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by 
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1 7 Nov 20 
 
Manabzami
n 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Family 
member 

Rural বগুড়ায় গৃহবধূকে শ্বাসক াকধ হত্যা 

(মানবজমমন, ৭ নভেম্বর ২০২০) 

বগুড়ার শিবগঞ্জের মমাকামতলায় রচনা রানী 

রুপা (২২) নাঞ্জমর এক গৃহবধূঞ্জক শ্বাসঞ্জরাঞ্জধ 

হতযার অশিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জে শ্বশুরবাশড়র 

মলাকজনঞ্জের শবরুঞ্জে। এ ঘটনায় জজজ্ঞাসাবাঞ্জের 

জনয শনহঞ্জতর স্বামী ও মেবরঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে 

পুশলি। গতকাল সকাঞ্জল শনহঞ্জতর স্বজনরা 

অশিঞ্জ াগ কঞ্জর বঞ্জলন, ৩ বের আঞ্জগ রুপার 

সঞ্জে অশনঞ্জকর শবঞ্জয় হয়। শবঞ্জয়র ১ বের পর 

মেঞ্জক শ্বশুরবাশড়র মলাকজন শবশিন্নিাঞ্জব তাঞ্জক 

শন যাতন কঞ্জর আসঞ্জে। এক প যাঞ্জয় গত 

বৃহস্পশতবার শবকাঞ্জল তাঞ্জক শ্বাসঞ্জরাধ কঞ্জর হতযার 

পর মস শনঞ্জজই গলায় েশড় মবেঁঞ্জধ আত্মহতযা 

কঞ্জরঞ্জে বঞ্জল প্রচার কঞ্জর মবড়ায় তার স্বামীর 

বাশড়র মলাকজন। এ বযাপাঞ্জর োনার ওশস জানান, 

গৃহবধূর বাবার বাশড়র মলাকজঞ্জনর ধারণা তাঞ্জক 

শ্বাসরাঞ্জধ হতযা করা হঞ্জয়ঞ্জে।, শনহত গৃহবধূর 

পশরবাঞ্জরর পক্ষ মেঞ্জক মামলা োঞ্জয়ঞ্জরর প্রস্তুশত 

চলঞ্জে। ময়নাতেন্ত শরঞ্জপাটয এঞ্জল প্রকৃত ঘটনা 

জানা  াঞ্জব। 

Issue no. 17 

https://mzamin.com/article.php?mzamin=249815&cat=9
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2 5 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Brother-
in-Law 

Rural গাাংনীকত্ দেবক   হাকত্ ভামব খুন (বাাংলাকেশ 

প্রমত্মেন, ৫ নভেম্বর ২০২০) 

মমঞ্জহরপুঞ্জরর গাাংনী উপঞ্জজলায় িাশবঞ্জক খুন 

করার অশিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জে মেবর আকরাম 

মহাঞ্জসঞ্জনর শবরুঞ্জে।  স্থানীয়রা জানান, 

বৃহস্পশতবার আকরাম মহাঞ্জসন তার শতন শিশু 

পুত্রঞ্জক মারধর করশেল। আকরাঞ্জমর বাবা বাধা 

শেঞ্জত মগঞ্জল তাঞ্জক আঘাত কঞ্জর। এসময় তার 

িাশব মালা খাতুন শন যাতঞ্জন বাধা শেঞ্জত এশগঞ্জয় 

আসঞ্জল ধারাঞ্জলা হাসুয়া শেঞ্জয় আঘাত কঞ্জর। এঞ্জত 

গুরুতরিাঞ্জব আহত হন শতশন। কুষ্টিয়া মমশিঞ্জকল 

হাসপাতাঞ্জল মনওয়ার সময় পশেমঞ্জধয শতশন মারা 

 ান। অশি ুক্ত আকরাম মহাঞ্জসঞ্জনর বাবা 

মসালাইমান জানান, আকরাম একজন 

মােকাসক্ত। মস প্রায়ই বাশড়র সকলঞ্জক শন যাতন 

কঞ্জর োঞ্জক। আজ সকাঞ্জল মস শনঞ্জজর পুত্র 

সন্তানঞ্জের মারধর করশেল। আশম মেকাঞ্জত শগঞ্জয় 

হামলার শিকার হই। পঞ্জর আমার বড় মেঞ্জলর স্ত্রী 

মালা খাতুন মেকাঞ্জত মগঞ্জল তাঞ্জক আকরাম 

হাসুয়া শেঞ্জয় আঘাঞ্জত কঞ্জর। আকরাম মােকাসক্ত 

হওয়ায় তার স্ত্রী কঞ্জয়ক মাস আঞ্জগ তাঞ্জক তালাক 

শেঞ্জয় চঞ্জল  ায়। 

শবষয়ষ্টট শনজিত কঞ্জর গাাংনী োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওশস) ওবাইেুর রহমান জানান, ঘাতক 

আকরাম মহাঞ্জসন পলাতক রঞ্জয়ঞ্জে। লাি উোর 

কঞ্জর োনায় মনওয়ার প্রজিয়া চলঞ্জে। 

 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/05/584210
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3 5 Nov 20 
 
Kaler 
Kontha 

1 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 23 years 32 years Dowry & 
Physical 
Torture 

Husband Urban দেসবুকে পম চকয়  প  মবকয়, দ ৌতু্ে না 

দপকয় স্ত্রী  ওপ  মন যাত্ন স্বামী  কালভরর 

ান্ঠ, ৫ নভেম্বর ২০২০) 

রাজধানীর মিমরায় ঝুমা আক্তার (২৩) নাঞ্জম এক 

গৃহবধূ তার ম ৌতুকঞ্জলািী স্বামীর শন যাতঞ্জনর 

শিকার হঞ্জয়ঞ্জেন। এ ঘটনায় ঝুমা বুধবার শেবাগত 

রাঞ্জত মিমরা োনায় অশি ুক্ত স্বামী আলাশমন 

(৩২) ও তার িশিপশত আব্দলু আজীঞ্জজর (৪০) 

শবরুঞ্জে মামলা োঞ্জয়র কঞ্জরন। তঞ্জব আসাশমরা 

পলাতক রঞ্জয়ঞ্জে বঞ্জল জানা মগঞ্জে। আলাশমন  

বােীর বরাত শেঞ্জয় মামলার তেন্তকারী কম যকতযা 

মিমরা োনার এসআই মমা. রশিকুল ইসলাম 

বঞ্জলন, গত ১ বের আঞ্জগ মিসবুঞ্জক পশরচয় হঞ্জয় 

ঝুমার শবঞ্জয় হয় আলাশমঞ্জনর সঞ্জে। পরবতীঞ্জত 

আলাশমন বযবসার জনয ঝুমার কাঞ্জে ম ৌতুক 

শহঞ্জসঞ্জব শতন লাখ টাকা োশব করঞ্জল ঝুমা তার 

শপত্রালয় মেঞ্জক ওই টাকা এঞ্জন মেন।  গত ১ 

নঞ্জিম্বর েুপুঞ্জর ঝুমা তার স্বামীর কম যস্থঞ্জল শগঞ্জয় 

মিান শেঞ্জল আলাশমন বাইঞ্জর এঞ্জস ঝুমাঞ্জক 

আবারও ৫ লাখ টাকার কো বঞ্জল, অনযোয় 

সাংসার করা হঞ্জব না বঞ্জল জানান। এ প্রস্তাঞ্জব 

রাজজ না হওয়ায় িশিপশতর প্রঞ্জরাচণায় আলাশমন 

তার স্ত্রীঞ্জক এঞ্জলাপাোশর মারধর কঞ্জর।  

এসআই রশিকুল বঞ্জলন, বতযমাঞ্জন আসাশমরা 

পলাতক োকঞ্জলও দ্রুত তাঞ্জের মেপ্তার কঞ্জর 

আইঞ্জনর আওতায় আনা হঞ্জব। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/05/972802
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/05/972802
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4 4 Nov 20 
 
Kaler 
Kantha 

3 Nov 20 Police 
Case 

Male Labour 27 years Not 
available 

Murdered Wife Rural 'তলরলা' নল পেভে স্বলমীভা হতযল াভরন 

সলবিনল! গলভে ঝুরলভনল হে মরভেহ  কালভরর 

ান্ঠ, ৪ নভেম্বর ২০২০) 

কাবিনের দেড়লাখ টাকাসহ তালাক ো দেওয়ায় 

স্বামীনক হতযা করা হয়। পনর সুন াগ িনুে লাশ 

গানে েুবলনয় রাবখ। কাবলগনে বেহনতর স্ত্রী 

সাবিো খাতুে আজ িুধিার বিকানল আোলনত 

স্বীকানরাক্তিমূলক জিােিক্তিনত এসি কথা 

িনলে। পুবলশ সাবিো খাতুনের দেওয়া জিােিক্তি 

অেু ায়ী িুধিার দ ানর তার িাবড়র পাশ দথনক 

হতযাকানে িযিহৃত দখেঁজনুরর কাটা, হাতুবড়, প্লাস, 

রিমাখা জামা, লুবি উদ্ধার কনরনে।  ঘটোর 

বিিরনে জাো  ায়, আট মাস আনগ একই গ্রাম 

বিধিা সাবিোনক বিনয় কনর  াটা শ্রবমক আবিে 

দহানসে দমাল্লা ওরনে িািু (২৭)। একপ যানয় 

সাবিো মাগুরা দজলায় কম যরত এক বিক্তজবি 

কমীর সনি সখযতা গনড় দতানল। এ বেনয় 

কাবিনের দেড় লাখ টাকা পবরনশাধ কনর 

সাবিোনক তালাক বেনত িনল সাবিো ও তার 

পুবলশ সেসয  াই আবরে ও দিাে শবরো। িািু 

তার স্ত্রীনক তালাক বেনত রাজী ো হওয়ায় তানক 

হতযার পবরকল্পো করা হয়।  কাবলগে থাোর 

উপপবরেশ যক ও মামলার তেন্তকারী কম যকতযা 

ক্তজয়ারত আলী জাোে, দগ্রপ্তারকৃত সাবিো খাতুে 

তার স্বামীনক হতযার সনি সম্পৃি থাকার কথা 

উনল্লখ কনর িুধিার বিনকনল বতবে সাতক্ষীরার 

বিচাবরক হাবকম ইয়াসবমে োহানরর কানে ১৬৪ 

ধারায় জিােিক্তি দেে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/04/972442
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/04/972442
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5 4 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 25 years Murdered 
& 
Dowry 

Husband 
& 
Family 
member 

Rural পর্ৌতুা নল পেভে গৃহিধূভা বনর্ যলতন াভর 

হতযলর অবেভর্লগ কথমম লভরল, ৪ নভেম্বর 

২০২০) 

স্ত্রীর মুবি দিগম (২০)কানে শ্বশুরিাবড় দথনক 

দ ৌতুক এনে দেওয়ার োবি জাবেনয়বেনলে স্বামী 

ইয়াইে আলী (২৫) বিনয় কনরে। বকন্তু স্ত্রী স্বামীর 

োবি অেু ায়ী দ ৌতুক এনে বেনত পানরেবে। এনত 

বক্ষপ্ত হনয় স্বামী তা েঁনক বে যাতে কনরে। ওই 

বে যাতনে বতবে মারা দগনেে িনল অব ন াগ 

পাওয়া দগনে।মামলার এজাহার, পুবলশ সূনে 

জাো দগনে, প্রায় এক িের আনগ মুবিনক একই 

গ্রানমর ইয়াইে আলী (২৫) বিনয় কনরে। ইয়াইে 

দিকার বেনলে। বিনয়র পর দথনক দ ৌতুনকর 

োবিনত বতবেসহ তা েঁর পবরিানরর দলাকজে প্রায়ই 

মুবির ওপর শারীবরক ও মােবসক বে যাতে 

চালানতে।  গত দরািিারও মুবিনক মারধর 

কনরে। এনত মুবি অসুস্থ হনয় পনড়ে। মিলিার 

ইয়াইে ও মুবির িািার িাবড়র দলাকজে তা েঁনক 

প্রথনম উপনজলা স্বাস্থয কমনপ্লনের জরুবর 

বি ানগর বচবকৎসনকর কানে বেনয়  াে। অিস্থার 

অিেবত ঘটায় দসখাে দথনক বসনলনটর এম এ ক্তজ 

ওসমােী দমবিনকল কনলজ হাসপাতানল দেওয়ার 

পনথ রাত আটটার বেনক বতবে মারা  াে। খির 

দপনয় রানতই কুলাউড়া সানকযনলর অবতবরি 

পুবলশ সুপার সানেক কাওোর েস্তগীর ও 

কুলাউড়া থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওবস) 

ইয়ারনেৌস হাসাে ঘটোস্থল পবরেশ যে কনরে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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6 4 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 
 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ব্রাহ্মণবামড়য়ায় স্ত্রী খুন, স্বামী পলাত্ে ( 

বাাংলাকেশ প্রমত্মেন, ৪ নভেম্বর ২০২০) 

পাশরবাশরক কলঞ্জহর মজঞ্জর মেলবার সন্ধ্যায় 

ব্রাহ্মণবাশড়য়ার নবীনগঞ্জর স্বামীর হাঞ্জত স্ত্রী খুঞ্জনর 

অশিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জে। শনহত সুশমর পশরবাঞ্জরর 

অশিঞ্জ াগ শপষ্টটঞ্জয় শ্বাসরুে কঞ্জর এই 

হতযাকাঞ্জের ঘটনা ঘটাঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে।  শনহত সুশমর 

পশরবার জানায়, েইু বের আঞ্জগ সুশম (২০) মক 

শবঞ্জয় কঞ্জরন প্রবাসী জয়নাল শময়া। তাঞ্জের এক 

বেঞ্জরর একষ্টট পুত্র সন্তান রঞ্জয়ঞ্জে। মমাবাইল 

মিাঞ্জন পুরুষ মলাঞ্জকর সাঞ্জে তার স্ত্রী সুশম মবগম 

কো বঞ্জলন, এমন অশিঞ্জ াগ এঞ্জন মবধড়ক 

শপটুশন শনঞ্জয় সুশমর হাঞ্জত োকা মমাবাইল মসট 

মিঞ্জে মিঞ্জল জয়নাল। মেলবার সন্ধ্যায় রান্না 

করা শনঞ্জয় কো কাটাকাষ্টটর মজর ধঞ্জর প্রচেিাঞ্জব 

মপটায়।  

সুশম জ্ঞান হারাঞ্জল জয়নাঞ্জলর পশরবাঞ্জরর 

মলাকজন তাঞ্জক নবীনগর উপঞ্জজলা স্বাস্থয 

কমপ্লঞ্জে শনঞ্জয় আসঞ্জল কতযবযরত শচশকৎসক মতৃ 

মঘাষণা কঞ্জর।  

নবীনগর োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা আশমনুর 

রশিে জানান, পুশলি লাি উোর কঞ্জর 

ময়নাতেঞ্জন্তর জনয মজলা সের হাসপাতাঞ্জলর 

মঞ্জগ য মপ্ররণ কঞ্জরঞ্জে। তেন্ত সাঞ্জপঞ্জক্ষ প্রঞ্জয়াজনীয় 

বযবস্থা মনয়া হঞ্জব। 

 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/04/583803
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7 4 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

3 Nov 20 Police 
Case 

Femle Housewife 16 years Not 
available 

Murdered Husband Rural র্ভ লভর গৃহিধূভা েুবিভে হতযলর 

অবেভর্লগ কথমম লভরল, ৪ নভেম্বর ২০২০) 

 নশানরর ক্তেকরগাো উপনজলায় পুতুল োস 

 (১৬) োনম এক গৃহিধূনক আগুনে পুবড়নয় 

হতযার অব ন াগ পাওয়া দগনে। প্রবতনিশীরা 

জাোে, মিলিার রাত ১২টার বেনক প্রেীপ ও 

তা েঁর স্ত্রী পুতুনলর েগড়া শুরু হয়। গ ীর রানত 

তা েঁনের বচৎকার শুনে প্রবতনিশীরা িাইনর এনস 

ঘনরর মনধয আগুে জ্বলনত দেনখে। এ সময় তা েঁরা 

তা েঁনের উদ্ধার কনর ক্তেকরগাো স্বাস্থয কমনপ্লনে 

 বতয কনরে। খির দপনয় পুবলশ উপনজলা স্বাস্থয 

কমনপ্লনে এনস উিত বচবকৎসার জেয তা েঁনের 

 নশার দজোনরল হাসপাতানল বেনয়  ায়। 

অিস্থার অিেবত হওয়ায় পুতুলনক আজ ঢাকায় 

পাঠানো হক্তিল। বকন্তু ঢাকায় দেওয়ার পনথ তা েঁর 

মৃতুয হয়। পনর পুবলশ লাশ উদ্ধার কনর 

ময়োতেনন্তর জেয  নশার দজোনরল 

হাসপাতানলর মনগ য পাঠায়। ক্তেকরগাো থাোর 

 ারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওবস) আিেুর রাজ্জাক 

িনলে, বেহত পুতুনলর মা পুষ্প রােী োস তা েঁর 

জামাতা প্রেীনপর বিরুনদ্ধ হতযা মামলা োনয়নরর 

প্রস্তুবত বেনিে। প্রেীপ পুবলশ দহোজনত 

বচবকৎসাধীে। 

8 3 Nov 20 
 
kaler 
kantho 
 
 

