদি বগুড়া
কযান্টঞ্জ ঞ্জন্ট মকাঞ্জনা এক অদফসাঞ্জরর
বাসায় কাজ করঞ্জতা। ৮ দিঞ্জনর িুটটঞ্জত
বাদি বাদড়ঞ্জত এঞ্জসঞ্জি।
শাজাহানপুর থানার ওদস আজজ উজদ্দন
জানান, েবর মপঞ্জয় ওই রাঞ্জতই ঘটনাস্থল
মথঞ্জক রঞ্জিহ উদ্ধার কঞ্জর
মপাস্ট ঞ্জটদ ঞ্জ র জনয হাসপাতাল ঞ্জগ দ
পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি।
16

28 Dec 20
Juganthor

25 Dec 20

Police
Case

Male

Student

14
years

Not
availale

Physical
Torture

Neighbor

Rural

মপেঁলপ েু ডরর অপবোদ ডদলে স্কুেেোত্রলক
হোতু ডড়লপটোপ্র ুগোরর ২৮ ডিলেম্বর

২০২০)
িুয়ািাঙ্গায় ই া ুল মহাঞ্জসন ই ন (১৪)
নাঞ্জ র স্কুলিাত্রঞ্জক মপূঁঞ্জপ িুদরর অপবাি
দিঞ্জয় রি ও হাতু দড়ঞ্জপটা করা হঞ্জয়ঞ্জি।
শহঞ্জরর আলুকদিয়া বাজাঞ্জরর একটট
গুিাঞ্জ শদনবার রাঞ্জত আটঞ্জক মরঞ্জে
তাঞ্জক দপটটঞ্জয় গুরুতর জে কঞ্জর
প্রদতঞ্জবশী সাঞ্জনায়ার মহাঞ্জসন ও তার মিঞ্জল
সাজন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঞ্জক িুয়ািাঙ্গা
সির হাসপাতাঞ্জল ভদতদ করা হঞ্জয়ঞ্জি।
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ই ন সির উপঞ্জজলার আলুকদিয়ার
আজাি াদলথার মিঞ্জল ও মগাকুলোলী
াধযদ ক দবিযালঞ্জয়র অষ্ট মেদণর িাত্র।
এ ঘটনায় িুয়ািাঙ্গা সির থানায় দলদেত
অদভঞ্জযাগ কঞ্জরঞ্জিন ই ঞ্জনর বাবা।
ই ঞ্জনর স্বজনঞ্জির অদভঞ্জযাগ, সাঞ্জনায়ার
মহাঞ্জসঞ্জনর বাগান মথঞ্জক শুক্রবার মপূঁঞ্জপ
িুদর হয়। ওই িুদরর মিাষ িাপাঞ্জনা হয়
ই ঞ্জনর ঘাঞ্জড়। ই ন ও তার বাবাঞ্জক
শদনবার রাঞ্জত গুিাঞ্জ মিো করঞ্জত বঞ্জলন
প্রভাবশালীরা। মসোঞ্জন মগঞ্জল বাবাঞ্জক
ধাক্কা দিঞ্জয় সদরঞ্জয় মজার কঞ্জর ই নঞ্জক
মগািাউঞ্জন বজন্দ কঞ্জরন সাঞ্জনায়ার
মহাঞ্জসন ও সাজন। িুয়ািাঙ্গা সির থানার
ওদস আবু জজহাি োন জানান, তিঞ্জন্ত
ই ঞ্জনর দবরুঞ্জদ্ধ মপূঁঞ্জপ িুদরর অদভঞ্জযাগ
দ থযা প্র াদণত হঞ্জয়ঞ্জি। মিাষীঞ্জির
দবরুঞ্জদ্ধ আইদন বযবস্থা মনয়া হঞ্জব।

Article
েেডত বের ১৮ হোজোর োরী ও ডশশু োংক্রোর
ডিলেম্বর ২০২০)

ো েোাঃ োরী ও ডশশু ড

োত
য
বলে বোাংেোলদশ জোতীে

সাম্প্রদতক স ঞ্জয় সবদশ্বক হা াদরর কারঞ্জণ নারী ও দশশু দনযাতঞ্জনর
দ

ডহেো আত্ত জীবীর ১১ েুপোডরশপ্র কোলের ক

২৮

াত্রা প্রদত াঞ্জস ক্র বধ দ ান হাঞ্জর মবঞ্জড়ঞ্জি দবশ্ববযাপী।

আজ মসা বার (২৮ দিঞ্জসম্বর) সকাল ১১টায় নারী, দশশু ও অনযানয দনযাতন
দ
বঞ্জন্ধ জাতীয় মপ্রসক্লাঞ্জব বাংলাঞ্জিশ জাতীয় দহলা
আইনজীবী সদ দত মথঞ্জক এক সংবাি সঞ্জেলঞ্জনর আঞ্জয়াজন করা হয়। বাংলাঞ্জিশ জাতীয় দহলা আইনজীবী সদ দতর দহসাব
অনুযায়ী, িলদত বির জানুয়াদর মথঞ্জক ১৫ দিঞ্জসম্বর পযন্ত
দ সারাঞ্জিঞ্জশ শুধু াত্র নারী ও দশশু সংক্রান্ত া লার সংেযা আনু াদনক ১৮
হাজার ২২১টট।
োরী ও ডশশু ড

