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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 31 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 28 years Physical 
Torure 

Husband Rural য ৌতুক না যেয়ে গৃহবধূর শরীয়র 

সিগায়রয়ের যিেঁক  ককায়রর ক,  ৩১ 

অয়টাবর ২০২০) 

নেত্রক োেোর দুর্ গোপুকরর পূর্ গ বর্লোশপুর গ্রোকে 

ন ৌতু  েো নপকে স্ত্রীর (২৫) র্োকে বির্োকরকের 

নিেঁ  বদকে বে গোতে  রোর অবিক োর্ উকেকে 

স্বোেী হুেোেুকের (২৮) বর্রুকে।  অবিক োকর্ 

জোেো নর্কে, হুেোেুকের িোকে েুবশ গদো খোতুকের 

িোকে প্রোে িোত র্ের আকর্ বর্কে হে। বর্কের 

িেে র্রক  ন ৌতু  বহকিকর্ ের্দ ৯০ হোজোর 

েো ো প্রদোে  রো হে। র্ত ২০ অকটোর্র 

েুবশ গদোক  স্বোেীর র্োবিকত  োওেোর জেয খর্র 

পোেোকেো হে। খর্র নপকে েুবশ গদো স্বোেীর র্োবি 

 োে। এ িেে েো ো নদওেোর জেয নের চোপ 

িৃষ্টি  কর। েো ো বদকত অপরর্তো প্র োশ 

 রোে ওইবদে ি োকল হুেোেুে ও তোর 

পবরর্োকরর নলো জে েুবশ গদোর ওপর বে গোতে 

শুরু  কর। শরীকরর বর্বিন্ন স্থোকে বির্োকরকের 

নিেঁ  নদে এর্ং েোেোর চুল বেেঁকি নেকল 

বে গোতে োরীরো।েুবশ গদো জ্ঞোে হোবরকে নেলকল 

তোর েুকখ বর্ষ নেকল হতযোর নচিো চোলোে স্বোেী 

হুেোেুে। েুবশ গদো েেপে  রকত েো কল র্োবির 

নলো জে তোক  দুর্ গোপুর উপকজলো স্বোস্থয 
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Newspaper 
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Area News Headlines & Short Summary 

 েকেকে বেকে নেকল নরকখ পোবলকে  োে। 

দুর্ গোপুর েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো (ওবি) 

শোহেুর এ আলে অবিক োর্ পোওেোর  েো 

স্বী োর  কর জোেোে, েোেলোর প্রস্তুবত চলকে। 
2 31 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 
 
 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 42 years 50 years Murdered Husband 
& 
Family 
member 

Rural গৃহবধূয়ক হতযার অসিয় ায়গ স্বামীিহ 

সতনজন আেক (প্রথম আয়রা, ৩১ 

অয়টাবর ২০২০) 

রোজশোহীর র্োর্েোরো উপকজলোে নিবলেো 

খোতুে (৪২) েোকের এই হতযো োকে জবিত 

িকেকহ নিবলেোর স্বোেীিহ(৫০)  বতেজেক  

আে   রো হকেকে। পুবলশ ও স্থোেীে িূত্র 

নিবলেো খোতুকের িকে ২৫-২৬ র্ের আকর্ 

েোবিেো গ্রোকের আর্দুল লবতকের বর্কে হে।  

লবতে ও তোেঁর পবরর্োকরর নলো জে প্রোেই 

নিবলেো খোতুকের চবরত্র বেকে িকেহ  করে। 

শুক্রর্োর রোকত নিবলেো প্রবতকর্শী এ  র্যক্তির 

িকে  েো র্কলে। বর্ষেষ্টে স্বোেী ও তোেঁর 

পবরর্োকরর নলো জে নের নপকে িকেহ 

 করে। এ বেকে নিবলেোর িকে লবতে ও 

তোেঁকদর পবরর্োকরর নলো জকের ঝর্িো হে। এ 

ঘেেোর পর শবের্োর ি োকল ঘকরর নিতর 

তোেঁর লোশ পোওেো  োে। হোের্োকেোপোিো পুবলশ 

তদন্তক কের  ে গ তগো পবরদশ গ  র্কলে, 

র্ৃহর্ধূর শরীকর ও েুকখ আঘোকতর বচহ্ন বেল। 

 োে বদকে রি নর্র হকেকে। প্রোেবে িোকর্ 

ধোরণো  রো হকে, র্ৃহর্ধূক  হতযো  রো 

হকেকে। এ ঘেেোর িকে জবিত েো োর 

িকেকহ বতেজেক  আে   রো হকেকে। 

েোেলোর প্রস্তুবত চলকে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

3 31 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

28 Oct 20 Police 
Case 

Male 
Female 
Male 

Landlord 
Housewife 

Student 

55 years 
45 years 
12 years 

40 years Murdered Brother Rural ‘িম্পসির জনয স্ত্রী-িন্তানিহ বড় িাইয়ক 

খুন কয়রন য াে িাই’(প্রথম আয়রা, ৩১ 

অয়টাবর ২০২০) 

ব কশোরর্কের  ষ্টেেোদীকত পপতৃ  িম্পবির 

িোর্ বেকে র্ি িোই আিোদ বেেোর (৫৫) িকে 

বর্করোধ েো  কে বদে বদে নর্কি চকলবেল। 

এরই নজর ধকর নেোে িোই দ্বীে ইিলোে (৪০) 

র্ি িোইিহ পবরর্োকরর বতেজেক  হতযো 

 করে। েোষ্টেচোপো নদওেো অর্স্থোে আিোদ 

বেেো (৫৫), তোেঁর স্ত্রী পোরবিে আিোর (৪৫) ও 

তোেঁকদর নেকল নেো. বলেকের (১২) লোশ উেোর 

 রো হে র্ৃহস্পবতর্োর। এ ঘেেোে দ্বীে 

ইিলোেক  পুবলশ আে   কর ক্তজজ্ঞোিোর্োদ 

 কর। পুবলশ জোবেকেকে, দ্বীে ইিলোে 

ক্তজজ্ঞোিোর্োকদ র্কলকেে ন  বতবে এ োই 

হতযো োে ঘষ্টেকেকেে। র্ুধর্োর রোত নদিেোর 

বদক  বতবে শোর্ল হোকত িোইকের ঘকর বর্কে 

বতেজেক  হতযো  করে। পকর ঘকরর নপেকে 

র্ো েঁশঝোকির  োকে বতেজকের লোশ েোষ্টেচোপো 

নদে। 

েোেলোষ্টে তদন্ত  রকেে  ষ্টেেোদী েোেোর 

পবরদশ গ  (তদন্ত) শবে ুল ইিলোে। বতবে 

র্কলে, দ্বীে ইিলোেিহ পবরর্োকরর চোর 

িদিযক  েোেোে নরকখ ক্তজজ্ঞোিোর্োদ  রো 

হকেকে। বতবে হতযোর  েো স্বী োর  করকেে। 

হতযোর  োরণ বহকিকর্ িম্পবি বেকে বর্করোকধর 

 েো র্কলকেে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

4 31 Oct 20 
 
Samakal 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband Rural নাগরেুয়র স্ত্রীয়ক েুসড়য়ে হতযার 

অসিয় ায়গ স্বামী আেক  কিমকার  ৩১ 

অয়টাবর ২০২০) 

েোেোইকলর েোর্রপুকর দোম্পতয  লকহর 

নজকর স্বোেীর বর্রুকে স্ত্রীক  পুবিকে হতযো 

 রোর অবিক োর্ উকেকে। এ ঘেেোে বেহকতর 

স্বোেী জেেোল আকর্দীে র্োর্ুক  আে  

 করকে েোর্রপুর েোেো পুবলশ। শুক্রর্োর রোত 

১১েোর বদক  অবিদগ্ধ স্ত্রী নরোক্তজেোক  উেোর 

 কর েোেোইল নজেোকরল হোিপোতোকল নেওেো 

হে। পকর নিখোকে প্রোেবে  বচব ৎিো বদকে 

েো ো নেবিক ল  কলকজ হোিপোতোকল 

নরেোিগ  রো হে। েো োে নেওেোর পকে 

শবের্োর ি োকল নি েোরো  োে। পুবলশ ও 

স্থোেীেরো জোেোে, চোর র্ের আকর্ েোষ্টে োেো 

শ্রবে  জেেোল আকর্দীে র্োর্ুর িোকে 

নরোক্তজেোর বর্কে হে। শুক্রর্োর রোকত স্বোেী-

স্ত্রীর েকধয দোম্পতয  লকহর িৃষ্টি হে। পকর 

রোত ১১েোর বদক  অবিদগ্ধ নরোক্তজেোক  

উেোর  কর স্বজে ও প্রবতকর্শীরো েোেোইল 

নজেোকরল হোিপোতোকল পোেোে। নিখোে নেক  

েো ো নেবিক ল  কলজ হোিপোতোকল 

নেওেোর পকে েৃতুয হে তোর। 

এ ঘেেোে প্রোেবে  ক্তজজ্ঞোিোর্োকদর জেয 

বেহকতর স্বোেী জেেোল আকর্বদে র্োর্ুক  

আে   করকে পুবলশ। বেহকতর েরকদহ 

েেেোতদকন্তর জেয েোেোইল নজেোকরল 

হোিপোতোকল নপ্ররণ  রো হকেকে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201041960/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%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://samakal.com/whole-country/article/201041960/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%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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5 31 Oct 20 
 
Samakal 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 22 years Murdered Husband Rural িুনামগয়ে স্ত্রীয়ক গরায়কয়ে হতযা, স্বামী 

আেক (িমকার, ৩১ অয়টাবর ২০২০) 

িুেোের্কের জোেোলর্কে দোম্পতয  লকহর 

নজর ধকর ঘুেন্ত স্ত্রী িোবেেো আিোর (১৯)ন  

র্লোক কে হতযোর অবিক োর্ পোওেো নর্কে।     

হতযোর পর পোবলকে  োওেোর িেে িোবেেোর 

স্বোেী জোলোল উক্তিেক  (২২)  আে   কর 

পুবলকশ নিোপদগ  করকে গ্রোকের নলো জে।  

পুবলশ ও বেহকতর স্বজেরো জোেোে, েোচগ েোকি 

িোবেেো আিোকরর িকে জোলোল উক্তিকের 

বর্কে হে। িোবেেোর র্োর্ো বর্কদকশ েো োে 

ন ৌতুক র জেয প্রোেই স্ত্রীক  েোরধর  রকতে 

তোর স্বোেী। এই বেকে তোকদর েকধয  লহ নদখো 

নদে। বে গোতে িইকত েো নপকর েোিখোকে  

আকর্ র্োর্োর র্োবি চকল  োে িোবেেো। শুক্রর্োর 

স্ত্রীক  আেকত শ্বশুরর্োবি  োে জোলোল। ব ন্তু 

স্ত্রীর স্বজেরো জোলোকলর র্োর্ো ও েো েোিো 

তোকদর নেকেক  স্বোেীর হোকত তুকল নদকর্ে েো 

জোেোকল কু্ষব্ধ হে বতবে। রোকত পবরর্োকরর 

ির্োই ঘুবেকে পিকল জোলোল ঘুেন্ত স্ত্রীক  

ধোরোকলো দো বদকে  ুবপকে র্োবি নেক  হোওকরর 

বদক  পোলোকেোর নচিো  করে। গুরুতর আহত 

িোবেেোক  উেোর  কর জোেোলর্ে উপকজলো 

স্বোস্থয  েকেকে বেকে নর্কল  তগর্যরত 

বচব ৎি  তোক  েৃত নঘোষণো  করে। তোর 

েোেো, নপকে ও হোকত ধোরোকলো দোকের ন োপ 

রকেকে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201041929/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%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://samakal.com/whole-country/article/201041929/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%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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জোেোলর্ে েোেোর ওবি িোইেুল আলে 

র্কলে, িোবেেোর েরকদহ উেোর  কর 

েেেোতদকন্তর জেয িদর হোিপোতোকলর েকর্ গ 

পোেোকেো হকেকে। জোলোল উক্তিেক  আে  

 রো হকেকে। েোেলোর প্রস্তুবত চলকে, তোক  

আদোলকত নিোপদগ  রো হকর্। 

6 31 Oct 20 
 
Samakal 

30 Oct 20 Police 
Case 

Male Student 18 years Not 
available 

Murdered Uncle Rural যময়ের িয়ে যপ্রয়মর কারয়ে িাসতজায়ক 

খুন, চাচা আেক (িমকার, ৩১ অয়টাবর 

২০২০) 

ব্রোহ্মণর্োবিেোর েোবিরের্কর নেকের িকে নপ্রে 

 রোর অপরোকধ আশরোেুল ইিলোে শোন্ত বেেো 

(১৮) েোকে এ   ুর্ ক  েুবর োঘোকত হতযোর 

অবিক োর্ উকেকে চোচো আক্কোি বেেোর 

বর্রুকে।  পুবলশ ও স্থোেীেরো জোেোে, প্রোে বতে 

র্ের আকর্ আক্কোি বেেো নিৌবদ আরর্ নেক  

স্বপবরর্োকর হবরপুকরর শঙ্করোদহ গ্রোকে আকিে। 

গ্রোকে আিোর পর নেক ই আক্কোি বেেোর নেোে 

নেকে েুবন্ন আিোকরর িকে শোন্ত বেেোর নপ্রকের 

িম্প গ র্কি উকে। শুক্রর্োর রোকত রোত শোন্ত 

এর্ং েুবন্নর েকধয নপ্রে ও বর্কের বর্ষকে 

র্ো বর্তেো হে। বর্ষেষ্টে েুবন্নর র্োর্ো জোেকত 

নপকর কু্ষে হে। পকর রোত ১১েোর বদক  শোন্তর 

ঘকর প্রকর্শ  করে আক্কোি বেেো। এিেে 

আক্কোি হোকত েো ো ধোরোকলো েুবর বদকে শোন্তর 

র্ুক র র্ো েঁ পোকশ আঘোত  করে। পকর শোন্তক  

েোধর্পুর উপকজলো স্বোস্থয  েকেকে বেকে 

নর্কল  তগর্যরত বচব ৎি  তোক  েৃত নঘোষণো 

 করে। খর্র নপকে েোধর্পুর েোেো পুবলশ 

শোন্তর েরকদহ উেোর  কর েেেোতদকন্তর জেয 

https://samakal.com/whole-country/article/201041923/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201041923/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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হবর্র্ে নজলো িদর হোিপোতোল েকর্ গ 

পোেোে।েোবিরের্র েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো 

(ওবি) এষ্টেএে আবরচুল হ  িে োলক  

র্কলে, এ ঘেেোে চোচো আক্কোিক  আে  

 রো হকেকে। ক্তজজ্ঞোিোর্োকদর পর হতযো োকের 

প্র ৃত  োরণ জোেকত পোরকর্ো। এ ঘেেোে 

েোেলোর বর্ষেষ্টে প্রক্তক্রেোধীে। 
7 29 Oct 20 

 
Kaler 
Kantho 

29 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 30 years Murdered Husband Rural শ্বািয়রায়ধ স্ত্রীয়ক হতযার অসিয় ায়গ 

স্বামী আেক, শ্বশুর-শাশুসড় েরাতক ( 

কায়রর ক,, ২৯  অয়টাবর ২০২০) 

জোেোলপুকরর েোদোরর্ে উপকজলোে স্বোেীর 

র্োবিকত আ বলেো (২৫) েোকে এ  র্ৃহর্ধূক  

শোরীবর  বে গোতে ও শ্বোিকরোধ  কর হতযোর 

অবিক োর্ পোওেো নর্কে।  পুবলশ িূকত্র জোেো 

নর্কে, আ বলেোর চোর র্ের আকর্ 

অকেোচোল  রোকশদুল ইিলোকের িোকে তোর 

বর্কে হে।  পোবরর্োবর   লকহর নজর ধকর 

রোকশদুল (৩০) প্রোেই তোর স্ত্রী আ বলেোক  

েোরধর  রকতে। স্বোেীর র্োবিকত র্ৃহস্পবতর্োর 

নিোকর আ বলেো েোরো  োওেোর ঘেেো 

জোেোজোবে হকল প্রবতকর্শীরো েোদোরর্ে 

েোেোে খর্র নদে। পুবলশ ি োকল ওই র্োবিকত 

বর্কে আ বলেোর স্বোেী রোকশদুলক  আে  

 কর লোশিহ তোক  েোেোে বেকে  োে। পুবলশ 

ও স্থোেীেরো ধোরণো  রকে। আ বলেোর 

শরীকরর বর্বিন্ন স্থোকে আঘোকতর বচহ্ন রকেকে। 

এ ঘেেোর পর নেক  আ বলেোর শ্বশুর-

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/29/970577
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/29/970577
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শোশুবিিহ পবরর্োকরর অেযোেযরো র্োবি নেক  

পোবলকে নর্কে। 

8 28 Oct 20 
 
Samakal 

27 Oct 20 News 
Report 

Male 
Female 

Old aged 
Old aged 

80 years 
70 years 

Not 
available 

Ohysical 
Torture 

Son Rural িম্পসি সরয়খ সনয়ে যবর কয়র যেওো 

হয়রা বৃদ্ধ মা-বাবায়ক (িমকার, ২৮ 

অয়টাবর ২০২০) 

িম্পবি বলকখ বেকে দৃষ্টিহীে েো েব েো নর্র্ে 

 ৭০০  ও র্োর্ো আুলু হোকেজ আ েক  ৭৮০  

র্োবি নেক  তোবিকে বদল নেকল, পুত্রর্ধূ ও 

তোকদর িন্তোে।  স্থোেীে িূকত্র জোেো নর্কে, 
আুলু হোকেজ আ কের গ্রোকে এ শ শতোংশ 

জবে রকেকে। ব েু জবেকত র্োবিঘর র্োবেকে 

র্ির্োি  কর আিে দুই নেকল। পো েঁচ র্ের 

আকর্ হোকেকজর স্ত্রী েব েো নর্র্ে নচোকখর 

দৃষ্টিশক্তি হোবরকে অন্ধ হকে  োে। একত স্ত্রীক  

বেকে বর্পোক  পকিে বতবে। নেকলরো তোকদর 

েো-র্োর্োর নদখিোল ও িরণকপোষণ বদক্তেল েো। 

অিোকর্র  োরকণ র্ি নেকল েোহর্ুর্ুল হ  

নখো কের  োকে জবে বর্ক্তক্রর প্রস্তোর্ নদে র্ৃে 

হোকেজ। এেে প্রস্তোকর্ নখো ে েো-র্োর্োক  

ঘকর তুকল নেে। এ  র্ের ধকর েো-র্োর্োক  

নদখিোল  রোর িুর্োকদ নেকল র্োর্োক  জবের 

দবলল বদকত র্কল। ব ন্তু র্োর্ো একত রোক্তজ 

হেবে। একত কু্ষব্ধ হে নেকল নখো ে ও তোর স্ত্রী 

িুবেেো নর্র্ে। নেকে আকি েো-র্োর্োর ওপর 

বে গোতে। তোকদর বে গোতে িইকত েো নপকর ৩৬ 

শতোংশ জবে আুলু হোকেজ নখো েক  বলকখ 

নদে। ব ন্তু একত িন্তুি হেবে নখো ে। অকে  

চোপোচোবপ  কর দুই েোি আকর্ র্োব  জবেও 

বলকখ নেে। এরপরও তোকদর ওপর বে গোতে 

েোকেবে। েেলর্োর রোকত তুে ঘেেোে 

https://samakal.com/whole-country/article/201041712/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201041712/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87
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দু'জেক  নেকর র্োবি নেক  তোবিকে নদে 

নেকলর র্উ ও েোতবে। 
9 28 Oct 20 

 
Samakal 

27 Oct 20 News 
Report 

Female Housewife 19 years 26 years Murdered Husband Rural োসরয়ে সবয়ের ের রাশ হয়ে বাসড় 

সিরয়রা িাসহো (িমকার, ২৮ অয়টাবর 

২০২০) 

পোর্েোর ঈশ্বরদী নেক  পোবলকে  ুষ্টিেোর 

নিিোেোরোে বর্কে বর্কে  রোর দুই েোকির 

েোেোে লোশ হকে র্োবি বেকরকেে িোবহদো 

খোতুে েোকের এ  ের্র্ধূ।  

বেহত িোবহদোর পোবরর্োবর  িূত্র জোেোে, 

ঈশ্বরদী নপৌর এলো োর বপেোরপুর বর্লপোিোে 

েৃত আ োইল নহোকিকের নেকে িোবহদো খোতুে 

(১৯) েোি দুকে  আকর্ নিিোেোরোর 

 ুবচকেোিো গ্রোকের নিোকহল (২৬) েোকের এ  

 ুর্ক র িকে নপ্রকের িম্পক গ জবিকে র্োর্ো-

েোকের অিম্মবতকত র্োবি নেক  পোবলকে বর্কে 

বর্কে  করে। পোবলকে বর্কে  রোে িোবহদোর 

পবরর্োকরর িকে তোর আর ন োে ন োর্োক োর্ 

বেল েো। েেলর্োর দুপুকর হেোৎ খর্র আকি 

িোবহদো তোর শ্বশুর র্োবিকত েোরো নর্কে। খর্র 

নপকে র্োবির নলো জে তোর লোশ বেকে 

ঈশ্বরদীর বপেোরপুকর বেকে আকি। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201041669/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201041669/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE
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10 28 Oct 20 
 