2 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered Husband Urban গৃহিধূর রহসযজনা মৃতুয, স্বলমী 

ালরলগলভর কালভরর ান্ঠ,   নভেম্বর ২০২০) 

সুোমগনের োতনক বসনমন্ট েযাক্টরী ৪েম্বর 

আিাবসক এলাকায় বলমা আিার (২০) োনমর 

এক গৃহিধূর ো েঁস লাগানো মৃতনেহ উদ্ধার 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%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%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%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%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
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972074
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972074
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কনরনে পুবলশ। দসামিার রানত পুবলশ গৃহিধূর 

েুলন্ত লাশ উদ্ধার কনর সুোমগে মনগ য দপ্ররে 

কনরনে। বলমার আিার বসনমন্ট েযাক্টরীর শ্রবমক 

শাহনেওয়াজ শাহীনের স্ত্রী। এ ঘট্োয় শাহীেনক 

আটক কনর মিলিার সুোমগে কারাগানর 

পাঠানো হনয়নে। বলমার স্বামী শাহীে জাোয়, 

দসামিার রাত আটটায় প্রথম স্ত্রীর সন্তানের সানথ 

দমািাইনল কথা িলা বেনয় বলমার সানথ তার 

েগড়া হয়। এরপরই বলমা িাথরুনম েরজা িন্ধ 

কনর দলাহার পাইনপর সনি গলায় ওড়ো দপেঁবেনয় 

আত্মহতযা কনর।  থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতয (ওবস) 

দশখ োক্তজম উক্তিে িনলে, এ ঘটোয় বেহত 

বলমার িািা আিার দহানসে িােী হনয় দমনয়র 

স্বামী শাহীনের বিরুনদ্ধ আত্মহতযার প্রনরাচোর 

মামলা োনয়র কনরনেে। 

9 3 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

4 Dec 20 
 
Case file 
 
3 Nov 20 

Police 
ase 

Female Housewife Not 
available 

16 years Raped Nephew Rural দনায়াখালীকত্ মামমকে ধর্ যকণ  অমভক াগ 

ভাগকন দেেত্া  ( বাাংলাকেশ প্রমত্মেন,    

নভেম্বর ২০২০) 

মনায়াখালীর মবগমগঞ্জে আপন মাশমঞ্জক ধষ যঞ্জণর 

অশিঞ্জ াঞ্জগ শকঞ্জিার িাগঞ্জনঞ্জক মেিতার কঞ্জরঞ্জে 

পুশলি।  মেিতার শকঞ্জিাঞ্জরর নাম নাজমুল 

আলম মসাহান (১৬)। মস উপঞ্জজলার 

মসানাইমুড়ীর কাইয়া োঞ্জমর পাঞ্জটায়ারী বাশড়র 

প্রবাসী মমা. মমারঞ্জিে আলঞ্জমর মেঞ্জল এবাং 

মচৌমহুনী মেন মমাহন উচ্চ শবেযালঞ্জয়র নবম 

মেশণর োত্র।  পুশলি ও িুক্তঞ্জিাগীর পশরবার সূঞ্জত্র 

জানা  ায়, গৃহবধূ গত বেঞ্জরর ৪ শিঞ্জসম্বর ৮ নম্বর 

ওয়াঞ্জিযর হাজীপুর এলাকায় বড় ননঞ্জের িাড়া 

বাসায় মবড়াঞ্জত আঞ্জসন। ওই সময় িাগঞ্জন 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583525
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583525
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মসাহান তাঞ্জক বাসায় একা মপঞ্জয় ধষ যণ কঞ্জর। পঞ্জর 

শতশন অন্তঃসত্ত্বা হঞ্জয় পঞ্জড়ন। এ ঘটনায় মেলবার 

সকাঞ্জল িুক্তঞ্জিাগী গৃহবধূ মবগমগে োনায় 

অশি ুক্ত মসাহাঞ্জনর শবরুঞ্জে নারী ও শিশু 

শন যাতন েমন আইঞ্জন মামলা োঞ্জয়র কঞ্জরন। 

অশি ুক্ত মসাহান গৃহবধূর আপন বড় ননঞ্জের 

মেঞ্জল। ওই নারীর আঞ্জরা একষ্টট সন্তান রঞ্জয়ঞ্জে। 

তার স্বামী মসৌশে প্রবাসী। শবষয়ষ্টট শনজিত কঞ্জর 

মবগমগে োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওশস) 

কামরুজ্জামান শসকোর জানান, িুক্তঞ্জিাগী 

গৃহবধূর মামলার আঞ্জলাঞ্জক আসাশমঞ্জক মেিতার 

কঞ্জর শবচাশরক আোলঞ্জতর মাধযঞ্জম কারাগাঞ্জর 

পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে। এ ঘটনার তেন্ত চলঞ্জে। 

10 3 Nov 20 
 
Kaler 
Kantha 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 50 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Ex-
husband 

Rural বিভেলস য পেওেল স্ত্রীভা াুবেভে জখম, স্বলমী 

লটা  কালভরর ান্ঠ, ২ নভেম্বর ২০২০) 

 নশানরর শাশ যা উপনজলার ো ারনে রওশোরা 

 (৫০) োনম এক গৃহিধূনক ধারাল অস্ত্র বেনয় 

কুবপনয় জখম কনরনে প্রািে স্বামী আনোয়ারুল 

ইসলাম। গুরুতর জখম অিস্থায় খুলো 

দমবিকযাল কনলজ হাসপাতানল মৃতুযর সনি 

পাো লড়নে ওই গৃহিধূ। স্থােীয়রা জাোে, 

আনোয়ারুল দপশায় একজে মােক িযিসায়ী 

এিং রওশোরার প্রািে স্বামী। অনেকবেে আনগ 

তানের েুজোর মনধয বিন াস য হনয়  ায়। েীঘ যবেে 

ধনর তানের মনধয দকানো দ াগান াগ বেল ো। 

েতুে কনর স্ত্রীনক আিারও বেনর দপনত বকেুবেে 

 ািৎ রওশোরার িাবড়র আনশপানশ ঘুরানেরা 

করা এিং তানক বিব ি ানি হুমবক ধামবক প্রোে 

করবেল আনোয়ারুল। রওশোরা আনোয়ারুনলর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972107
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972107
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োোবিধ চাপ দথনক িা েঁচনত থাোয় অব ন াগ 

করার জেয ঘটোর বেে দ নত চাইনল দস বিষয়টট 

আেঁচ কনর দেনল। দকৌশনল আনোয়ারুল ধারাল 

অস্ত্র বেনয় আনগই রওশোরার িাবড়র দ তর 

প্রনিশ কনর পাবলনয় থানক। বকেুক্ষে পনর 

রওশোরা িাবড়নত ঢুকনলই অতবকযত হামলা কনর 

শরীনরর বিব ি স্থানে কুবপনয় রিাি জখম 

কনর।  এ িযাপানর শাশ যা থাোয় একটট মামলা 

োনয়র করা হনয়নে।  

11 2 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

2  Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Family 
member 

Rural েুাুভর অন্তঃসত্ত্বল গৃহিধূর রল , স্বলমী-

 লশুবি লটা কথমম লভরল, ২ নভেম্বর 

২০২০) 

পািোর আটঘবরয়া উপনজলা সেনরর কিকপুর 

গ্রানমর একটট পকুুর দথনক আজ দসামিার 

সকানল পুবলশ এক গৃহিধূ আনমো খাতুে (২৫) 

লাশ উদ্ধার কনরনে। বতবে আট মানসর অন্তঃসত্ত্বা 

বেনলে। বেহত গৃহিধূর পবরিানরর োবি, 

পাবরিাবরক কলনহর দজর ধনর তা েঁনক হতযার পর 

পুকুনর দেনল রাখা হনয়বেল। স্থােীয় দলাকজে ও 

বেহত গৃহিধূর পবরিানরর সেসযনের সনি কথা 

িনল জাো দগনে, প্রায় পা েঁচ িের আনগ জাবহনের 

সনি তা েঁর বিনয় হয়। তা েঁনের সংসানর চার িের 

িয়সী একটট কেযাসন্তাে আনে। বতবে আট 

মানসর অন্তঃসত্ত্বা বেনলে। পাবরিাবরক খুেঁটটোটট 

বিষয় বেনয় স্বামী ও শাশুবড় তা েঁনক প্রায়ই মারবপট 

করনতে। এ বেনয় গ্রানম কনয়কিার সাবলস 

বিঠকও হনয়নে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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আনমোর মা মক্তজযো খাতুনের অব ন াগ, দিশ 

বকেুবেে ধনরই মা-নেনল তা েঁর দমনয়নক সহয 

করনত পারবেনলে ো। বকেু হনলই গাবলগালাজ ও 

মারবপট করনতে। আনমোর স্বামী আিার বিনয় 

করনিে িলনতে। মা-নেনল বমনল তা েঁর দমনয়নক 

হতযা কনর পকুুনর দেনল  

প্রাথবমক ানি ধারো করা হনি, তােঁনক বপটটনয় 

হতযার পর পকুুনর দেনল রাখা হনয়বেল। এ 

ঘটোয় বেহত গৃহিধূর স্বামী ও শাশুবড়নক আটক 

কনর ক্তজজ্ঞাসািাে করা হনি। গৃহিধূর মা িােী 

হনয় মামলা করনিে িনল জাবেনয়নেে। মামলা 

হনল আইেগত িযিস্থা দেওয়া হনি। 

12 2 Nov 20 
 kaler 
Kantho 

31 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 32 years Not 
available 

Raped Uncle Rural চলচলশ্বশুভরর রলরসলর ব ালর থিলসীর স্ত্রী 

 কালভরর ান্ঠ, ২ নভেম্বর ২০২০) 

ময়মেবসংনহর ঈশ্বরগে উপনজলার এক 

প্রিাসীর স্ত্রী (৩২) চাচাশ্বশুর কতৃযক ধষ যনের 

বশকার হনয়নেে। মামলার বিিরনে ওই োরী 

অব ন াগ কনরে, তােঁর স্বামী কম যসূনে বতে 

িের ধনর দসৌবে আরনি অিস্থাে করনেে। 

অেযবেনক বতবে েুই সন্তাে বেনয় িৃদ্ধ শ্বশুর-

শাশুবড়র সানথ স্বামীর িাবড়নত িসিাস 

কনরে। সম্প্রবত প্রবতনিশী চাচাশ্বশুর মক্তজিুর 

রহমাে তানক দেনখ অনশা ে ইবিত করার 

পাশপাবশ অশালীে কথািাতযা িলনতে। বতবে 

এসি বিষয় িাবড়র দলাকজেনক জাবেনয় 

প্রবতকার োবি কনরে। িাবড়র দলাকজে 

মক্তজিুরনক এসি করনত িারে কনর দেে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/02/971648
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গত শুক্রিার রাত ১০টার বেনক দসৌবে আরি 

দথনক স্বামী তা েঁনক দোে কনর। বকন্তু ঘনর 

মুনঠানোনের দেটওয়াকয সমসযা করায় গৃহিধূ 

েরজা খুনল ঘনরর োওয়ায় িনস স্বামীর সানথ 

কথা িলনত থানকে। হঠাৎ মক্তজিুর রহমাে 

বেঃশনে এনস দপেে দথনক জাপনট ধনর 

পা েঁজানকালা কনর গৃহিধূনক একটট বেজযে 

স্থানে বেনয় ধষ যে কনর চনল  াে। িাবড়নত 

বেনর বতবে শ্বশুর ও বেনজর িািানক ঘটোটট 

জাোে। ঈশ্বরগে থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

 (ওবস) জাোে, স্বাস্থয পরীক্ষার জেয ধবষ যতানক 

দসামিার ময়মেবসংহ দমবিকযাল কনলজ 

হাসপাতানল েনরেবসক বি ানগ পাঠানো 

হনয়নে। অেযবেনক অব  ুি ধষ যকনক ধরার 

দচষ্টা চলনে। 
13 1 Nov 20 

 
Prothom 
Alo 

Case file 
1 Nov 2o 

Case file 
to Court 

Female Housewife 40 years 53 yers Forced 
abortion 
& 
Dowry 

Husband Rural গেযেলভতর অবেভর্লভগ স্বলমীর বিরুভে 

মলমরল কথমম লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

বপনরাজপুনরর মঠিাবড়য়া উপনজলায় 

গ যপানতর অব ন ানগ স্বামীর বিরুনদ্ধ মামলা 

কনরনেে স্ত্রী।  ওই োরীর োম রুমা দিগম 

 (৪০)। বতবে মঠিাবড়য়া আোলনতর এক 

আইেজীিীর সহকারী বহনসনি কাজ কনরে। 

তা েঁর স্বামী হনলে রবেকুল ইসলাম (৫৩)। 

বতবে সানিক পুবলশ কেনেিল। তা েঁর িাবড় 

িবরশাল েগরীর বিমােিির থাোর চন্দ্রপাড়া 

গ্রানম। অব ন াগটট আমনল বেনয় আোলনতর 

বিচারক আল েয়সাল মঠিাবড়য়া থাোর 

 ারপ্রাপ্ত কম যকতযানক (ওবস) আইোেুগ 

িযিস্থা বেনত বেনেযশ বেনয়নেে। মামলার 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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এজাহার সূে জাোয়, রবেকুল ইসলাম এক 

িের আনগ মঠিাবড়য়া থাোয় কম যরত থাকার 

সময় রুমা দিগমনক বিনয় কনরে। বিনয়র 

বকেুবেে পর দথনক রুমানক দ ৌতুনকর জেয 

চাপ বেনত থানকে রবেকুল। একপ যানয় রুমা 

অন্তঃসত্ত্বা হনয় পনড়ে। জলুাই মানস একটট 

বিবেনক রুমানক দজার কনর গ যপাত করাে 

রবেকুল। মঠিাবড়য়া থাোর  ারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওবস) এ দজি এম মাসুেুজ্জামাে 

িনলে, আোলনতর আনেনশর দকানো কবপ 

বতবে হানত পােবে। দসটা দপনল আইবে 

িযিস্থা দেওয়া হনি। 

14 1 Nov 2o 
 
Prothom 
Alo 

31 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered Husband Rural মলবনিযলভগ পথবমালর েবি, থবতিলে 

ারলে স্ত্রীভা হতযলর অবেভর্লগ কথমম 

লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

পািোর ঈশ্বরেী উপনজলার আওতাপাড়া 

গ্রানম গতকাল শবেিার রানত স্বামী তা েঁর স্ত্রী 

ঐশী খাতুে (২০) দক বপটটনয় হতযা কনরনেে 

িনল অব ন াগ পাওয়া দগনে।  স্থােীয় 

দলাকজে ও দমনয়টটর পবরিানরর সেসযনের 

সনি কথা িনল জাো দগনে, ২০১৯ সানলর 

জােুয়াবর মানস জাবহনের সনি তা েঁর বিনয় 

হয়। বিনয়র সময় ঐশীর পবরিার বতে লাখ 

টাকা দ ৌতুক দেয়। পনর আরও বকেু টাকা 

দ ৌতুক োবি কনরে জাবহে। এ বেনয় স্বামী-

স্ত্রীর মনধয েগড়া-বিিাে হয়। এর মনধয 

জাবহে পরকীয়ায় জবড়নয় পনড়ে। বেনজর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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মাবেিযানগ জাবহে ওই োরীর েবি রানখে। এর 

প্রবতিাে কনরে ঐশী। এ বেনয় েুবেে ধনর 

তা েঁনের োম্পতয কলহ চরম আকার ধারে 

কনর। ঐশীর মা শাহাোরা দিগনমর  াষয, 

জাবহনের পরকীয়ার বিষয়টট ঐশী তা েঁনের 

জাবেনয়বেনলে। গতকাল বিনকনল ঐশীনক 

গাবলগালাজ কনর িাবড় দথনক দির কনর দেে 

জাবহে। খির দপনয় ঐশীর মা দমনয়নক 

আেনত দলাক পাঠাে। বকন্তু তা েঁনক আসনত 

দেওয়া হয়বে। ঐশীর পবরিারনক দোে বেনয় 

জাোনো হয়, তােঁনের দমনয় আত্মহতযা 

কনরনেে। খির দপনয় তা েঁরা দমনয়র 

শ্বশুরিাবড়নত বগনয় দমনয়নক অনচতে 

অিস্থায় পাে। পনর তা েঁনক উদ্ধার কনর পািো 

দজোনরল হাসপাতানল বেনয় দগনল 

বচবকৎসনকরা মৃত দঘাষো কনরে। 

কািাজবড়ত কনে ঐশীর মা িনলে, ‘জাবহে 

আমার দমনয়নক খুে করনে। আবম বিচার 

চাই।’ 

এ বিষনয় ঈশ্বরেী থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

 (ওবস) দশখ োবসর উক্তিে িনলে, খির দপনয় 

মৃতনেহ উদ্ধার কনর ময়োতেন্তর জেয 

পািো দজোনরল হাসপাতানলর মনগ য পাঠানো 

হনয়নে। গৃহিধূর মা িােী হনয় জাবহে ও তা েঁর 

পবরিানরর েুই সেসযনক আসাবম কনর একটট 

হতযা মামলা কনরনেে। আসাবমরা পলাতক। 

তা েঁনের ধরনত অব  াে চালানো হনি। 



 

Article 

 
“I Sleep in My Own Deathbed” -  Violence against Women and Girls in Bangladesh: Barriers to Legal Recourse and Support ( Human 

Rights Watch, USA, October 2020) 

 

"আমম আমা  মনকজ  মৃতু্যশ যায়  ঘমুাই" ( Bangla Summery of report, Human Rights Watch, USA, October 2020) 

 

 

The 65-page report, “‘I Sleep in My Own Deathbed’: Violence against Women and Girls in Bangladesh,” draws on 50 interviews to document the 

obstacles to realizing the government’s goal of a society without violence against women and children. Human Rights Watch found that despite 

some important advances, the government response remains deeply inadequate, barriers to reporting assault or seeking legal recourse are 

frequently insurmountable, and services for survivors are in short supply. 