োত
য
বলে বোাংেোলদশ জোতীে

ডহেো আত্ত জীবী েড ডতর ১১ েুপোডরশ-

১. ধষঞ্জণর
দ
ুঞ্জো ুদে নারী ও দশশুঞ্জির জনয সাদবক
দ আইদন সহঞ্জযাদগতার বযবস্থা এ নভাঞ্জব মযোঞ্জন তাঞ্জিরঞ্জক মকন্দ্রদবন্দুঞ্জত মরঞ্জে সুরক্ষা বলয় দনজিত করা। যাঞ্জত
থাকঞ্জব— ঞ্জনা সা াজজক মসবা, নারী ও দশশু বান্ধব আইন সহায়তা, দনরাপি আেয় (প্রঞ্জয়াজঞ্জন), নারী ও দশশু বান্ধব পদরঞ্জবশ।
২. দ্রুত দবিার এবং সাক্ষী সুরক্ষার পাশাপাদশ আধুদনক ফঞ্জরনদসক প্রযুজক্ত বযবহার কঞ্জর মকসগুঞ্জলার যথাযথ তিন্ত দনজিত করা।
৩. তিন্তকায রাজকনদতক
দ
ও প্রভাবশালীঞ্জির হস্তঞ্জক্ষপ মথঞ্জক

ুক্ত রােঞ্জত হঞ্জব এবং আইন প্রঞ্জয়াগকারী কতৃপ
দ ঞ্জক্ষর সকল স্তঞ্জর প্রদশদক্ষত ক ী থাকঞ্জত হঞ্জব।

৪. উচ্চ আলািঞ্জত নারী দনযাতন
দ
সংক্রান্ত সকল া লা দনদিদ ষ্ট স ঞ্জয়র
৫.

ানব পািার সংক্রান্ত

া লা দনদিদ ষ্ট স ঞ্জয়র

ঞ্জধয দ্রুত দবিার সম্পঞ্জন্নর জনয পৃথক মকাটদ প্রঞ্জয়াজন।

ঞ্জধয দ্রুত দবিার সম্পঞ্জন্নর জনয ট্রাইবুনাঞ্জলর সংেযা বাড়াঞ্জনা মযঞ্জত পাঞ্জর।

৬. প্রদতবন্ধী নারী ও দশশুঞ্জির সা দেক তথয-উপাত্ত্ সংরক্ষঞ্জণর জনয যথাযথ দনটদরং বযবস্থা দনজিত করুন।
৭. প্রাদন্তক মগাষ্ঠীর (প্রদতবন্ধী, দহজড়া) জনয সবষ যহীন আইদন পদরঞ্জষবা দনজিত করুন।
৮. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাদহনী, ে পদরিশক
দ এবং অদভবাসন ক কতদ
দ াসহ ক কতদ
দ াঞ্জির পািাঞ্জরর
মরফাঞ্জরলসহ প্রদশক্ষণ বাড়াঞ্জনা।

া লার শনাক্তকরণ এবং পদরঞ্জষবাগুঞ্জলাঞ্জত ভুক্তঞ্জভাগী

৯. বাঞ্জস মস্টশঞ্জন সকল ক ঞ্জক্ষঞ্জত্র
দ
মযৌন হয়রাদন প্রদতঞ্জরাঞ্জধ ২০০৯ সাঞ্জল হা ানয হাইঞ্জকাটদ ময মযৌন হয়রাদন প্রদতঞ্জরাধ দরট দপটটশন নং-৫৯১৬/২০০৮ এর ময দিক
দনঞ্জিদশনা দিঞ্জয়ঞ্জি মস অনুযায়ী সকল ক ঞ্জক্ষঞ্জত্র
দ
মযৌন হয়রাদন প্রদতঞ্জরাঞ্জধ কাজদকর কদ টট গঠন করঞ্জত হঞ্জব।
১০. নারী-দশশু দনযাতন ি ন আইন ২০০০ সংঞ্জশাদধত ২০২০ এ সকল ধরঞ্জনর ধষণঞ্জক
দ
আইঞ্জনর আওতাভুক্ত করার জনয ‘মপদনঞ্জট্রশন’র একটট সংজ্ঞা যুক্ত করঞ্জত হঞ্জব।
১১. সাক্ষয আইঞ্জনর ১৫৫(৪) ধারা এবং এ সংক্রান্ত অনযানয ধারা সংঞ্জশাধঞ্জনর াধযঞ্জ ধষণদ া লার দবিাঞ্জর অদভঞ্জযাগকারীর িদরত্রগত সাঞ্জক্ষযর োহযতা বন্ধ করঞ্জত হঞ্জব।
এরূপ সংস্কাঞ্জরর াধযঞ্জ দবিারকরা যাঞ্জত দনজিত করঞ্জত পাঞ্জরন ময আসাদ পঞ্জক্ষর আইনজীবীরা মজরার স য় অদভঞ্জযাগকারীঞ্জক মকাঞ্জনা অব াননাকর বা
অবজ্ঞা ূলক প্রশ্ন করা যাঞ্জব না।
সংবাি সঞ্জেলঞ্জন বাংলাঞ্জিশ দহলা আইনজীবী সদ দতর সভাপদত অযািঞ্জভাঞ্জকট সাল া আলী বঞ্জলন, ‘ধষঞ্জণর
দ
দশকার যারা, তাঞ্জিরঞ্জক প্রদতবাি করঞ্জত হঞ্জব। ভুক্তঞ্জভাগী
মিাষী নয়। মবদশরভাগ জায়গায় দভকটট রা কথা বলঞ্জত িায় না। তারা পদরবার মথঞ্জকও সহঞ্জযাদগতা পায় না। মকস করঞ্জতও উৎসাহ পায় না। বালযদববাহ, সাইবার ক্রাই ।
এ িাড়া, আ রা মিঞ্জশর দবদভন্ন প্রাঞ্জন্ত দনযাদতত
দ
নারীঞ্জির সহঞ্জযাদগতা করদি।’