Samakal 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 32 years Physical 
Torture 
& 
Suicide 

Husband Rural সমরর গৃহবধূর ঝুরন্ত রাশ, স্বামী আেক 

(কায়রর ক,, ২৮ অয়টাবর ২০২০) 

জোেোলপুকরর র্ শীর্ে উপকজলোে স্বোেীর 

র্োবি নেক  আজ র্ুধর্োর ি োকল হোবর্র্ো 

আিোর স্মৃবত (২৫) েোকের এ  র্ৃহর্ধূর লোশ 

উেোর  করকে র্ শীর্ে েোেোধীে  োেোকলর 

র্োিী তদন্তক কের পুবলশ।  পুবলশ ও ওই 

র্ৃহর্ধূর পবরর্োরিূকত্র জোেো নর্কে, আিোর 

নহোকিে (৩২) পোবরর্োবর   লকহর নজর ধকর 

েোকঝ েকধযই তোর স্ত্রী হোবর্র্োক  শোরীবর  ও 

েোেবি িোকর্ বে গোতে  রকতে। র্ত োল 

েেলর্োর র্িীর রোকতও আিোর নহোকিে তোর 

স্ত্রীক  েোরধর  কর র্োবি নেক  নর্বরকে  োে। 

আজ র্ুধর্োর নিোররোকত ওই র্োবির 

নলো জেরো হোবর্র্োক  বেজ ঘকর র্লোে েোেঁি 

বদকে ঝুকল েো কত নদকখে। ঘেেো জোেকত 

নপকর আজ র্ুধর্োর ি োকল স্থোেীে  োেোকলর 

র্োিী তদন্তক কের পুবলশ ঘেেোস্থল নেক  

তোর লোশ উেোর  কর জোেোলপুর িদর 

হোিপতোকলর েকর্ গ পোষ্টেকেকে। তোর শরীকরর 

বর্বিন্ন স্থোকে আঘোকতর বচহ্ন রকেকে। এ 

ঘেেোে তোর স্বোেী আিোর নহোকিেক  আে  

 করকে পুবলশ। 

র্ শীর্ে েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো (ওবি) 

নেো. শবে ুল ইিলোে  োকলর  ণ্ঠক  র্কলে, 

বেজ ঘকর র্লোে েোেঁি বদকে ঝুলন্ত র্ৃহর্ধূ 

হোবর্র্োর লোশ উেোর  কর েেেোতদকন্তর জেয 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970173
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জোেোলপুর িদর হোিপোতোকলর েকর্ গ পোেোকেো 

হকেকে।  

11 27 Oct 20 
 
Samakal 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Murdered Husband Rural নায়োয়র স্ত্রীয়ক কুসেয়ে হতযা, স্বামী 

েরাতক (িমকার, ২৭ অয়টাবর ২০২০) 

েোকেোকর পোবরর্োবর   লকহ র্ৃহর্ধূ আকেোেোরো 

নর্র্ে বশল্পীক  (৩০)  ুবপকে হতযো  করকে 

স্বোেী েঈেুল নহোকিে েবের।  পুবলশ ও স্থোেীে 

িূকত্র জোেো  োে, স্বোেী-স্ত্রী দু'জকে বদেেজবুর 

 রকলও েবের অবধ োংশ িেেই ন োকেো  োজ 

 রত েো। এ বেকে স্বোেী-স্ত্রীর েকধয ঝর্িো-

বর্র্োদ নলকর্ই েো ত। েবের  োকজর  েো র্কল 

েো োে েো ত। এ  িপ্তোহ আকর্ নি েোকেোকর 

স্ত্রীর  োকে চকল আকি। নিোের্োর রোত ২েোর 

বদক  প্র ৃবতর  োজ িোরোর  েো র্কল স্ত্রী 

বশল্পীক  ঘকরর র্োইকর নিক  বেকে ধোরোকলো অস্ত্র 

বদকে  ুবপকে পোবলকে  োে। বশল্পীর বচৎ োকর 

প্রবতকর্শীরো এবর্কে একি দ্রুত তোক  েোকেোর 

িদর হোিপোতোকল বেকে নর্কল বচব ৎি  েৃত 

নঘোষণো  করে। বেহকতর চোচোকতো িোই েোন্নোে ও 

প্রবতকর্শী আর্ুল নহোকিে র্কলে, েবের 

িংিোকরর ন োকেো খরচ বদত েো। উকটো স্ত্রীর 

 োে নেক  েো ো হোবতকে বেত। েো ো েো বদকল 

চলত বে গোতে।  

িদর েোেোর ওবি জোহোেীর আলে র্কলে, লোশ 

উেোর  কর েেেোতদকন্তর জেয েকর্ গ পোেোকেো 

হকেকে। এ ঘেেোে েোেলোর প্রস্তুবত চলকে। 

পলোত  েবেরক  ধরকত েোকে নেকেকে 

পুবলশ। 

https://samakal.com/whole-country/article/201041598/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201041598/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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12 27 Oct 20 
 
Samakal 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 23 years Not 
available 

Suicide Family 
Member 

Rural ে য়ের য য়র যরয়খ অয়নযর িয়ে সবয়ে 

যেওোর যচষ্টা, ঢাসব াত্রীর আত্মহতযা 

(িমকার, ২৭ অয়টাবর ২০২০) 

পেকের নেকলক  র্োদ বদকে ইেোর বর্রুকে 

নজোর  কর অকেযর িকে বর্কে নদওেোর নচিো 

 রোে েো ো বর্শ্ববর্দযোলকের এ  েোত্রী র্লোে 

েোেঁি বদকে আত্মহতযো  করকেে র্কল অবিক োর্ 

উকেকে।   

রুম্পোর পোবরর্োর জোেোে, এ ই গ্রোকের এ  

তরুকণর িকে রুম্পোর নপ্রকের িম্প গ বেল। 

িম্প্রবত বর্কের  েোর্োতগো শুরু হকল রুম্পো 

তোক  েোিো অেয  োউক  বর্কে  রকর্ে েো 

র্কল পবরর্োরক  জোবেকে নদে। ব ন্তু দুই 

পবরর্োকরর েকধয পূর্ গ বর্করোকধর  োরকণ রুম্পোর 

র্োর্ো তোকত রোক্তজ হেবে। এবেকে পোবরর্োবর  

 লকহর এ  প গোকে রুম্পো  কে বদে আকর্ 

রোর্  কর তোর িোই নিোেোলী র্যোংক র বিবেের 

 ে গ তগো বরপে েন্ডকলর র্োিোে বর্কে ওকেে। 

নিোের্োর নিখোে নেক ই তোর েরকদহ উেোর 

হে। এ বর্ষকে রুম্পোর র্োর্ো ন োে  েো র্লকত 

রোক্তজ হেবে। 

 ঈশ্বরদী েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো (ওবি) নশখ 

েোিীর উিীে জোেোে, এ ঘেেোে এ ষ্টে 

অপেৃতুয েোেলো হকেকে। েেেোতদকন্তর পর 

লোশ পবরর্োকরর  োকে হস্তোন্তর  রো হকেকে। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201041523/%E0%A6%AA%E0%A6%9B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201041523/%E0%A6%AA%E0%A6%9B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201041523/%E0%A6%AA%E0%A6%9B%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE


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 

13 27 Oct 20 
Ittefaq 

21 Oct 20 News 
Report 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband Rural নওগােঁে য ৌতুয়কর োসবয়ত সন যাতয়নর 

সশকার গৃহবধূর মৃতুয(ইয়িিাক, ২৭ 

অয়টাবর ২০২০) 

েওর্োেঁর েোেোে েোেো পোেঁচবদে েৃতুযর িকে 

পোেো লকি অর্কশকষ নহকর নর্কলে নেৌিুেী 

আিোর (৩০) েোকে এ  র্ৃহর্ধূ। ন ৌতুক র 

দোবর্কত র্ত র্ুধর্োর তোর ওপর েধয ুর্ীে 

 োেদোে বে গোতে  করে স্বোেীিহ পবরর্োকরর 

নলো জে। অকচতে অর্স্থোে উেোর  কর 

তোক  িবতগ  রো হকেবেল েোেো উপকজলো 

স্বোস্থয  েকেকে। অর্স্থো আশঙ্কোজে  

হওেোে বচব ৎি রো তোক  স্থোেোন্তর  করে 

রোজশোহী নেবিক ল  কলজ হোিপোতোকল। 

নিখোকে নিোের্োর বর্ োকল েোরো  োে বতবে। 

বেহত নেৌিুেীর র্োর্ো আেজোল নহোকিে 

জোেোে, বর্কের িেে জোেোইক  ের্দ অে গিহ 

বর্বিন্ন উপকেৌ েও নদওেো হকেবেল। ব ন্তু 

বর্কের ব েুবদে পর নেক  আরও েো োর 

দোবর্কত জোেোই বেজোেুর রহেোে প্রোেই নেকে 

ওপর বে গোতে শুরু  কর। এ ই দোবর্কত র্ত 

র্ুধর্োর তোর ওপর অেোেবি  বে গোতে  করে 

জোেোইিহ পবরর্োকরর নলো জে। এ  প গোকে 

নেকে নেৌিুেী অকচতে হকে পিকল স্থোেীে 

নলো জে তোক  উেোরিহ হোিপোতোকল িবতগ 

 কর নদে। েোেো েোেোর পবরদশ গ  (তদন্ত) 

তোকর ুর রহেোে ির োর বর্ষেষ্টে অর্বহত 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194283/%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194283/%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

েে র্কল জোেোে। বতবে র্কলে, ঘেেোে 

এজোহোর নপকল আইের্ত র্যর্স্থো নেেো হকর্। 

14 26 Oct 20 
 
Samakal 

Not 
available 

News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural স্ত্রীয়ক োওনাোয়রর হায়ত তুয়র 

সেয়েস য়রন স্বামী, তারের.. (িমকার, 

২৬ অয়টাবর ২০২০) 

েোগুরোে িুকদর েো ো পবরকশোকধ র্যে গ হকে 

পোওেোদোকরর হোকত বেকজর স্ত্রীক  তুকল নদে 

স্বোেী। পকর পোওেোদোর ইিেোইল ওই 

র্ৃহর্ধূক  নজোরপূর্ গ  ধে গোন্তোবরত  কর বর্কেও 

 করে। এরপর তোর উপর চলকত েোক  

েোেবি  ও শোরীবর  বে গোতে। বে গোতকের 

হোত নেক  র্ো েঁচকত এ  প গোকে িুদকখোর স্বোেীর 

র্োবি নেক  পোবলকে তোক  তোলো  নদে ওই 

র্ৃহর্ধূ। তোরপরও ওই েোরীর বপেু েোিকে েো 

ওই র্যক্তি। র্োধয হকে বর্ষেষ্টে বেেোংিোর জেয 

ওই েোরী দোরস্থ হকেকেে নজলো বলর্যোল এইি 

 ে গ তগোর  োকে।  

তকর্ প্রেে স্বোেী র্লকেে, বতবে বেজ ইেোে 

তোর স্ত্রীক  পোওেোদোকরর হোকত তুকল নদেবে। 

র্রং দোবর্ ৃত িুকদর েো ো বদকত েো পোরোে 

পোওেোদোর তোর স্ত্রীক  নজোরপূর্ গ  তুকল বেকে 

 োে।  

এবদক  অবি ুি ইিেোইল র্কলে, নস্বেোে 

ওই েোরী তোক  বর্কে  করকেে। উিে পকক্ষর 

িম্মবতকত র্তগেোকে নজলো বলর্যোল 

এইি  ে গ তগো জষ্টেল এই বর্ষেষ্টে বেেোংিোর 

নচিো  রকেে।   

https://samakal.com/whole-country/article/201041396/%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%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041396/%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%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041396/%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%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041396/%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%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%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 

16 26 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 47 years Sexual 
Harassme
nt 

Father Rural সবকৃত রুসচর এক বাবা! (কায়রর ক,, ২৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

 ুবেল্লোর নদর্ীদ্বোর উপকজলোর এ  গ্রোকে 

েোদ োিি বপতোর বর্রুকে দুই ব কশোরী 

 েযোক  শ্লীলতোহোবের নচিোর অবিক োর্ 

পোওেো নর্কে। ওই ঘেেোে নিোের্োর িন্ধযোে 

ব কশোরীকদর েো েোেোে একি র্োদী হকে 

েোদ োিি স্বোেীর বর্রুকে শ্লীলতোহোবের 

নচিোর অবিক োর্ একে, েোরী ও বশশু বে গোতে 

দেে আইকে েোেলো দোকের  করে। 

ওই ব কশোরীকদর েো জোেোে, তোর স্বোেী 

রোজবেস্ত্রী ষ্টে োদোর নেো. আর্ুর্ক্কর বেক্তি  

(৪০) প্রোে এ  র্ের আকর্ নেক  র্ি নেকে ও 

ের্ে নশ্রবণকত পিুেো অপর নেকেক  

শ্লীলতোহোবের নচিো  রকত েোক ে। বতবে 

র্কলে, এ িেস্ত অনেবত  ঘেেোে র্ো েঁধো বদকত 

নর্কল লোষ্টে দো বেকে আেোকদরক  আক্রেকণর 

নচিো  কর। তোর  েোর অর্োধয হকল র্োবি 

নেক  নর্র  কর নদওেোর হুেব  নদে। 

আেোক  ও আেোর শোশুবিিহ দুই  েযোক  

র্বহরোর্ত িন্ত্রোিী একে শ্লীলতোহোবেিহ হতযোর 

হুেব  বদকে আিকে। বতবে র্কলে, তোর একহে 

 ে গ োকে রোকর্ নক্ষোকি  কলকজর বদ্বতীের্কষ গ 

পিুেো আেোর পুত্র (১৮) র্োবি নেকি পোবলকে 

 োে এর্ং দোউদ োক্তের এ ষ্টে নেোরকর্র 

েোকে গ চো বর নেে। তোর র্োর্ো জোেোর পর 

এেে  োজ আর  রকর্ েো; এই শকতগ র্োবিকত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/26/969571
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বেবরকে আকেে। ব ন্তু র্ত ১১ নিকেম্বর 

বদর্োর্ত রোত অেুেোে ২েোে আেোর স্বোেী 

নেশোগ্রস্ত হকে আেোর দুই  েযোর রুকের 

দরজো নিকে ঘকর প্রকর্শ  করে এর্ং তোকদর 

ধকর ধষ গকণর নচিো  করে। আবে তোকদর রক্ষো 

 বর। পরবদে আবে র্োর্োর র্োবিকত আশ্রে 

নেই। ওখোকেও আেোকদর জোের্ো েো বদকত 

িন্ত্রোিী পোষ্টেকে আেোর িোইক  হুেব  নদে। 

নদর্ীদ্বোর েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো (তদন্ত) 

নেজর্োহ উক্তিে জোেোে, অবিক োকর্র 

বিবিকত আিোবেক  আে   রো হকেকে। 

ক্তজজ্ঞোিোর্োকদর পকরই বর্স্তোবরত জোেো  োকর্। 

17 25 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

24 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 23 years Not 
available 

Murdered Ex-
Husband 

Urban কাসরোককয়র পেশাসচক হতযার সশকার 

নারী (কায়রর ক,, ২৫ অয়টাবর ২০২০) 

র্োজীপুকরর  োবলেোন কর নজিবেে আিোর 

(২৩) েোকে এ  েোরীক  েুবর োঘোকত হতযোর 

অবিক োর্ পোওেো   

বেহকতর পবরর্োর ও পুবলশ িূকত্র জোেো  োে, 

নজিবেে আিোকরর িকে তোর স্বোেী ওের 

েোরুক র বিকিোি গ হে  কে েোি আকর্। এ 

বেকে দুই পবরর্োকরর েকধয েোেো দ্বন্দ্ব চকল 

আিবেল। র্ত শবের্োর রোকতর ন োকেো 

এ িেে নজিবেে আিোর (২৩) েোকের ওই 

েোরীক  েুবর োঘোত  কর হতযো  কর লোশ 

উপকজলোর িবেপুর র্োজোর এলো োে িুকটো 

বেেোর র্োবির নপেকের এ ষ্টে জেকল নেকল 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/25/969258
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/25/969258
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নরকখ  োে। আজ রবর্র্োর ি োকল এলো োর্োিী 

বেহকতর লোশ নদকখ পুবলকশ খর্র নদে। খর্র 

নপকে পুবলশ দুপুকর ঘেেোস্থকল বর্কে বেহকতর 

লোশ উেোর  কর েেেোতদকন্তর জেয পোেোে। 

পুবলকশর প্রোেবে  ধোরণো, নজিবেে 

আিোরক  িোকর্  স্বোেী ওের েোরু  হতযো 

 কর লোশ ওই স্থোকে নেকল নরকখ ন কত পোকর। 

 
 

Article 

Study: 63% men approve assaulting partners for withholding sex (Dhaka Tribune) 

30 Oct - As many as 63% men approve resorting to physically assaulting their partner if they withhold sex, a nationwide study has found. The 

findings of the report, “Male Youth and Their Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) in Bangladesh: A Mixed-Methods Nationwide 

Study,” conducted by James P Grant School of Public Health of Brac University, funded by The Netherlands Embassy in Bangladesh, was unveiled 

at a webinar on Thursday. Meanwhile, 73% of the respondents worried about their sexual performance. They said they worried whether their 

partners were satisfied sexually. The study represents the poor sexual health scenario for male partners in the society, starting from education to the 

healthcare arena. 

Some 11,102 male respondents aged between 15 and 24 participated in the study, conducted through systematic random sampling in all 64 districts 

(from 81 urban and 289 rural clusters). Samples were collected using three different methods from August 2019 to February 2020, as the study eyed 

three objectives, whereas, the qualitative research was done in Chittagong, Satkhira, Sunamganj, and Bandarban. According to the study, 60% 

respondents first learned of puberty from their peers while it was found that 75% of the respondents have watched pornography at least once during 

lifetime. The average age for watching pornography for the first time was around 15 years. About 11% of the respondents used sexual stimulants 

during sexual activity at least once such as viagra, yaba, alcohol, and herbal potions, the researchers found. 

It was a shocking revelation that 62% of the respondents believed that there are times when wives “deserved to be beaten." And some 63% of the 

respondents agreed, from both urban and rural areas, that "wives can be beaten if they deny to have sex with their husbands." 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/10/30/study-63-males-won-t-mind-assaulting-partners-for-withholding-sex


 

The research found that only 6% males consulted healthcare professionals at least once while most could not out of shyness and embarrassment. 

Informal health care providers like Kabiraj, homeopathy doctors, and local pharmacists (with or without degrees) are the most reported first points 

of contact for sexual and reproductive health (SRH) problems, such as erectile dysfunctions, wet dreams, or genital ulcers. 

About 54% of the respondents had not heard of STI/STDs. While 27% of young males had not heard of the term “family planning.” Researchers 

termed the trends as sensitive and said for 59% of erectile dysfunction cases, and 61% of urethral discharge cases, the respondents sought advice 

from the informal sector. 

Interestingly, unmarried males were more prone to use condoms but still only 55% used them, while only 30% married used condoms during sexual 

intercourse. At least 29% of young males said that condoms reduce pleasure, the study found. 

The average age for the first sexual experience is 16.5 years and 18% of  young unmarried males had sexual experience at least once while it was 

also found that the married respondents had more than one sexual partner in the last three months, apart from their wife. 

The study also found that male SRH issues are not equally and elaborately described in textbooks compared to females, and teachers are not 

adequately sensitised to these issues, which is why sexual reproductive health and rights (SRHR) sections of the textbooks are mostly ignored in 

classrooms and exams. 