 

“The uptick in violence against women and girls during the Covid-19 pandemic, as well as recent protests against sexual violence, are a 

bellwether to the Bangladesh government that urgent structural reform is needed,” said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights 

Watch. “The government should take concrete action by creating accessible shelters across the country, ensuring access to legal aid, and 

removing obstacles to reporting violence and obtaining justice.” 

 
Human Rights Watch interviewed 29 women from six of the eight divisions of Bangladesh who were survivors of gender-based violence, 

including acid attacks. The government has made addressing acid violence a priority, but these cases shed light on the underlying systemic 

barriers that still prevent even these survivors from gaining legal recourse and protection. We additionally reviewed case files and interviewed 

women’s rights activists, lawyers, and academics working on acid violence, violence against women and girls, and legal reform in Bangladesh. 

 

Coping with domestic violence: women's voices in Bangladesh (By Marc van der Putten and Amee Nur-E-Jannat, Journal of Health 

Research, Nov 2020) 

 

Domestic violence makes women in families and societies captive, whether through physical, financial, psychological or social abuse or any 

combination of these. Although having a life free of violence is a basic human right, 30% of women globally have experienced violence at home. 

In South Asia, the percentage is 50%, with Bangladesh showing a staggering prevalence of 87% of women facing domestic violence despite 

existing protective policies and laws in place [1]. Women experiencing domestic violence face both short and long-term physical, psychological, 

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/bangladesh1020_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/1020Bangladesh_SumRecs_Bangla.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JHR-02-2020-0026/full/pdf?title=coping-with-domestic-violence-womens-voices-in-bangladesh


and social consequences impacting their health and well-being. The precursors and effects of domestic violence against women in South Asian 

societies are well-documented [212]. 

The literature offers a variety of theories concerning domestic violence against women. In the context of this study, the social learning theory, the 

family systems theory and the feminist theory were informative. The “social learning theory” presumes that abusive or violent behavior is learned 

throughout childhood experience; the “family systems theory” looks at the functioning and interactions of the entire extended family who tend to 

blame the victim; and the “feminist theory” argues that a patriarchal society supports male power, female submission, and inequities that lead to 

violence against women [13]. 

From a socio-cultural perspective, deep-rooted patriarchy in Bangladesh places women as subservient under male domination and is commonly 

reflected through violence against them. Domestic violence is attributed to the husband's and in-laws' desire to control behavior and reassert their 

authority when challenged. Moreover, violence against women is often considered legitimate by the community [3]. 

The constitution of Bangladesh guarantees equal rights for men and women in all spheres of state and public life. Bangladesh also signed the 

“Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” in 1984. The dowry was banned by the 1980 “Dowry 

Prohibition Act”, the 2000 “Nari-O-ShishuNirjatan Daman Ain (law against domestic violence against women and children)”, the 2000 “Acid 

Crime Prevention Act”, the 2010 “Family Violence Prevention and Protection Act” and the 2011 “National Women Policy” were passed to 

protect women [5]. However, the common practice to this day of abusing and harming women in Bangladesh does not reflect a commitment to 

enforce the protection of women's rights. 

 

Notwithstanding deep-rooted abuse, women in Bangladesh often seem to cope despite the negative impact of the abuse they have experienced. 

Studies adopting an emic perspective of victimized women in dominant patriarchal South Asian societies are scarce. In the context of various 

conceptualizations on domestic violence against women, the question was, where is the voice of women in this debate? It was unclear how 

Bangladeshi women coped with domestic violence and this was deemed a void worth exploring. 
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1 7 Nov 20 
 
Samakal 

6 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 12 
years 

21 years Raped Neighbor Rural দগায়ালকে মশশু ধর্ যকণ  

অমভক াগ কসমালর   নভেম্বর ২০২০) 

রাজবাড়ীর মগায়ালঞ্জে ১২ বের বয়সী এক 

শিশু ধষ যঞ্জণর শিকার হঞ্জয়ঞ্জে বঞ্জল অশিঞ্জ াগ 

পাওয়া মগঞ্জে।   

মামলার এজাহার সঞূ্জত্র জানা  ায়, ধষ যঞ্জণর 

শিকার মমঞ্জয়ষ্টটর বাবা শেনমজঞু্জরর কাজ 

কঞ্জরন। কাঞ্জজর কারঞ্জণ শুিবার শতশন 

বাশড়র বাইঞ্জর শেঞ্জলন। শিশুষ্টটর মা-ও গবাশে 

পশুর জনয মাঞ্জে ঘাস কাটঞ্জত  ান। শবঞ্জকঞ্জল 

শিশুষ্টট বাশড়ঞ্জত একাই শেল। এ সুঞ্জ াঞ্জগ 

অশি ুক্ত রশিক মিখ (২১)তাঞ্জের ঘঞ্জর ঢুঞ্জক 

শিশুষ্টটঞ্জক মজারপূব যক ধষ যণ কঞ্জরন। এক 

প যাঞ্জয় শিশুষ্টটর বাবা বাশড়ঞ্জত এঞ্জস মমঞ্জয়র 

নাম ধঞ্জর িাকঞ্জল অশি ুক্ত রশিক মিখ 

েরজা খুঞ্জল মেৌঞ্জড় পাশলঞ্জয়  ান। 

মগায়ালে ঘাট োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(ওশস) জানান,  অশি ুক্তঞ্জক মেপ্তাঞ্জরর মচিা 

অবযাহত আঞ্জে। 
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2 7 Nov 20 
 
Samakal 

6 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

28 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural সু্কলছাত্রী  শ্লীলত্াহামন  অমভক াকগ 

 ুবে দেপ্তা  কসমালর,   নভেম্বর 

২০২০) 

শপঞ্জরাজপঞু্জরর িােশরয়ায় পঞ্চম মেশণর এক 

োত্রীর শ্লীলতাহাশনর অশিঞ্জ াঞ্জগ ইসমাইল 

মাতুব্বর (২৮) নাঞ্জমর এক  ুবকঞ্জক মেপ্তার 

কঞ্জরঞ্জে োনা পুশলি। পুশলি সূঞ্জত্র জানা 

মগঞ্জে, বাশড়ঞ্জত মমহমান আসায় শুিবার 

সকাল সাঞ্জড় নয়টার শেঞ্জক শন যাতঞ্জনর শিকার 

মমঞ্জয়ষ্টটর মা তাঞ্জক স্থানীয় জশুনয়া বাজাঞ্জর 

তার োোর কাঞ্জে পােন। পঞ্জর োো একষ্টট 

মুরশগ শকঞ্জন শেঞ্জয় মমঞ্জয়ষ্টটঞ্জক বাশড়ঞ্জত ম ঞ্জত 

বঞ্জলন। মমঞ্জয়ষ্টট স্থানীয় আলমগীর আকঞ্জনর 

সুপারী বাগাঞ্জনর সামঞ্জনর সড়ঞ্জক মপৌৌঁেঞ্জল 

বখাঞ্জট ইসমাইল মাতুব্বর মমঞ্জয়ষ্টটর পেঞ্জরাধ 

কঞ্জর তার শ্লীলতাহাশন কঞ্জর। এসময় 

মমঞ্জয়ষ্টটর শচৎকাঞ্জর প্রশতঞ্জবিীরা েুঞ্জট এঞ্জল 

ইসমাইল ঘটনাস্থল তযাগ কঞ্জরন।  

িােশরয়া োনার ওশস ( তেন্ত) মমা. মমঞ্জহশে 

হাসান জানান, শন যাশতত মমঞ্জয়ষ্টটর মা বােী 

হঞ্জয় ইসমাইল মাতুব্বরসহ ১১ জনঞ্জক 

আসাশম কঞ্জর শুিবার রাঞ্জত নারী ও শিশু 

শন যাতন েমন আইঞ্জন িােশরয়া োনায় 

মামলা োঞ্জয়র কঞ্জরঞ্জেন। পশুলি এ মামলার 

প্রধান আসাশম ইসমাইল মাতুব্বরঞ্জক মেপ্তার 

কঞ্জর িশনবার সকাঞ্জল আোলঞ্জতর মাধযঞ্জম 

শপঞ্জরাজপুর মজল হাজঞ্জত পাষ্টেঞ্জয়ঞ্জে।   

 

https://samakal.com/whole-country/article/201142627/%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%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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://samakal.com/whole-country/article/201142627/%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%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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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3 7 Nov 20 
 
Samakal 

31 Oct 20 Police 
Case 

Femle Student Not 
availab
le 

Not 
available 

Raped Doctor Rural মচমেৎসকে  োকছ মগকয় ধর্ যকণ  মশো  

মাদ্রাসাছাত্রী (সমোল, ৭ নভেম্বর ২০২০) 

খুলনার বষ্টটয়াঘাটা উপঞ্জজলায় মাদ্রাসাোত্রী 

ধষ যণ মামলায় এক হাতুঞ্জড় শচশকৎসকঞ্জক 

মেপ্তার কঞ্জরঞ্জে র যাব।  খুলনার বষ্টটয়াঘাটা 

উপঞ্জজলায় হাতুঞ্জড় শচশকৎসঞ্জকর কাঞ্জে শগঞ্জয় 

ধষ যঞ্জণর শিকার হঞ্জয়ঞ্জে এক মাদ্রাসাোত্রী। এ 

ঘটনায় অশি ুক্ত শচশকৎসক সেয় িীলঞ্জক 

মেপ্তার কঞ্জরঞ্জেন র যাব-৬-এর সেসযরা। 

শুিবার সকাঞ্জল সাতক্ষীরার আিাশুনী 

উপঞ্জজলার গাইয়াখালী োম মেঞ্জক তাঞ্জক 

মেপ্তার করা হয়। র যাব জানায়, গত ৩১ 

অঞ্জটাবর সেয় িীঞ্জলর কাঞ্জে শচশকৎসা শনঞ্জত 

 ায় িুক্তঞ্জিাগী োত্রী ও তার মা। এ সময় 

মমঞ্জয়ষ্টটঞ্জক মচতনানািক ওষুধ খাইঞ্জয় ধষ যণ 

কঞ্জর সেয়। এ ঘটনায় ১ নঞ্জিম্বর িুক্তঞ্জিাগীর 

মা বষ্টটয়াঘাটা োনায় মামলা কঞ্জরন।  

4 7 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

4 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 9 years 40 years Raped Neighbor Rural ঘুঘু পামখ ধক  দেওয়া  প্রকলাভন 

দেমখকয়... (োকল  েণ্ঠ, ৭ নভেম্বর 

২০২০) 

আলমিাোয় ঘুঘু পাশখ ধঞ্জর মেওয়ার 

প্রঞ্জলািন মেশখঞ্জয় প্রবাসীর ৯ বেঞ্জরর 

শিশুকনযাঞ্জক ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জে 

োঞ্জমর ঘরজামাই মসাঞ্জহল মহাঞ্জসঞ্জনর (৪০) 

শবরুঞ্জে।  জানা  ায়, চুয়ািাো মজলার প্রবাস 

রশিকুল ইসলাঞ্জমর ৯ বেঞ্জরর শিশুকনযা গত 

৪ নঞ্জিম্বর শবঞ্জকঞ্জল শনজ বাশড়র পাঞ্জির 

বাগাঞ্জন মখলশেল। মস সময় একই োঞ্জমর 

https://samakal.com/whole-country/article/201142567/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%97%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201142567/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%97%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/07/973368
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/07/973368
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ঘরজামাই মসাঞ্জহল মহাঞ্জসন তাঞ্জক ঘুঘু পাশখ 

ধঞ্জর মেওয়ার প্রঞ্জলািন মেশখঞ্জয় এক শবধবার 

িূনয বাশড়ঞ্জত শনঞ্জয় ধষ যণ কঞ্জর। ধষ যণ মিঞ্জষ 

রক্তাক্ত শিশুকনযাঞ্জক চকঞ্জলট শকনঞ্জত হাঞ্জত 

৪ টাকা ধশরঞ্জয় মেওয়া হয়। এ ঘটনায় 

শিশুষ্টটর চাচা বােী হঞ্জয় ৭ নঞ্জিম্বর িশনবার 

েুপুঞ্জর আলমিাো োনায় শলশখত অশিঞ্জ াগ 

কঞ্জরঞ্জেন। আলমিাো োনার ওশস 

আলমগীর কবীর জানান, অশি ুক্তঞ্জক 

মেপ্তাঞ্জরর মচিা চলঞ্জে। 

5 7 Nov 20 
 
Prothom Alo 

15 Aug 
20 

Police 
Case 

Male Child 10 
years 

11 years Murdered Neighbor Urban মশশুকে হত্যা েক  লাশ ভামসকয় দেয় 

আক ে মশশু কথমম লভরল,   

নভেম্বর ২০২০) 

েুজঞ্জনর বাসা পািাপাশি। বয়ঞ্জস এক 

বেঞ্জরর মোট–বড়। মখলার সাশে তারা। 

কটূজক্ত করায় একশেন মখলার একপ যাঞ্জয় 

মমা. িাওনঞ্জক (১০) গলা ষ্টটঞ্জপ হতযা কঞ্জর 

তারই বনু্ধ্ ১১ বের বয়সী আঞ্জরক শিশু। 

আোলত সূঞ্জত্র জানা মগঞ্জে, শিশুষ্টট 

জবানবজেঞ্জত জানায়, গত ১৫ আগস্ট 

শবঞ্জকঞ্জল নগঞ্জরর ইশপঞ্জজি োনার 

আকমল আলী মরাঞ্জির মজঞ্জল 

পাড়াসাংলি মবশড়বা েঁঞ্জধর ওপর মখলা 

করশেল ওই েুই শিশু। মখলা শনঞ্জয় 

েুজঞ্জনর মঞ্জধয ঝগড়া হয়। তখন শিশু 

িাওন তাঞ্জক ‘মুঞ্জো’ বঞ্জল গাশল মেয়। এর 

আঞ্জগও তাঞ্জক এই গাশল শেত। মসশেন 

কু্ষব্ধ হঞ্জয় িাওঞ্জনর গলা ষ্টটঞ্জপ ধঞ্জর 

শিশুষ্টট। শকেুক্ষণ পর তার মকাঞ্জনা 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
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সাড়ািব্দ না মপঞ্জয় মবশড়বা েঁঞ্জধর পাঞ্জি 