Child raped after being forced to watch porn (Dhaka Tribune)
Case filed, drives on to arrest the accused. A fourth grader has allegedly been raped after she was forced to watch pornography in Kaliganj upazila
of Gazipur. The incident took place at Uttar Kholapara village on Tuesday afternoon. Confirming the matter, Kaliganj police station Officer-inCharge (OC) AKM Mizanul Haq said the girl, 10, was sent to the One-stop Crisis Centre of Shaheed Tajuddin Ahmad Medical College and

Hospital. A case was filed against the accused, Sujan Sheikh, 30, a battery-run autorickshaw driver by profession, he added. Father of the rape
survivor said her daughter went to dry wet clothes in a field adjacent to their house in the afternoon. At that time, Sujan, a father of two children,
grabbed her by the face and took her forcibly to an abandoned house in the forest next to the field. He then intimidated and forced the girl to watch
pornography and raped her.
Death penalty is not the answer: The need of the hour is rehabilitating sex offenders and including men in the dialogue of gender-based
violence (By Dr Madhumita Pandey, Daily Star, opinion, 28 Dec 2020)
Sexual violence and the fear of sexual abuse can have a profound and devastating effect on not only
individuals but entire communities. When approaching the subject of criminality, the easiest way to look
at criminals is from the hero and villain duality, wherein criminals are simply the "bad guys". The idea of
a criminal brings to mind someone who is essentially flawed with a deviant nature. It helps create the idea
of "us"—the law-abiding do-gooders and "them"—the wicked lot, and through this division, individuals
(in the "us" group) find an easy way to blame all that is wrong in society on "them" without having to ever
look inwards. In an article for The Daily Star, Shuprova Tasneem argues: "And finally, once you figure
out the laws of the land do not apply to you and you can abuse your power in the most monstrous of ways—
by violating another human being's body without facing any consequences—then who will answer for
creating monsters like you?"
The same sentiment was also seen during the nationwide protests following the 2012 Delhi gang-rape case, with politicians and authorities labelling
the rapists as "monsters" who, according to them, did not represent the majority of the Indian populace. But is it really that straightforward? It is
often difficult to "describe" who is a rapist, particularly outside of the legal definition. So, let's look at who is not. In some scriptures such as
Deuteronomy, it is outlined that he's not a rapist if the woman didn't scream. Many judicial systems, including the one in Bangladesh, will say he's
not a rapist if he's your husband (a national survey by the Bangladesh Bureau of Statistics in 2015 found that at least 27 percent of the 20,000
married women surveyed had experienced sexual violence by their husbands). While only a handful, many also say that he's not a rapist if he
marries you soon after and protects your honour. Many people who are an integral part of the criminal justice system such as police officers and
judges may also have a myriad of rape myths that assist them in deciding who is not a rapist: perhaps well-educated men, famous men, rich men,
men who have never raped before, men who didn't commit any physical violence or had any weapons, men who claim they had had previous
consensual sex with the victim… the list is never ending.
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কোউড েোে গৃহবধূলক গণধষণ,
য মোতোর
৪ প্র ুগোরর ১ জো ুেোরী ২০২১)
রংপুঞ্জরর কাউদনয়ায় বাবার বাদড় মথঞ্জক শ্বশুর
বাদড় যাবার পঞ্জথ এক গৃহবধূ গণধষঞ্জণর
দ
দশকার হঞ্জয়ঞ্জি। এ ঘটনায় জদড়ত িারজনঞ্জক
মেফতার কঞ্জরঞ্জি পুদলশ। কাউদনয়া থানার
অদফসার ইনিাজদ জানান, বুধবার সন্ধযায়
বাবার বাদড় মথঞ্জক ওই গৃহবধূ শ্বশুর বাদড়
রংপুর নগরীর রবাটদ সনগে যাজিল। ওই
গৃহবধূর পূব পদরদিত
দ
কাউদনয়া উপঞ্জজলার
কুশা দ ইউদনয়ঞ্জনর পূবিানঘাট
দ
এলাকার
আঞ্জের আলীর মিঞ্জল সাজু দ য়া তাঞ্জক
মবইদলদব্রজ এলাকায় না ঞ্জত বঞ্জলন। ওই
গৃহবধূ মবইদলদব্রজ এলাকায় না ঞ্জল সাজু ও
তার সঙ্গীরা একটট ফাূঁকা জায়গায় দনঞ্জয়
পালাক্রঞ্জ ধষণদ কঞ্জর। পঞ্জর ওই গৃহবধূ ো
পুদলঞ্জশর সহায়তায় ৯৯৯- নম্বঞ্জর মফান দিঞ্জল
পুদলশ দগঞ্জয় গৃহবধূঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর এবং
সাজুসহ ওই এলাকার রাজু আহঞ্জ ি ( ২০),
আহসান কদবর মসাহান (২২) ও শুভ দ য়াঞ্জক
মেফতার কঞ্জর। এ ঘটনায় কাউদনয়া থানায়
া লা িাঞ্জয়র কঞ্জরন ওই গৃহবধূ।
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েোিোলর োরীলক ধষলণর
য
একজ মেপ্তোরপ্র থম