According to the study, despite having 11 SRHR programs, there are no programs solely designed for male youth as they are included only for 

female SRHR. Replying to a question, Mushfiqua Zaman Satiar, senior policy advisor-SRHR and Gender of The Netherlands Embassy in 

Bangladesh, said the project is to promote comprehensive sexuality education in madrasa and school level so that no one can get any wrong 

information. 
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1 31 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 22 Years Raped Neighbor Urban িািায়র সশশুয়ক ধর্ যয়ের অসিয় ায়গ 

 ুবক যেপ্তার  কপ্রথম আয়রা  ৩১ 

অয়টাবর ২০২০) 

েো োর িোিোকর এ  বশশুক  (৬) পরপর 

দুই বদে ধষ গকণর অবিক োকর্ ইব্রোহীে 

খবলল েোকের এ   ুর্ ক  (২২) নগ্রপ্তোর 

 করকে পুবলশ।  িোিোর েোেোর পুবলশ 

জোেোে, ওই বশশুর (৬) েো ও র্োর্ো 

িোিোকরর এ ষ্টে নপোশো   োরখোেোে 

চো বর  করে। বশশুর পবরর্োর ও 

ইব্রোহীকের পবরর্োর এ ই র্োিোে েোক ে। 

েো–র্োর্ো বশশুষ্টেক  নরকখ প্রবতবদে ি োকল 

 ে গস্থকল  োে এর্ং রোকত র্োিোে নেকরে। 

ওই িেকে বশশুষ্টে এ োই র্োিোে েোক । 

র্ত র্ুধর্োর িন্ধযোে ইব্রোহীে বশশুষ্টের 

র্োিোে েুক  নশৌচোর্োকরর নিতকর বেকে 

তোক  ধষ গণ  করে। এ িেে বশশুষ্টে 

বচৎ োর বদকল তোর েুখ নচকপ ধকর তোক  

হতযোর হুেব িহ েোেো িে নদখোে 

ইব্রোহীে। িকে বশশুষ্টে তোর েো–র্োর্োক  

Issue no. 16 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%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%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%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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ব েু র্কলবে। এই িুক োকর্ ইব্রোহীে পকরর 

বদে র্ৃহস্পবতর্োর এ ই িেে ঘকরর 

নপেকে র্বলর নিতকর বেকে বশশুষ্টেক  

ধষ গণ  করে। বদ্বতীের্োর ধষ গকণর  োরকণ 

বশশুষ্টে অিুস্থ হকে পকি। বশশুষ্টের র্োর্ো 

র্কলে, িকে তোেঁর নেকে ির্ নর্োপে 

 রকলও অিুস্থ হকে পিোে তোেঁরো বর্ষেষ্টে 

আেঁচ  রকত পোকরে। পকর ক্তজজ্ঞোিোর্োকদ 

নি ির্ খুকল র্কল। আজ শবের্োর বতবে 

িোিোর েোেোে বর্কে ইব্রোহীকের বর্রুকে 

েোেলো  করে। 
2 30 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

29 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 14 years Raped Neighbor Urban সশশু ধর্ যয়ের অসিয় ায়গ সকয়শার 

যেপ্তার  কপ্রথম আয়রা  ৩০ অয়টাবর 

২০২০) 

েোরোেণর্ে িদর উপকজলোর েতুল্লোে 

েে র্েকরর বশশুক  ধষ গকণর অবিক োকর্ 

 রো েোেলোে ১৪ র্েকরর এ  ব কশোরক  

নগ্রপ্তোর  রো হকেকে। আজ শুক্রর্োর  

েোেলোর র্রোত বদকে েতুল্লো েকিল েোেোর 

িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো (ওবি) র্কলে, 

র্ৃহস্পবতর্োর বর্ক কল ওই বশশুক  ঘর 

নেক  নিক  র্োবির নপেকে বেকে ধষ গণ 

 কর ওই ব কশোর। পকর বশশুষ্টে এ ঘেেো 

তোর েোক  জোেোে। েোরোেণর্ে ন োেগ 

পুবলকশর পবরদশ গ  জোেোে, ওই 

ব কশোরক  প্রেকে আদোলকত হোক্তজর  রো 

হে। পকর আদোলত তোক  র্োজীপুর 

ব কশোর িংকশোধেোর্োকর পোষ্টেকে নদে। 

আর ধষ গকণর বশ োর বশশুষ্টেক  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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বচব ৎিোর জেয েোরোেণর্ে নজেোকরল 

হোিপোতোকল পোেোকেো হকেকে। 

3 31 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

45 years Raped Father Rural িৎমা বাসড়য়ত যনই, তৃতীে যেসের 

 াত্রী যেখর সনজ বাবা একজন 

োর্ণ্ড  ককায়রর ক,  ৩১ অয়টাবর 

২০২০) 

র্গুিোর নশরপুর উপকজলোে আপে 

নেকেক  ধষ গকণর অবিক োকর্ দোকের  রো 

েোেলোে র্োর্ো আুলু খোকল ক  (৪৫) 

নগ্রপ্তোর  করকে পুবলশ।  েোেলো িূকত্র 

জোেো নর্কে, ধষ গকণর বশ োর নেকেষ্টে 

স্থোেীে এ ষ্টে প্রোেবে  বর্দযোলকের তৃতীে 

নশ্রবণর েোত্রী (১২)। নেকেষ্টে তোর র্োর্ো ও 

িৎেোকের িকে নশরপরু শহর এলো োে 

এ ষ্টে িোিোর্োিোে েোক । র্ত ২০ 

অকটোর্র রোকত নেকেষ্টের িৎেো র্োবিকত 

বেকলে েো। এ িুক োকর্ আুলু খোকল  

রোকত ওই নেকেক  ধষ গণ  কর। পকর এ 

বর্ষকে েুখ েো খুলকত িে-িীবত ও হুেব  

নদে তোর র্োর্ো। নেকেষ্টে ঘেেোষ্টে  োউক  

র্লকত পোকরবে। ঘেেোর পর নেক  

নেকেষ্টে অিুস্থ হকে পকি। এ প গোকে 

তোর েোকের ক্তজজ্ঞোিোর্োকদ নেকেষ্টে 

ধষ গকণর ঘেেো প্র োশ  কর। পকর ঘেেোষ্টে 

বেকে শুক্রর্োর রোকত নেকে তোর েোকের 

িোকে একি র্োর্োর বর্রুকে েোেোে বলবখত 

অবিক োর্  কর। অবিক োকর্র পর পুবলশ 

অবি োে চোবলকে আুলু খোকল ক  বেজ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/31/971009
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/31/971009
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/31/971009
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গ্রোে নেক  নগ্রপ্তোর  কর আদোলকতর 

েোধযকে  োরোর্োকর পোেোে পুবলশ। 

 

4 31 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 16 
years 

25 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural েেয়রে করয়ত ঘয়রর বাসহর তরুেী, 

ধর্ যে করয়ত ঢুয়ক েড়র  ুবক 

(কায়রর ক,, ৩১ অয়টাবর ২০২০) 

র্গুিোর েেীগ্রোে উপকজলোে এ  

তরুণীক  (১৬) ধষ গকণর নচিো  রো 

হকেকে। এ ঘেেোে জবিত েো োর 

অবিক োকর্ আল আবেে (২৫) েোকের 

এ   ুর্ ক  নগ্রপ্তোর  করকে পুবলশ।  

জোেো নর্কে, র্ুধর্োর রোকত িোেরো 

ইউবেেকের নচৌদীবঘ গ্রোকের এ  তরুণী 

প্র ৃবতর িোক  িোিো বদকত ঘর নেক  নর্র 

হে। এই িুক োকর্ এ ই গ্রোকের  ুর্  

আল-আবেে িুক ৌশকল তরুণীর নচোখ 

েোেঁব  বদকে ঘকর েুক  পকি। পকর তরুণী 

ঘকর প্রকর্শ  রকল জোপকে ধকর ধষ গকণর 

নচিো চোলোে। এ িেে তরুণীর বচৎ োকর 

প্রবতকর্বশ নলো জে এবর্কে একি  ুর্  

আল-আবেেক  আে   কর। 

এ প্রিকে েোেলোর তদন্ত োরী  ে গ তগো 

এিআই েূর নেোহোম্মদ র্কলে, প্র ৃবতর 

িোক  িোিো বদকত নর্কল তরুণীক  

ধষ গকণর নচিো  রো হে। এ ঘেেোে ধষ গণ 

নচিো োরী  ুর্ ক  নগ্রপ্তোর  রো হকেকে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/31/970945
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/31/970945
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তোক  আদোলকতর েোধযকে নজল হোজকত 

পোেোকেো হকেকে। 

 

 

5 30 Oct 20 
 
Samakal 

24 Apr 20 
 
 
Case File 
 
29 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 12 
years 

16 years 
& 
21 Years 

Raped Neighbor Urban অন্তঃিত্বা হওোর ের জানা যগর 

িাড়াটেোয়ের িংঘবদ্ধ ধর্ যয়ের 

সশকার সকয়শারী  কিমকার  ৩০ 

অয়টাবর ২০২০) 

েোরোেণর্ে েহোের্করর বিক্তেরর্কে এ  

ব কশোরী ধষ গকণর বশ োর হকে অন্তঃিত্বো 

হকে পকিকে। এ ঘেেোে র্ৃহস্পবতর্োর রোকত 

বিক্তেরর্ে েোেোে ৫ জেক  আিোবে  কর 

েোেলো দকের  করকেে বে গোতকের বশ োর 

ওই ব কশোরীর েো৷ ৷ 

েোেলোর এজোহোকর র্োদী উকল্লখ  করে, 

র্োদী ও তোর স্বোেী িন্তোেকদর বেকে র্ত ২৮ 

অকটোর্র প গন্ত অবি ুিকদর 

িকে পোশোপোবশ  কক্ষ িোিোষ্টেেো বহকিকর্ 

র্ির্োি  কর আিবেকলে। র্ত ২৪ এবপ্রল 

িন্ধযো ৬েোে িুিকিোর্ী ব কশোরী তোকদর 

রুকের পোকশ দো েঁিোকেো বেল। এ িেে 

আিোবে জোলোল (২১), ও বর্লব ি 

হোওলোদোর ওই ব কশোরীক   েো র্লোর 

জেয বর্লব কির ঘকর বেকে  োে। পকর 

আিোবে উজ্জ্বল রোেো(২০),  ও তোকজল 

ইিলোেক  (১৬ রুকে নিক  একে 

ব কশোরীর িকে নরকখ র্োইকর চকল  োে 

https://samakal.com/whole-country/article/201041891/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201041891/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201041891/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
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তোরো। দরজো র্ন্ধ  কর উজ্জ্বল রোেো ও 

তোকজল ওই ব কশোরীক  পোলোক্রকে ধষ গণ 

 কর। ধষ গকণর েকল ব কশোরী অিুস্থ হকে 

পিকল বর্লব ি নদো োে নেক  ওষুধ ব কে 

একে তোক  খোওেোে। এরপর নি ব েুেো 

িুস্থ হকল বেে্েু হোওলোদোর, বর্লব ি ও 

জোলোল ব কশোরীক  িেিীবত নদখোে। 

লজ্জোে এর্ং িকে ধষ গকণর ঘেেো নি 

 োউক  জোেোেবে৷ হেোৎ নেকে অিুস্থ হকে 

পিোে অকে  ক্তজজ্ঞোিোর্োকদর পর এই 

ঘেেো খুকল র্কল৷ পকর হোিপোতোকল বেেো 

নদবখ ৫ েোকির র্িগর্তী৷’  এবদক  

আিোবেপক্ষ এ ঘেেো বেেোংিোর জেয চোপ 

বদকে র্কল অবিক োর্  করে েোেলোর 

র্োদী। বতবে র্কলে, আবে বেেোংিো চোই েো, 

নেকে বে গোতে োরীকদর দৃিোন্তেূল  শোক্তস্ত 

চোই৷ 
6 30 Oct 20 

 
Kaler 
Kantho 

25 Oct 20 Police 
Case 

Male Student 9 years 17 years Raped Neighbor Rural যনাোখারীয়ত সশশু বরাৎকায়রর 

অসিয় ায়গ সকয়শার যেপ্তার  ককায়রর 

ক,  ৩০ অয়টাবর ২০২০) 

নেোেোখোলীর  বর্রহোে উপকজলোর 

র্োেইেো ইউবেেকে ৭৯  র্ের র্েিী এ  

বশশু বশক্ষোেীক  র্লোৎ োকরর অবিক োর্ 

পোওেো নর্কে। এ ঘেেোে এ ই েোদরোিোর 

এ  ব কশোর ৭১০  বশক্ষোেীক  আে  

 করকে  বর্রহোে েোেো পুবলশ।  পুবলশ 

জোেোে, র্ত ২৫ অকটোর্র িন্ধযোে 

উপকজলোর  বর্রহোে উপকজলোর র্োেইেো 

ইউবেেকের েবদেোতুল উলুে হোকেক্তজেো 

েোদরোিোে বশশুষ্টে র্লোৎ োকরর বশ োর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/30/970753
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/30/970753
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হে। নি ওই েোদরোিোর েোজ্রো বদ্বতীে 

জোেোকতর েোত্র। এ ঘেেোে িুিকিোর্ী 

বশশুর বপতো র্ৃহস্পবতর্োর দুপুকর র্োদী 

হকে েোেলো দোকের  করে। েোেলোর পর 

অবি ুিক  রোের্বতর ির্ুজ গ্রোকে তোর 

র্োবি নেক  আে   রো হে। েোেোর ওবি 

বেজগো নেোহোম্মদ হোিোে ঘেেোর িতযতো 

স্বী োর  কর র্কলে, আিোবেক  নগ্রপ্তোর 

নদবখকে শুক্রর্োর দুপুকর বর্চোবর  

আদোলকতর েোধযকে  োরোর্োকর পোেোকেো 

হকেকে। 

7 30 Oct 20 
 
Samakal 

29 Oct 20 News 
Report 

Male Student 10 
years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Teacher Rural কয়রজ সশক্ষয়কর সেেুসনয়ত 

হািোতায়র সু্কর াত্র  কিমকার  ৩০ 

অয়টাবর ২০২০) 

েীলেোেোরীর বিেলোে  কলজ েোকে র্রু 

প্রকর্কশর অপরোকধ ৪ে গ নশ্রবণর েোত্রক  

নর্ধি  বপষ্টেকেকেে ওই  কলকজর 

অধযক্ষ। গুরুতর আহত অর্স্থোে 

বশশুষ্টেক  হোিপোতোকল িবতগ  রো 

হকেকে।  স্থোেীেরো জোেোে, র্ৃহস্পবতর্োর 

দুপুকর উপকজলোর িদকরর বিেলো 

ইিলোবেেো বিবগ্র  কলকজর েোকে পকশর 

দবক্ষণ বততপোিো ৭ কলজপোিো  গ্রোকের 

আেোরুল ইিলোকের এ ষ্টে র্রু প্রকর্শ 

 কর। পকর আেোরুল ইিলোকের নেকল ও 

েোবর্ গি খোকলদো নচৌধুরী বর্দযোলকের ৪ে গ 

নশ্রবণর েোত্র শোহবরেোর  র্ীর পি ত 

র্রুষ্টেক   কলজ েোে নেক  নর্ি  কর 

আেকত  োে। এিেে  কলকজর অধযক্ষ 

হোবিে হোেদোর অপু বশশুষ্টেক  র্রুিহ 

https://samakal.com/whole-country/article/201041888/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041888/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0--%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
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আেক   উপ ু গপবর নর্ত্রোঘোত  কর 

গুরুতর আহত  করে।  

 

 

8 29 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 
 
 
 
“ 

26 Oct 20 
 
 
 
 
 
 
“ 

Police 
Case 

 
 
 
 

 
“ 

Female 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
 
 

Child 
 
 
 
 
 
 
“ 

7 years 
 
 
 
 
 
 

4 years 

55 years 
 
 
 
 
 
 
60 years 

Raped 
 
 
 
 
 
 
Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor 
 
 
 
 
 
 
Neighbor 

Rural 
 
 
 
 
 
 

Rural 

৭ ব য়রর সশশুয়ক ধর্ যয়ের 

অসিয় ায়গ বৃদ্ধ স্বজন আেক (প্রথম 

আয়রা  ২৯ অয়টাবর ২০২০) 

চুেোিোেোর দশ গেোে িোত র্েকরর বশশুক  

ধষ গকণর অবিক োকর্ এ  র্ৃে স্বজেক  

আে   করকে পুবলশ। র্ুধর্োর রোকত 

নেোেোজোত আলী (৫৫) েোকের ওই 

র্ৃেক  আে   রো হে। এ ঘেেোে দশ গেো 

েোেোে  রো বলবখত অবিক োকর্ নেকেষ্টের 

েো দোবর্  করকেে, তোেঁর স্বোেী নপশোর্ত 

 োরকণ েো োে েোক ে। বতবে নেকেক  

বেকে পোকশর গ্রোকে র্োর্োর র্োবিকত 

েোক ে। র্ত নিোের্োর বতবে নেকেক  

বেকে শ্বশুরর্োবি নর্িোকত  োে। েেলর্োর 

নিোকর এ   োকের স্বজে নেোেোজোত 

আলী িেিীবত নদবখকে নেকেক  ধষ গণ 

 করে। বর্ষেষ্টে জোেোজোবে হকল বতবে 

র্ুধর্োর বর্ক কল দশ গেো েোেোে বলবখত 

অবিক োর্  করে। অবিক োর্ নপকে 

নর্র্েপুর  যোকম্পর পুবলশ র্ুধর্োর রোকতই 

নেোেোজোত আলীক  আে   কর েোেোে 

নেে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A7%AD-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A7%AD-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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দশ গেো েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো (ওবি) 

েোহোব্বুর রহেোে র্কলে, বশশুষ্টেক  

ধষ গকণর অবিক োর্ তদন্ত  কর নদখো 

হকে। স্বোস্থয পরীক্ষোর জেয বশশুষ্টেক  

র্ৃহস্পবতর্োর চুেোিোেো িদর হোিপোতোকল 

পোেোকেো হকর্। 

এবদক  চোর র্ের র্েিী এ  বশশুক  

ন ৌে হেরোবের অবিক োর্ জীর্েের্র 

েোেোর পুবলশ েবল্ল  বেস্ত্রী (৬০) েোকের 

এ  র্ৃেক  আে   করকে। র্ুধর্োর 

বদর্োর্ত রোকত তোেঁক  জীর্েের্র 

উপকজলোর  েো গ্রোে নেক  আে   রো 

হে। 

পুবলশ জোেোে, বশশুষ্টের েোকের বলবখত 

অবিক োকর্র পবরকপ্রবক্ষকত েবল্ল  

বেস্ত্রীক  আে   রো হকেকে। বলবখত 

অবিক োকর্ দোবর্  রো হকেকে, র্ুধর্োর 

ি োকল বশশুষ্টে র্োবির পোকশ নখলো 

 রবেল। এ িেে েবল্ল  চ কলে 

নদওেোর নলোি নদবখকে বশশুষ্টেক  বেকজর 

ঘকর বেকে  োে। ন ৌে হেরোবে  রোর 

িেে বশশুষ্টের বচৎ োকর আশপোকশর 

নলো জে েুকে  োে। বর্ষেষ্টে আপকি 

েীেোংিো  রোর নচিো চকল বদেির। 

বর্ক কল বশশুষ্টের েো বলবখত অবিক োর্ 

 রকল জীর্েের্র েোেোর পুবলশ তোেঁক  

আে   কর। 
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জীর্েের্র েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো 

(ওবি) িোইেুল ইিলোে এ খর্করর িতযতো 

বেক্তিত  করকেে। 

 

9 29 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

27 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 50 years Raped Neighbor Rural যখরার িমে যেয়ক সনয়ে ৫ ব য়রর 

সশশুয়ক ধর্ যে (প্রথম আয়রা  ২৯ 

অয়টাবর ২০২০) 

েেেেবিংকহর েুিোর্োেোে ৫ র্েকরর 

বশশুক  ধষ গকণর অবিক োর্ পোওেো নর্কে। 

েোেলোর এজোহোকরর র্রোত বদকে পুবলশ 

জোবেকেকে, নখলোর েোে নেক  ন ৌশকল 

বশশুষ্টেক  নিক  পোকশর ধোেকখকত বেকে 

ধষ গণ  রো হে। এই েোেলোে েজলু বেেো 

 ৭৫০  েোকের এ জেক  নগ্রপ্তোর  রো 

হকেকে।  

 29 Oct 20 
 
Samakal 

29 Oct 20 Police 
Casee 

Female Child 11 
years 

32 years Sexual 
Harassme
nt 

Helper Urban চরন্ত বায়ি ঘুমন্ত সশশুয়ক য ৌন 

হেরাসন, যহরোরয়ক ধসরয়ে সের 

 াত্রীরা  কিমকার  ২৯ অয়টাবর 

২০২০) 

েো ো-চটগ্রোে েহোিিক র নিোেোরর্ো েঁকের 

 ো েঁচপুর এলো ো নেক  বশশু  োত্রীক  

ন ৌে হেরোবের অবিক োকর্ নেো. বেলে 

বেেো েোকের র্োি নহলপোরক  আে  

 করকে পুবলশ।  েোেলোে বশশুষ্টের েো 

উকল্লখ  করকেে, বতবে তোর ১১ র্ের 

র্েিী নেকে ও এ  নেকলক  বেকে নিোর 

৫েোর বদক  েো ো নেকরো র্- ১৪-১৩৮৬ 

 োত্রীর্োহী র্োকি হোজীর্ে নেক  েো োর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%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%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%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%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/201041826/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%EF%BB%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201041826/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%EF%BB%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201041826/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%EF%BB%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE
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উকিকশ রওেো নদে। র্োকি উকে বতবে 