সাগঞ্জর লািষ্টট মটঞ্জন শনঞ্জয় মিঞ্জল মেয়। 

লািষ্টট পাশনঞ্জত িাসার পর মস বাসায় 

চঞ্জল আঞ্জস। 

িাওঞ্জনর বাবা আবেুর রশহম প্রেম 

আঞ্জলাঞ্জক বঞ্জলন, আর মকাঞ্জনা শিশু  াঞ্জত 

এিাঞ্জব প্রাণ না হারায়, মা–বাবার সতকয 

হওয়া উশচত। লািষ্টট উোঞ্জরর পর তােঁরাও 

ধারণা কঞ্জরশেঞ্জলন, পাশনঞ্জত পঞ্জড় মারা 

মগঞ্জে তােঁর মেঞ্জল। শকন্তু ময়নাতেন্ত 

প্রশতঞ্জবেঞ্জন আঞ্জস িাওনঞ্জক হতযা করা 

হঞ্জয়ঞ্জে। 

6 7 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

3 March 
20 
 
Case file 
 
6 Nov 20 

Police 
Case 

Female Student 14 
years 

24 years Raped Neighbor Rural সু্কলছাত্রী ৬ মাকস  অন্তঃসত্ত্বা,  ুবে 

আটে (োকল  েণ্ঠ, ৭ নভেম্বর ২০২০) 

প্রেঞ্জম মপ্রম, পঞ্জর শবঞ্জয়র প্রঞ্জলািঞ্জন 

একাশধকবার ধষ যণ। এরপর সপ্তম মেশণঞ্জত 

পড়ুয়া সু্কলোত্রী বতযমাঞ্জন ৬ মাঞ্জসর 

অন্তঃসত্ত্বা। এ ঘটনায় পাবনার আটঘশরয়া 

োনায় নারী ও শিশু শন যাতন আইঞ্জন একষ্টট 

মামলার পঞ্জর অশি ুক্ত  ুবকঞ্জক আটক 

কঞ্জরঞ্জে পুশলি।  মামলার এজাহার সূঞ্জত্র 

জানা মগঞ্জে, শমরাজলু ইসলাম (২৪) বাশড়র 

পাঞ্জির জননক বযজক্তর সপ্তম মেশণ পড়ুয়া 

মমঞ্জয়র সাঞ্জে প্রেঞ্জম মপ্রঞ্জমর সম্পকয গঞ্জড় 

মতাঞ্জল। অতঃপর মপ্রঞ্জমর সম্পঞ্জকযর মজঞ্জর 

শবঞ্জয়র প্রঞ্জলািন শেঞ্জয় চলশত বের ৩ মাচয 

তাশরঞ্জখ ওই োত্রীঞ্জক ধষ যণ কঞ্জর। এর পঞ্জরও 

তাঞ্জক একাশধকবার ধষ যণ করা হঞ্জয়ঞ্জে মঞ্জম য 

অশিঞ্জ াঞ্জগ উঞ্জেখ করা হয়। শবষয়ষ্টট 

এলাকায় জানাজাশন হঞ্জল মমঞ্জয়ষ্টট শবঞ্জয়র 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/07/973339
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/07/973339
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জনয শমরাজলুঞ্জক প্রস্তাব শেঞ্জল মস শবঞ্জয় 

করঞ্জত অস্বীকার কঞ্জর। এরপর গত ৪ 

নঞ্জিম্বর ওই সু্কলোত্রীঞ্জক িাক্তাশর পরীক্ষা 

করা হঞ্জল তার মপঞ্জট ২৫ সপ্তাঞ্জহর বাচ্চা 

মেখা  ায় বঞ্জল শচশকৎসক জানান।  পঞ্জর ৬ 

নঞ্জিম্বর ওই োত্রীর বাবা বােী হঞ্জয় শমরাজলু 

ইসলাঞ্জমর নাঞ্জম আটঘশরয়া োনায় ২০০০ 

সাঞ্জলর নারী ও শিশু শন যাতন েমন আইন 

(সাংঞ্জিাধনী) (০৩) এর ৯ (১) ধারায় একষ্টট 

মামলা োঞ্জয়র কঞ্জরন। 

7 7 Nov 20 
 
Ittefaq 

6 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

36 years Raped Teacher Rural দগামবেগকে মশক্ষকে  মবরুকে ৬ষ্ঠ 

দেমণ  সু্কলছাত্রী ধর্ যকণ  অমভক াগ 

(ইকেোে, ৭ নভেম্বর ২০২০) 

গাইবান্ধ্া মগাশবেগঞ্জে এক শিক্ষক  নূর 

আলম মেল (৩৬) শবরুঞ্জে ষষ্ঠ মেশণর 

োত্রীঞ্জক ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াগ পাওয়া মগঞ্জে। 

মামলায় উঞ্জেখ, শিক্ষক নুর আলম মেল 

শুিবার সন্ধ্যায় পাঞ্জির বাশড়র ষষ্ঠ মেশণর 

ওই োত্রীঞ্জক বাশড়ঞ্জত একা মপঞ্জয় ধষ যণ 

কঞ্জরন। এ সময় মমঞ্জয়ষ্টটর শচৎকাঞ্জর 

আিপাঞ্জির মলাকজন েুঞ্জট এঞ্জল ওই শিক্ষক 

পাশলঞ্জয়  ান। 

মগাশবেগে োনার অশিসার ইনচাজয (তেন্ত) 

আিজাল মহাঞ্জসন জানান, অশি ুক্ত 

শিক্ষকঞ্জক মেিতাঞ্জরর তৎপরতা চালাঞ্জনা 

হঞ্জে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/197014/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%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%A7%AC%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/197014/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%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%A7%AC%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%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%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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8 7 Nov 20 
 
Ittefaq 

6 Nov 20 Police 
Case 

Female Domestic 

helper 

15 
years 

32 years Physical 
Torture 

Employer Rural গৃহেমীকে মন যাত্কন  অমভক াকগ 

গৃহেত্ী আটে(ইকেোে, ৭ নভেম্বর 

২০২০) 

মিালার লালঞ্জমাহঞ্জন গৃহকমী িওকত 

আরাঞ্জকও (১৫) মক শন যাতন করার 

অশিঞ্জ াঞ্জগ ইয়ােশমন আক্তার (৩২) নাঞ্জম 

এক গৃহকতীঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে পুশলি। 

লালঞ্জমাহন োনার ওশস জানান, শুিবার 

শবকাঞ্জল ৯৯৯ এর মাধযঞ্জম সাংবাে মপঞ্জয় 

লালঞ্জমাহন মপৌর এলাকার সবুজবাগ মহোর 

িাহাোৎ শময়ার বাসা মেঞ্জক শন যাশততা ওই 

গৃহকমীঞ্জক উোর কশর। এসময় প্রেশমক 

জজজ্ঞাসাবাঞ্জের জনয গৃহকতীঞ্জকও োনায় 

আনা হয়। পঞ্জর লালঞ্জমাহন হাসপাতাঞ্জল 

িাক্তাশর পরীক্ষা কঞ্জর গৃহকমীষ্টটর িরীঞ্জরর 

শবশিন্ন স্থাঞ্জন বহু আঘাঞ্জতর শচহ্ন পাওয়া  ায়। 

িশনবার শন যাশততা গৃহকমীর চাচা মাওলানা 

জাশকর মহাঞ্জসন বােী হঞ্জয় লালঞ্জমাহন োনায় 

মামলা কঞ্জরন। পুশলঞ্জির প্রােশমক 

জজজ্ঞাসাবাঞ্জে শন যাতঞ্জনর কো স্বীকার 

কঞ্জরঞ্জেন গৃহকতী। 

9 6 Nov 20 
 
Prothom Alo 

4 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

22 years Raped Neighbor Rural নলমছটটকত্ ঘক  ঢুকে সু্কলছাত্রীকে 

ধর্ যকণ  অমভক াগ কথমম লভরল,   

নভেম্বর ২০২০) 

ঝালকাষ্টের নলশেষ্টট উপঞ্জজলায় মধযরাঞ্জত 

ঘঞ্জর ঢুঞ্জক এক সু্কলোত্রীঞ্জক (১২) ধষ যঞ্জণর 

অশিঞ্জ াগ পাওয়া মগঞ্জে। পুশলি এ ঘটনায় 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196992/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196992/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%C2%A0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%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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জশড়ত োকার অশিঞ্জ াঞ্জগ মশনর মহাঞ্জসন 

(২২) নাঞ্জমর এক তরুণঞ্জক মেপ্তার কঞ্জরঞ্জে। 

িুক্তঞ্জিাগীর পশরবার জানায়, ওই শকঞ্জিারী 

স্থানীয় একষ্টট শবেযালঞ্জয়র সপ্তম মেশণর োত্রী। 

বৃহস্পশতবার শেবাগত মধযরাঞ্জত মশনর ওই 

শকঞ্জিারীর ঘঞ্জর ঢুঞ্জক তাঞ্জক ধষ যণ কঞ্জরন। এ 

সময় শকঞ্জিারীর শচৎকার শুঞ্জন পশরবাঞ্জরর 

মলাকজন ও স্থানীয়রা এঞ্জস মশনরঞ্জক 

হাঞ্জতনাঞ্জত ধঞ্জর মিঞ্জলন। পঞ্জর তােঁঞ্জক নলশেষ্টট 

োনায় মসাপেয করা হয়।  

10 6 Nov 20 
 
Prothom Alo 

11 Sep 
20 
 
Case file 
5 Nov 20 

Police 
Case 

Female Not 
available 

15 
years 

48 years Raped Neighbor Rural োগনভূঞায় মেকশা ীকে ধর্ যকণ  

অমভক াকগ এেজন দেপ্তা  কথমম 

লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

মিনীর োগনিূঞায় এক শকঞ্জিারীঞ্জক (১৫) 

ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াঞ্জগ কশরম উলযাহ মহাজন 

(৪৮) নাঞ্জমর একজনঞ্জক মেপ্তার কঞ্জরঞ্জে 

পুশলি।  পুশলি জানায়, ওই শকঞ্জিারী (১৫) 

পশরবারসহ োগনিূঞা উপঞ্জজলা সেঞ্জরর 

একষ্টট এলাকায় িাড়া বাসায় মাঞ্জয়র সঞ্জে 

বসবাস কঞ্জর। অশি ুক্ত কশরম তাঞ্জের 

েরূসম্পঞ্জকযর আত্মীয়। এই সুবাঞ্জে শতশন 

মাঞ্জঝমঞ্জধয তাঞ্জের বাসায় আসা– াওয়া 

করঞ্জতন। একপ যাঞ্জয় কশরম ‘গুপ্তধন’ 

মপঞ্জয়ঞ্জেন বঞ্জল শকঞ্জিারীঞ্জক স্বণ য ও টাকাপয়সা 

মেওয়ার প্রঞ্জলািন মেখান। এঞ্জত ওই শকঞ্জিারী 

রাজজ না হওয়ায় তাঞ্জক নানা প্রঞ্জলািন মেশখঞ্জয় 

গত ১১ মসঞ্জেম্বর বাসা মেঞ্জক বাইঞ্জর শনঞ্জয় 

শগঞ্জয় ধষ যণ কঞ্জরন। শবষয়ষ্টট মেশরঞ্জত 

জানাজাশন হঞ্জল গতকাল বহৃস্পশতবার ওই 

শকঞ্জিারীর মা বােী হঞ্জয় নারী ও শিশু শন যাতন 

েমন আইঞ্জন োগনিূঞা োনায় কশরম 

উলযাহর শবরুঞ্জে মামলা কঞ্জরন। মামলার পর 

পুশলি বৃহস্পশতবারই কশরমঞ্জক মেপ্তার কঞ্জর। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%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%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%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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11 6 Nov 20 
 
Prothom Alo 

5  Oct 20 Police 
Case 

Femle Child 
 

         “ 

9 years 
 
7 years 

Not 
available 

Murdered Father 
& 
Stepmoth
er 

Rural মবর্ক্রিয়ায় েইু মশশু  মৃতু্য, আটে বাবা 

ও সৎমা কথমম লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

িরীয়তপুঞ্জরর মিেরগে উপঞ্জজলার 

রামিদ্রপরু ইউশনয়ঞ্জনর পােঁচাশলয়া োম। এই 

োঞ্জমরই মা মরা েুু্ই িুটিুঞ্জট শিশু মো েঁয়া মশন 

ও মতায়া মশন। েুজনই ওই োঞ্জমর শুকুর মৃধার 

মমঞ্জয়। মো েঁয়া মশনর বয়স নয় বের, মতায়া 

মশনর সাত। েইু বের আঞ্জগ মা মারা  াওয়ার 

পরপরই তাঞ্জের বাবা শুকুর মৃধা পুনরায় শবঞ্জয় 

কঞ্জরন। মসই সৎমাঞ্জয়র নাম সূ যমশন। এরপর 

মেঞ্জক সূ যমশনই তাঞ্জের লালন–পালন কঞ্জরন। 

মো েঁয়া আর মতায়ার উেলতায় পশরবারষ্টটঞ্জত 

সুঞ্জখর আঞ্জমজ শেল। স্বজন, পুশলি  সূঞ্জত্র 

জানা মগঞ্জে, কঞ্জরানাকাঞ্জল শবেযালয় বন্ধ্ 

োকার কারঞ্জণ পড়াঞ্জলখার চাপ না োকায় ঘমু 

মেঞ্জক উঞ্জেই চলত তাঞ্জের েুিুশম আর 

মখলাধুলা। আজ সকাল সাঞ্জড় ১০টার শেঞ্জক 

হোৎ েুই মবান অসসু্থ হঞ্জয় পঞ্জড়। বাবা শুকুর 

মৃধা ও প্রশতঞ্জবিীরা দ্রুত তাঞ্জের িরীয়তপুর 

সের হাসপাতাঞ্জল শনঞ্জয় িশতয কঞ্জরন। মসখাঞ্জন 

শচশকৎসাধীন অবস্থায় মবলা একটার শেঞ্জক 

মো েঁয়া ও মতায়ার মৃতুয হয়। কতযবযরত 

শচশকৎসক পশরবার ও পুশলিঞ্জক শনজিত 

কঞ্জরঞ্জেন, শিশু েুষ্টটর মৃতুয হঞ্জয়ঞ্জে 

শবষজিয়ায়। এ সময় হাসপাতাঞ্জল উপশস্থত 

শিশু েুষ্টটর চাচা সমুন মৃধা প্রেম আঞ্জলাঞ্জক 

বঞ্জলন, ‘আমার েুই িাশতজজঞ্জক শবষ পান 

কশরঞ্জয় হতযা করা হঞ্জয়ঞ্জে। এ ঘটনায় জশড়ত 

বযজক্তঞ্জের আইঞ্জনর আওতায় এঞ্জন শবচাঞ্জরর 

োশব জানাজে।’ মিেরগে োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওশস) এ শব এম রশিেুল বাশর প্রেম 

আঞ্জলাঞ্জক বঞ্জলন, শিশু েুষ্টটর শবষজিয়ায় 

মৃতুযঞ্জত অঞ্জনঞ্জক তাঞ্জের সৎমাঞ্জক সঞ্জেহ 

করঞ্জেন। তঞ্জব শিশু েুষ্টটর বাবা জাশনঞ্জয়ঞ্জেন, 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%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%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8E%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%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%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8E%E0%A6%AE%E0%A6%BE
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সৎঞ্জমঞ্জয় হঞ্জলও তােঁর শিতীয় স্ত্রী সূ যমশন শিশু 

েুষ্টটঞ্জক শনঞ্জজর মমঞ্জয়র মঞ্জতাই লালন–পালন 

করঞ্জতন। তােঁর োশব, চঞ্চল হওয়ার কারঞ্জণ 

হয়ঞ্জতা মকাঞ্জনা শবষাক্ত বস্তুঞ্জত তােঁর মমঞ্জয়রা 

মুখ শেঞ্জয়শেল।ওশস আরও বঞ্জলন, শিশু েুষ্টট 

কীিাঞ্জব শবষজিয়ার শিকার হঞ্জয়ঞ্জে, তা জানা  

সম্ভব হয়শন। তাঞ্জের মরঞ্জেহ সের 

হাসপাতাঞ্জল ময়নাতেঞ্জন্তর পর পশরবাঞ্জরর 

কাঞ্জে হস্তান্তর করা হঞ্জয়ঞ্জে। ময়নাতেন্ত 

প্রশতঞ্জবেন মপঞ্জল শবষজিয়ার প্রকৃত কারণ 

বলা  াঞ্জব।  

12 6 Nov 20 
 
Prothom Alo 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 9 years 55 years Raped Neighbor Rural দগৌ নেীকত্ মশশুকে মুখ দবেঁকধ ধর্ যকণ  

অমভক াগ কথমম লভরল,   নভেম্বর 

২০২০) 