ো েোে

আলেো ৩০

ডিলেম্বর ২০২০)
ঢাকার সাভাঞ্জর এক নারী ধষঞ্জণর
দ
অদভঞ্জযাঞ্জগ
রদন মরাজাদরও (৪৫) নাঞ্জ র একজঞ্জনর
দবরুঞ্জদ্ধ া লা কঞ্জরঞ্জিন। পুদলশ ওই
া লায় তাূঁঞ্জক মেপ্তার কঞ্জরঞ্জি।
সাভার থানার পুদলশ জানায়, এই নারী
িীঘদিন
দ
ধঞ্জর রদন মরাজাদরওর বাসায় কাজ
করঞ্জিন। াস িুঞ্জয়ক আঞ্জগ রদন ওই নারীর
কাি মথঞ্জক ৮০ হাজার টাকা ধার মনন। ওই
নারী জদ দবজক্র কঞ্জর টাকাটা মপঞ্জয়দিঞ্জলন।
টাকা ধার মনওয়ার পর দনদিদষ্ট স ঞ্জয় তা
পদরঞ্জশাধ না করায় ওই নারী রদনঞ্জক টাকার
জনয িাপ দিজিঞ্জলন। গত মরাববার ওই নারী
টাকার জনয রদনর প্রদতষ্ঠাঞ্জন যান। এ স য়
দতদন ধষঞ্জণর
দ
দশকার হন। ধষঞ্জণর
দ
অদভঞ্জযাঞ্জগ
ওই নারী গতকাল

ঙ্গলবার রাঞ্জত সাভার

থানায় া লা কঞ্জরন। এরপর পুদলশ রদনঞ্জক
মেপ্তার কঞ্জর।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত ক কতদ
দ া (ওদস ) এ
এফ এ

সাঞ্জয়ি বঞ্জলন, রদনঞ্জক আজ বুধবার

ঢাকার দিফ জুদিদশয়াল

যাজজঞ্জেট

আিালঞ্জত মসাপিদ করা হঞ্জয়ঞ্জি।
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৯৯৯-এ কে, ম ৌ ড পীড় লেষ্টোর
অডিল োলগ ডত বেোলট মেপ্তোর প্র কোলের
ক ২ জো ুেোরী ২০২১)
৯৯৯-এ মফান কল মপঞ্জয় রংপুঞ্জরর পীরগািা
থানা পুদলশ এক স্বা ী পদরতযক্তা নারীঞ্জক
মযৌন দনপীড়ঞ্জনর মিষ্টার অদভঞ্জযাঞ্জগ দতন
বোঞ্জটঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জি। মেপ্তারকৃতরা
হঞ্জলন- রাজু দ য়া (২৪), হারুন অর রদশি
(৩০) ও মবলাল মহাঞ্জসন (২৮)।
পুদলশ জানায়, বৃহস্পদতবার সকাঞ্জল বোঞ্জটরা
বাদড়ঞ্জত ঢুঞ্জক ওই স্বা ী পদরতযক্তা নারীঞ্জক
কুপ্রস্তাব মিয় ও শ্লীলতাহাদনর মিষ্টা কঞ্জর। এ
স য় পদরবাঞ্জরর মলাকজন তাঞ্জির বাধা দিঞ্জল
উভঞ্জয়র াঞ্জঝ সংঘঞ্জষরদ ঘটনা ঘঞ্জট। পঞ্জর
পদরবাঞ্জরর মলাকজন ৯৯৯-এ কল কঞ্জর
পুদলঞ্জশর সহঞ্জযাদগতা িায়।
পীরগািা থানা পুদলশ ৯৯৯ মথঞ্জক মফান কল
মপঞ্জয় ঘটনাস্থঞ্জল দগঞ্জয় ৩ বোঞ্জটঞ্জক আটক
করঞ্জলও শাহািত নাঞ্জ একজন পুদলঞ্জশর
উপদস্থদত মটর মপঞ্জয় পাদলঞ্জয় যান। পঞ্জর ওই
নারী বািী হঞ্জয় পীরগািা থানায় ৪ জঞ্জনর
নাঞ্জ একটট া লা িাঞ্জয়র কঞ্জরন।
া লার তিন্ত ক কতদ
দ া পীরগািা থানার উপ
পদরিশক(এসআই)
দ
হু ায়ূন কদবর বঞ্জলন,
বািী ৪ জঞ্জনর নাঞ্জ একটট মযৌন দনপীড়ঞ্জনর
া লা িাঞ্জয়র কঞ্জরঞ্জি। ওই া লায় ৩
জনঞ্জক মেপ্তার মিোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি।
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কু োরী থডতবেীর েরো থেব! প্র কোলের
ক ২৯ ডিলেম্বর ২০২০)
গাইবান্ধার মগাদবন্দগঞ্জের নাকাইহাট
এলাকার বাকপ্রদতবন্ধী এক নাবাদলকা
কু ারীর সঞ্জঙ্গ প্রদতঞ্জবশী তরুণ িীঘদিন
দ
ধঞ্জর
অকবধ শারীদরক সম্পকদ স্থাপন কঞ্জর। এর
ফঞ্জল ম ঞ্জয়টট অন্তঃসত্ত্বা হঞ্জয় পঞ্জড়। গতকাল
২৮ দিঞ্জসম্বর ম ঞ্জয়টট একটট সন্তান প্রসব
করঞ্জল এলাকায় িািঞ্জলযর সৃটষ্ট হয়। এর পর
পুদলশ অদভযুক্ত তরুণঞ্জক মেপ্তার কঞ্জর।
পুদলশ ও পদরবার জানায়, উপঞ্জজলার
নাকাইহাট কঞ্জলজপাড়া োঞ্জ র েদতব উলযার
মিঞ্জল রানা মশে দবদভন্ন মকৌশঞ্জল ফুসদলঞ্জয়
িীঘদিন
দ
ধঞ্জর ওই বাকপ্রদতবন্ধী দকঞ্জশারীর
সঞ্জঙ্গ দবদভন্ন মকৌশঞ্জল শারীদরক সম্পকদ কঞ্জর
আসদিল। একপযাঞ্জয়
দ ম ঞ্জয়টট অন্তঃসত্ত্বা
হঞ্জয় পঞ্জড়। এ অবস্থায় গতকাল মসা বার
ম ঞ্জয়টট একটট কনযাসন্তান জন্ম দিঞ্জল
এলাকায় িািঞ্জলযর সৃটষ্ট হয়। পঞ্জর প্রদতবন্ধী
ম ঞ্জয়টটর ভাই বািী হঞ্জয় মগাদবন্দগে থানায়
একটট া লা করঞ্জল তাৎক্ষদণক অদভযান
িাদলঞ্জয় পুদলশ রানা মশেঞ্জক মেপ্তার কঞ্জর।
মগাদবন্দগে থানার পদরিশক
দ (তিন্ত )
আফজাল মহাঞ্জসন দবষয়টট দনজিত কঞ্জর
জানান, া লার মপ্রদক্ষঞ্জত তাৎক্ষদণক
অদভযান িাদলঞ্জয় রানা মশেঞ্জক মেপ্তার কঞ্জর
আিালঞ্জত মসাপিদ করা হঞ্জয়ঞ্জি।
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News Headlines & Short Summary