তোর নেকলক  বেকে এ ষ্টে বিকে ও 

নেকেক  পোকশর আকর ষ্টে বিকে র্িকত 

নদে। পকের েকধ তোরো ি কলই ঘুবেকে 

পকিে। ি োল ৯েোর বদক   োেঁচপুর 

নেকরো বিএেক্তজ পোকম্পর িোেকে একি 

র্োিষ্টে নপৌৌঁেোকল  োত্রীকদর নচেঁ চোকেবচকত 

তোর ঘুে নিকে  োে। ঘুে নিকে শুেকত 

পোে র্োকির নহলপোর বেলে বেেো  ৭৩২  

তোর ঘুেন্ত নেকেক  ন ৌে হেরোবে 

 করকে। এ িেে  োত্রীকদর নচিোে ৯৯৯ 

েোম্বোকর নেোে বদকল নিোেোরর্ো েঁ েোেো 

পুবলশ ঘেেোস্থল নেক  নহলপোর বেলে ও 

র্োিষ্টেক  আে   কর েোেোে বেকে 

আকি। 

10 29 Oct 20 
 
Samakal 

28 Oct 20 Police 
Case 

Male Child 6 years Not 
available 

Murdered Stepmoth
er 

Rural িন্তানয়ক গরা টেয়ে হতযা করর কু্ষব্ধ 

মা  কিমকার  ২৯ অয়টাবর ২০২০) 

নেবরওেোলোর  োে নেক  নর্লুে ব কে 

নদওেোর র্োেেো  করবেল ৬ র্েকরর 

বশশুষ্টে।  র্ুধর্োর দুপুকর িৎেোকের রোন্নো 

 রো তোল নখকত চোে েোজহোর। িৎেো তোল 

বদকত আপবি  রোে বেকজর েোকের  োকে 

র্োেেো ধকর। বেকজর েো িন্তোেক  শোবিকে 

বের্ৃি  রকলও অর্ুঝ বশশুর েে েোকে েো। 

তোই নি র্োর্োর  োকে বর্কে তোল খোওেোর 

আর্দোর  রকল র্োর্ো তোর িৎেোকের  োে 

নেক  তোকলর র্যর্স্থো  কর নদে। এ ঘেেোর 

পর েোজহোকরর েো বক্ষপ্ত হে। ব েুক্ষণ পর 

বশশুষ্টে নেবরওেোলোর  োে নেক  নর্লুে 

ব কে নদওেোর র্োেেো  রকল েোহেুদো 

https://samakal.com/whole-country/article/201041824/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201041824/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE


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 

রোর্োবিত হকে শ্বোিকরোকধ বশশুক  হতযো 

 কর লোশ খোকের বেকচ লুব কে রোকখ। 

ঘেেোষ্টে জোেোজোবে হকল এলো োর্োিী 

ক্তত্রশোল েোেো পুবলশক  খর্র নদে। পুবলশ 

লোশ উেোর  কর েেেোতদকন্তর জেয 

েেেেবিংহ নেবিক ল  কলজ 

হোিপোতোকল পোেোে। রোকত পুবলশ 

েোহেুদোক  আে   কর েোেোে বেকে 

আকি।  
11 29 Oct 20 

 
Samakal 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 40 years Raped Neighbor Rural নানা বাসড়য়ত যবড়ায়ত এয়ি ধর্ যয়ের 

সশকার ৬ ব য়রর সশশু  কিমকার  ২৯ 

অয়টাবর ২০২০) 

জেপুরহোকের  োলোইকে েোেোর র্োবিকত 

নর্িোকত আিো ৬ র্েকরর এ  বশশুক  

ইকরো েোবে  ৭৪০  েোকের এ  র্যোক্তি ধষ গণ 

 করকেে র্কল অবিক োর্ উকেকে।  

প্রবতকর্শীকদর িকে  েো র্কল জোেো  োে, 

র্ুধর্োর িন্ধযোে ওই বশশুিহ তোর েো েোেোর 

র্োবি এ ই উপকজলোর র্োখিো গ্রোকে 

আকি। র্ৃহস্পবতর্োর দুপুকর ওই বশশু 

অেযোেয বশশুকদর িকে র্োবির পোকশ 

নখলোধুলো  রবেল। এ িেে র্োখিো গ্রোকের 

েৃত ওিেোে আলীর নেকল ইকরো েোবে  

ওই বশশুক  েুেঁ িবলকে পু ুর পোকির 

এ ষ্টে নঝোকপ বেকে ধষ গণ  কর পোবলকে 

 োে। পকর অিুস্থ অর্স্থোে ওই বশশুক  

ঘেেোস্থল নেক  উেোর  কর প্রেকে 

 োলোই উপকজলো স্বোস্থয  েকেকে বেকে 

আিকল বচব ৎি রো তোক  জেপুরহোে 

নজলো আধুবে  হোিপোতোকল স্থোন্তোন্তর 

https://samakal.com/whole-country/article/201041796/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
https://samakal.com/whole-country/article/201041796/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
https://samakal.com/whole-country/article/201041796/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81


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 

 করে।  োলোই েোেোর ওবি নিবলে েোবল  

জোেোে, ঘেেো জোেোর পরপরই পুবলশ 

ঘেেোস্থল পবরদশ গে  করকে।  

12 29 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Domestic 
helper 

7 years 34 years 
& 
28 years 

Murdered Employm
ent 

Rural োউেকান্দেয়ত শারীসরক সন যাতয়ন 

গৃহকমীর মৃতুয, স্বামী-স্ত্রী আেক 

(কায়রর ক,, ২৯ অয়টাবর ২০২০) 

 ুবেল্লোর দোউদ োক্তেকত র্ৃহ েীক  

হতযোর দোকে র্ৃহ তগো স্বোেী ও স্ত্রীক  

আেক   করকে েকিল েোেো পুবলশ। 

বেহত র্ৃহ েী েবরেে খোতুে (০) পুবলশ ও 

এলো োর্োিী িূকত্র জোেো  োে, দোউদ োক্তে 

উপকজলো নর্ৌরীপুর ইউবেেে িুবলরপোর 

গ্রোকের েোেোেীি েে তোলো র্োিোে িোিো 

 কর েো কতে। র্ৃহ েী েবরেে খোতুে 

বতে েোি  োর্ৎ তোকদর র্োিোে  োজ  কর 

আিকতো। এর েোকঝ প্রোে তোর র্োর্ো েোক  

নেোর্োইল নেোকে  োকজ েে র্কি েো র্কল 

জোেোে। র্ুধর্োর রোকত শোরীবর  বে গোতে 

 রকল তোর েৃতুয হে। েৃতুযর পর র্ৃহ েী 

লোশ গ্রোকের র্োবিকত বেকে নর্কল তোর 

র্োর্ো-েো স্থোেীে েোেো পুবলশক  খর্র বদকল 

স্বোেী ও স্ত্রীক  আে   কর দোউদ োক্তে 

েকিল েোেোে পোেোকেো হে। বেহকতর 

শরীকর আঘোকতর বচহ্ন েো োে েেেো 

তদকন্তর জেয  ুকে  হোিপোতোকল 

পোেকেোর পর েকিল েোেোে এ ষ্টে হতযো 

েোেলো  করে। দোউদ োক্তে েকিল েোেো 

ওবি নেো. রবে ুল ইিলোে জোেোে, 

র্ৃহ েী েবরেকের শরীকর আঘোকতর বচহ্ন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/29/970636
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/29/970636
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েো োে দুজেক  আে   কর এ ষ্টে হতযো 

েোেলো নেওেো হকেকে। 

 

13 28 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

27 Oct 20 News 
Report 

Male Student Not 
availab

le 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Teacher Rural োয়র ঝরিার মােরািা ায়ত্রর শরীর, 

োরায়রন সশক্ষকরা  ককায়রর ক,  

২৮ অয়টাবর ২০২০) 

 ুবেল্লো বততোি উপকজলো র্ি র্োজীপুর 

খোকল ীেো এবতেখোেোর এ  েোকত্রর 

শরীকর র্রে িোল পকি শরীর ঝলকি 

নর্কে।  জোেো  োে, র্ত োল েেলর্োর 

রোকত র্রে িোল েোবিকরর শরীকর পকি। 

একত েোবিকরর নপে-বপেিহ বর্বিন্ন অে 

ঝলকি  োে। তকর্ ওই রোকত তোর ন োকেো 

বচব ৎিো  রোেবে বশক্ষ রো। এ বেকে 

আজ র্ুধর্োর িোেোক্তজ  ন োর্োক োর্ 

েোধযে নেির্ুক  প্রচোর হে। বর্ষেষ্টে 

উপকজলো নচেোরেযোে নেো. পোরকিজ 

নহোকিে ির োকরর েজকর আকি।  এ 

িেে েোদরোিোর েুহতোবেে েুেবত 

েোহেুদ রহেোে র্কলে, রোকত নতেে 

র্ুঝকত পোবরবে। ি োকল েোদরোিোর 

বশক্ষ  ও েোবেকরর র্ি িোইকের েোধযকে 

বততোি স্বোস্থয  েকেকে পোেোকেো হে। 

প্রোেবে  বচব ৎিো বদকে েো ো র্োে গ 

ইউবেকে নরেোিগ  করে বচব ৎি । এ 

িেে ইউবপ নচেোরেযোে েুরের্ী অিুস্থ 

েোবিকরর বচব ৎিো খরচ র্হকের আশ্বোি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970206
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970206
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নদে। এ ঘেেোর পর বশক্ষ রো েোদরোিোে 

তোলো বদকে চকল  োে। 

 

 

14 28 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

27 Oct 20 Police 
Case 

Male Student Not 
availab

le 

Not 
available 

Raped Teacher Urban সশক্ষক যেপ্তারঃ মােরািা াত্রয়ক ঘুম 

যথয়ক যেয়ন তুয়র সশক্ষয়কর 

বরাৎকার  ককায়রর ক,    ২৮  

অয়টাবর ২০২০) 

র্োজীপুকরর  োবলেোন কর এ  

েোদরোিোেোত্রক  র্লোৎ োকরর অবিক োর্ 

পোওেো নর্কে।  পুবলশ ও েোকত্রর পবরর্োর 

িূকত্র জোেো  োে,  োবলেোন র উপকজলোর 

িোকহর্োর্দ এলো োে রোজদীবঘ িোকহরোর 

েুল েোকে এ ষ্টে েোদরোিো রকেকে। 

প্রবতবদকের েত র্ত োল েেলর্োর 

েোদরোিোর আর্োবি  বশক্ষ  আক্তজজলু 

হ  ও েোত্ররো রোকতর খোর্োর নখকে ঘুেোকত 

 োে। রোত িোকি ১০েোর বদক  েোদরোিোর 

বশক্ষ  আক্তজজলু হ  ঘুেন্ত েোত্রক  

নেকে-বহচকি নতোকলে। পকর ওই 

বশক্ষক র  কক্ষ বেকে িেবিবত নদবখকে 

নজোরপূর্ গ  তোক  র্লোৎ োর  করে। 

এরপর ওই েোত্র ন ৌশকল নিোকর 

েোদরোিোর েোত্রোর্োি নেক  পোবলকে 

র্োবিকত চকল আকি। বর্ষেষ্টে তোর র্োর্ো 

েোক  জোেোকল ওই েোকত্রর র্োর্ো নেকলক  

বেকে েোেোে আকি এর্ং এ বর্ষকে এ ষ্টে 

অবিক োর্ দোকের  করে। অবিক োকর্র 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970271
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970271
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970271
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victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

বিবিকত পুবলশ েোদরোিোবশক্ষ  

আক্তজজলু হ ক  নগ্রপ্তোর  কর।  

 

15 28 Oct 20 
 
Samakal 

16 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

30 years 
& 
25 years 

Kidnaped Neighbor Rural িাোে ১৩ সেন ের অেহৃত সকয়শারী 

উদ্ধার, যেপ্তার ২ িাই  কিমকার  ২৮ 

অয়টাবর ২০২০) 

েবরদপুকরর িোেোে অপহরকণর ১৩ বদে 

পর ১৬ র্েকরর এ  ব কশোরীক  উেোর 

 করকে পুবলশ।  পুবলশ ও নেকেষ্টের 

পোবরর্োবর  িূকত্র জোেো নর্কে, ওই 

ব কশোরী ও েোেলোর এ  আিোবে 

বেলকের র্োবি বদবঘরপোি গ্রোকে 

পোশোপোবশ জোের্োে। র্ত ১৬ অকটোর্র 

বর্ক কল নেকেষ্টে তোর দোদীর র্োবি 

বদবঘরপোি নেক  বেজ র্োবিকত বেরবেল। 

নেক ষ্টে পোতরোইল বদবঘরপোি এলো োর 

পবরতযি হোিপোতোল নেোকি নপৌৌঁেোকল 

তোর র্বতকরোধ  কর বেলে হোওলোদোরিহ 

অজ্ঞোত  কে জে। এিেে তোরো 

নেকেষ্টেক  বর্বিন্ন প্রকলোিে নদবখকে 

এ ষ্টে েোইকক্রোর্োকি তুকল বেকে  োে । 

রোকত ওই ব কশোরী র্োবি েো নেরোে 

পবরর্োকরর িদিযরো বর্বিন্ন জোের্োে তোর 

িন্ধোে  করে। পকর তোক  েো নপকে 

েোেোে এ ষ্টে অবিক োর্ নদে। 

র্ৃহস্পবতর্োর দুপুকর পুবলশ বর্বিন্ন 

জোের্োে অবি োে চোবলকে অপহৃত 

https://samakal.com/whole-country/article/201041795/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%A7%E0%A7%A9-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87
https://samakal.com/whole-country/article/201041795/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%A7%E0%A7%A9-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87


Sl. Date of 
Newspa 

per 

Date of 
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victim 

Age of 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

ব কশোরীক  উেোর ও দুইজেক  নগ্রপ্তোর 

 কর েোেোে বেকে আকি। 

 

16 27 Oct 20 
 
Samakal 

24 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

19 years Raped Uncle Rural িাোে িাসিয়ক ধর্ যয়ের অসিয় ায়গ 

মামা যেপ্তার(িমকার, ২৭ অয়টাবর 

২০২০) 

েবরদপুকরর িোেোে ব কশোরীক  (১৬) 

ধষ গকণর অবিক োকর্ র্োচ্চু হোওলোদোর (১৯) 

েোকে এ   ুর্ ক  নগ্রপ্তোর  করকে 

পুবলশ।  র্ত ২৪ অকটোর্র রোকত হোতেুখ 

নধোওেোর জেয ঘকরর র্োইকর ষ্টেউর্কেকল 

 োে ওই ব কশোরী। এিেে আকর্ নেক  ওৎ 

নপকত েো ো র্োচ্চু হোওলোদোর তোক  

নজোরপূর্ গ  নশোর্োর ঘকর বেকে ধষ গণ  কর। 

পকর বর্ষেষ্টে ওই তরুণীর পবরর্োর ও 

প্রবতকর্শীকদর েকধয জোেোজোবে হে। 

এ প গোকে শোবলকির েোধযকে 

ঘেেোর বেেোংিো  রো হকর্ জোবেকে ওই 

তরুণীর পবরর্োরক  আশ্বস্ত  করে 

স্থোেীেরো। ব ন্তু ঘেেোর  কে বদে পোর 

হকে নর্কলও ন োে িেোধোে েো নপকে 

িুিকিোর্ীর পবরর্োর নিোের্োর িন্ধযোে 

েোেোে েোেলো দোকের  কর। পকর পুবলশ 

রোকতই অবি োে চোবলকে র্োচ্চু 

হোওলোদোরক  নগ্রপ্তোর  কর। িোেো েোেোর 

ওবি নেো. শবে ুর রহেোে র্কলে, নগ্রপ্তোর 

র্োচ্চু হোওলোদোরক  আদোলকত পোেোকেো 

হকেকে। আর ওই ব কশোরীক  শোরীবর  

https://samakal.com/whole-country/article/201041538/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041538/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspa 

per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 
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by 
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পরীক্ষোর জেয ওবিবিকত পোেোকেো হকেকে 

র্কল জোেোে বতবে। 

 

17 27 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Domestic 
helper 

15 
years 

45 years 
& 
35 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural বাসড় যেৌৌঁয়  যেওোর কথা বয়র 

সকয়শারীয়ক ধর্ যে, আেক ২ (প্রথম 

আয়রা, ২৭ অয়টাবর ২০২০) 

চটগ্রোকের র্ো েঁশখোলীকত র্োবি নপৌৌঁকে 

নদওেোর  েো র্কল র্ৃহপবরচোবর ো এ  

ব কশোরীক  ৭১৫  ধষ গকণর অবিক োর্ 

পোওেো নর্কে।  র্ো েঁশখোলী েোেোর পুবলশ ও 

ব কশোরীর পোবরর্োবর  িূকত্র জোেো নর্কে, 

ওই ব কশোরী চটগ্রোে শহকর 

র্ৃহপবরচোবর োর  োজ  রত। ১৮ 

অকটোর্র ওই  োজ ষ্টে   কর নদে আর্ুল 

র্শর ৭৪৫  । নিোের্োর বর্ক কল চটগ্রোকের 

র্োিোর েোবল  ওই র্ৃহপবরচোবর োক  

 োকজ রোখকর্ে েো র্কল জোেোকল আর্ুল 

র্শর তোক  র্োবি নপৌৌঁকে নদওেোর  েো 

র্কল শহর নেক  নর্র হে। তো েঁরো র্ো েঁশখোলী 

হকে চ বরেোর উকিকশ রওেো নদে।  রোত 

৯েোে নপ্রের্োজোর এলো োে র্োবি েোবেকে 

ওই ব কশোরীক  চো-েোশতো  রোর  েো 

র্কল েোেোে র্শর। এরপর চ বরেোর রোস্তো 

র্কল পুেঁইেবির িি  বদকে হো েঁেো শুরু 

 করে। এ িেে র্শকরর িকে ন োর্ নদে 

নেো. জবের৭৩৫ । এ প গোকে রোত 

১০েোর বদক  এ ষ্টে ধোেকখকত বেকে 

দুজকে ব কশোরীক  ধষ গণ  করে। 

এ প গোকে ব কশোরীর বচৎ োকর স্থোেীেরো 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
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per 
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Crime 
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by 
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এবর্কে একি তোক  উেোর  রকলও 

পোবলকে  োে র্শর ও জবের। খর্র নপকে 

র্ো েঁশখোলী েোেোর পুবলশ তোৎক্ষবণ  

অবি োে চোবলকে ওই দুজেক  আে  

 কর। 

18 27 Oct 20 
 
Ittefaq 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 10 
years 

& 
11 

years 

50 years Raped Neighbor Urban খুরনাে েইু সশশুয়ক ধর্ যয়ের 

অসিয় ায়গ মাসহন্দ্রচারক যেিতার 

(ইয়িিাক  ২৭ অয়টাবর ২০২০) 

খুলেোে দুই বশশুক  ধষ গকণর অবিক োকর্ 

বহরু বেেো (৫০) েোকে এ  

েোবহেচোল ক  নগ্রেতোর  করকে 

পুবলশ। 

 পুবলশ িূত্র জোেোে, ের্রীর েুজগুন্নী 

নশখপোিো এলো োর এ ই র্োবির ১১ ও ১০ 

র্েকরর দুই বশশু  েযোক  খোর্োকরর নলোি 

নদবখকে নর্শ ব েুবদে ধকর েোবহেচোল  

বহরু বেেো ধষ গণ  কর আিবেল। ধষ গকণর 

বশ োর এ  বশশু র্ত নিোের্োর রোকত 

ঘেেোষ্টে তোর েো-র্োর্োক  জোেোে। এ  

প গোকে এ ঘেেোষ্টে এলো োর েোেুকষর 

েকধয েবিকে পিকল এলো োর্োিী বহরু 

বেেোক  র্ণবপেুবে বদকে খুলেো 

নেবি যোল  কলজ হোিপোতোকল িবতগ 

 কর। েেলর্োর ি োকল পুবলশ 

বচব ৎিোধীে অর্স্থোে নিখোে নেক  

তোক  নগ্রেতোর  কর।  

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194358/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%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%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194358/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%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%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspa 

per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

 

19 26 Oct 20 
 
Samakal 

25 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Rural রংেুয়র সু্কর াত্রীয়ক িংঘবদ্ধ ধর্ যয়ের 

অসিয় াগ, েুসরশিহ আেক 

২(িমকার, ২৬ অয়টাবর ২০২০) 