বশরিাঞ্জলর মগৌরনেীঞ্জত ৯ বের বয়সী একষ্টট 

মমঞ্জয়শিশুঞ্জক গামো শেঞ্জয় মুখ মবেঁঞ্জধ ধষ যঞ্জণর 

অশিঞ্জ াগ পাওয়া মগঞ্জে। অশি ুক্ত বযজক্তর 

নাম িাহ মনওয়াজ বযাপারী (৫৫)।  মগৌরনেী 

মঞ্জিল োনার পশরেি যক (তেন্ত) জানান, 

ধষ যঞ্জণর ঘটনাষ্টট ঘঞ্জটঞ্জে ৩ নঞ্জিম্বর েুপুঞ্জর। 

ঘটনার শেন েুপুঞ্জর শিশুষ্টট বাশড়র আষ্টিনায় 

মখলশেল। এ সময় প্রশতঞ্জবিী িাহ মনওয়াজ 

বযাপারী শিশুষ্টটঞ্জক খাবাঞ্জরর মলাি মেশখঞ্জয় 

শনঞ্জজর ঘঞ্জর শনঞ্জয়  ান। পঞ্জর ঘঞ্জরর মঞ্জধয 

গামো শেঞ্জয় শিশুষ্টটর মুখ মবেঁঞ্জধ মজারপবূ যক 

ধষ যণ কঞ্জরন। এরপর শিশুষ্টটর হাঞ্জত শতশন ৬০ 

টাকা ধশরঞ্জয় শেঞ্জয় কাউঞ্জক শকেু বলঞ্জত শনঞ্জষধ 

কঞ্জর বাশড় পাষ্টেঞ্জয় মেন। শিশুষ্টটর বাবা 

জানান, ঘটনার পর তােঁর মমঞ্জয় বাশড়ঞ্জত এঞ্জস 

অসুস্থ হঞ্জয় পঞ্জড়। এ সময় অসুস্থতার কারণ 

জানঞ্জত চাইঞ্জল একপ যাঞ্জয় মা–বাবার কাঞ্জে 

শিশুষ্টট ধষ যঞ্জণর ঘটনা খুঞ্জল বঞ্জল। পঞ্জর 

অশি ুক্ত ধষ যঞ্জকর অশিিাবকসহ তােঁর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%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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আত্মীয়স্বজঞ্জনর কাঞ্জে শবচার শেঞ্জল তােঁরা 

মামলা না করার জনয িয়িীশত প্রেি যন 

কঞ্জরন। শিশুষ্টটঞ্জক স্বাস্থয পরীক্ষার জনয 

বশরিাঞ্জলর মিঞ্জর-ই-বাাংলা মমশিঞ্জকল কঞ্জলজ 

হাসপাতাঞ্জল পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে। এরপর ২২ 

ধারায় জবানবজের জনয তাঞ্জক আোলঞ্জত 

মপ্ররণ করা হঞ্জয়ঞ্জে। 

13 6 Nov 20 
 
Prothom Alo 

25 Oct 18 
 
Case file 
28 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student  Not 
availab
le 

50 years Raped 
& 
Pornogra
phy 

Neighbor Rural োেঁকে দেকল মেকশা ীকে  ধর্ যকণ 

অমভ ুক্ত দসই নওক াজ ো াগাক  কথমম 

লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

বশরিাঞ্জলর বাঞ্জকরগে উপঞ্জজলায় 

শকঞ্জিারীঞ্জের িা েঁঞ্জে মিঞ্জল ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াঞ্জগ 

োঞ্জয়র করা মামলায় আঞ্জলাশচত মসই 

নওঞ্জরাজ শহরা শসকোরঞ্জক (৫০) কারাগাঞ্জর 

পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে।  গত ২৮ অঞ্জটাবর 

িুক্তঞ্জিাগী এক োত্রীর মা বােী হঞ্জয় 

নওঞ্জরাঞ্জজর শবরুঞ্জে ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াগ এঞ্জন 

বাঞ্জকরগে োনায় মামলা কঞ্জরন।  মামলা 

সূঞ্জত্র জানা  ায়, িুক্তঞ্জিাগী োত্রীর পশরবার 

অে যননশতকিাঞ্জব অসেল। এ জনয তাঞ্জের 

পঞ্জক্ষ মমঞ্জয়ঞ্জক প্রাইঞ্জিট পড়াঞ্জনা সম্ভব 

হজেল না। তখন নওঞ্জরাঞ্জজর েরূসম্পঞ্জকযর 

এক িাশতজজ (মামলার আসাশম) ওই োত্রীঞ্জক 

নওঞ্জরাঞ্জজর কাঞ্জে শবনা মবতঞ্জন পড়ার প্রস্তাব 

মেন। ২০১৮ সাঞ্জলর ২৫ অঞ্জটাবর সকাঞ্জল 

নওঞ্জরাজ শহরার িাশতজজ ওই োত্রীঞ্জক 

নওঞ্জরাঞ্জজর বাশড়ঞ্জত শনঞ্জয়  ান।  স্ত্রীঞ্জক 

তালাক মেওয়ায় নওঞ্জরাজ বাশড়ঞ্জত একাই 

োকঞ্জতন। িাশতজজঞ্জক বাইঞ্জর অঞ্জপক্ষা 

করঞ্জত বঞ্জল ওই োত্রীঞ্জক ধষ যণ কঞ্জরন 

নওঞ্জরাজ। এ সময় মুঞ্জোঞ্জিাঞ্জন শিশিও ও 

শস্থরশচত্র ধারণ কঞ্জরন। পঞ্জর তা সামাজজক 

ম াগাঞ্জ াগমাধযঞ্জম েশড়ঞ্জয় মেওয়ার িয় 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%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%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%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%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
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by 
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মেশখঞ্জয় পঞ্জর আবার িারীশরক সম্পকয করঞ্জত 

বাধয কঞ্জরন। লজ্জা ও িঞ্জয় এত শেন ওই 

োত্রী শবষয়ষ্টট মগাপন রাঞ্জখ। সম্প্রশত 

নওঞ্জরাঞ্জজর সঞ্জে ওই োত্রীসহ ১১ জন 

শকঞ্জিারী ও নারীর আপশিকর শিশিও 

এলাকায় েশড়ঞ্জয় পড়ঞ্জল শবষয়ষ্টট জানাজাশন 

হয়। এরপর এ ঘটনায় ওই োত্রীর মা বােী 

হঞ্জয় মামলা কঞ্জরন।  

14 5 Nov 20 
 
Prothom Alo 

4 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 8 years 29 years Raped Teacher Rural রংেভুর ব শু ধর্ যভের মলমরলে ইমলম 

পেপ্তলর কথমম লভরল, ৫ নভেম্বর ২০২০) 

রংপুনরর তারাগনে বিতীয় দশ্রবের এক 

বশশুনক ধষ যনের অব ন াগ পাওয়া দগনে। 

তারাগে উপনজলার আবতকুর রহমাে (২৯) 

োনমর এক ইমানমর বিরুনদ্ধ এ অব ন াগ 

উনঠনে। উনেক্তজত জেতা ওই ইমামনক 

আটক কনর পুবলনশ বেনয়নেে।  পুবলশ সূনে 

জাো দগনে, আবতকুর সকানল বশশুনের 

আরবি দশখাে।  ুিন াগী বশশুটট এক িের 

ধনর তা েঁর কানে আরবি বশখনে। গতকাল 

িুধিার সকাল আটটার বেনক অেয বশশুনের 

সনি ওই বশশুও আরবি বশখনত  ায়। ইমাম 

অেয বশশুনের েুটট বেনলও ওই বশশুনক 

আরও পড়ানিে িনল জাোে। সকাল সানড় 

১০টার বেনক বশশুটট ধষ যনের বশকার হয় িনল 

মামলার এজাহানর উনল্লখ করা হনয়নে। 

ঘটোটট কাউনক জাোনল দমনর দেলা হনি 

িনল ওই বশশুনক হুমবক দেে আবতকুর।  নয় 

বশশুটট িাবড়র কাউনক বকেু িনলবে। বিনকল 

চারটার বেনক বশশুটট অসসু্থ হনয় পড়নল 

মানক বিষয়টট জাোয়। বশশুটটনক প্রথনম 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%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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তারাগে উপনজলা স্বাস্থয কমনপ্লনে এিং 

পনর রংপরু দমবিনকল কনলজ হাসপাতানল 

 বতয করা হয়। 

15 5 Nov 20 

 

Prothom 

Alo 

3 Oct 20 
 
Case file 
 
4 Nov 20 
 

Police 
Case 

Female Child 9 years 50 years Raped Neighbor Rural র্ভ লভর ‘জজন েলিলভনল’ বচবাৎসল বেভত 

বগভে ব শুভা ধর্ যে কথমম লভরল, ৫ 

নভেম্বর ২০২০) 

 নশানরর দচৌগাো উপনজলায় ক্তজে 

োড়ানোর বচবকৎসা করনত বগনয় এোনয়ত 

আলী (৫০) োনমর এক কবিরানজর বিরুনদ্ধ 

৯ িেনরর বশশুনক ধষ যনের অব ন াগ করা 

হনয়নে। পুবলশ সনূে জাো দগনে, গত ৩ 

অনক্টাির দচৌগাো উপনজলার একটট গ্রানমর 

এক বশশু অসুস্থ হনয় পড়নল বচবকৎসার জেয 

এোনয়ত োনমর কবিরানজর কানে দেওয়া 

হয়। ওই কবিরাজ বচবকৎসার োনম ওই 

বশশুনক ধষ যে কনরে। তখে দলাকলজ্জার 

 নয় পবরিানরর দলাকজে বিষয়টট কাউনক 

জাোেবে। ওই বশশু স্থােীয় এক কওবম 

মাদ্রাসায় দলখাপড়া কনর। পবরিানরর সেসয 

পবরচয় বেনয় কনয়ক বেে আনগ ওই কবিরাজ 

বশশুটটনক মাদ্রাসা দথনক বেনয় আনসে। এ 

কারনে বশশুর পবরিানরর সেসযনের আশঙ্কা, 

আিার ওই বশশুনক এোনয়ত ধষ যে করনত 

পানরে। দ  কারনে আনগর ঘটো উনল্লখ 

কনর দমনয়টটর িািা োরী ও বশশু বে যাতে 

আইনে দচৌগাো থাোয় একটট মামলা কনরে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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16 5 Nov 20 
 
Ittefaq 

31 Oct 20 Police 
Case 

Male Child 2 years 28 years Attempt 
to murder 

Bother-in-
law 

Rural শ্বশুভরর সম্পবির পরলভে ব শু 

 যলরাভা হতযলর পচষ্টল  কইভিালা, ৫ 

নভেম্বর ২০২০) 

বেোজপুনরর েুলিাড়ীনত শ্বশুনরর সম্পবের 

দলান র েুই িেনরর বশশু শযালক দসায়াতনক 

হতযা দচষ্টার অব ন ানগ দমনয় জামাতাসহ 

চারজনের বিরুনদ্ধ গত মিলিার (৩ 

েন ম্বর) সন্ধযা সানড় ৭টায় থাোয় মামলা 

োনয়র কনরনেে শ্বশুর দমা: িািুল মেল। 

থাোয় োনয়রকৃত মামলার এজাহার সনূে 

জাো  ায়, িািুল মেনলর দমনয় বেসাত 

তােবেনমর স্বামী সজল খা েঁে েীঘ যবেে দথনক 

শ্বশুনরর সম্পবে তার স্ত্রীর ( বেসাত তােবেম) 

োনম বলনখ দেওয়ার জেয শ্বশুর িািুল 

মেলনক বিব ি ানি চাপ বেনয় আসবেল। 

বকন্তু এনত িািুল দহানসে দকাে কে যপাত ো 

করায় দস বিব ি ানি বক্ষপ্ত হনয় 

ক্ষবতসাধনের হুমবক বেনয় আসবেল। এরই 

মনধয েীঘ য ১৮ িের পর িািলু মেনলর দেনল 

সন্তাে হওয়ার কারনে শ্বশুনরর সম্পবে 

হাতোড়া হনয়  ানি এমে আশঙ্কা দথনক 

সজল খা েঁে আনরা বক্ষপ্ত হনয় ওনঠ। এরই 

মনধয গত ৩১ অনক্টাির শ্বশুরনক বেজ 

িাড়ীনত োওয়াত দেয়। শ্বশুর িািুল মেল 

তার একমাে পুেসন্তাে দসায়াতনক (২) 

সানথ বেনয় দমনয়র িাড়ীনত োওয়াত দখনত 

 াে। এ সময় ঘুরনত বেনয়  াওয়ার কথা িনল 

দমনয় জামাতা সজল খা েঁে তার বশশু শযালক 

দসায়াতনক িাড়ীর িাবহনর বেনয়  ায়। েুপুর 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196471/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196471/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%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 

দেড়টার বেনক েুলিাড়ী উপনজলার দপৌর 

শহনরর উের সুজাপুর গ্রানমর মেসুর আলীর 

দেনল মিুা ইসলাম েুলিাড়ী সরকাবর কনলজ 

মানঠর পানশ্ব য প্রকৃবতর িানক সাড়া বেনত 

 াে। এ সময় ওই বেজযে এলাকায় বশশু 

িাচ্চার বচৎকারসহ কািাকাটট শুেনত দপনয় 

ঘটোস্থনল বগনয় িাচ্চার বক হনয়নে জােনত 

চাওয়া মাে বশশু দসায়াতনক দেনল সজল 

খা েঁে পাবলনয়  ায়। ঘটো জােনত দপনর িািুল 

মেল তার বশশুপুে দসায়াতনক েুলিাড়ী 

উপনজলা স্বাস্থয কমনপ্লনে বেনয়  াে। 

বশশুটটর শরীনরর দিবশর াগ অংনশই 

মারবপট, ো েঁত বেনয় কামড়ানোসহ 

বসগানরনটর েযাকা দেওয়ার জ্বলন্ত োগ দগাটা 

শরীনর েুনট উনঠনে।  েুলিাবড় থাোর োবয়ত্ব 

থাকা পবরেশ যক (ওবস-তেন্ত) মাহমুেুল 

হাসাে িনলে, ঘটোটট অতযন্ত িি যনরাবচত। এ 

ঘটোয় মামলা োনয়নরর পর দথনকই 

এজাহার ুি আসামীনের দগ্রেতানরর জেয 

অব  াে পবরচালো করনেে।  

17 5 Nov 20 
 
Samakal 
 
 

15 Oct 20 
 
Case file 
3 Nov 20 

Police 
Case 

Female Teenager 15 
years 

15 years 
& 
14 years 

Gang 
raped 
& 
Video of 
rape 

Neighbor Rural মেকশা ীকে সাংঘবে ধর্ যণ ও মভমিও 

ধা ণ, দেপ্তা  ২ মেকশা (সমোল, ৫ 

নভেম্বর ২০২০) 

িশরেপুঞ্জরর সালো উপঞ্জজলার  েুনেী 

ইউশনয়ঞ্জনর জগন্নােী োঞ্জম িাইঞ্জক মাে মেঞ্জক 

মিঞ্জক আনঞ্জত শগঞ্জয় সাংঘবে ধষ যঞ্জণর শিকার 

হঞ্জয়ঞ্জে ১৫ বেঞ্জরর এক শকঞ্জিারী। একইসঞ্জে 

ধষ যঞ্জণর েৃিয ধারণ করা হয় মমাবইল মিাঞ্জন। 

ঘটনার প্রায় ২০ শেন পর শবষয়ষ্টট এলাকায় 

জানাজাশন হঞ্জল ওই শকঞ্জিারীর বাবা োনায় 

https://samakal.com/whole-country/article/201142446/%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%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%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201142446/%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%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%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0
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শলশখত অশিঞ্জ াগ কঞ্জরন। পঞ্জর পুশলি 