Rural

জেপুরহোলট গৃহবধূলক কুডপলে হতযো,
স্বজ আটক প্র থম আলেো 31 ডিলেম্বর
২০২০)
জয়পুরহাঞ্জট এক যুবক তাূঁর িাদি াসু া
মবগ (৫৫)মক িা দিঞ্জয় কুদপঞ্জয় হতযা
কঞ্জরঞ্জিন বঞ্জল অদভঞ্জযাগ কঞ্জরঞ্জিন
স্বজঞ্জনরা। এ ঘটনায় রাদকবুল হাসান ওরঞ্জফ
টটটুঞ্জক (৩৫) ধাওয়া কঞ্জর আটক কঞ্জর
পুদলঞ্জশ দিঞ্জয়ঞ্জিন ো বাসী। দনহত নারীর
স্বজনঞ্জির সঞ্জঙ্গ কথা বঞ্জল জানা মগঞ্জি,
রাদকবুল আজ সকাঞ্জল ঘু মথঞ্জক উঞ্জঠ বাদড়র
সা ঞ্জন মরাি মপাহাজিঞ্জলন। এ স য় মসোঞ্জন
তাূঁর িাদি াসু া মবগ জ্বালাদন শুকাঞ্জত
দিজিঞ্জলন। এঞ্জত রাদকবুল দক্ষপ্ত হঞ্জয় মসোন
মথঞ্জক বাদড়ঞ্জত দগঞ্জয় িাব কাটার িা আঞ্জনন।
এরপর মপিন মথঞ্জক িা দিঞ্জয় তাূঁর িাদিঞ্জক
মকাপাঞ্জত শুরু কঞ্জরন। একপযাঞ্জয়
দ দতদন িা
মফঞ্জল মসোন মথঞ্জক মিৌঞ্জড় পাদলঞ্জয় যান।
প্রদতঞ্জবশীরা দগঞ্জয় াসু া মবগ ঞ্জক উদ্ধার
কঞ্জর জয়পুরহাট আধুদনক মজলা হাসপাতাঞ্জল
দনঞ্জয় মগঞ্জল দিদকৎসঞ্জকরা ৃত মঘাষণা
কঞ্জরন। দনহত াসু া মবগঞ্জ র ভাগঞ্জন সাজু
সরিার বঞ্জলন, ‘আ ার া াঞ্জতা ভাই রাদকবুল
াসকাসক্ত। মস আ ার াদ ঞ্জক িা দিঞ্জয়
কুদপঞ্জয় হতযা কঞ্জরঞ্জি। প্রদতঞ্জবশীরা তাূঁঞ্জক
ধাওয়া কঞ্জর ধঞ্জর পুদলঞ্জশ দিঞ্জয়ঞ্জি।’জয়পুরহাট
সির থানার পদরিশক
দ ( তিন্ত ) হাদববুর
রহ ান বঞ্জলন, াসু া মবগঞ্জ র লাশ
য়নাতিঞ্জন্তর জনয জয়পুরহাট আধুদনক
মজলা হাসপাতাঞ্জলর ঞ্জগ মনওয়া
দ
হঞ্জয়ঞ্জি।
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Date of
Newspaper
29 Dec 20

Date of
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Category
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RMG
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Area
Urban

News Headlines & Short Summary

ধষণয ো েোে কোরোগোর মমলক মবর হলে
আবোর ধষলণর
য
ঘট োে মেপ্তোরপ্র থম
আলেো ২৯ ডিলেম্বর ২০২০)
িট্টোঞ্জ র আঞ্জনায়ারায় মপাশাকক ীঞ্জক (২২)
ধষঞ্জণর
দ
অদভঞ্জযাঞ্জগ দসএনজজিাদলত
অঞ্জটাদরকশার িালকঞ্জক মেপ্তার কঞ্জরঞ্জি
পুদলশ। মেপ্তার বযজক্ত হঞ্জলন ম া. আর ান
মহাঞ্জসন (২০)। দতদন একটট ধষঞ্জণর
দ
া লায়
সাঞ্জড় ৯ াস কারাগাঞ্জর মথঞ্জক সম্প্রদত মবর
হন। ভুক্তঞ্জভাগীর বরাত দিঞ্জয় পুদলশ জানায়,
গতকাল মকইদপঞ্জজঞ্জির একটট কারোনা
মথঞ্জক মবর হওয়ার পর ওই মপাশাকক ীঞ্জক
ফুসদলঞ্জয় দনঞ্জয় যান দসএনজজিাদলত
অঞ্জটাদরকশািালক আর ান। মসোঞ্জন ধষঞ্জণর
দ
স য় জনতার হাঞ্জত ধরা পঞ্জড়ন দতদন। পঞ্জর
পুদলশ দগঞ্জয় ওই নারীঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর।
আর ানঞ্জক আটক ও দসএনজজিাদলত
অঞ্জটাদরকশাটট জব্দ করা হয়।
আঞ্জনায়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত ক কতদ
দ া (ওদস )
এস এ দিিারুল ইসলা দসকিার বঞ্জলন, এ
ঘটনায় থানায় া লা হঞ্জয়ঞ্জি। ওই া লায়
আর ানঞ্জক মেপ্তার মিদেঞ্জয় মজলহাজঞ্জত
পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি। ওই নারীর স্বাস্থয পরীক্ষার
জনয িট্টো ম দিঞ্জকল কঞ্জলজ হাসপাতাঞ্জল
ভদতদ করা হঞ্জয়ঞ্জি। ধষঞ্জণ
দ সহায়তাকারী
আঞ্জরক আসাদ ম া. রাঞ্জশিঞ্জক (৪০) েুজ
ূঁ ঞ্জি
পুদলশ।
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29 Dec 20