রংপুর ের্রীকত ের্ে নশ্রবণর এ  েোত্রীক  

িংঘর্ে ধষ গকণর অবিক োকর্ বিবর্ 

পুবলকশর এ  িদিযিহ দুইজেক  আে  

 রো হকেকে। পুবলশ িূকত্র জোেো  োে, ের্ে 

নশ্রবণর ওই েোত্রীর িকে নপ্রকের িম্প গ 

র্কি নতোকলে এএিআই রোেহোেুল ইিলোে 

ওরকে রোজ।ু এরই িতূ্র ধকর নরোর্র্োর 

ি োকল রোজ ুওই েোত্রীক   যোদোকরর পুল 

এলো োে স্থোেীে শবহদুল্লোহ বেেোর 

িোিোষ্টেেো আকলেো নর্র্কের র্োবিকত 

নিক  আকে। নিখোকে প্রেকে রোজ ুও পকর 

তোর পবরবচত  কে জে  ুর্  নেকেষ্টেক  

ধষ গণ  কর। পকর ধষ গকণর বশ োর নেকেষ্টে 

বেকজই হোরোর্োে েোেোে বর্ষেষ্টে জোেোকল 

রোত িোকি ৮েোর বদক  পুবলশ নেকেষ্টেক  

উেোর  কর েোেোে বেকে আকি এর্ং 

নেকেষ্টের পবরর্োরক  খর্র নদে। রোকত 

নেকেষ্টের র্োর্ো র্োদী হকে রোজিুহ 

দুইজকের েোে উকল্লখ  কর হোরোর্োে 

েোেোে ধষ গণ েোেলো  রকল পুবলশ অবি োে 

চোবলকে রোজ ুও আকলেো নর্র্েক  আে  

 কর।  

 

https://samakal.com/whole-country/article/201041397/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%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%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://samakal.com/whole-country/article/201041397/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%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%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://samakal.com/whole-country/article/201041397/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%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%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8


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 

20 27 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

27 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 45 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural োকার যরাি যেসখয়ে িাত ব য়রর 

সশশুয়ক ধর্ যেয়চষ্টা!  ককায়রর ক,  ২৭ 

অয়টাবর ২০২০) 

র্রগুেোর আেতলীকত েো োর নলোি 

নদবখকে দুই িন্তোকের জে   তৃগ  িোত 

র্েকরর এ  বশশুক  ধষ গকণর নচিো  রো 

হকেকে।  পবরর্োর ও েোেলো িূকত্র জোেো 

নর্কে, আজ েেলর্োর ি োল িোকি 

৮েোে বদক  উপকজলোর  লোর্োবেেো 

গ্রোকে বি ষ্টেকের েুপুর র্োবি িংলি 

গ্রোেীণ নেোে েোওেোকরর িোেকে র্কি 

িের্েিী দুই বশশু (েোেোকতো-েুপোকতো) 

নর্োে নখলো  রকত বেল। এিেে 

প্রবতকর্শী নেো. নিোহরোর্ নচৌব দোর (৪৫) 

এই দুই বশশুক  েো োর নলোি নদবখকে 

নিক  তোর েোকের নঘকরর পোকি বেকে 

 োে। এিেে নিোহরোর্ বি ষ্টেে বশশুক  

নজোরপূর্ গ  ধষ গকণর নচিো চোলোে। এিেে 

ওই বশশুকদর িো  বচৎ োর শুকে 

পবরর্োকরর নলো জে এবর্কে আিকল 

ধষ গণ নচিো োরী নিোহরোর্ তোকদর নেকি 

বদকে নিখোে নেক  পোবলকে  োে।  

আজ েেলর্োর দুপুকরর পকর বি ষ্টেকের 

েুপু র্োদী হকে ধষ গণকচিোর অবিক োকর্  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/27/969927
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/27/969927


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 

21 26 Oct 20 
 
Ittefaq 

24 Oct 20 Police 
Case 

Male Student 16 
years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Neighbor Rural গজাসরোে সু্কর  াত্রয়ক সন যাতয়নর 

সিসেও িাইরার, শ্বশুরিহ ইউসে 

িেিয যেিতার (ইয়িিাক, ২৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

েুন্সীর্কের র্জোবরেো উপকজলোর 

র্োউবশেো ইউবেেকের ৮েং ওেোকিগর 

ইউবপ িদিয আল েোেুে নেম্বোর  তৃগ  

েধয ুর্ীে  োেদোে এ  সু্কল েোত্রক  

বে গোতে এ ষ্টে বিবিও িোইরোল হে 

িোেোক্তজ  ন োর্োক োর্ েোধযকে।  আহত 

তোবেে এ ষ্টে সু্ককলর দশে নশ্রবণর 

বশক্ষোেী। তোর স্বজেরো জোেোে, র্োউবশেো 

ইউবেেকের ৮েং ওেোিগ িদিয আল 

েোেুকের নেম্বোকরর শযোবল োর িোকে 

সু্কলেোত্র তোবেকের প্রোে দুই র্ের ধকর 

নপ্রকের িম্প গ বেল। র্ত ২৪ অকটোর্র 

সু্কলেোত্র তোবেেক  নেোকে এ োবধ র্োর 

এিএেএি ও  ল  কর র্োবিকত আিকত 

র্কল আল েোেুে নেম্বোকরর শযোবল ো। 

এবদক  নপ্রবে োর িোক  িোিো বদকে 

বদর্োর্ত রোকত ওই সু্কলেোত্র আল েোেুে 

নেম্বোকরর র্োবিকত তোর নপ্রবে োর িোকে 

নদখো  রকত নর্কল স্থোেীেরো বর্ষেষ্টে নের 

নপকে  োে। এিেে আল েোেুে নেম্বোর ও 

তোর স্ত্রীিহ ৪/৫জে ওই সু্কলেোত্রক  েোকদ 

বেকে আেক  নরকখ নর্ধি  েোরধর 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194037/%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194037/%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194037/%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194037/%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspa 

per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 
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 কর। েোরধকর নি অজ্ঞোে হকে নর্কল 

আশঙ্কোজে  অর্স্থোে তোক  র্জোবরেো 

উপকজলো স্বোস্থয  েকেকে পোেোকেো হে। 

নিখোকে প্রোেবে  বচব ৎিোর বদকে তোক  

েো ো নেবিক ল  কলকজ পোষ্টেকে নদে 

 তগর্যরত বচব ৎি  িো. ক্তজেোউর 

রহেোে। 

22 25 Oct 20 
 
Samakal 

24 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 60 years Raped Neighbor Urban ৫ ব য়রর সশশুয়ক ধর্ যয়ের 

অসিয় ায়গ ৬০ ব য়রর বৃদ্ধ যেপ্তার 

(িমকার, ২৫ অয়টাবর ২০২০) 

নেত্রক োেো নপৌরিিোর  োেলী খোলপোি 

এলো োে পোেঁচ র্ের র্েিী এ  বশশুক  

ধষ গকণর অবিক োর্ উকেকে ৬০ র্েকরর র্ৃে 

তোকহর বেেোর বর্রুকে।  েোেলো িূকত্র জোেো 

 োে, শবের্োর িন্ধযোে ওই বশশুষ্টেক  

চ কলে খোওেোকেোর প্রকলোিকে বেজগে 

স্থোকে বেকে ধষ গণ  করে তোকহর। বশশুষ্টের 

বচৎ োকর বশশুষ্টের েো ও আশপোকশর 

নলো জে এবর্কে নর্কল তোকহর বেেো 

পোবলকে  োে। পকর এলো োর্োিী বশশুষ্টেক  

উেোর  কর নেত্রক োেো আধুবে  িদর 

হোিপোতোকল িবতগ  করে। এ ঘেেোে 

বশশুষ্টের েো র্োদী হকে নরোর্র্োর বর্ক কল 

নেত্রক োেো েকিল েোেোে তোকহর বেেোর 

বর্রুকে েোরী ও বশশু বে গোতে দেে আইকে 

েোেলো  করে। পকর নেত্রক োেো েকিল 

েোেো পুবলশ নরোর্র্োর িন্ধযোে অবি োে 

https://samakal.com/whole-country/article/201041351/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041351/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041351/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%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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চোবলকে নজলো শহকরর েোলেীর পোেপষ্টট 

বব্রজ এলো ো নেক  তোক  নগ্রপ্তোর  কর। 
23 25 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

24 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 10 
years 

Not 
available 

Murdered Neighbor Rural ঘয়রর আড়ার িয়ে ঝুয়র স র 

যময়েটের রাশ (প্রথম আয়রা, ২৫ 

অয়টাবর ২০২০) 

েেেেবিংহ িদর উপকজলোর শিযেোলো 

গ্রোকে ঘকরর আিোর িকে ঝুকল বেল এ  

নেকের লোশ। শবের্োর রোকত পুবলশ লোশষ্টে 

উেোর  কর। এষ্টে হতযো োে র্কল 

প্রোেবে িোকর্ ধোরণো  রো হকে। বেহত 

নেকেষ্টের েোে লোবেেো আিোর (১০)। তোর 

র্োর্ো আর্ুল  োলোে িযোেচোল  আর েো 

খোবদজো অকেযর র্োবিকত  োজ  করে।, 

শবের্োর ি োকল লোবেেোক  র্োবিকত নরকখ 

 োকজ নর্র হে আর্ুল  োলোে ও তোেঁর স্ত্রী 

খোবদজো। বর্ক কল খোবদজো র্োবি বেকর 

নদকখে ঘকরর আিোর িকে লোবেেোর লোশ 

ঝুকল আকে। খর্র নপকে পুবলশ ঘেেোস্থল 

নেক  লোশষ্টে উেোর  কর। 

েেেেবিংহ ন োকতোেোবল েকিল েোেোর 

পবরদশ গ  (তদন্ত) েুশবে ুর রহেোে 

র্কলে, নেকেষ্টের লোশ েেেোতদন্ত  রো 

হকর্। ঘেেোষ্টে গুরুকত্বর িকে তদন্ত  রো 

হকে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6


Article 

Is the death penalty enough to prevent rape? (By Ayesha Fariha, Dhaka Tribune, op-ed, 24 Oct 2020) 

The movement against rape and sexual harassment gained renewed momentum around a month ago. Protests have not remained limited to Dhaka, 

but have spread all over the nation. All eyes were on what measures the pertinent authorities would take to bring an end to this hideous trend of 

rape and sexual harassment against women. President Abdul Hamid signed an ordinance on the October 13, 2020, to amend Section 9 of the Nari 

o Shishu Nirjaton Domon Ain 2000 (Women and Children Repression Prevention Act 2000) incorporating death penalty, for perpetrators of rape, 

along with the present highest punishment of life imprisonment. Although the government acted in favour of what the people in general desired and 

protested for, the action has sparked a debate regarding the consequences of amending the law, especially in a country where 975 women were 

raped in the first nine months of the year -- one fifth of them being gang rapes, while 43 of the 975 victims were killed or committed suicide after 

being attacked, as reported by Ain o Shalish Kendro (ASK). 

Mandating DNA evidence in all violence against women cases: Will it help or hurt the victim? (By Taslima Yasmin, Daily Star, opinion, 27 

Oct 2020) 

No doubt that in rape cases, DNA evidence can strengthen investigations and prosecutions. DNA tests are often considered as conclusive evidence 

in rape cases where a suspected accused needs to be identified, or where the accused person's involvement in the crime needs to be determined. As 

such, in investigations of rape cases where the DNA of the victim or the accused is available, the investigating police officers commonly collect 

and send the samples to the DNA laboratory. With the enactment of the Deoxyribonucleic Acid (DNA) Act 2014, legal provisions for collection, 

preservation, destruction of sample, liability for misuse of information, etc had been outlined. Under the DNA Act, the DNA report is also made 

admissible as evidence in the court proceedings. However, despite the already existing procedures for DNA test, the much-debated amendment to 

the Women and Children Repression Prevention Act 2000 (WCRPA) had added a further provision (section 32A) requiring DNA testing in all 

offences under the WCRPA. 

ধর্ যে আইয়নর নতুন িংয় াজনগুয়রা কতো কা যকর(তািসরমা ইোিমীন, প্রথম আয়রা, ২৬ অয়টাবর ২০২০) 

 

েতুে অধযোকদকশর েোধযকে েোরী ও বশশু বে গোতে দেে আইকের িংকশোধেীকত ধষ গকণর বর্চোকর েৃতুযদে েোিোও  কে ষ্টে গুরুত্বপূণ গ পবরর্তগে আেো হকেকে। 

প্রেেত, ধোরো ৩২–এ িংক োজে  রো হকেকে, বি ষ্টেকের পোশোপোবশ অবি ুি র্যক্তিক ও নেবিক ল পরীক্ষো  রোকত হকর্। এ পবরর্তগে অর্শযই গুরুত্বপূণ গ এর্ং র্ত  কে  

র্েকর ধষ গকণর আইে পবরর্তগে  রোর নক্ষকত্র ন   েষ্টে বর্ষকে নজোর নদওেো হকেবেল, তোর েকধয এষ্টে অেযতে। 

বদ্বতীে ন  গুরুত্বপূণ গ পবরর্তগে  রো হকেকে তো হকলো েোরী ও বশশু বে গোতে দেে আইকের ধোরো ১১–এর র্-ন  আপিক োর্য  রো হকেকে। আপিক োর্য অে গ হকলো েোেলোর 

ন ক োকেো প গোকে েোেলোর র্োদী ও বর্র্োদীর েকধয আপকির েোধযকে েোেলোর েীেোংিো হকত পোকর,  বদও েোরী ও বশশু বে গোতে দেে আইকের র্োব  ির্ অপরোধই অ-

আপিক োর্য। এ ধোরোে ন ৌতুক র দোবর্কত িোধোরণ জখকের শোক্তস্তর বর্ধোে রকেকে। এ পবরর্তগেও অকে  র্ের নেক ই আকলোচেোে বেল। এ ধোরোে অকেক রই আপবি েো োর 

https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/10/24/op-ed-is-the-death-penalty-enough-to-prevent-rape
https://www.thedailystar.net/opinion/news/mandating-dna-evidence-all-violence-against-women-cases-1984661
https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0


এ ষ্টে  োরণ হকলো, পোবরর্োবর  বে গোতকের েোেলোগুকলোকত ন খোকে হতযো র্ো েোরোত্ম  জখকের অবিক োর্ েোক  েো, নিগুকলোও এ ধোরোে  রো হে এর্ং েোেলোর এ প গোকে 

স্বোেী-স্ত্রীর েকধয আপি হকে  োওেোর  োরকণ তোেঁরো আর েোেলো এবর্কে বেকত চোে েো। নশষকেশ এ েোেলোগুকলো েোরী ও বশশু বে গোতে দেে রোইর্ুযেোকলর তেো বেত ‘বেেযো 

েোেলোর’ ত েোকতই েোত্রো  ুি  কর।  

Violence on Women: DMP launches hotline, quick response team (Daily Star, 28 Oct 2020) 

Dhaka Metropolitan Police (DMP) yesterday launched a quick response team for women and children undergoing abuse. "Any women and children 

living in a situation of abuse can call the hotline, and the team will go over to the victim's location," said Hamida Parveen, deputy commissioner of 

the Women Support and Investigation Division. The rescued person will be kept in custody of the Victim Support Centre. "A lot of domestic 

workers live in conditions of abuse in the city. We will rescue them and help them go back home," said Perveen. DMP Commissioner Md Shafiqul 

Islam launched this new team. The hotline number where the team can be reached is +8801320042055. 

Survey: Most young women facing violence never called the national helpline (Dhaka Tribune, 28 Oct 2020) 

About 56.3% of the women who used the hotline said they are not satisfied with the national helpline service, says a study. A recent study has found 

more than 85% of Bangladeshi young women never used the national helpline number “109” for violence against women (VAW), children or any 

kind of help. International NGO ActionAid Bangladesh conducted the survey among 102 Bangladeshi young women, aged between 15 and 35, this 

week. Findings of the rapid survey were revealed through a virtual event on Wednesday.  The study found that 85.3% of the respondents never 

dialled 109 for help and more than half (56.3%) of the remaining 14.7% who used the hotline at some point of their life are not satisfied with the 

service. 

Will death penalty end the epidemic of rape? (By Mehadi Hasan, Daily Star, 27 Oct 2020) 

In the context of increasing numbers of rape, on many occasions, the so-called 'cross-fire' and death penalty tend to come up as two apparently 

viable options for addressing the offence of rape.However, a demand for both of the above, masks the real problem underlying the crisis and have 

their own shares of problems. In the wake of an increasing number of incidents of rape, recently, the President promulgated an ordinance increasing 

the maximum punishment in rape cases to death penalty from life imprisonment. It took immediate effect and amended Section 9(1) of theWomen 

and children Repression Prevention Act, 2000 prescribing death as the highest punishment for the offence of rape. Section 9(2) of the aforesaid Act 

prescribes the punishment of death penalty or imprisonment for life for the rapist, if in consequence of rape or any act by him after rape, the victim 

dies. 

ধর্ যে প্রসতয়রায়ধ করেীে (যমাস্তাসিজুর রহমান শামীম, িমকার, ২৪ অয়টাবর ২০২০) 

 

https://www.thedailystar.net/city/news/dmp-launches-hotline-quick-response-team-1985409
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/10/28/survey-85-young-women-never-used-national-helpline-number-for-vaw
https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/will-death-penalty-end-the-epidemic-rape-1984621
https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/201041150/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F


িেোকজ ধষ গকণর েকতো জঘেয অপরোধ িংঘষ্টেত হকে আিকে  ুর্  ুর্ ধকর। এই পোশবর্ তো নেক  েুি বেল েো র্োংলোকদশও। তকর্  করোেো িং কের েকধয নদকশ ধষ গকণর 

িংখযো অকে  নর্কিকে। ধষ গকণর প্রকতয ষ্টে ঘেেো আেোকদর বর্কর্ ক  ক্ষত-বর্ক্ষত  রকে। ক্রকেই েোরীকদর চলোকেরো-স্বোিোবর্  জীর্ে ঝুেঁ ব পূণ গ হকে উেকে। অবতদ্রুত 

ধষ গণ র্ৃক্তের  োরণ অেুিন্ধোে ও এ নেক  পবরত্রোকণর উপোে নর্র  রো জরুবর। িম্প্রবত নদকশ ধষ গকণর শোক্তস্ত বহকিকর্ েৃতুযদকের বর্ধোে নরকখ আইে িংকশোধে  রো হকেকে। 

আেোর প্রশ্ন, েৃতুযদে প্রদোকে ব  ধষ গকণর েকতো অপরোধ র্ন্ধ হকর্। েৃতুযদকে ব  েোেুষ হতযো র্ন্ধ হকেকে? 

 

িমাজঃ ধর্ যে, সবচার ও বযবস্থা (িমকার, ২৩ অয়টাবর ২০২০) 

 

ধষ গণ েোে  িেং র অপরোধক  বলেবিবি  িবহংিতো বহকিকর্ িোধোরণিোকর্ বচবহ্নত  রো হে।  বদও নেকলবশশু ধষ গকণর ঘেেো ঘকেই চকলকে এর্ং েোেো েোধযকের িংর্োদিূকত্র 

নেকলবশশু ধষ গকণর অপরোধ েোদ্রোিোগুকলোকত নর্বশ ঘেকে র্কল প্রতীেেোে হে। র্যক্তির্ত প গকর্ক্ষকণর বিবিকত উকল্লখ  রকত চোই ন , র্োংলোকদকশর ইেেরেোল নিটকর 

বেকেোক্তজত নেকল বশশুশ্রবে , র্ৃহোেতকে এেেব  আত্মীেস্বজে েোরী-পুরুকষর দ্বোরো নেকলবশশুকদর ওপর ন  ন ৌে বেপীিকের ঘেেো ঘকে তো িোবর্ গ িোকর্ অপ্র োবশত। 

নেকলবশশুকদর বেরোপিোক  িোেষ্টি িোকর্ উকপক্ষো  রোর প্রেোণ নেকল নেকলবশশু ধষ গকণর অপরোধক  'র্লোৎ োর' অবিধো নদওেোর প্রর্ণতোর েকধয। ন ে ধষ গণ ও র্লোৎ োর 

বিন্ন বিন্ন অপরোধ কে গর েোে। এই নপ্রক্ষোপে আেকল বেকে ধষ গণক  ন র্ল বলেবিবি  িবহংিতো বহকিকর্ বচবহ্নত েো  কর ক্ষেতোহীকের ওপর ক্ষেতোর্োকের উেত অপরোধ 

বহকিকর্ নর্োঝো জরুবর। পুরুষতকন্ত্র পুরুষ ক্ষেতোর্োকের প্রতী  হকলও ক্ষেতোর অপচচগো েোরীরোও  ে  করে েো। 

How do we stop these copycat rapists?- Ending the culture of impunity of rapists is the first step (Daily Star, editorial, 23 Oct 2020) 

We are horrified and outraged that only days after the horrendous gang rape of a woman in Noakhali, which the perpetrators filmed and later 

released the video on social media, sparking nationwide protests, two more incidents of eerily similar nature have taken place, and again in the same 

district. On October 9, a pregnant woman was raped in Senbag (Noakhali) when her husband, a microbus driver, had gone out on duty. The main 

accused is the brother of the microbus owner and he, along with 10-12 of his cohorts, went to the woman's home, raped her while his friends 

videotaped the incident, threatening to expose her on social media if she told anyone. When she went to the Upazila Parishad chairman, he said he 

would help get her justice. Later when reporters asked him, he said he had told her to seek help from the police. Finally, after the rape survivor filed 

a case, the police on Wednesday arrested four of the five accused in the case though the main accused was missing at the time. 