অশি ান চাশলঞ্জয় েুই শকঞ্জিার িয়সাল মিখ 

(১৫) ও জাশহেুল গাজী (১৪) মক মেপ্তার কঞ্জর। 

মামলা ও স্থানীয় সূঞ্জত্র জানা মগঞ্জে, িয়সাল ও 

জাশহেুল মাঞ্জঝ মঞ্জধয ওই শকঞ্জিারীঞ্জক কুপ্রস্তাব 

শেঞ্জতা, তাঞ্জত মস রাজজ হয়শন। গত ১৫ অঞ্জটাবর 

সকাল ১১টায় ওই শকঞ্জিারী তার িাইঞ্জক মাে 

মেঞ্জক মিঞ্জক আনঞ্জত মগঞ্জল আঞ্জগ মেঞ্জক ওৎ 

মপঞ্জত োকা িয়সাল ও জাশহেুল মজাড় কঞ্জর 

ওই শকঞ্জিারীঞ্জক জাশহেুলঞ্জের পশরতযক্ত 

িযাঞ্জলাঞ্জমশিন ঘঞ্জর শনঞ্জয়  ায়। মসখাঞ্জন প্রেঞ্জম 

িয়সাল ও পঞ্জর জাশহেুল তাঞ্জক ধষ যণ কঞ্জর। 

আর মসই েৃিয মমাবাইঞ্জল ধারণ কঞ্জর একই 

োঞ্জমর ওমর আলী মমাোর মেঞ্জল 

ইমোেুল মমাো (১৪)। পঞ্জর ওই শকঞ্জিারীঞ্জক 

ঘটনা কাউঞ্জক বলঞ্জল শিশিও ইন্টারঞ্জনঞ্জট 

েশড়ঞ্জয় মেওয়ার হুমশক মেওয়া হয়। কঞ্জয়কশেন 

আঞ্জগ শিশিওষ্টট এলাকার শবশিন্নজঞ্জনর 

মমাবাইল মিাঞ্জন েশড়ঞ্জয় পড়ঞ্জল ঘটনা 

জানাজাশন হয়। এসময় োময মাতব্বররা 

ঘটনাষ্টট স্থানীয়িাঞ্জব মীমাাংসা কঞ্জর মেঞ্জবন 

বঞ্জল কালঞ্জক্ষপণ করঞ্জত োঞ্জকন। পঞ্জর ওই 

শকঞ্জিারীর বাবা ৪ মাতব্বরসহ ৭ জঞ্জনর নাঞ্জম 

োনায় অশিঞ্জ াগ কঞ্জরন। 

সালো োনার ওশস আলী জজন্নাহ সমকালঞ্জক 

ঘটনার সতযতা শনজিত কঞ্জর বঞ্জলন, এ ঘটনায় 

এজাহারনামীয় েু‘জনঞ্জক মেপ্তার করা 

হঞ্জয়ঞ্জে। শিকষ্টটমঞ্জক উিার কঞ্জর মমশিঞ্জকল 

পরীক্ষার জনয িশরেপুর মমশিঞ্জকল কঞ্জলজ 

হাসপাতাঞ্জল পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে। বহৃস্পশতবার 

মেপ্তারঞ্জের আোলঞ্জত পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে। এ 

ঘটনায় জশড়ত বাশকঞ্জের মেপ্তাঞ্জরর মচিা 

চলঞ্জে। 
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18 5 Nov 20 
 
Samakal 

1 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

Not 
available 

Kidnaped Neighbor Rural অপহৃত্ দমকয়  সন্ধান চান বাবা 

(সমোল, ৫ নভেম্বর ২০২০) 

কুষ্টিয়ার মেৌলতপুঞ্জর সপ্তম মেশণর এক 

োত্রীঞ্জক (১২) গত ১ নঞ্জিম্বর স্থানীয় শকেু 

বখাঞ্জট অপহরণ কঞ্জর বঞ্জল অশিঞ্জ াগ পাওয়া 

মগঞ্জে।  বৃহস্পশতবার সকাল ১১টায় শনজ 

বাশড়ঞ্জত এক সাংবাে সঞ্জেলঞ্জন শনঞ্জখা েঁজ 

মমঞ্জয়ঞ্জক মিরত মপঞ্জত গণমাধযঞ্জমর 

সহঞ্জ াশগতা চান বাবা মশতউর রহমান। সাংবাে 

সঞ্জেলঞ্জন স্বজনরা অশিঞ্জ াগ কঞ্জরন, 

প্রশতশেঞ্জনর মঞ্জতা মকাশচাং ক্লাস করঞ্জত গত 

িশনবার সকাল সাঞ্জড় ৬টার শেঞ্জক বাশড় মেঞ্জক 

মবর হয় ওই োত্রী। শনধ যাশরত সমঞ্জয় মস বাশড় না 

মিরায় শবশিন্ন জায়গায় মখা েঁজ কঞ্জরও তার 

সন্ধ্ান পাওয়া  ায়শন। পঞ্জর জানা  ায় পাঞ্জির 

জয়রামপুর োঞ্জমর আঞ্জনঞ্জজর মেঞ্জল আজজজ 

ও একই োঞ্জমর কামরুঞ্জলর মেঞ্জল ইমনসহ 

কঞ্জয়কজন মকাশচাংঞ্জয়  াওয়ার পঞ্জে 

মমঞ্জয়ষ্টটঞ্জক অপহরণ কঞ্জর। এ কাঞ্জজ তাঞ্জক 

প্রতযক্ষ সহঞ্জ াশগতা কঞ্জরন িাশলমপুর োঞ্জমর 

িাহাজলু, িাহাবুল ও মহাবলু নাঞ্জম আরও শতন 

 ুবক। শবষয়ষ্টট শনজিত হওয়ার পর ওইশেনই 

মেৌলতপুর োনায় তাশনয়ার বাবা বােী হঞ্জয় 

একষ্টট অশিঞ্জ াগ কঞ্জরন। শকন্তু ঘটনার পর ৪ 

শেন অশতবাশহত হঞ্জলও অপহরণকারীঞ্জের 

আটক বা অপহৃত সু্কলোত্রীঞ্জক উোর করঞ্জত 

পাঞ্জরশন পুশলি। এ ঘটনায় চরম উৎকন্ঠার 

মঞ্জধয রঞ্জয়ঞ্জেন তারা। মেৌলতপুর োনার 

অশিসার ইনচাজয (ওশস) জহুরুল ইসলাম 

বঞ্জলন, এ ঘটনায় পুশলঞ্জির মকাঞ্জনা গশড়মশস 

মনই। মামলা এশি করা হঞ্জয়ঞ্জে। শবশিন্ন 

জায়গায় পুশলশি অশি ান চালাঞ্জনা হঞ্জে। 

দ্রুত মমঞ্জয়ষ্টটঞ্জক উোরসহ জশড়তঞ্জের 

আইঞ্জনর আওতায় আনা হঞ্জব। 

https://samakal.com/whole-country/article/201142443/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE
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19 5 Nov 20 
 
Ittefaq 

2 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 3 years 20 years 
& 
25 years 

Murdered Neighbor Rural ২ বছক   মশশু  সকে ঝগড়া ে ায় ৩ 

বছক   মশশুকে হত্যা (ইকেোে, ৫ 

নভেম্বর ২০২০) 

হশবগঞ্জের নবীগঞ্জে েুই বের বয়সী শিশুর 

সঞ্জে ঝগড়া করার কারঞ্জণ চাচাঞ্জতা িাই ও 

মবান শমঞ্জল খুন কঞ্জরন শতন বেঞ্জরর শিশু 

আশমর  পুশলি সুপার জানান, আমীর 

হামজার সঞ্জে প্রায়ই তার চাচাঞ্জতা মবান 

মরাজজনা মবগঞ্জমর েইু বের বয়সী মমঞ্জয়র 

ঝগড়া হঞ্জতা। শবষয়ষ্টট সহয করঞ্জত পাঞ্জরশন 

মরাজজনা। এক প যাঞ্জয় শনঞ্জজর িাই জনুাইে 

আহমেঞ্জক শনঞ্জয় শিশু চাচাঞ্জতা িাই আমীর 

হামজাঞ্জক হতযার পশরকল্পনা কঞ্জরন। 

পশরকল্পনা অনু ায়ী ২ নঞ্জিম্বর শবঞ্জকঞ্জল 

আমীর হামজাঞ্জক মিঞ্জক শনঞ্জয় মুঞ্জখ স্কচঞ্জটপ 

লাশগঞ্জয় বাশলি চাপা শেঞ্জয় হতযা করা হয়। 

পঞ্জর তার মরঞ্জেহ বস্তাবজে কঞ্জর শনঞ্জজর ঘঞ্জর 

খাঞ্জটর শনঞ্জচ মিঞ্জল রাখা হয়। রাঞ্জত মরাজজনা 

খাঞ্জটর শনচ মেঞ্জক মৃত আমীর হামজারা 

বস্তাবজে মরঞ্জেহ মবর কঞ্জর বাশড়র শসএনজজ 

অঞ্জটাশরকিা গযাঞ্জরঞ্জজ মিঞ্জল রাঞ্জখন। ওই 

রাঞ্জতই খরব মপঞ্জয় পুশলি শগঞ্জয় মসখান মেঞ্জক 

তার মরঞ্জেহ উোর কঞ্জর। সঞ্জেহিাজন 

শহঞ্জসঞ্জব জনুাইে আহমেঞ্জক আটক কঞ্জর 

োনায় শনঞ্জয় জজজ্ঞাসাবাে করা হয়। এক 

প যাঞ্জয় মস হতযাকাঞ্জের শবষয়ষ্টট স্বীকার 

কঞ্জর। এর মপ্রশক্ষঞ্জত পুশলি মরাজজনাঞ্জক 

আটক কঞ্জর। পঞ্জর তারা ঘটনার শবষয়ষ্টট 

স্বীকার কঞ্জর আোলঞ্জত স্বীকাঞ্জরাজক্ত শেঞ্জত 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196565/%E0%A7%A8-%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%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%A9-%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%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196565/%E0%A7%A8-%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%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%A9-%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%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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by 
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শেঞ্জত আেহ প্রকাি কঞ্জর। এর মপ্রশক্ষঞ্জত 

শসশনয়র জশুিশিয়াল মযাজজঞ্জেট তাহশমনা 

মবগঞ্জমর আোলঞ্জত তাঞ্জের স্বীকাঞ্জরাজক্ত 

মরকিয করা হয়। 

20 5 Nov 20 
 
Ittefaq 

4 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 8 years 40 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Urban নবাবগকে ৮ বছক   মশশুকে দ ৌন 

মন যাত্কন  মামলায় এেজন 

দেেত্া  কইভিালা, ৫ নভেম্বর ২০২০) 

ঢাকার নবাবগঞ্জে ৮ বের বয়সী এক শিশুঞ্জক 

ম ৌন শন যাতন ও ধষ যণঞ্জচিা মামলায় িাহীন 

শময়া (৪০) নাঞ্জম এক বযজক্তঞ্জক মেিতার 

কঞ্জরঞ্জে পুশলি।  নবাবগে োনার উপ-

পশরেি যক জসীম উজিন বরাঞ্জত জানা  ায়, 

বুধবার েুপুঞ্জর শিশুষ্টট বাশড়র পাঞ্জির মোকাঞ্জন 

চকঞ্জলট শকনঞ্জত  ায়। এসময় িাহীন শময়া 

শিশুষ্টটঞ্জক মলাি মেশখঞ্জয় তার ঘঞ্জর শনঞ্জয়  ায়। 

পঞ্জর শিশুষ্টটঞ্জক ম ৌন শন যাতন কঞ্জর এবাং 

ধষ যণঞ্জচিা চালায়।শিশুর শচৎকাঞ্জর 

প্রশতঞ্জবিীসহ স্বজনরা এশগঞ্জয় এঞ্জল িাহীন 

পাশলঞ্জয়  ায়। খবর মপঞ্জয় পশুলি শিশুষ্টটঞ্জক 

উোর কঞ্জর প্রােশমক শচশকৎসা শেঞ্জয়ঞ্জেন। 

বুধবার রাঞ্জত িাহীনঞ্জক মেিতার কঞ্জর 

পুশলি। 

উপ-পশরেি যক জসীম উজিন আরও জানান, 

এঘটনায় শিশুষ্টটর বাবা বােী হঞ্জয় ধষণ য মচিা 

ও ম ৌন শন যাতন আইঞ্জন মামলা কঞ্জরঞ্জেন। 

বৃহস্পশতবার েপুুঞ্জর অশি ুক্তঞ্জক ঢাকার 

আোলঞ্জত পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196540/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AE-%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%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/196540/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AE-%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%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/196540/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AE-%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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Age of 
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by 
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21 4 Nov 20 
Ittefaq 

2 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 11 
years 

45 years Raped Neighbor Rural চলজিনলে িলবি পেৌৌঁভে পেওেলর ামল 

িভর ব শুভা ধর্ যভের 

অবেভর্লগ কইভিালা, ৪ নভেম্বর ২০২০) 

কুবমল্লার চাক্তিোয় িাবড় দপৌৌঁনে দেওয়ার কথা 

িনল মােরাসায় পড়ুয়া ১১ িের িয়সী 

বশশুনক েিী দহানসে (৪৫) োনমর এক িযক্তি 

ধষ যে কনরনে িনল অব ন াগ পাওয়া দগনে। 

জাো দগনে, গত দসামিার (৩ েন ম্বর) 

বিনকনল মাদ্রাসা োেী তার অপর এক 

িান্ধিীনক সানথ বেনয় মােরাসা দথনক িাবড়র 

আসার উনিনশয কুবমল্লা শাসেগাো িাস 

দেশে দথনক িানস উনঠ। ওই িানস বেনলে 

একই গ্রানমর েিী দহানসে োনমর এক কাঠ 

বমবস্ত্র। িাসটট চাক্তিো দেশনে আসার পর 

ওই োেীনক িাবড় দপৌৌঁনে দেওয়ার কথা িনল 

অপর িান্ধিীনক তার িাবড় পাটঠনয় দেে েিী 

দহানসে। চাক্তিো দথনক বসএেক্তজ 

অনটাবরকশা দ ানগ ওই োেীনক িাবড় দপৌৌঁনে 

ো বেনয় সন্ধযায় গ্রানমর একটট ধাে দক্ষনত 

বেনয় ধষ যে কনর কাঠ বমবস্ত্র েিী। ধষ যনের পর 

ওই বশশুনক িাবড়র কানে বেনয় দেনড় বেনল 

বশশুর অব  ািকরা আহতািস্থায় চাক্তিো 

উপনজলা স্বাস্থয কমনপ্লনে আনেে। রানতই 

তানক কুবমল্লা দমবিকযাল কনলজ 

হাসপাতানলর ওবসবস’দত  বতয করাে। 

পুবলশনক সিবকেু অিবহত কনরবে, সন্ধযায় 

চাক্তিো থাোয় মামলা োনয়র করনিা। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196255/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%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
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196255/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%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
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196255/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%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
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by 
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22 3 Nov 20 
 
Prothom Alo 

2 Nov 20 Police 
Case 

Female Domestic 

helper 

8 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Neighbor Urban ব শু গৃহামীর ওের ন ৃংসতল  কথমম 

লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

রাজধােীর গুলশানে েেযা দমাড়লিাবড় 

এলাকা দথনক গুরুতর জখম অিস্থায় এক 

বশশু গৃহকমীনক (৮) উদ্ধার কনরনে গুলশাে 

থাোর পুবলশ।  পুবলশ জাোয়, গতকাল 

দসামিার রানত রাষ্ট্রীয় জরুবর দসিা েম্বর 

৯৯৯-এ দোে কনর দকউ একজে বশশু 

গৃহকমী বে যাতনের খির দেে। রানতই পুবলশ 

তানক উদ্ধার কনর এিং দস দ  িাসায় কাজ 

করবেল, দস িাসার দলাকজেনক আটক কনর 

থাোয় বেনয় আনস। বশশু গৃহকমীনক পুবলবশ 

িযিস্থাপোয় প্রথনম কুবম যনটালা দজোনরল 

হাসপাতানল পাঠানো হয়। দসখাে দথনক 

তানক বেনয়  াওয়া হয় দতজগােঁওনয় ব কটটম 

সানপাটয দসন্টানর। বশশুটটর মুখমেনল 

জখনমর বচহ্ন আনে। আঘানত দচাখ েুনল 

দগনে। 

মামলার তেন্ত কম যকতযা দিলাল দহানসে 

প্রথম আনলানক জাোে, তানক ঢাকা 

দমবিনকল কনলনজর ওয়াে–েপ ক্রাইবসস 

দসন্টানর (ওবসবস) দরনখ বচবকৎসা করানো 

হনি। প্রাথবমক ানি জােনত দপনরনেে, 

বশশুটটর গ্রানমর িাবড় বকনশারগনে। তার 

িািা মারা দগনেে। মানয়র সনি দ াগান ানগর 

দচষ্টা চলনে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%83%E0%A6%B6%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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23 3 Nov 20 
 
Ittefaq 

1 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 17 
years 

22 years Raped Neighbor Rural রলমগভি বিভের থভরলেন পেবখভে 

বাভ লরীভা ধর্ যভের 

অবেভর্লগ কইভিালা,   নভেম্বর ২০২০)  

খাগড়ােবড়র রামগনড় বিনয়র প্রনলা ে 

দেবখনয় এক বকনশারীনক (১৭) ধষ যনের 

অব ন াগ পাওয়া দগনে।নসামিার এ িযাপানর 

থাোয় একটট মামলা হনয়নে। পুবলশ জাোয়, 

দমািাইল দোনে পবরচয় হওয়ার পর ৩-৪ 

মাস ধনর টটপু (২২ তানের িাবড়নত আসা 

 াওয়া করনতা। বিনশষ কনর মা, িািা িাবড়নত 

ো থাকনল ঐসময় দস এনস দমনয়র সানথ 

দেখা কনর দ নতা। একই ানি রবিিার (১ 

েন ম্বর) েুপুনর দমনয়টট িাবড়র পানশর 

জবমনত গরু িা েঁধনত দগনল টটপু কথা আনে 

িনল তানক পানশর জিনল দিনক বেনয়  ায়। 

দসখানে বিনয় করার প্রনলা ে দেবখনয় 

দমনয়নক ধষ যে কনর। এসময় দমনয়টটর আতয 

বচৎকার শুনে দলাকজে এবগনয় এনল টটপু 

দেৌৌঁনড় পাবলনয়  ায়। 

এবেনক, রামগড় থাোর ওবস (তেন্ত) দমা. 