Not
available

Police
Case

Female

Housewife

28 years

32 years

Raped
&

Neighbor

RURAL

ধষলণর
য
ডিডিও কলর দ্দজদ্দি বোড লে
বোরবোর ধষলণর
য
অডিল োগ, ুবক

Sl.
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Prothom
Alo

Date of
Incident
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28 Dec 20
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Age of
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Video of
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Allegation
by

Area

News Headlines & Short Summary

মেপ্তোরপ্র থম
২০২০)

আলেো ২৯ ডিলেম্বর

মনত্রঞ্জকানা সির উপঞ্জজলায় এক গৃহবধূঞ্জক
(২৮) ধষঞ্জণর
দ
ঘটনা ুঞ্জঠাঞ্জফাঞ্জন দভদিও কঞ্জর
মসটট দিঞ্জয় জজজে বাদনঞ্জয়দিঞ্জলন যুবক
দবশ্বজজত োূঁ (৩২)। ধষঞ্জণর
দ
দভদিও স্বা ীঞ্জক
মিোঞ্জনা এবং ইন্টারঞ্জনঞ্জট িদড়ঞ্জয় মিওয়ার
হু দক দিঞ্জয় বারবার ধষণদ কঞ্জর আসদিঞ্জলন
গৃহবধূঞ্জক। অবঞ্জশঞ্জষ গৃহবধূ এ দবষঞ্জয় থানায়
অদভঞ্জযাগ কঞ্জরন। পুদলশ তিন্ত কঞ্জর ঘটনার
সতযতা মপঞ্জয় গতকাল মসা বার রাঞ্জত ওই
যুবকঞ্জক আটক কঞ্জর।
া লার এজাহার ও পুদলশ সূঞ্জত্র জানা মগঞ্জি,
ওই গৃহবধূ দবশ্বজজঞ্জতর পদরদিত। ঘটনার
সূত্রপাত ২০১৬ সাঞ্জল। ওই বির লুদকঞ্জয়
গৃহবধূর মগাসঞ্জলর িৃশয ৃঞ্জঠাঞ্জফাঞ্জন ধারণ
কঞ্জরন দবশ্বজজত। পঞ্জর মসটট ইন্টারঞ্জনঞ্জট
িদড়ঞ্জয় মিওয়ার ভয়ভীদত মিদেঞ্জয় গৃহবধূঞ্জক
ধষণদ কঞ্জরন দতদন। ওই ধষঞ্জণর
দ
ঘটনাও দতদন
দভদিও কঞ্জরন। এরপর দবদভন্ন স য় ভয়ভীদত
মিদেঞ্জয় ওই গৃহবধূঞ্জক ধষণদ কঞ্জরন দতদন।
প্রদতবারই মসগুঞ্জলা দভদিও কঞ্জর রােঞ্জতন
দবশ্বজজত। সম্প্রদত দবশ্বজজত ওই নারীঞ্জক
জজজে কঞ্জর আবার ধষণদ করঞ্জত মগঞ্জল গৃহবধূ
প্রদতঞ্জরাধ কঞ্জরন। তেন দবশ্বজজত ধষঞ্জণর
দ
দভদিও তাূঁর স্বা ীর ুঞ্জঠাঞ্জফাঞ্জন পাটঠঞ্জয় মিন।
এরপর ওই গৃহবধূ থানায় দলদেত অদভঞ্জযাগ
কঞ্জরন।
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োরী ক কতয
য
োলক হেরোড : অিে গলরর
ডপআত্তও থতযোহোর প্র থম আলেো ২৯
ডিলেম্বর ২০২০)
নারী ক কতদ
দ াঞ্জক হয়রাদনর অদভঞ্জযাগ ওঠার
পর যঞ্জশাঞ্জরর অভয়নগর উপঞ্জজলা প্রকল্প
বাস্তবায়ন ক কতদ
দ া (দপআইও) শরীফ
ম াহােি রুঞ্জবলঞ্জক প্রতযাহার করা হঞ্জয়ঞ্জি।
উপঞ্জজলা প্রশাসন সূঞ্জত্র জানা মগঞ্জি,
অভয়নগর উপঞ্জজলা দনবাহী
দ ক কতদ
দ া
(ইউএনও) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ক কতদ
দ ার
(দপআইও) দবরুঞ্জদ্ধ হয়রাদন এবং
জীবননাঞ্জশর হু দকর অদভঞ্জযাগ এঞ্জন গত
ঙ্গলবার তথয ও মযাগাঞ্জযাগ প্রযুজক্ত
অদধিপ্তঞ্জরর হাপদরিালক বরাবর আঞ্জবিন
কঞ্জরন উপঞ্জজলা প্রশাসঞ্জনর এক নারী
ক কতদ
দ া। তথয ও মযাগাঞ্জযাগ প্রযুজক্ত
অদধিপ্তঞ্জরর হাপদরিালক বরাবর আঞ্জবিঞ্জন
ওই নারী ক কতদ
দ া উঞ্জেে কঞ্জরন, গত ৪ ািদ
দতদন অভয়নগর উপঞ্জজলায় মযাগিান
কঞ্জরন। দকন্তু শুরু মথঞ্জক ইউএনও নাজ ুল
হুঞ্জসইন োন তথয ও মযাগাঞ্জযাগ প্রযুজক্ত
দবভাগ সম্পঞ্জকদ মনদতবািক ন্তবয কঞ্জরন।
তাূঁঞ্জকসহ অনয সহক ীঞ্জির অকথয ভাষায়
গাদলগালাজ করঞ্জতন। এ িাড়া কাযালঞ্জয়র
দ
দনধাদরত
দ
স ঞ্জয়র পর গভীর রাত পযন্ত
দ তাূঁঞ্জক
কাযালঞ্জয়
দ
থাকঞ্জত বাধয করঞ্জতন। একপযাঞ্জয়
দ
দতদন প্রকল্প বাস্তবায়ন ক কতদ
দ া শদরফ
ম াহােি রুঞ্জবঞ্জলর াধযঞ্জ তাূঁঞ্জক কুপ্রস্তাব
মিন। তাূঁঞ্জির প্রস্তাঞ্জব রাজজ না হওয়ায়
সবঞ্জশষ
দ
দতদন প্রকল্প বাস্তবায়ন ক কতদ
দ াঞ্জক
দিঞ্জয় প্রাণনাঞ্জশর হু দক মিন।