The Horrors of the Marital License to Rape (By Anupoma Joyeeta Joyee, Daily Star, opinion, 29 Oct 2020) 

A 14-year-old child bride in Tangail's Basail upazila has died just at the "right time". I say right time because her death, coming as it did against the 

backdrop of the call for reforms in rape laws, shows exactly how dreadful our laws currently are—how dreadfully outdated, discriminatory, and 

futile. In the coming days, unless we have something even more horrific, I assume she will be the subject of multiple op-eds like mine. That is 

"lucky" considering how most rape victims barely get assigned a number in the news cycle. Her 34-year-old husband, to whom she was married off 

about a month ago, had been having sexual intercourse with her since the first night of their marriage. Since that very night, she had been bleeding 

from her genitals. She informed her in-laws and they took her to a kabiraj. In the meantime, the man continued having intercourse with her 

completely disregarding her condition. Her excessive bleeding eventually led to her death. 

https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/201041052/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE
https://www.thedailystar.net/editorial/news/how-do-we-stop-these-copycat-rapists-1982769
https://www.thedailystar.net/opinion/news/the-horrors-the-marital-license-rape-1985837


Child marriage is child rape (Dhaka Tribune, editorial) 

28 Oct - To say at this point that Bangladesh continues to have a problem regarding child marriage would be akin to calling water wet. Earlier this 

week, Nurnahar, a 14-year-old eighth grade schoolgirl succumbed to excessive bleeding from her genitals within about a month after her marriage, 

with her husband showing no regard for her health and safety. Sadly, this horrifying account is a daily occurrence within Bangladesh, and almost 

every day, there is a Nurnahar who is married off and at the mercy of an older male when all she should be worrying about is school and the ups 

and downs of adolescent life. It is extremely unfortunate that, despite Bangladesh slowly but surely climbing the rungs of the economic ladder, we 

continue to lag woefully behind on certain matters, with child marriage remaining one of the most prominent blights on our society, threatening to 

undermine all our progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dhakatribune.com/opinion/editorial/2020/10/28/ed-child-marriage-is-child-rape
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1 31 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

29 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban র্ৃহর্ধূক  তুকল বেকে আেক  নরকখ ধষ গণ, 

নগ্রপ্তোর ১  কপ্রথম আয়রা  ৩১ অয়টাবর 

২০২০) 

েোরোেণর্কের নিোেোরর্ো েঁ উপকজলোর  ো েঁচপুর 

এলো ো নেক  এ  র্ৃহর্ধূক  ৭২০  তুকল বেকে 

েো োর নদোহোকর আেক  নরকখ ধষ গকণর 

অবিক োর্ পোওেো নর্কে।  বপবর্আইকের 

পুবলশ িুপোর েবেরুল ইিলোে জোেোে, র্ত 

২৯ অকটোর্র নিোেোরর্ো েঁকের এ  র্ৃহর্ধূক  

নেোে  করে শোরবেে েোকের এ  েোরী। 

শোরবেে ওই র্ৃহর্ধূক  জোেোে, তো েঁর স্বোেীর 

িকে অেয এ  নেকের পর ীেো িম্প গ 

আকে এর্ং তো েঁরো নিবদেই নর্োপকে বর্কে 

 রকত  োকেে। এ খর্র নপকে ওই র্ৃহর্ধূ তো েঁর 

স্বোেীর েুকেোকেোকে নেোে বদকে তো র্ন্ধ পোে। 

একত ওই র্ৃহর্ধূ বর্চবলত হকে শোরবেকের িকে 

ন োর্োক োর্  করে। শোরবেে তো েঁক  স্বোেীর 

িন্ধোে নদওেোর আশ্বোি বদকে  ো েঁচপুর নেঘেো 

নিতু এলো োে ন কত র্কলে।  েোেকতো ওই 

র্ৃহর্ধূ নিখোকে নর্কল েোহেুজিহ আরও দু-

বতেজে অজ্ঞোত র্যক্তি তো েঁক  এ ষ্টে িোদো 

রকের েোইকক্রোর্োকি তুকল অপহরণ  কর বেকে 

 োে। পকর রোজধোেীর  োত্রোর্োিী ও 

নর্ন্ডোবরেোিহ বর্বিন্ন স্থোকে ঘুকর 

Issue no. 16 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
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অপহরণ োরীরো ওই র্ৃহর্ধূক  নদোহোর 

এলো োে েোহেুকজর র্োিোে বেকে  োে। 

নিখোকে আেক  নরকখ েোহেুজ তো েঁক  নর্শ 

 কে র্োর ধষ গণ  করে। পুবলশ জোবেকেকে, 

শবের্োর বর্ক কল েোরোেণর্কের বিবেের 

জবুিবশেোল েযোক্তজকেে বেটে নহোকিকের 

আদোলকত আিোবে েোহেুজক  হোক্তজর  কর 

বতে বদকের বরেোকন্ডর আকর্দে জোেোকেো হে। 

আদোলত আর্োেী োল নরোর্র্োর বরেোন্ড 

শুেোবের বদে ধো গ  করে। 
2 31 Oct 20 

 
Prothom 
ALo 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 22 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural নেোেোখোলীকত র্োর্োর  োে নেক  বেবেকে বেকে 

তরুণীক  ধষ গকণর নচিো কপ্রথম আয়রা  ৩১ 

অয়টাবর ২০২০) 

নেোেোখোলীর নিের্োর্ উপকজলোে 

র্যোেোবরচোবলত অকেোবর শো েোবেকে র্োর্োর 

 োে নেক  এ  তরুণীক  (১৯) বেবেকে বেকে 

ধষ গণকচিোর অবিক োকর্ েোেলো হকেকে। 

েোেলোর এজোহোকর উকল্লখ  রো হকেকে, চোর 

েোি আকর্ ওই তরুণীর বর্কে হকেকে নেেীর 

দোর্েিূঞো উপকজলোে। নেকেক  বেকে 

শুক্রর্োর িন্ধযোে র্োর্ো র্যোেোবরচোবলত 

অকেোবর শোে  কর নেোেোখোলীর নিের্োর্ 

উপকজলোে  োক্তেকলে। িন্ধযো িোকি েেেোর 

বদক  নেো. র্োর্ুকলর (২২) নেতৃকত্ব বতে র্খোকে 

তোকদর অকেোবর শোর র্বতকরোধ  কর। 

র্খোকেরো অকেোবর শোে অনর্ধ ক্তজবেি আকে 

র্কল চোল  ও  োত্রী র্োর্ো-নেকেক  েোরধর 

শুরু  করে। পকর বতে র্খোকে তরুণীক  

নেকে-বহেঁচকি পোকশর র্োর্োকের নিতর বেকে 

 োে। বতেজে বেকল তরুণীক  ধষ গকণর নচিো 

 করে। ধষ গকণ র্যে গ হকে তোেঁরো তরুণীক  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
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Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

র্লোষ্টেকপ হতযোর নচিো  করে। র্োর্ো ও নেকের 

বচৎ োর শুকে আশপোকশর নলো জে 

র্োর্োকের বদক  এবর্কে নর্কল র্খোকেরো 

পোবলকে  োে। পকর নলো জে র্োর্োে নেক  

তরুণীক  উেোর  কর স্থোেীে ের্ীপুর 

ইউবেেে পবরষকদর (ইউবপ) নচেোরেযোকের 

েোধযকে েোেোে পোেোে। নিের্োর্ েোেোর 

িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো (ওবি) আর্দুল র্োকতে 

েৃধো। বতবে র্কলে, র্োর্ুলিহ বতেজেক  

আিোবে  কর েোেোে েোেলো হকেকে। এখকেো 

 োউক  আে   রো  োেবে। আিোবেকদর 

আেক র নচিো চলকে।  
3 30 Oct 20 

 
Ittefaq 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

39 years Raped Teacher Rural েোবে র্কে র্ৃহর্ধ ূধষ গণ েোেলোে সু্কলবশক্ষ  

 োরোর্োকর  কইয়িিাক  ৩০ অয়টাবর 

২০২০) 

েোবে র্কে র্ৃহর্ধূক  ধষ গকণর অবিক োকর্ 

নেো. শবরেুল ইিলোে নিে্েু ৭৩৯  েোকের 

এ  সু্কল বশক্ষ ক  নগ্রেতোর  করকে পুবলশ। 

অবিক োর্ িূকত্র জোেো  োে, র্ুধর্োর দুপুর 

নদিেোর বদক  ওই র্ৃহর্ধূর স্বোেীক  নখো েঁজোর 

েকল তোকদর র্োিোে  োে নিে্েু। ওই েোরীর ১০ 

র্ের র্েিী নেকলক  বির্োকরে ও আইিক্তক্রে 

আেকত নদো োকে পোেোে নি। র্োবিকত ন উ েো 

েো োর িুক োকর্ েুখ নচকপ ধকর ওই েোরীক  

ধষ গণ  কর অবি ুি বশক্ষ । ওই র্ৃহর্ধূর 

নেকল র্োিোে বেরকল নদৌকি পোবলকে  োে 

নিে্েু। পকর র্ুধর্োর িন্ধোে ওই র্ৃহর্ধূর স্বোেী 

র্োদী হকে েোবে র্ে িদর েোেোে েোেলো 

 করে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195052/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195052/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

4 30 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

19 Oct 20 
 

Case file 
29 Oct 20 

Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural র্োচ্চোর জেয ওষুধ ব েকত বর্কে ন ৌে 

বেপীিকের বশ োর েো কপ্রথম আয়রা  ৩০ 

অয়টাবর ২০২০) 

পেুেোখোলীর বেজগোর্কে দুই র্েকরর 

বশশুপুকত্রর জেয ওষুধ ব েকত বর্কে এ  েো 

 ৭৩০  ওষুধ বর্কক্রতোর হোকত ন ৌে বেপীিকের 

বশ োর হকেকেে র্কল অবিক োর্ পোওেো 

নর্কে।  এজোহোর ও িুিকিোর্ী িূকত্র জোেো 

নর্কে, ওই র্ৃহর্ধূ ১৯ অকটোর্র তো েঁর দুই 

র্েকরর নেকলর জেয নদউলী র্োজোকরর লুেো 

েোকে গবিকত ওষুধ ব েকত  োে। এ িেে তো েঁক  

এ ো নপকে আলে েীরো তো েঁক  নজোর  কর 

নচম্বোকর েুব কে ন ৌে বেপীিে  করে। এ 

ঘেেো  োউক  েো জোেোকেোর জেয র্ৃহর্ধূ ও 

তো েঁর স্বোেীক  িেিীবত নদখোে ও হুেব  ধোেব  

নদে আলে।  বেজগোর্ে েোেোর িোরপ্রোপ্ত 

 ে গ তগো ৭ওবি  এে আর শও ত আকেোেোর 

ইিলোে র্কলে, েোেলোে অবি ুি আিোবেক  

নগ্রপ্তোকর তৎপরতো চোলোকে পুবলশ। 
5 30 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

29 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 39 years 40 years Raped Neighbor Rural েোরীক  ধষ গকণর িেে অবি ুি র্যক্তিক  

হোকতেোকত আে   কপ্রথম আয়রা  ৩০ 

অয়টাবর ২০২০) 

নেোেোখোলীর দ্বীপ উপকজলো হোবতেোে বর্ধর্ো 

েোরীক  (৩৯) ধষ গকণর িেে অবি ুি 

র্যক্তিক  হোকতেোকত আে   রো হকেকে। 

পকর তোেঁক  র্ণবপেুবে বদকে পুবলকশ নিোপদগ 

 রো হে। অবি ুি র্যক্তির েোে শ্রীর্োি 

নদর্েোে (৪০)।  েোেলোর এজোহোর ও পুবলশ 

িূত্র জোেোে, পোেঁচ র্ের আকর্ ওই েোরীর স্বোেী 

েোরো  োে। র্ৃহস্পবতর্োর নর্লো িোকি ১১েোর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95


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 

বদক  বতবে রোন্নো  রবেকলে। শ্রীর্োি নদর্েোে 

রোন্নো ঘকর েুক  তোেঁক  ধষ গণ  করে। এ িেে 

ওই েোরীর বচৎ োকর আশপোকশর নলো জে 

একি তোেঁক  হোকতেোকত আে   করে। পকর 

বর্কু্ষব্ধ নলো জে তোেঁক  বপেুবে বদকে আহত 

অর্স্থোে পুবলকশ নিোপদগ  করে। 
6 29 Oct 20 

 
Samakal 

April 
 

Date Not 
available 

News 
Report 

Female Student 20 years Not 
available 

Raped Teacher Rural ধষ গকণর অবিক োর্  রো েোত্রীক ই  কলজ 

নেক  র্বহষ্কোর  কিমকার  ২৯ অয়টাবর 

২০২০) 

 ুবিগ্রোকের িূরুেোেোরী েবহলো বিবগ্র 

 কলকজর এ  খে োলীে বশক্ষক র বর্রুকে 

ধষ গকণর অবিক োর্  করবেকলে এ  েোত্রী। 

পকর তদন্ত  কর ওই েোত্রীক  স্থোেী র্বহস্কোর 

 করকে  কলজ  তৃগপক্ষ। এ ই িকে 

অবি ুি খে োলীে বশক্ষ ক   কলকজ 

প্রকর্কশ বেকষধোজ্ঞো নদওেো হকেকে।  েোত্রীর 

অবিক োর্ নেক  জোেো  োে, িূরুেোেোরী 

েবহলো বিবগ্র  কলকজর খে োলীে ইংকরক্তজ 

বশক্ষ  হোবর্র্ুল্লোহ নখো কের  োকে প্রোইকিে 

পিকতে এইচএিবি প্রেের্কষ গর ওই েোত্রী। 

র্োিোে বর্কে প্রোইকিে পিোর িুক োকর্ তোক  

বর্বিন্ন িেে নপ্রকের প্রস্তোর্ নদে ওই বশক্ষ । 

পকর নপ্রকের িম্প গ পতবর হকল বর্বিন্ন স্থোকে 

বেকে এ োবধ র্োর ওই েোত্রীক  ধষ গণ  করে 

বশক্ষ  হোবর্র্ুল্লোহ। এ   গোকে ওই েোত্রী বর্কের 

চোপ বদকল তবিঘবি  কর অেযত্র বর্কের 

আকেোজে  করে বশক্ষ  হোবর্র্ুল্লোহ। বতবে 

নর্োপকে বর্কে  রকল র্ত এবপ্রল েোকি অধযক্ষ 

র্রোর্র বলবখত অবিক োর্  করে ওই েোত্রী।  

https://samakal.com/whole-country/article/201041883/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%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%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%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%93-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041883/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%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%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%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%93-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

অবিক োকর্র পবরকপ্রবক্ষকত  বেষ্টে র্েে  কর 

তদন্ত নশকষ ওই েোত্রীক  র্বহষ্কোর  কর  কলজ 

 তৃগপক্ষ। পকর িূরুেোেোরীর তৎ োলীে 

উপকজলো বের্ গোহী  ে গ তগোক  বলবখত 

অবিক োর্ নদে ওই েোত্রী। ব ন্তু পদকক্ষপ 

নেেবে িংবশ্লিরো। নজলো বশক্ষো  ে গ তগো নেো. 

শোেেুল আলে র্কলে এ ঘেেোে েোত্রীষ্টের 

উপর দু’ষ্টে অনেবত   োজ হকেকে। এক  

বশক্ষক র ঘৃবণত  োজ; অেযষ্টে র্বহষ্কোর। তোর 

পিোকলখো  োকত র্ন্ধ েো হে, নি বর্ষেষ্টে খবতকে 

নদখো হকর্। 
7 29 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 60 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural েতলর্ দবক্ষকণ েোরীক   ুবপকে হতযো  কপ্রথম 

আয়রা  ২৯ অয়টাবর ২০২০) 

চো েঁদপুকরর েতলর্ দবক্ষণ উপকজলোে িম্পবি 

বেকে বর্করোধ ও পূর্ গ শত্রুতোর নজকর র্ৃে 

েোরীক   ুবপকে হতযোর অবিক োর্ উকেকে। 

বেহত ওই েোরীর েোে শোেিুন্নোহোর নর্র্ে 

(৬০)। বতবে উপকজলোর র্হরী গ্রোকের 

আর্দুর রোজ্জোক র স্ত্রী। এ ঘেেোে জবিত 

িকেকহ ওই েোরীর িোবতজো েেিোল 

আহকেদক  (২৬) নগ্রপ্তোর  করকে পুবলশ। 

পুবলশ, পবরর্োর ও স্থোেীে িূত্র জোেোে, 

শোেিুন্নোহোকরর িকে দীঘ গবদে ধকর তোেঁর িোই 

নর্োরহোে উক্তিে ও িোবতজো েেিোকলর িকে 

িম্পবি বেকে বর্করোধ ও শত্রুতো চকল 

আিবেল। র্ুধর্োর ি োকল শোেিুন্নোহোকরর 

স্বোেী বচব ৎিোর জেয েো োে  োে। ি োল 

িোকি ১০েোে েেিোল তোেঁর েুপুর 

(শোেিুন্নোহোর) র্োবিকত আকিে। এ িেে 

র্োবিকত তোেঁর েুপু েোিো আর ন উ বেকলে 

েো। ব েুক্ষণ পর েেিোল ও তোেঁর েুপুর েকধয 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%AC-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE


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 

উচ্চ স্বকর  েো- োেো োষ্টে ও ঝর্িো হে। 

এরপর দুপুকর েুপুর র্োবি নেক  েেিোল 

চকল  োে।  িন্ধযোে আশপোকশর প্রবতকর্শীরো 

র্োবিকত বর্কে নদকখে, শোেিুন্নোহোকরর ঘকরর 

দরজো র্ন্ধ। নিতকর ন োকেো িোিো-শু নেই। 

দরজো ধোক্কো বদকে নিতকর েুক  তোেঁরো নদখকত 

পোে ন  শোেিুন্নোহোকরর র্লো োেো লোশ পকি 

আকে। পোকশ নেোপ নেোপ রি। খর্র নপকে 

পুবলশ লোশষ্টে উেোর  কর।  
8 29 Oct 20 

 
Samakal 

27 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 18 years 30 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural হোবতেোে  কলজেোত্রীক  ধষ গণকচিোর 

অবিক োকর্ েোেলো  কিমকার  ২৯ 

অয়টাবর ২০২০) 

নেোেোখোলীর হোবতেোে র্িীর রোকত ঘকর েুক  

এ   কলজেোত্রীক  (১৮) ধষ গণকচিোর 

অবিক োকর্ েোেোে েোেলো হকেকে। িুিকিোর্ী 

ওই েোত্রী র্োদী হকে নপ্রেলোল দোি (৩০) 

েোকের এ   ুর্ক ক  আিোবে  কর 

র্ৃহস্পবতর্োর হোবতেো েোেোে এই েোেলো 

 করে। েোেলোর িূকত্র জোেো  োে, েেলর্োর 

রোকত অবি ুি নপ্রেলোল ওই  কলজেোত্রীর 

ঘকর েুক  তোক  নজোর  কর ধষ গকণর নচিো 

 কর। এিেে নেকেষ্টেক  বচৎ োর  রকল 

বতবে পোবলকে  োে। পরবদে ি োকল এলো োর 

নলো জেক  বর্ষেষ্টে জোেোকল অবি ুি 

নপ্রেলোল নেকেষ্টের র্োর্োক  েোরধর  কর। 

পকর ওই  কলজেোত্রী বেকজই র্োদী হকে 

নপ্রেলোকলর বর্রুকে েোেলো দোকের  করে। 

 পুবলশ ঘেেোস্থল পবরদশ গে  করকে। 

অবি ুিক  নগ্রপ্তোকরর নচিো চলকে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201041781/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201041781/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%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 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

9 29 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

24 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 38 years Raped Neighbor Rural ঘকর আেক  রোতির তরুণীক  ধষ গকণর 

অবিক োর্  ককায়রর ক,  ২৯ অয়টাবর 

২০২০) 