মুবের দহানসে িনলে, ব কটটম ও তার িািা 

দসামিার সকানল থাোয় এনস অব ন াগ 

কনরে। তানের অব ন াগ আমনল বেনয় োরী 

ও বশশু বে যাতে েমে আইনে মামলা রুজ ু

করা হনয়নে। ব কটটনমর িািা বেনজ এ 

মামলার িােী। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195936/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195936/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195936/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%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%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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24 3 Nov 20 
 
Ittefaq 

2 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 15 years Raped Neighbor Rural মলবনাগভে ৫ িেভরর ব শু ধর্ যভের 

ব ালর, বাভ লর পোতলর  কইভিালা,   

নভেম্বর ২০২০) 

মাবেকগনের বঘওনর পা েঁচ িেনরর এক বশশু 

ধষ যনের বশকার হনয়নে।  অব  ুি বকনশানরর 

োম দমা. দেরনেৌস (১৫)।  পুবলশ সূে 

জাোয়, দসামিার বিকানল বশশুটটনক বেজ 

িাবড়নত দঢনক বেনয় ধষ যে কনর দেরনেৌস। 

এসময় িাবড়নত অেয দকউ বেনলা ো। পনর 

বশশুটট তার মানক ঘটো জাোয়। সন্ধযায় 

বশশুটটর চাচা িাবে হনয় বঘওর থাোয় মামলা 

োনয়র করনল রানতই দেরনেৌসনক দগ্রেতার 

কনর পুবলশ। মিলিার েুপনুর তানক 

আোলনত দতালা হনল তানক দজলহাজানত 

পাঠাে বিচারক। 

25 3 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 14 
years 

20 years Raped Neighbor Rural পথভম রলজজ নল হওেলে সু্করেলত্রীভা ধর্ যে 

 কালভরর ান্ঠ,   নভেম্বর ২০২০) 

েরবসংেীর রায়পরুায় দপ্রনমর প্রস্তানি রাক্তজ 

ো হওয়ায় ষষ্ঠ দশ্রবের এক সু্কলোেীনক (১৪) 

িাবড় দথনক দজারপূি যক উটঠনয় বেনয়  

মামলার এজাহার সনূে জাো  ায়, েীঘ যবেে 

ধনর দমা. েিী (২০) ওই সু্কলোেীনক দপ্রম 

বেনিেেসহ কুপ্রস্তাি বেনয় আসবেল। তার 

প্রস্তানি রাক্তজ হয়বে  ুিন াগী সু্কলোেী। 

এরই দজনর রানত প্রকৃবতর িানক সাড়া বেনয় 

িাইনর দির হনল ওই সু্কলোেীনক দজারপূি যক 

উটঠনয় বেনয় ধষ যে কনর েিী। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196027/%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%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%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%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/196027/%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%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%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%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.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972022
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 ুিন াগী সু্কলোেী িনলে, েিী এর আনগও 

আমানক একাবধক িার দজারপূি যক ধষ যে 

কনরনে। বকন্তু  য় ও লজ্জায় এ ঘটো 

কাউনক জাোইবে। রায়পুরা থাোর এসআই 

আবতকুর রহমাে  ূেঁ ইয়া িনলে, ধষ যে মামলার 

আসাবম েিী ঘটোর পর দথনক পলাতক। 

তানক ধরনত অব  াে অিযাহত। 

26 3 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

2 Nov 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availab
le 

30 years Raped Neighbor Rural ঘভর ঢুভা সু্করেলত্রীভা ধর্ যে, 

সলরলরলত গলভে িলাঁধল বের 

ধর্ যা কালভরর ান্ঠ,   নভেম্বর 

২০২০) 

পবরচয় দগাপে কনর দমািাইনল অষ্টম 

দশ্রবের একোেীর সানথ দপ্রনমর োেঁে 

পানতে পাশ্ব যিতী এলাকার খবললুর 

রহমাে। দসামিার রানত ওই োেীর ঘনর 

ঢুনক ধষ যনের সময় তানক আটক কনর 

প্রবতনিশীরা। হানতোনত আটক কনর 

খবললনক সারারাত গানে দিেঁনধ রানখ 

তারা। খির দপনয় মিলিার েুপুনর তানক 

আটক কনর র যাি ও পুবলশ। ধষ যনের 

বশকার ওই োেী সাধারে এক কৃষক 

পবরিানরর দমনয়। তানের িাবড় দথনক 

মাে এক বকনলাবমটার েনূর পানশর গ্রাম 

আলীেগনরর আেসু সামানের দেনল 

খবললুর রহমাে (৩০) দপশায় একজে 

কাঠবমবস্ত্র। পবরচয় দগাপে কনর ওই 

োেীর সনি দপ্রনমর োেঁে পানতে খবলল। 

খবললুর রহমাে বিিাবহত এিং এক 

সন্তানের জেক। দসামিার রানত ওই 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972008
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972008
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972008
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োেী িাবড়নত একা থাকার সুন ানগ রাত 

৯টার বেনক খবললুর রহমাে ওই োেীর 

িাবড়নত  াে এিং দজারপূি যক ঘনর ঢুনক 

তানক ধষ যে কনরে। এ সময় ওই োেীর 

বচৎকানর তার মামা ঘনর ঢুনক এ েৃশয 

দেখনত পাে। খবললুর রহমাে পাবলনয় 

 াওয়ার দচষ্টা করনল প্রবতনিশীরা তানক 

আটক কনর মারধনরর পর সারারাত গানে 

দিেঁনধ রানখ। ধষ যনের অব ন ানগ 

জামালপুর সের থাোয় মামলা োনয়নরর 

বিষয়টট প্রক্তক্রয়াধীে।  
27 3 Nov 20 

 
Kaler 
Kantho 

3 Nov 20 Police 
Case 

Male Child Not 
availab
le 

28 years Sexual 
harassme
nt 

Teacher Rural   েলত্রভা পর্ৌন বনেীিভনর অবেভর্লভগ 

মলেরলসল েবরচলরা পেপ্তলর  কালভরর 

ান্ঠ,   নভেম্বর ২০২০) 

লক্ষ্মীপুনর েয় বশশু োেনক দ ৌে 

বেপীড়নের অব ন ানগ দমািারক দহানসে 

 (২৮) োনম এক মােরাসা পবরচালকনক 

দগ্রপ্তার করা হনয়নে।  অব ন াগ সূনে জাো 

 ায়, বশক্ষক দমািারক দহানসে েয়জে বশশু 

োেনক একাবধকিার দ ৌে বেপীড়ে 

কনরনেে। ঘটোগুনলা দগাপে রাখনত বতবে 

োেনের  য় ীবত দেবখনয় শপথ করাে এিং 

তা দমািাইনল ব বিও কনর রানখে। সম্প্রবত 

এক বশশু বেপীড়নের পর রিক্ষরনের 

বিষয়টট েজনর এনল ঘটোটট জাোজাবে হয়। 

এরপর মিলিার বিনকনল দমািারকনক 

আটনকর পর মােরাসার একটট কনক্ষ 

অিরুদ্ধ কনর পুবলনশ খির দেয়। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972082
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972082
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28 3 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 35 years Attempt 
to rape 

Neighbor Urban মসক্রে গকে মশশুকে ধর্ যকণ  দচষ্টা 

(বাাংলাকেশ প্রমত্মেন, ৩ নভেম্বর ২০২০) 

নারায়ণগঞ্জের শসজেরগঞ্জে ৪ বেঞ্জরর এক 

শিশুঞ্জক ধষ যঞ্জণর মচিার অশিঞ্জ াঞ্জগ আশমনুল 

ইসলাম (৩৫) নাঞ্জম একজনঞ্জক পুশলঞ্জি 

মসাপেয কঞ্জরঞ্জে এলাকাবাসী।   এলাকাবাসীর 

বরাত শেঞ্জয় পুশলি জানায়, শিশুর বাবা-মা 

উিঞ্জয় গাঞ্জম যন্টকমী এবাং শিকষ্টটম আেমজী 

কেমতলী েশক্ষনপাড়া এলাকায় খালার 

বাশড়ঞ্জত বসবাস কঞ্জর। মসামবার শিশুষ্টটঞ্জক 

ধষ যঞ্জণর মচিা কঞ্জর আশমনুল। পঞ্জর মস 

পাশলঞ্জয়  ায়। মেলবার শিশুর মা ঘটনার 

শবস্তাশরত শিশুর মুখ মেঞ্জক মিাঞ্জনন। পঞ্জর 

এলাকাবাসী রাঞ্জত আশমনুলঞ্জক মপঞ্জয় তাঞ্জক 

আটক কঞ্জর উিমমধযম শেঞ্জয় পুশলঞ্জি 

মসাপেয কঞ্জর। 

29 3 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 
 
 

2 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 18 years Raped Neighbor Rural দনায়াখালীকত্ ৪ বছক   মশশুকে 

ধর্ যণ(বাাংলাকেশ প্রমত্মেন, ৩ নভেম্বর 

২০২০) 

মনায়াখালীর মবগমগে উপঞ্জজলায় ৪ বেঞ্জরর 

এক শিশু ধষ যঞ্জণর শিকার হঞ্জয়ঞ্জে। এ ঘটনায় 

মেলবার শিকষ্টটঞ্জমর মা বােী হঞ্জয় মবগমগে 

োনায় মামলা োঞ্জয়র কঞ্জরঞ্জেন।   জানা  ায়, 

ওই ইউশনয়ঞ্জনর ৩ নাং ওয়াঞ্জিযর মমাহােে 

আলীর মেঞ্জল রাশির (১৮) ঘঞ্জর একই বাশড়র 

৪ বেঞ্জরর শিশুষ্টট মখলঞ্জত  ায়। এ সুঞ্জ াঞ্জগ 

রাশি অনয শিশুঞ্জের ঘর মেঞ্জক মবর কঞ্জর 

শেঞ্জয় শিকষ্টটম শিশুঞ্জক ধষ যণ কঞ্জর। পঞ্জর 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583592
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583561
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583561
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শিশুষ্টটর শচৎকাঞ্জর তার মা এশগঞ্জয় আসঞ্জল 

রাশি পাশলঞ্জয়  ায়।  এ বযাপাঞ্জর শিকষ্টটঞ্জমর 

মা বােী হঞ্জয় মামলা োঞ্জয়র করঞ্জল পুশলি 

শিকষ্টটঞ্জমর স্বাস্থয পরীক্ষার জনয মনায়াখালী 

মজনাঞ্জরল হাসপাতাঞ্জল মপ্ররণ কঞ্জর। 

30 3 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

Not 
available 
 
Case file 
 
3 Nov 20 

Police 
Case 

Female Student 12 
years 

40 years Raped Neighbor Rural খুকন  ভয় দেমখকয় ধর্ যণ, মেকশা ী 

অন্তঃসত্ত্বা(বাাংলাকেশ প্রমত্মেন, ৩ 

নভেম্বর ২০২০) 

খুলনার বষ্টটয়াঘাটা উপঞ্জজলায় কুলষ্টটয়া 

োঞ্জমর জননক অজজয়ার রহমান মমাোর 

(৪০) লালসার শিকার হঞ্জয় ১২ বেঞ্জরর এক 

মােরাসা োত্রী শতন মাঞ্জসর অন্তঃসত্ত্বা হঞ্জয়ঞ্জে 

বঞ্জল অশিঞ্জ াগ পাওয়া মগঞ্জে। োমবাসী 

মেলবার েুপুঞ্জর অশি ুক্ত অজজয়ারঞ্জক 

আটক কঞ্জর পুশলঞ্জি শেঞ্জয়ঞ্জে।  ক্ষশতেস্ত 

মােরাসা োত্রীর িুিা অশিঞ্জ াগ কঞ্জর বঞ্জলন, 

মমঞ্জয়ষ্টটর বাবা প্রবাসী। মা অনযত্র শবঞ্জয় কঞ্জর 

চঞ্জল  াওয়ায় বৃো োেীর কাঞ্জে োঞ্জক। 

প্রশতঞ্জবিী অজজয়ার গত চার মাস ধঞ্জর 

মমঞ্জয়ষ্টটঞ্জক প্রেঞ্জম িুসশলঞ্জয় ও পঞ্জর খুঞ্জনর 

িয় মেশখঞ্জয় ধষ যণ কঞ্জর। তার িারীশরক 

পশরবতযন মেঞ্জখ শচশকৎসঞ্জকর কাঞ্জে মনয়ার 

পর জানঞ্জত পাশর মমঞ্জয়ষ্টট শতন মাঞ্জসর 

অন্তঃসত্ত্বা। তাঞ্জক গত মসামবার শবঞ্জকঞ্জল 

খুলনা মমশিঞ্জকল কঞ্জলজ হাসপাতাঞ্জল িশতয 

করা হয়।  

 

 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583553
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583553
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31 3 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

31 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

16 
years 

20 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural দনায়াখালীকত্ প্রমত্বন্ধী মেকশা ীকে 

ধর্ যণকচষ্টা,  ুবে দেেত্া  (বাাংলাকেশ 

প্রমত্মেন, ৩ নভেম্বর ২০২০) 

মনায়াখালীর সুবণ যচর উপঞ্জজলায় বাক ও বুজে 

প্রশতবন্ধ্ী শকঞ্জিারীঞ্জক (১৬) ধষ যণ মচিার 

অশিঞ্জ াঞ্জগ এক  বুকঞ্জক মেিতার কঞ্জরঞ্জে 

পুশলি।   পুশলি জাশনঞ্জয়ঞ্জে, িশনবার রাত 

৮টার শেঞ্জক ওই প্রশতবন্ধ্ীর মা নামাজ 

পড়শেঞ্জলন। এসময় প্রশতবন্ধ্ী শকঞ্জিারী একা 

ঘঞ্জরর মপেঞ্জনর টয়ঞ্জলঞ্জট  ায়। ওই সময় 

অশি ুক্ত রাঞ্জিে তাঞ্জক ধষ যঞ্জণর মচিা কঞ্জর। 

পঞ্জর শকঞ্জিারীর মা মমঞ্জয়র মগািাশনর িব্দ 

শুঞ্জন ঘঞ্জরর বাইঞ্জর এঞ্জল ঘটনাস্থঞ্জল রাঞ্জসেঞ্জক 

মেখঞ্জত পায়। 

চরজব্বার োনার পশরেি যক (তেন্ত) মমা. 