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আ’েীগ ম তোর ডবরুলদ্ধ ম ৌ হেরোড র
অডিল োগ প্র ুগোরর ২৯ ডিলেম্বর
২০২০)
িট্টোঞ্জ আওয়া ী লীগ মনতা ও িঞ্জলর
ঞ্জনানীত এক কাউজিলর প্রাথীর দবরুঞ্জদ্ধ
মযৌন হয়রাদনর অদভঞ্জযাগ এঞ্জনঞ্জিন দহলা
আওয়া ী লীঞ্জগর এক মনত্রী। মফসবুক
ম ঞ্জসোঞ্জর কুপ্রস্তাব প্রিান, অশ্লীল িদব
মপ্ররণ, রাস্তা মথঞ্জক ধঞ্জর দনঞ্জয় মজারপূবক
দ
িদব তু ঞ্জল ব্ল্যাকঞ্জ ইদলং করা হঞ্জয়ঞ্জি ওই
মনত্রীঞ্জক। এসব কারঞ্জণ তার সংসার ভাঙার
উপক্র হঞ্জয়ঞ্জি। এ অবস্থায় দতদন মকঞ্জন্দ্রর
পাশাপাদশ িট্টো নগর দহলা আওয়া ী
লীঞ্জগর সভাঞ্জনত্রী ও নগর আওয়া ী লীঞ্জগর
সভাপদত-সাধারণ সম্পািকঞ্জক দলদেত
অদভঞ্জযাগ জাদনঞ্জয়ঞ্জিন। দতদন বঞ্জলন, আদ
একা নই, ওয়াঞ্জিদর অঞ্জনক নারী কাউজিলর
বাঞ্জরঞ্জকর লালসার দশকার হঞ্জয়ঞ্জিন।
ানসোঞ্জনর ভঞ্জয় অঞ্জনঞ্জকই ুে েুলঞ্জিন
না।
নগর দহলা আওয়া ী লীঞ্জগর সভাঞ্জনত্রী
হাদসনা দহউজদ্দন মসা বার যুগান্তরঞ্জক
বঞ্জলন, একজন নারী ক ী বা মনত্রী মকাঞ্জনা
মনতার লালসার দশকার হঞ্জবন তা িুঃেজনক।
আদ শুঞ্জনদি, মকন্দ্র মথঞ্জক যুগ্ম সাধারণ
সম্পািক াহবুবউল আল হাদনফ
অদভঞ্জযাগ তিন্ত কঞ্জর বযবস্থা দনঞ্জত নগর
আওয়া ী লীগঞ্জক িাদয়ত্ব দিঞ্জয়ঞ্জিন। মিদে কী
বযবস্থা মনয়া হয়।
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অতাঃপর. . . প্র ুগোরর ২৭ ডিলেম্বর
২০২০)
মনায়াোলীর মকাম্পানীগে উপঞ্জজলায়
আপদত্ত্কর দভদিও প্রকাশ কঞ্জর মপ্রদ কার
দবঞ্জয় ভাঙঞ্জত দগঞ্জয় কারাগাঞ্জর মগল মপ্রদ ক ও
তার িুই সহঞ্জযাগী। া লার এজাহার সূঞ্জত্র
জানা যায়, বোঞ্জট আর ান মহাঞ্জসন রাজজব
মপ্রঞ্জ র সম্পকদ গঞ্জড় ম ঞ্জয়ঞ্জির সঞ্জঙ্গ অকবধ
ম লাঞ্জ শা কঞ্জর ইিত হরণ করাই তার
মনশা ও মপশা। পঞ্জর দবদভন্ন স ঞ্জয় তার সঞ্জঙ্গ
দকিু অন্তরঙ্গ ুহঞ্জূ তদর মগাপন দভদিওদিত্র
ধারণ কঞ্জর রাঞ্জে। এরই ঞ্জধয গত ২২
দিঞ্জসম্বর ওই িাত্রীর দবঞ্জয়র কথা সম্পন্ন হয়।
এঞ্জত রাজজব ও তার সহঞ্জযাগীরা আরও দক্ষপ্ত
হঞ্জয় ওঞ্জঠ। তারা ওই িাত্রীর হবু বর, শ্বশুর ও
দনকটাত্মীয়ঞ্জির দবঞ্জয় মভঞ্জঙ মিয়ার উঞ্জদ্দঞ্জশয
ওই সব আপদত্ত্কর দভদিও ও িদব তাঞ্জির
বাদড়ঞ্জত দগঞ্জয় প্রিশনদ কঞ্জর। দবঞ্জয় বন্ধ করা না
হঞ্জল প্রাঞ্জণ হতযা করার হু দকও প্রিশনদ করা
হয়। দবষয়টট স্থানীয় মলাকজনঞ্জক জানাঞ্জনার
পর ূলনায়ক রাজজবসহ তার সহঞ্জযাগীরা
২৬ দিঞ্জসম্বর ওই িাত্রীর হবু বঞ্জরর বাদড়ঞ্জত
দগঞ্জয় নানা হু দক-ধা দক মিয়ার স য় স্থানীয়
মলাকজন তাঞ্জির আটক কঞ্জর পুদলঞ্জশ সংবাি
মিন। পুদলশ ঘটনাস্থঞ্জল দগঞ্জয় ঘটনার
ূলনায়ক বোঞ্জট রাজজব, তার সহঞ্জযাগী
দর ন ও ই া মহাঞ্জসনঞ্জক আটক কঞ্জর
থানায় দনঞ্জয় যায়।
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রা ুঞ্জত োঞ্জলিা মবগ (৪৮) নাঞ্জ র এক
গৃহবধূঞ্জক কুদপঞ্জয় হতযা করা হঞ্জয়ঞ্জি। মরাববার
দবকাঞ্জল কসে বাজাঞ্জরর রা ু দকিুদিন আঞ্জগ
ঞ্জহশোলী উপঞ্জজলার শাপলা এলাকা মথঞ্জক
েুদনয়াপালংঞ্জয়র কম্বদনয়ার বন দবভাঞ্জগর
জদ র ওপর নতু ন বসদত গঞ্জড় তু লদিল। রা ু
থানার
ভারপ্রাপ্ত
ক কতদ
দ া
(ওদস )
আজদ রুিা ান সতযতা দনজিত কঞ্জর
জাদনঞ্জয়ঞ্জিন, েবর মপঞ্জয় আদ ঘটনাস্থল
পদরিশনদ কঞ্জরদি এবং লাশ উদ্ধার কঞ্জর
য়নাতিঞ্জন্তর জনয কসে বাজার সির
হাসপাতাঞ্জল পাঠাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জি। ওদস জানান,
হতযার আলা ত মিঞ্জে
ঞ্জন হঞ্জয়ঞ্জি
পূবশত্র
দ ুতার মজর ধঞ্জর ওই গৃহবধূঞ্জক হতযা করা
হঞ্জয়ঞ্জি। পুদলশ আসাদ ঞ্জির মেফতাঞ্জরর মিষ্টা
িাদলঞ্জয় যাঞ্জি।