িুেোের্কের উপকজলোে এ  তরুণীক  

নজোরপূর্ গ  র্োবিকত আেক  নরকখ রোতির 

ধষ গকণর অবিক োর্ উকেকে।  পুবলশ, 

এলো োর্োিী ও েোেলোর বর্র্রণ িূত্র জোেোে, 

উপকজলোর রোেীর্ে ইউবেেকের নেোওেোর্ো েঁও 

গ্রোকের িুেু বেেোর র্খোকে  নেকল বেরজ ুবেেো 

(৩৮) র্ত ২৪ অকটোর্র তরুণী (১৬) ন  

িি  নেক  তুকল বেকে তোর র্োবিকত 

নজোরপূর্ গ  আেক  নরকখ রোতির ধষ গণ 

 কর। তরুণীর েো জোেোে, আেোর নেকেক  

দীঘ গবদে ধকর উিযি  কর আিবেল র্খোকে 

বেরজ ুবেেো। বর্ষেষ্টে আবে তোর র্ি িোই ও 

এলো োর র্ণযেোেয র্যক্তিক  অর্বহত 

 রকলও র্খোকে নর্পকরোেো হকে ওকে। র্ত ২৪ 

অকটোর্র িন্ধযোে গ্রোকের নিতর নদো োে 

নেক  েোলোেোল ক্রে  রকত  োে। নিখোে 

নেক  র্োবি নেরোর পকে র্খোকে আেোর 

নেকেক  েুকখ  োপি নর্েঁকধ তোর র্োবিকত  

বেকে আেক  নরকখ নজোরপূর্ গ  ধষ গণ  কর। 

বর্ষেষ্টে আবে জোেোর পর জর্ন্নোেপুর েোেো 

পুবলশক  অর্র্ত  রকল পুবলশ তদকন্ত 

েোকে। পকর আবে আদোলকত বর্কে েোেলো 

দোকের  বর। 

জর্ন্নোেপুর েোেোর ওবি ইখবতেোর উক্তিে 

নচৌধুরী জোেোে, আদোলকতর আকদশ নপকল 

তদন্তপূর্ গ  আইবে পদকক্ষপ নেওেো হকর্। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/29/970601
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/29/970601


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 

10 28 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female  Housewife 22 years 19 years, 
32 years 
& 
55 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural ঘুেঁকে  ুিোকত বর্কে িংঘর্ে ধষ গকণর বশ োর 

র্ুক্তেপ্রবতর্ন্ধী র্ৃহর্ধ ূ ককায়রর ক,  ২৮ 

অয়টাবর ২০২০) 

র্গুিোর নশরপুর উপকজলোর বর্শোলপুর 

ইউবেেকে র্ুক্তেপ্রবতর্ন্ধী এ  র্ৃহর্ধূক  হোত ও 

েুখ নর্েঁকধ িংঘর্ে ধষ গণ েোেলোে গ্রোকের 

প্রধোে েোতব্বরিহ বতে আিোবেক  নগ্রপ্তোর 

 করকে পুবলশ। নগ্রপ্তোর ৃতরো হকলো  রবর্উল 

ইিলোে রুকর্ল ৭১৯ , আুলু জবলল ৭৩২  ও 

েোতব্বর িোইেুল ইিলোে ৭৫৫ । েোেলো ও 

স্থোেীে িূকত্র জোেো নর্কে, জোেোইল েজবলশী 

পোিোর বদেেজকুরর র্ুক্তেপ্রবতর্ন্ধী স্ত্রী ৭২২  

নিোের্োর ৭২৬ অকটোর্র  নর্লো ১১েোর বদক  

র্োবির পোকশ বেজগে স্থোকে ঘুেঁকে  ুিোকত  োে। 

এ িেে র্খোকে রবর্উল ইিলোে ওই র্ৃহর্ধূক  

নজোরপূর্ গ   ো েঁকধ তুকল বেজর র্োবিকত 

শেে কক্ষ বেকে  োে। এরপর রবর্উল ইিলোে 

রুকর্ল ও আুলু জবলল পোলোক্রকে ওই 

র্ৃহর্ধূক  ধষ গণ  কর। পরর্তীকত বর্ষেষ্টে 

প্র োশ েো  রোর জেয র্ৃহর্ধূ ও তোর 

পবরর্োকরর নলো জেক  িেিীবত নদখোে 

প্রিোর্শোলী দুই ধষ গ । এ  প গোকে উিে 

পকক্ষর িোকে পর্ে   কর িেকঝোতোর েোধযকে 

বর্ষেষ্টে ধোেোচোপো নদওেোর নচিো চলোে গ্রোেয 

েোতব্বররো। র্গুিোর নশরপুর েোেোর ওবি 

শবহদুল ইিলোে র্কলে, প্রোেবে  তদকন্ত 

ঘেেোর িতযতো বেকলকে। আিোবেকদর ধষ গণ 

েোেলোে নগ্রপ্তোর নদবখকে  োরোর্োকর পোেোকেো 

হকেকে। এ েোেলোর অেয আিোবেকদর 

নগ্রপ্তোকরর নচিো চলকে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970172
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970172


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 

11 28 Oct 20 
Kaler 
Kantho 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 25 years, 
30 years, 
27 years 
& 
24 years 

Gang 
raped 

Driver Rural রং েম্বকর পবরচে, বর্কের  েো র্কল 

েোইকক্রোর্োকি র্ৃহর্ধূক  রোতির ধষ গণ 

 ককায়রর ক,  ২৮ অয়টাবর ২০২০) 

পঞ্চর্কি েোইকক্রোর্োকি রোতির এ  

র্ৃহর্ধূক  (২০) ধষ গকণর ঘেেো ঘকেকে। ওই 

র্ৃহর্ধূর অবিক োকর্র নপ্রবক্ষকত দুই ধষ গ  ও 

তোকদর দুজে িহক োর্ীক  নগ্রপ্তোর  করকে 

পুবলশ। নগ্রপ্তোর ৃতরো জোবহদুল ইিলোে রতে 

(২৫), অকেোবর শো চোল  আবেরুল ইিলোে 

(৩০), েোইকক্রোর্োিচোল  শবহদুল ইিলোে 

(২০) ও েুর আলে (২৪)। েোেলোর অবিক োর্ 

িূকত্র জোেো  োে, ওই র্ৃহর্ধূর িোকে িম্প্রবত রং 

েম্বকর জোবহদুল ইিলোে রতকের পবরচে হে। 

রতে েোকঝ েকধয ওই র্ৃহর্ধূক   ল  কর 

নখো েঁজখর্র বেত। র্ত ২৬ অকটোর্র দুপুকর ওই 

র্ৃহর্ধূ তোর স্বোেীর িোকে ঝর্িো  করে। 

বর্ক কল রতে ওই র্ৃহর্ধূর নেোর্োইকল  ল 

 কর বর্কের প্রস্তোর্ নদে। র্ৃহর্ধূও প্রকলোিকে 

পকি র্োবি নেক  নর্র হকে বর্কে েেদোেবদঘী 

বর্আরষ্টেবি  োউন্টোকর  োে। নিখোকে রতে ওই 

র্ৃহর্ধূক  বর্কের জেয  োক্তজ অবেকি বেকে 

 োওেোর  েো র্কল আবেরুকলর অকেোবর শোে 

 কর নর্োদো র্োজোর হকে পঞ্চর্ি নরলকেশকে 

বেকে  োে। নিখোকে খোওেো-দোওেোর পর র্িীর 

রোকত শবহদুকলর েোইকক্রোর্োকি তুকল বেকে 

েোলোদোে এলো োর এ  র্নু্ধর র্োবিকত বেকে 

 োে। নিখোকে িুবর্কধ  রকত েো নপকর আর্োর 

ওই র্ৃহর্ধূক  বেকে পঞ্চর্ি পেক্তত্র বেবলং 

নেশকে িোেকে র্োবি েোেোে। এ িেে ওই 

র্ৃহর্ধূ তোকদর উকিশয র্ুঝকত নপকর বচৎ োর 

 রকল তোরো তোক  েোরধর  কর এর্ং র্লো 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970230
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970230
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নচকপ ধকর। এ প গোকে রতে ওই র্ৃহর্ধকূ  

ধষ গণ  কর। পকর চোল  শবহদুলও তোক  ধষ গণ 

 কর। তোরো দুজকের নিোর প গন্ত পোলোক্রকে 

ধষ গণ  কর ওই র্ৃহর্ধূক । এ িেে 

অকেোবর শোচোল  আবেরুল ও েুর আলে 

র্োইকর পোহোরো নদে। নিোকর ওই র্ৃহর্ধূক  

নেোেরিোইক লক োকর্ বেকে নর্োদো র্োিেযোকন্ড 

েোবেকে বদকে চকল  োে রতে। খর্র নপকে ওই 

র্ৃহর্ধূর স্বোেী তোক  নিখোে নেক  র্োবি বেকে 

 োে।  
12 28 Oct 20 

 
Kaler 
Kantho 

22 Oct 20 
 

Case file 
27 Oct 20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural বশশু িন্তোকের র্লোে চো ু ধকর েোক  ধষ গণ! 

 ককায়রর ক,  ২৮ অয়টাবর ২০২০) 

র্বরশোকলর উক্তজরপুকর বশশু  েযোর র্লোে 

চো ু ধকর হতযোর িে নদবখকে এ  র্ৃহর্ধূক  

ধষ গকণর অবিক োর্ পোওেো নর্কে।  জোেো নর্কে, 

উক্তজরপুর উপকজলোর পক্তিে নশোল  গ্রোকের 

ওই র্ৃহর্ধূর স্বোেী প্রকেোজেীে  োকজ েো োে 

বেকলে। এই িুক োকর্ র্ত ২২ অকটোর্র রোত 

১১েোর বদক  প্রবতকর্শী রোজ্জো  িরদোকরর 

পুত্র বলেে িরদোর ন ৌশকল ঘকর নেোক । 

র্ৃহর্ধূর নদি র্েকরর বশশু  েযোর র্লোে চো ু 

ধকর হতযোর হুেব  বদকে তোর নচোকখর িোেকে 

েোক  নজোরপূর্ গ  ধষ গণ  কর। উক্তজরপুর 

েকিল েোেোর িোরপ্রোপ্ত  ে গ তগো ৭ওবি  

র্কলে, এ র্যপোকর েোেলো নেওেোর পোশোপোবশ 

ধষ গকণর বশ োর র্ৃহর্ধূক  নেবি যোল পরীক্ষোর 

জেয র্বরশোল নশর্োবচে হোিপোতোকল পোেোকেো 

হকেকে। আিোবেক  নগ্রপ্তোকর পুবলবশ অবি োে 

অর্যোহত রকেকে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/28/970283


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
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Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

13 27 Oct 20 
 
Samakal 

27 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 19 years 26 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ৯৯৯- এ নেোে বদকে ধষ গণ নেক  রক্ষো 

 কলজেোত্রীর(িমকার, ২৭ অয়টাবর 

২০২০) 

বপকরোজপুকর জোতীে জরুবর নির্ো েম্বর ৯৯৯-

এ নেোে বদকে ধষ গকণর হোত নেক  রক্ষো 

নপকেকেে এ   কলজেোত্রী (১৯)।  এ ঘেেোে 

র্খোকে নিোকহল েুক্তন্স (২৬) ও ধষ গণ নচিোে 

িহোেতোর অবিক োকর্ বেকরোজো নর্র্ে (৪৫) 

েোকে এ  েোরীক  নগ্রপ্তোর  করকে পুবলশ।  
েোেো িূকত্র জোেো  োে, িোন্ডোবরেো নপৌর শহকরর 

লবিপুরো েহল্লোে বরপে নর্পোরীর িোিোষ্টেেো 

বহকিকর্ র্ির্োি  করে বেকরোজো নর্র্ে। 

 কলকজ  োওেো-আিোর পকে ওই েোত্রীর িকে 

বেকরোজোর িখযতো র্কি ওকে। র্োর্ো-েোহীে 

দবরদ্র ওই েোত্রী বেকরোজো নর্র্েক  ধে গ খোলো 

বহকিকর্ িকম্বোধে  রকতে। নিোের্োর নিই 

বেকরোজোর র্োবিকত রোখো ব েু  োর্জপত্র 

আেকত  োে ওই েোত্রী। নিখোকেই রোক্তত্র োপে 

 করে। েেলর্োর নিোকর নিোকহল ওই েোত্রীর 

ঘকর েুক  ধষ গকণর নচিো  কর। নিোকহলক  র্োধো 

নদেবে খোলো বেকরোজোও। তখে ন ৌশকল ৯৯৯-

এ নেোে নদে ওই েোত্রী। 

এ ঘেেোে িুিকিোর্ী েোত্রী েেলর্োর েোরী ও 

বশশু বে গোতে আইকে দুজেক  আিোবে  কর 

িোন্ডোবরেো েোেোে েোেলো  করে। িোন্ডোবরেো 

েোেোর ওবি এি.এে. েো িুদুর রহেোে জোেোে, 

৯৯৯-এ নেোে নপকে পুবলশ নেকেষ্টেক  উেোর 

 কর। অবি ুি দুজেক  নগ্রপ্তোর  রো 

হকেকে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201041582/%E0%A7%AF%E0%A7%AF%E0%A7%AF-%E0%A6%8F-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%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%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041582/%E0%A7%AF%E0%A7%AF%E0%A7%AF-%E0%A6%8F-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%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%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 

14 27 Oct 20 
 
Samakal 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

25 years Raped Neighbor Rural পোহোকির ষ্টেলোে নর্েঁকধ নরকখ তরুণীক  

ধষ গকণর অবিক োর্(িমকার, ২৭ অয়টাবর 

২০২০) 

নেৌলিীর্োজোকরর  েলর্কে এ  তরুণীক  

পোহোকির ষ্টেলোে এ ষ্টে ঘকর নর্েঁকধ নরকখ 

ধষ গকণর অবিক োর্ পোওেো নর্কে।  

এলো োর্োিী ও পুবলশ িূকত্র জোেো  োে, 

নিোের্োর রোকত ওই তরুণী চোচোর র্োবি নেক  

র্োবি বেরবেকলে। এিেে উপকজলোর 

রোজ োক্তে গ্রোকের র্বশর উল্লযোর নেকল 

জরু্োকেদ আলী তোর র্বতকরোধ  কর তোক  

তুকল বেকে পোহোিী ষ্টেলোর ওপর পবরতযি 

এ ষ্টে ঘকর রবশ বদকে নর্েঁকধ নরকখ ধষ গণ  কর। 

ওই তরুণী র্োবিকত েো নেরোে পবরর্োকরর 

নলো জে রোকত তোক  খুেঁজকত েোক ে। 

েেলর্োর ি োকল আেু বেেোর পবরতযি 

পোহোবি ষ্টেলোর এ ষ্টে ঘকর বতবে রকেকেে 

র্কল জোেকত নপকর স্থোেীে নলো জেিহ 

পবরর্োকর িদিযরো বে গোতকের স্বী োর 

নেকেষ্টেক  র্ো েঁধো অর্স্থোে উেোর  কর র্োবিকত 

বেকে আকিে। এ ঘেেোে বে গোতকের বশ োর 

তরুণীর পবরর্োকরর পক্ষ নেক  েোেলোর 

প্রস্তুবত চলকে। অবি ুি জরু্োকেদ আলী 

ওরকে শোব লক  (২৫) আেক র নচিো 

 রকে পুবলশ।  

https://samakal.com/whole-country/article/201041569/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%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://samakal.com/whole-country/article/201041569/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%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
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by 
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15 27 Oct 20 
 
Ittefaq 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

Not 
available 

35 years, 
19 years, 
32 years, 
28 years 
& 
23 years 

Gang 
Raped 

Neighbor  র্োকর্রহোকে র্োকে গন্টি  েীক  ধষ গণ, শ্রবে  

লীকর্র িম্পোদ িহ নগ্রেতোর ৫ 

(ইয়িিাক, ২৭ অয়টাবর ২০২০) 

র্োকর্রহোকে পূজো নদকখ র্োবি নেরোর পকে 

নিোের্োর রোকত এ  র্োকে গন্টি  েী ধষ গকণর 

বশ োর হকেকেে।  েোেলোর তদন্ত  ে গ তগো 

র্োকর্রহোে েকিল েোেোর এিআই নেো. 

শবে ুর রহেোে জোেোে, নিোের্োর বর্ক ল 

নেক  র্নু্ধকদর িকে বর্বিন্ন েেকপ পূজো 

নদকখ  োত্রোপুর র্োজোকর নেক  রোকত 

িযোেক োকর্ র্োবি রওেো নদে ওই র্োকে গন্টি 

 েী। রোত দশেোর বদক  র্ো পুিো নেোকি 

নপৌৌঁেোকল ইউবপ িদিয ইউবেেে শ্রবে  

লীকর্র িোধোরণ িম্পোদ  বেজোেুর রহেোে 

িযোে নেক  েোবেকে িেিীবত নদবখকে 

র্ো পুিো ইউবেেে িূবে অবেকির েতুে 

ির্কের বপেকে বেকে ধষ গণ  কর। পকর রোত 

১২েোর বদক  ওই র্োকে গন্টি  েীক  

বচবন্তরকখোি এলো োে নরকখ চকল  োে 

বেজোে। নেকেষ্টে এ ো এ ো রোস্তো বদকে 

হোেকত েোক । এ িেে আিোবে বর্ োশ েৃধো, 

িু োন্ত ির োর, বর্ধোে বর্শ্বোি, নেো. নিোকহল 

েব রিহ  কে জে হকদরহোে র্োজোরস্থ 

আর্ুল নহোকিকের বর্ক্তডংকের বপেকে বেকে 

ওই র্োকে গন্টি  েীর শ্লীলতোহোবে ঘেোে। এ 

ঘেেোে িদর উপকজলোর র্োরুইপোিো 

ইউবেেে শ্রবে  লীকর্র িোধোরণ িম্পোদ  ও 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194475/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AB
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/194475/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AB


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

ইউবপ িদিয নশখ বেজোেুর রহেোেিহ ৫ 

জেক  েেলর্োর বর্ োকল নগ্রেতোর  করকে 

পুবলশ। 

16 27 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

25 Oct 20 News 
Report 

Female Housewife 
Student 

50 years 
22 years 

Not 
available 

Physica 
Torture 

Neighbor Rural িুকদর েো ো েো নপকে র্ৃহর্ধূর হোত নিকে 

বদকলো িুদকখোর বপতো-পুত্র (কায়রর ক,, ২৭ 

অয়টাবর ২০২০) 

রংপুকরর পীরর্কে িুকদর েো ো েো নপকে 

র্োবিকত হোেলো  কর নজকলখো নর্র্ে (৫০) 

েোকের এ  র্ৃহর্ধুর হোত নিকে নদওেোর 

অবিক োর্ উকেকে িুদকখোর বপতো-পুকত্রর 

বর্রুকে। এিেে ওই র্ৃহর্ধুর স্বোেী আুরু 

রহেোে ও তোর অেোি গ পিুেো নেকেক ও 

বেদগেিোকর্ বপষ্টেকেকে তোরো। গুরুতর আহত 

অর্স্থোে ওই র্ৃহর্ধ ুও তোর নেকেক  পীরর্ে 

উপকজলো স্বোস্থয  েকেকে িবতগ  রো হকেকে। 

প্রতযক্ষদশী ও হোেলোর বশ োর পবরর্োর জোেো 

 োে, েোবে  বেেো এলো োে প্রবতষ্টিত িুদকখোর 

র্যর্িোেী। তোকদর  োে নেক  এ ই গ্রোকের 

আুরু রহেোকের নেকল জকুেল বেেো 

প্রবতেোকি ১৬ হোজোর েো ো িুকদ এ  লোখ ১০ 

হোজোর েো ো ঋণ নেে। প্রবত েোকি ব ক্তস্ত 

বদকে ঋকণর েো ো পবরকশোধ  রবেকলে 

জকুেল বেেো। ব ন্তু এ  েোকির ১৬ হোজোর 

েো ো িুদ র্ক েো পিোে র্ত রবর্র্োর িন্ধযোে 

আুরু রহেোকের র্োবিকত হোেলো চোলোে 

িুদকখোর বপতো-পুত্র। এিেে আুরু 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/27/969775
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/27/969775
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by 
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রহেোকের স্ত্রী নজকলখো র্োবির িোেকে 

পিশীকদর িোকে  েো র্লো অর্স্থোে িুদকখোর 

বপতো-পুত্র তোক  বেদগেিোকর্ লোষ্টে বদকে 

বপষ্টেকে তোর এ ষ্টে হোত নিকে নদে। েোক  

র্ো েঁচোকত বর্শ্ববর্দযোলে পিুেো নেকে এবর্কে 

আিকল তোক ও লোষ্টে বদকে নপেোে তোরো। 

গুরুতর আহত অর্স্থোে েো ও নেকেক  

বচব ৎিোর জেয উপকজলো স্বোস্থয  েকেকে 

িবতগ  রো হকেকে। 

17 27 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 40 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural র্োবি বেকর স্বোেী নদখকলে স্ত্রীক  ধষ গণ  রকে 

প্রবতকর্শী! (কায়রর ক,, ২৭ অয়টাবর 

২০২০) 