Article
Harassment of female students of private universities (By Mahbubul Hoque & Khadiza Khatun, Independent, opinion, 26 Dec 2020)
The word “harassment” is a loan word from French. According to the Cambridge dictionary, it means
behaviour that annoys or upsets someone. Though the etymological meaning of the word is torment, bother
or trouble, nowadays it is used to convey the meaning of sexual assault. Harassment is not only an annoying
behaviour rather it is a long affective and psychological torture. This is a persecution that is not confined to
physical vexation, it is really deeper than that. Bangladesh is a Muslim majority country, still women of this
country participate in every field of development. The problem is not the religion, problem is the obstacle
that they face in every step of their life. Approximately 80% of all women in Bangladesh at any phase of
their life have experienced some type of sexual harassment, either in the workplace or in academic environments. Many female students have to
tolerate harassment by their fellow mates and faculty members.

Harassment is actually a form of discrimination. Gender inequality is seemingly an issue of concern here, which mostly affects the girls and
women in this country. Despite its high frequency, it is considered taboo to express the experience of sexual harassment in public. It can be both
physical and verbal behaviour that humiliates a person. Both male and female can be a victim of harassment. But when any female becomes the
victim of any kind of harassment it becomes a silent pain because most of the time they can’t express it to anyone.
As Bangladesh is in the way of being a developed country and women are participating side by side with men in every sector of life, they face
some sort of harassments every day. But the most dangerous fact is that even the field of education is not free from harassment. Sometimes the
female students have to face this problem on their own university premises in Bangladesh. Though the word harassment is very small to pronounce
but the effect is not that small at all. It affects the very core of the victim. Crimes like rape, acid attack, eve-teasing, murders even suicides are
actually the horrible consequence of harassment. Although it is not been taken as seriously as these crimes, harassment is the first key point of
such horrible crimes, because most of the time female students keep their mouth shut only thinking of their dignity.
Scotch violence and repression against women (By Zubair Khaled Huq, Daily Observer, op-ed, 30 Dec 2020)
The culture of impunity, lack of sympathy, can give a sharp rise to anarchy, increase violence and crime. The perpetrators get a chance to show
audacity and commit heinous crimes. A sharp rise in all sorts of violence, especially against women and children is increasing day by day. There
are many incidences which are not reported at all for fear of repression, humiliation, and lack of justice. We as a society should get vociferous and
united. To stand against any crime to force the criminals to the hand of law and timely, exemplary punishment shall deter the criminals.
The
advertisements of law should reach everyone, and awareness about its consequences can create permanent fear in the mind of criminals. Any form
of punishment which is carried out in the shortest possible time has to be conveyed to all by the media. The incidence of eve-teasing, pornography,
and rape perpetrator's showing off their strength by blackmailing has become a way of humiliating women. Meanwhile, victims, their relatives are
alleged to be not being strict with their children.
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