র্বরশোকলর উক্তজরপুকর দুই িন্তোকের জেেী 

এ  র্ৃহর্ধূ ( ৪০) ধষ গকণর বশ োর হকেকেে 

র্কল অবিক োর্ পোওেো নর্কে।  ধবষ গতো 

র্ৃহর্ধূর স্বোেী জোেোে, নিোের্োর দুপুকর বতবে 

র্োবিকত একি নদখকত পোে ঘকরর র্োরোেোর 

নেকজকত নেকল তোর স্ত্রীক  ধষ গণ  রকে 

প্রবতকর্শী র্োদল শীল। এ িেে তোর উপবস্থবত 

নের নপকে র্োদল নদৌৌঁকি পোবলকে  োে। পকর 

স্ত্রী তোক  জোেোে, ঘকর এ ো েো োর িুক োকর্ 

র্োদল শীল একি তোক  িেিীবত নদবখকে 

নজোরপূর্ গ  ধষ গণ  কর।  উক্তজরপুর েকিল 

েোেোর ওবি র্কলে, ঘেেোস্থকল পুবলশ পোষ্টেকে 

তদন্তপূর্ গ  প্রকেোজেীে আইেোেুর্ র্যর্স্থো 

গ্রহণ  রো হকর্। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/27/969878
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/27/969878
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18 27 Oct 20 
 
Kaler 
kantho 

24 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 20 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural পূজো নদখোকত বেকে নপ্রবে োক  ধষ গণ 

(কায়রর ক,, ২৭ অয়টাবর ২০২০) 

র্বরশোকলর আনর্লঝোিোে নপ্রবে োক  পূজো 

নদখোকত বেকে ধষ গকণর অবিক োর্ পোওেো 

নর্কে। এ ঘেেো নদকখ নিখোে নেক  

নপ্রবে োক  তুকল বেকে ধষ গণকচিো চোলোে চোর 

 ুর্ ।  স্থোেীে ও েোেলো িূকত্র জোেো নর্কে, 

েেে েন্ডকলর িোকে নপ্রকের িম্প গ ওই 

 কলজেোত্রীর। অিেী পূজোর বদে রোকত 

নপ্রবে োক  বেকে ঘুরকত নর্র হে েেে। পকর 

তোক  নজোর্োরপোি ইকের িোেো েোে  স্থোকে 

বেকে তোক  ধষ গণ  কর নপ্রবে  েেে। এ 

িেে এ ঘেেো নদকখ র্ো োল গ্রোকের ইেু 

েব র, িুজে পোই , িুেে র্োকঘোল, 

পোরকিজ বেেো েোকের চোর  ুর্ । তোরো ওই 

 কলজেোত্রী ও নপ্রবে  েেেক  তুকল বেকে 

প্রোে বতে ব কলোবেেোর দকূর র্ো োলহোে েোে  

স্থোকে এ ষ্টে বর্দযোলকে আে  রোকখ। ওই 

 ুর্ রো আে  রোখো  কলজেোত্রীক  ধষ গকণর 

নচিো চোলোে।  এ ঘেেোে ওই  কলজেোত্রী 

র্োদী হকে র্ত োল েেলর্োর ি োকল েেে 

েন্ডকলর বর্রুকে ধষ গণ ও অেয  ুর্ কদর 

বর্রুকে ধষ গণকচিোর অবিক োকর্ আনর্লঝোিো 

েোেোে েোেলো দোকের  করে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/27/969864


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Nature of 
Crime 
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by 
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19 25 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

23 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural িবরষোর্োিীকত ধষ গণকচিোর অবিক োকর্ আে  

র্খোকে  ুর্  (কায়রর ক,, ২৫ অয়টাবর 

২০২০) 

জোেোলপুকরর িবরষোর্োিীকত এ  িন্তোকের 

জেেীক  ধষ গণকচিোর অবিক োকর্ রবর্ে বেেো 

(২৩) েোকে এ  র্খোকে  ুর্ ক  আে  

 করকে পুবলশ।   

অবিক োর্ িূকত্র জোেো  োে, রবর্ে বে ো 

প্রবতকর্শী এ  িন্তোকের জেেীক  দীঘ গবদে 

ধকর  ুপ্রস্তোর্ বদকে আিকে। র্ত র্ুধর্োর  

বদর্োর্ত রোকত প্রবতকর্শী ওই েোরীর ঘকরর 

নর্িো ন কে নিতকর েুক  নজোরপূর্ গ  ধষ গকণর 

নচিো  কর। এিেে ওই েোরী িো  বচৎ োর 

 রকল রবর্ে বেেো নদৌকি পোবলকে  োে। 

পকরর বদে ি োকল বর্ষেষ্টে রবর্কের 

পবরর্োরক  জোেোকল ন োকেো বর্চোর েো নপকে 

িবরষোর্োিী েোেোে ধষ গকণর নচিোে রবর্কের 

বর্রুকে অবিক োর্ নদে ওই েোরী। আজ 

রবর্র্োর দুপুকর তোরো োক্তে তদন্ত ন কের 

পুবলশ রবর্েক  তোর বেজ র্োবি নেক  আে  

 কর।  নিোের্োর আদোলকতর েোধযকে 

নজলহোজকত পোেোকেো হকর্। 

 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/25/969406
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/25/969406
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22 25 Oct 20 
 
Samakal 

2 Oct 20 
 

Case file 
25 Oct 20 

Police 
Case 

Female Teenager 18 years 42 years Raped Neighbor Rural ধষ গকণর পর িুেো বর্কে, নগ্রপ্তোর ৩(িমকার, 

২৫ অয়টাবর ২০২০) 

েবরদপুকরর িোলেোে তরুণীক  (১৮) 

ন ৌশকল উষ্টেকে বেকে েোেো পোেঁচ বদে ধষ গকণর 

পর বেকজক  র্ো েঁচোকত িুেো বর্কে  রোর 

অবিক োর্ উকেকে এেোকেত নহোকিে েৃধো 

(৪২) েোকে এ  র্যক্তির বর্রুকে।  

েোেলোর এজোহোর িূকত্র ও িুিকিোর্ী তরুণীর 

পবরর্োর িূকত্র জোেো  োে, িম্প্রবত েুকেোকেোকে 

ওই তরুণীর িকে এ ই উপকজলোর এেোকেত 

নহোকিে েৃধোর পবরচে হে। র্ত ২ অকটোর্র 

বর্ক কল ওই তরুণীক  স্থোেীে র্োবহরবদেো 

র্োজোর এলো ো নেক  ন ৌশকল র্োবিকত 

উষ্টেকে েো োর আশুবলেো এলো োে বেকে  োে 

এেোকেত। নিখোকে র্োিো িোিো বেকে ওই 

তরুণীক  বর্কে প্রবতশ্রুবত বদকে েোেো ৫ বদকে 

এ োবধ র্োর ধষ গণ  করে বতবে। এরপর 

ধষ গকণর অবিক োর্ নেক  বেকজক  র্ো েঁচোকত 

র্ত ৮ অকটোর্র েো োর আশুবলেো নেক  

িোলেোর পোশ্বর্তী নর্োেোলেোরীকত উপকজলোে 

একি এ  র্যোক্তিক  িুেো  োজী ও ওই  োজীর 

িোইক  িুেো স্বোক্ষী র্োবেকে তরুণীর  োে 

নেক  ি-ুন ৌশকল স্বোক্ষর নেে এেোকেত। 

এরপর এ ষ্টে িোজোকেো  োবর্েেোেো পতবর 

 করে বতবে। পকর তোরো স্বোেী-স্ত্রী নিকজ 

িোলেোে র্োবিকত আকিে। র্োবি আিোর পর 

ওই তরুণীক  তোর র্োর্োর র্োবিকত বদকে আকি 

https://samakal.com/whole-country/article/201041371/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

এেোকেকতর পবরর্োর। িোলেো েোেোর িোরপ্রোপ্ত 

 ে গ তগো (ওবি) নেোহোে্দদ আলী ক্তজন্নোহ 

জোেোে, নরোর্র্োর ি োকল প্রেকে এেোকেতক  

নর্োেলেোরী উপকজলোর েকেেবদেো র্োজোর 

এলো ো নেক  নগ্রপ্তোর  রো হে। পকর তোর 

নদওেো তেয অেু োেী নর্োেোলেোরী উপকজলোর 

িদর ইউবেেকের চোবলের্র গ্রোে নেক  

 বেত  োজী র্বিরুল ইিলোে (৪০) ও তোর 

িোই নহোিোইে নেোল্লক  (২০) নগ্রেতোর  রো 

হে। 

21 25 Oct 20 
 
Samakal 

24 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 22 years 27 years Murdered Neighbor Urban েবরদপুকর নহোকেল নেক  তরুণীর লোশ 

উেোর (িমকার, ২৫ অয়টাবর ২০২০) 

েবরদপুর শহকরর রোজস্থোে আর্োবি  নহোকেল 

নেক  ২২ র্ের র্েিী এ  তরুণীর লোশ 

উেোর  রো হকেকে। শবের্োর বর্ক কল এই 

লোশ উেোকরর পরেেেোতদকন্তর জেয 

েবরদপুর নেবিক ল  কলজ েকর্ গ পোষ্টেকেকে 

পুবলশ। নহোকেল  তৃগপক্ষ জোেোে, শুক্রর্োর 

স্বণ গো ও েোদোরীপুর িদর উপকজলোর েোেতলো 

গ্রোকের নেোহোম্মদ িজীর্ (২০) বেকজকদর 

স্বোেী-স্ত্রী পবরচে বদকে নহোকেকলর এ ষ্টে  ক্ষ 

িোিো নেে। নহোকেকলর র্যর্স্থোপ  শোহরীেোর 

বরপে জোেোে, ওই  কক্ষর দরজো নখোলো 

েো োে বর্েোেোর ওপর স্বণ গোক  উপুি অর্স্থোে 

পকি েো কত নদখকত পোে এ   ে গচোরী। 

তখে পুবলশক  খর্র নদওেো হে। েবরদপুর 

https://samakal.com/whole-country/article/201041246/%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%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201041246/%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%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ন োকতোেোবল েোেোর ওবি নেোরকশদ আলে 

জোেোে, ধোরণো  রো হকে, ওই তরুণীক  

শ্বোিকরোকধ হতযো  কর পোবলকে নর্কে িজীর্ 

েোকে ওই  ুর্ । এ ঘেেোে েোেোে েোেলো 

হকেকে। 

22 25 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

23 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 28 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural র্ৃহর্ধূক  ধষ গণকচিো ও জখকের অবিক োকর্ 

 ুর্  নগ্রপ্তোর (প্রথম আয়রা, ২৫ অয়টাবর 

২০২০) 

র্গুিোর ধুেে উপকজলোে র্ৃহর্ধূক  (৩৫) 

ধষ গকণর নচিো ও  ুবপকে জখে  রোর 

অবিক োকর্  রো েোেলোে এ   ুর্ ক  

নগ্রপ্তোর  করকে পুবলশ।  েোেলোর এজোহোর, 

পুবলশ ও স্থোেীে িূত্র জোেোে, ওই র্ৃহর্ধ ূদুই 

িন্তোকের জেেী। তোেঁর স্বোেীর িকে দীঘ গবদে 

ধকর র্বের্েো েো হওেোে র্োর্োর র্োবিকত 

র্ির্োি  রকেে। জোহোেীর আলকের িকে 

তোেঁর দীঘ গবদকের পবরচে। নিই িূত্র ধকর 

জোহোেীর ওই র্ৃহর্ধূর র্োবিকত অর্োকধ 

 োতোেোত  করে এর্ং আবে গ  নলেকদেও 

 করে। র্ত শুক্রর্োর রোত আেেোর বদক  

ঘকরর নিতর ির্ক্তজ  োেোর  োজ  রবেকলে 

ওই র্ৃহর্ধূ। এ িেে জোহোেীর আলে একি 

তোেঁর িকে  েোর্োতগো র্কলে। এ প গোকে 

র্ৃহর্ধূক  ধষ গকণর নচিো  করে বতবে। 

বেকজক  রক্ষো  রকত র্ৃহর্ধূ জোহোেীরক  

র্েঁষ্টে বদকে ন োপোকত েোক ে। পবরবস্থবত 

নর্র্বত  নদকখ জোহোেীর র্েঁষ্টে ন কি বেকে 

পোটো  ুবপকে তোেঁক  জখে  করে। এ িেে 

র্ৃহর্ধূর বচৎ োকর প্রবতকর্শী নলো জে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%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%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%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%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%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%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%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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এবর্কে একল জোহোেীর পোবলকে  োে। পকর 

স্থোেীে নলো জে আহত র্ৃহর্ধূক  উেোর 

 কর রোকত ধুেে উপকজলো স্বোস্থয  েকেকে 

িবতগ  রোে।  
23 25 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

4 Oct 20 
 

Case file 
24 Oct 20 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

32 years 
& 
30 years 

Raped Neighbor Rural অিগ্রোকে র্ৃহর্ধ ূধষ গকণর বশ োরঃ বর্চোর 

চোইকত বর্কে বর্পোক  পবরর্োর, পকর েোেোে 

েোেলো(প্রথম আয়রা, ২৫ অয়টাবর 

২০২০) 

ব কশোরর্কের অিগ্রোকে ধষ গকণর অবিক োকর্ 

র্ৃহর্ধূর পবরর্োকরর িদিযরো বর্চোর নচকে 

প্রেকে স্থোেীে ওেোিগ নেম্বোর নর্োলোে েস্তুেোর 

শরণোপন্ন হে। পকর  োে নচেোরেযোে েজলুল 

 বরকের  োকে। তোেঁরো েোেলোে েে, িোবলকির 

েোধযকে বর্চোর  কর েীেোংিোর আশ্বোি নদে। 

এরপর পোর হকে  োে ২০ বদে। ব ন্তু 

জেপ্রবতবেবধকদর  োে নেক  েোেলোর 

অেুেবতও বেলবেল েো, আর্োর িোবলি বেকেও 

চলবেল েোলর্োহোেো। নশষ প গন্ত শবের্োর ওই 

র্ৃহর্ধূর স্বোেী র্োদী হকে অিগ্রোে েোেোে ধষ গণ 

েোেলো  করে। েোেলোর পর ওই বদে 

বর্ক কলই অবি ুি দুজেক  নগ্রপ্তোর  করকে 

পুবলশ। নগ্রপ্তোর দুজে হকলে হোবরে বেেো 

(৩২) ও জোব র নহোকিে (৩০)। র্ৃহর্ধূর 

পবরর্োর ও পুবলশ িূত্র জোেোে, হোবরে ও 

জোব র নপশোে নজকল। র্ৃহর্ধূর স্বোেীর িকে 

তোেঁকদর আকর্ নেক ই িখয আকে। নিই িূকত্র 

র্ৃহর্ধূর র্োবিকত আিো– োওেো বেল তোেঁকদর। ৪ 

অকটোর্র নপশোর্ত প্রকেোজকে র্ৃহর্ধূর স্বোেী 

র্োবির র্োইকর বেকলে। ওই বদে রোত ১১েোর 

বদক  র্ৃহর্ধূ েেকলকে  োওেোর জেয ঘর 

নেক  নর্র হে। আকর্ নেক  ওত নপকত 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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েো ো হোবরে ও জোব র র্ৃহর্ধূক  তুকল বেকে 

এ ষ্টে প্রোেবে  বর্দযোলকের র্োরোেোে ধষ গণ 

 করে। ওই র্ৃহর্ধূ পরবদে ঘেেোষ্টে তোেঁর 

স্বোেীক  র্কলে। এরপর নেক  তোেঁরো স্থোেীে 

জেপ্রবতবেবধকদর  োকে ওই ঘেেোর বর্চোকরর 

দোবর্ জোবেকে আিবেকলে। 
24 25 Oct 20 

 
Ittefaq 

22 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

55 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural রোেপুকর র্ৃহর্ধূক  ধষ গণকচিোর অবিক োকর্ 

র্ৃে নগ্রেতোর (ইয়িিাক, ২৫ অয়টাবর 

২০২০) 

লক্ষ্মীপুকরর রোেপুকর এ  নজকলর স্ত্রীক  

ধষ গকণর নচিোর অবিক োকর্ নেোহে েোক্তঝ (৫৫) 

েোকের এ  র্ৃেক  পুবলশ নগ্রেতোর  করকে। 

পুবলশ িূকত্র জোেো নর্কে, র্ত র্ৃহস্পবতর্োর 

(২২ অকটোর্র) রোকত নেঘেো েদীকত নজকল 

নখোরকশদ আলে েোে বশ োকর  োে। এ 

িুক োকর্ এ ই এলো োর নেোহে েোক্তঝ ওই 

নজকলর ঘকর েুক  তোর স্ত্রীক  এ ো নপকে 

ধষ গণ নচিো  কর। এিেে র্ৃহর্ধূর বচৎ োকর 

আশপোকশর নলো জে এবর্কে একি নেোহে 

েোক্তঝক  ঘেেোস্থল নেক  পোবলকে  োে। 

বর্ষেষ্টে স্থোেীে িোকর্ েীেোংিো েো হওেোে 

ঘেেোর দু’বদে পর েোেো এ েোেলো  করে। 

রোেপুর েোেোর (ওবি) আর্দুল জবলল র্কলে, 

এ  র্ৃহর্ধূক  ধষ গণ নচিোর েোেলোে আিোবে 

নেোহে েোক্তঝক  রোকত নগ্রেতোর  রো হকেকে। 

ি োকল আদোলকতর েোধযকে তোক   োরোর্োকর 

পোেোকেো হকেকে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/193780/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/193780/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%C2%A0
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25 25 Oct 20 
 
Kaler 
kantho 

8 Oct 20 
 

Case file 
18 Oct 20 

Police 
Case 

Female Housewife 50 years, 
40 yers, 
25 years 

& 
28 years 

    র্ৃহর্ধূক  তুকল বেকে নচেোরেযোে-নেম্বোর 

বেকল দলকর্েঁকধ ধষ গণ! (কায়রর ক,, ২৫ 

অয়টাবর ২০২০) 

হবর্র্কের ের্ীর্ে উপকজলোর পল্লীকত এর্োর 

নচেোরেযোে নেম্বোরিহ পোেঁচজকের বর্রুকে 

দলকর্েঁকধ ধ গষকণর অবিক োকর্ হবর্র্ে 

আদোলকত েোেলো হকেকে। আদোলত েোেলোষ্টে 

আেকল বেকে বতেবদকের েকধয তদন্ত 

প্রবতকর্দে বদকত ের্ীর্ে েোেোক  বেকদগশ 

বদকেকেে।  েোেলোর বর্র্রকণ র্লো হকেকে, 

র্ত ৮ অকটোর্র বর্ক কল ওই র্ৃহর্ধ ূ

বর শোক োকর্ নশরপুর র্োজোর নেক  র্োবি 

বেরবেল। বর শো পোর ুল গ্রোকের নেম্বোর 

দুলোল বেেোর র্োবির িোেকে আিো েোত্র 

আিোবের্ণ তোক  নজোরপূর্ গ  এ ষ্টে 

বিএেক্তজক োকর্ অপহরণ  কর বেকে  োে। 

অজ্ঞোতস্থোকে বতেবদে আেক  নরকখ 

আিোবের্ণ পোলোক্রকে ধষ গণ  করে। চোরবদে 

পকর আিোবের্ণ স্থোেীে আউশ োক্তে 

র্োজোকরর এ ষ্টে নরি্েুকরকন্ট িোেকে 

বিএেক্তজ নেক  েোবেকে বদকে চকল  োে। পকর 

খর্র নপকে িূিকিোর্ী ওই েোরীর স্বোেী একি 

তোক  উেোর  কর ের্ীর্ে ির োবর 

হোিপোতোকল িবতগ  করে।  

েোরী বশশু বে গোতে দেে রোইর্ুযেোল এর 

বর্চোর  হবর্র্ে নজলো দোেরো ও নজলো জজ 

নেোহোম্মদ হোবলে উল্লোহ নচৌধুরী র্ত ১৮ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/25/969241
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/25/969241
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অকটোর্র েোবলশ োরীর দরখোস্ত ও জর্োের্ক্তে 

প গোকলোচেো  কর ের্ীর্ে েোেো অবেিোর 

ইেচোজগক  েোেলো এেআইআর  রোর 

বেকদগশ নদে। এ ই িকে বতে  ো গ বদর্কির 

েকধয েোেলো রজ ু কর প্রবতকর্দে 

রোইর্ুযেোকল নপ্ররণ  রোর বেকদগশ নদে। 

 
Newspaper Scanning: English- Daily Star, Daily Observer, New Age, Dhaka Tribune, Financial Express and Daily Sun 
                                       Bangla- Prothom Alo, Samakal, Bangladesh Protidin, Kaler Kantho, Jugantor, Janokantha,Manobjamin  
                                                      and Ittefaq 
Report prepared by Md. Maksudur Rahamn Bhuiyan 
                                    BLAST Library 
                                   maksud@blast.org.bd 
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