ইব্রাহীম খশলল বঞ্জলন, উপঞ্জজলার চর জবুশল 

ইউশনয়ঞ্জনর েশক্ষণ চরমশহউজিন সরকাশর 

িূশমহীন আেয়ণ মকঞ্জে এ ঘটনা ঘঞ্জট। 

রশববার সকাঞ্জল অশি ুক্ত  বুকঞ্জক মেিতার 

করা হয়। 

চরজব্বর োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওশস) 

মমা. সাঞ্জহে বঞ্জলন, এ ঘটনায় িুক্তঞ্জিাগীর মা 

একষ্টট মামলা োঞ্জয়র কঞ্জরঞ্জেন। মেিতার 

 ুবকঞ্জক শবচাশরক আোলঞ্জতর মাধযঞ্জম 

কারাগাঞ্জর পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জে। 

 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583551
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583551
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32 3 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

28 years, 
32 years 
& 
22 years 
 

Gang 
raped 

Neighbor Rural দগৌ নেীকত্ আটকে দ কখ ধর্ যকণ  

অমভক াকগ মামলা ( বাাংলাকেশ প্রমত্মেন, 

৩ নভেম্বর ২০২০) 

বশরিাঞ্জলর মগৌরনেী উপঞ্জজলার টরকী বের 

মাধযশমক বাশলকা শবেযালঞ্জয়র নবম মেণীর 

এক োত্রীঞ্জক (১৫) ধষ যণ করার অশিঞ্জ াগ 

উঞ্জেঞ্জে।  মামলার আসামীরা হঞ্জলা- সমীর 

শকতযনীয়া (২৮), শেপক মন্ডল (৩২) এবাং 

শবনয় পাল (২২)।  মামলা োঞ্জয়ঞ্জরর পর ওই 

রাঞ্জতই পুশলি টরকী বাসস্টযান্ড মেঞ্জক 

অপহৃতা ওই সু্কল োত্রীঞ্জক উোর কঞ্জরঞ্জে। 

মামলার তেন্ত কম যকতযা মগৌরনেী োনার 

এসআই মমা. কামাল মহাঞ্জসন জানান, সু্কঞ্জল 

আসা- াওয়ার পঞ্জে নবম মেণীর ওই 

োত্রীঞ্জক (১৫) প্রায়ই উতযক্ত করঞ্জতা বখাঞ্জট 

সমীর শকতযনীয়া। গত ৩০ অঞ্জটাবর েুপুর 

সাঞ্জড় ১২টার শেঞ্জক ওই োত্রী শনজ বাশড় 

মেঞ্জক তার বাবার কম যস্থল টরকী বেঞ্জরর 

আলাউজিন ব্রাোঞ্জস যর মোকাঞ্জনর উঞ্জিঞ্জিয 

রওয়ানা মেয়। পশেমঞ্জধয সমীর শকতযনীয়া ও 

তার সহঞ্জ াগীরা ওই োত্রীঞ্জক মজারপবূ যক 

মমাটরসাইঞ্জকঞ্জল তুঞ্জল অপহরণ কঞ্জর শনঞ্জয় 

 ায়। পঞ্জর শবশিন্ন স্থাঞ্জন অপহৃতা 

সু্কলোত্রীঞ্জক ৩ শেন আটঞ্জক মরঞ্জখ কঞ্জয়কবার 

ধষ যণ কঞ্জর সমীর।  

মামলার আসামীঞ্জের মেিতাঞ্জরর মচিা 

চলঞ্জে বঞ্জল জানান মামলার তেন্ত কম যকতযা 

এসআই কামাল মহাঞ্জসন। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583521
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/03/583521
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33 2 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

31   Oct 
20 

Police 
Case 

Female Student Not 
availab
le 

14 years Raped Neighbor Rural মশশু ধর্ যকণ  অমভক াকগ মেকশা  

দেেত্া  ( বাাংলাকেশ প্রমত্মেন, ২ 

নভেম্বর ২০২০) 

গাজীপুঞ্জরর শ্রীপঞু্জর এক োত্রী ধষ যঞ্জণর শিকার 

হঞ্জয়ঞ্জে। ওই ঘটনার শবচার চাওয়ায় রশববার 

রাঞ্জত শিকষ্টটঞ্জমর বাশড়ঞ্জত হামলা চাশলঞ্জয়ঞ্জে 

অশি ুঞ্জক্তর স্বজঞ্জনরা।অশি ুক্ত (১৪) 

শ্রীপুঞ্জরর পটকা োঞ্জমর রশবর মেঞ্জল। মস 

স্থানীয় একষ্টট হাঞ্জিজজয়া মাদ্রাসার োত্র।  

শিকষ্টটঞ্জমর বাবা ও স্বজঞ্জনরা জানান, স্থানীয় 

পটকা সরকাশর প্রােশমক শবেযালঞ্জয় ওই োত্রী 

শুিবার শবঞ্জকঞ্জল শবেযালঞ্জয়র মাঞ্জে িুটবল 

মখলা মেখঞ্জত  ায়। ওই সময় চকঞ্জলট 

খাওয়াঞ্জনার কো বঞ্জল অশি ুক্ত শকঞ্জিার 

পাঞ্জির িালবঞ্জন শনঞ্জয় ধষ যণ কঞ্জর। ওই োত্রী 

রশববার সকাঞ্জল বযোয় কান্নাকাষ্টট শুরু কঞ্জর। 

পঞ্জর ওই োত্রী তার বাবা-মাঞ্জক ধষ যঞ্জণর ঘটনা 

জানায়। ঘটনা প্রশতঞ্জবিীঞ্জের জাশনঞ্জয় রশববার 

রাঞ্জত শ্রীপুর োনা পুশলিঞ্জক অবশহত কঞ্জর। 

পুশলি ওই রাঞ্জতই অশি ুক্তঞ্জক মেিতার 

কঞ্জর শনঞ্জয়  ায়। এ ঘটনায় অশি ুঞ্জক্তর 

স্বজঞ্জনরা শক্ষপ্ত হঞ্জয় ওই রাঞ্জতই শিকষ্টটম 

োত্রীর বাশড়ঞ্জত হামলা চাশলঞ্জয় আতঙ্ক সৃষ্টি 

কঞ্জর। 

 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/02/583095
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/02/583095
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34 1 Nov 20 
 
Prothom Alo 

31 Oct 20 Police 
Case 

Female Domestic 

helper 

Not 
availab
le 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Employer Urban গৃহামী মলরলত্মা জখম, গৃহাত্রী 

ালরলগলভর কথমম লভরল,   নভেম্বর 

২০২০) 

রাজধােীর দমাহাম্মেপুনর বশশু গৃহকমীনক 

বে যাতনের ঘটোয় গৃহকেীনক দগ্রপ্তার 

কনরনে পুবলশ।  দমাহাম্মেপুর থাোর 

উপপবরেশ যক শবেউল আলম িনলে, মাসমুা 

গত শুক্রিার দমাহাম্মেপুর থাোয় একটট 

বেনখা েঁজ িানয়বর করনত আনসে। বতবে 

জাোে, তােঁর িাসার গৃহকমী হাবরনয় দগনে। 

ওই সময়ই থাোয় বশশুটটর মা হাক্তজর হে। 

বতবে অব ন াগ কনর িনলে, তােঁর অতটুকু 

দমনয় কখেই পাবলনয় দ নত পানর ো। দস 

পালানত িাধয হনয়নে। সাত মাস ধনর তা েঁর 

সনি দমনয়নক দেখাও করনত বেক্তিনলে ো 

গৃহকেী।  বেও বতবে দমাহাম্মেপুনরই 

থানকে। বশশুটটর মা আরও অব ন াগ 

কনরে, গৃহকেী তা েঁর দমনয়নক বে যাতে 

কনরে। জাো দগনে, পনর দখা েঁজখির বেনয় 

পুবলশ জােনত পানর বশশুটট ময়মেবসংনহর 

দধািাউড়ায় চনল দগনে তার মামার িাবড়নত। 

এরপর তারা বশশুটটনক দসখাে দথনক বেনয় 

আনস। বেনখা েঁজ িানয়বরর তেন্ত কম যকতযা 

িনলে, বশশুটটর বপনঠ চামড়া দেই। েযা েঁকার 

োগ দতা আনেই, গরম পাবে বপনঠ ঢালায় 

মাংস দিবরনয় এনসনে। তার হাত, গলাসহ 

দেনহর বিব ি অংনশ আঘানতর বচহ্ন। 

বশশুটটনক শবেিার বেিাগত রানত ঢাকায় 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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বেনয় আসার পর, গৃহকেীনকও দগ্রপ্তার করা 

হয়। 

35 2 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 13 yers 23 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural েলটেলভম  ষ্ঠ পেবের েলত্রীভা ধর্ যেভচষ্টল, 

অবের্ুক্ত পেপ্তলর কালভরর ান্ঠ, ২ 

নভেম্বর ২০২০) 

লালমবেরহানটর পাটগ্রানম ৬ষ্ঠ দশ্রবের 

োেীনক ধষ যে দচষ্টার অব ন ানগ পাটগ্রাম 

থাো পুবলশ এক  ুিক হাসােুর রহমাে 

 (২৩)নক দগ্রপ্তার কনরনে। অব ন াগ সূনে 

জাো দগনে, ওই োেীর প্রবতনিশী ও পবরবচত 

হাসােুর রহমাে। দমনয়টটনক  সু্কল  াওয়া-

আসার পনথ প্রায় উেযি কনর দপ্রনমর 

প্রস্তাি দেয় ওই  ুিক। তা েঁর প্রস্তানি রাক্তজ ো 

হওয়ায় এক প যানয় দস হুমবক দেয়। এর পর 

গত শুক্রিার (৩০ অনক্টাির) রাত ৯টার 

বেনক ৬ষ্ঠ দশ্রবের ওই োেীনক বিব ি 

প্রনলা নে একই এলাকার হাবমেুল ইসলানমর 

দেনল হাসােুর রহমাে (২৩) ধষ যনের দচষ্টা 

কনর। এ সময় দমনয়টটর বচৎকানর 

আশপানশর দলাকজে এবগনয় আসনল 

পাবলনয়  ায় হাসােুর। 

রবিিার (১ েন ম্বর) দমনয়র িািা পাটগ্রাম 

থাোয় োরী ও বশশু বে যাতে েমে আইনে ৩ 

জেনক আসাবম কনর একটট অব ন াগ 

োনয়র কনরে। অব ন ানগর পর পুবলশ 

অব  াে চাবলনয় ওই বেেই হাসােুর 

রহমােনক দগ্রপ্তার কনর। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/02/971524
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/02/971524
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36 2 Nov 20 
Kaler 
Kantho 

21 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

26 years Raped Neighbor Rural ব শু ধর্ যে, মলমরল তুরভত মৃতুযর হুমবা 

 কালভরর ান্ঠ, ২ নভেম্বর ২০২০) 

মুন্সীগনের দলৌহজংনয় ১৩ িেনরর 

বশশুনক ধষ যে করার অব ন াগ পাওয়া 

দগনে এক মুবে দোকাবের মৃধা (২৬)  

বিরুনদ্ধ। উপনজলার গা েঁওবেয়া  জাো 

 ায়, গত ২১ অনক্টাির িুধিার সন্ধযা 

দিলায় উপনজলার গা েঁওবেয়া ইউবেয়নের 

েুলাল মৃধার মুবে দোকানে  ায় বশশুটট। 

এ সময় েুলাল মৃধা দমনয়টটর মুখ আটনক 

পানশর ঘনর বেনয় ধষ যে কনর। ধষ যে করার 

পনর 'কাউনক িলনল প্রানে দমনর দেলনি' 

হুেঁ বশয়াবর দেয় েুলাল। পরবেে 

িৃহস্পবতিারও একই সময় বশশুটটনক 

দোকানের সামনে দপনয় আিানরা মুখ 

আটনক ঘনর বেনয় ধষ যে কনর। পনর 

শুক্রিার সকানল বশশুটট তার মানয়র 

কানে ঘটোটট খুনল িলনল বশশুটটর মা 

স্থােীয় মােির ইমাে, দসাহরাি ও 

েনশেনক বিষয়টট জাোে। অসহায় 

পবরিারটট স্থােীয় দমম্বারসহ গেযমােয 

িযক্তিনের িানর িানর বগনয় বিচার ো 

পাওয়ায় গতকাল রবিিার েুপুনর দলৌহজং 

থাোয় মামলা কনর।  দলৌহজং থাো 

পুবলনশর ওবস দমা. আলমগীর দহাসাইে 

জাোে, দমনয়টটর মা িােী হনয় দলৌহজং 

থাোয় একটট মামলা োনয়র কনরনেে। 

েুলানলর িাসায় পুবলশ পাটঠনয়বে। ঘটোর 

পর দথনক েুলাল পলাতক, তানক 

দগ্রপ্তানরর দচষ্টা চলনে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/02/971654
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37 2 Nov 20 
 
Ittefaq 

27 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

27 years Raped Neighbor Rural মলেরলসল েলত্রীভা ধর্ যভের অবেভর্লগ, 

মুভ লভালভনর নম্বভরর সতূ্র ধভর 

পোতলর কইভিালা, ২ নভেম্বর ২০২০) 

মুনঠানোনের েম্বনরর সূে ধনরই িগুড়ায় 

মােরাসা োেীনক ধষ যনের একমাে আসাবম 

আবমেুর (২৭)নক দগ্রেতার কনরনে িগুড়া 

সের থাো পুবলশ।  মামলা ও বশক্ষাথীর 

পবরিার সনূে জাো দগনে, ২৪ অনক্টাির 

দথনক অপবরবচত েম্বনর অপবরবচত 

একজনের সানথ কথা িনল অষ্টম দশ্রবের 

মােরাসা পড়ুয়া োেী। বতেবেনের মাথায় 

দেনলটা দমনয়টার সানথ দেখা করনত চায়। 

দেনলটা তার োম িনল সাগর। ২৭ তাবরখ 

সন্ধযার পর দথনক কবথত সাগর িারিার দোে 

বেনত থানক দমনয়টটনক। মােরাসা োেী 

একপ যানয় িাসা দথনক দির হনত রাক্তজ হয়। 

দমনয়টানক োো দকৌশনল তানক িাবড় দথনক 

দির কনর আনে সাগর। রাত সানড় িারটার 

বেনক দপ্রবমনকর সানথ দেখা করার উনিশয 

বেনয় দমনয়টা িাবড় দথনক দির হনয়  ায়। 

কবথত সাগর দপশায় বসএেক্তজ চালক, দস 

দমনয়টটনক তার বেনজর বসএেক্তজনত উটঠনয় 

োবড়য়াল গ্রাম দথনক পাশ্ব যিতী একটা 

জিনলর দ তনর োেীনক দজারপূি যক ধষ যে 

কনর। এরপর তানক  য় ীবত দেবখনয় দেনড় 

দেয়। ধষ যনের বশকার োেী িাবড়নত এনস সি 

কথা মা-িািানক জাোয়। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195708/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%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%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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/195708/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%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%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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/195708/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%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%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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 

38 2 Nov 20 
 
Ittefaq 

31 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

28 years Raped Neighbor Urban পারলনীগভে ৮ম পেবের েলত্রীভা বিভের 

থভরলেন পেবখভে ধর্ যে  কইভিালা, ২ 

নভেম্বর ২০২০) 

ঢাকার দকরােীগে মনিল থাোর 

দিারহাবেিাগ এলাকায় ৮ম দশ্রবের এক 

োেীনক বিনয়র প্রনলা ে দেবখনয় িাবড়নত 

আটনক দরনখ ধষ যে করার অব ন ানগ 

দসামিার ধষ যক রমজাে দহানসেনক (২৮) 

আটক কনরনে পুবলশ। ধবষ যতার মা দসামিার 

দকরােীগে মনিল থাোয় অব ন াগ কনরে। 

অব ন াগ উনল্লখ করা হয় দিারহাবেিাগ 

এলাকার িাবসিা বগয়াস উক্তিনের দেনল 

রমজাে দহানসে গত শবেিার তার ৮ ম 

দশ্রবেনত পড়ুয়া দমনয়নক বিনয়র প্রনলা ে 

দেবখনয় তার িাবড়নত আটক দরনখ ধষ যে 

কনর। 

মনিল থাোর অবেসার ইেচাজয কাজী 

মাইেুল ইসলাম জাোয়, তারা িােীর বলবখত 

অব ন াগ দপনয় দসামিার রানত ধষ যক 

রমজােনক আটক কনরনে। ব কটটনমর 

অবধক রিক্ষরনের কার ঢাকা দমবিনকল 

কনলজ হাসপাতাল  বতয করা হনয়নে। 

 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195884/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AE%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195884/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AE%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3


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 

39 1 Nov 20 
 
Prothom Alo 

31 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

25 years 
& 
22 years 

Attempt 
to rape 
and 
murder 

Neighbor Urban ধর্ যেভচষ্টলর ের বাভ লরীভা েলে পমভা 

পাভর হতযলর পচষ্টল, মলমরল কথমম 

লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

োরায়েগনের িির উপনজলায় ধষ যে দচষ্টার 

পর এক বকনশারীনক (১৫) োে দথনক দেনল 

বেনয় হতযানচষ্টার অব ন াগ পাওয়া দগনে। 

মামলার এজাহানর িলা হয়, গত ১৪ অনক্টাির 

হবিগনের মাধিপুর দথনক বকনশারী তা েঁর 

দিানের িাবড়নত দিড়ানত আনসে। এরপর 

দথনক মুবেনোকাবে রুনিল (২৫) ও অপর 

 াড়াটটয়া অপু (২২) তানক কুপ্রস্তাি বেনয় 

আসবেনলে। এনত রাক্তজ ো হওয়ায় শবেিার 

বেিাগত রাত েইুটার বেনক রুনিল ও অপু 

বকনশারীনের ঘনর েরজার কড়া োনড়ে। এ 

সময় েরজা খুলনল তা েঁরা বকনশারীর মুখ 

দচনপ ধনর োনে বেনয়  াে। দসখানে তানক 

ধষ যনের দচষ্টা চালাে তা েঁরা। ধষ যনে িযথ য হনয় 

বকনশারীনক বতেতলার োে দথনক দেনল 

বেনয় আসাবমরা পাবলনয়  াে। 

এরপর বকনশারীর বচৎকার শুনে আশপানশর 

দলাকজে তানক উদ্ধার কনর প্রথনম মেেপুর 

িারাকা হাসপাতানল বেনয়  াে। তার এক পা 

ও এক হানতর হাড়  াঙা এিং মাথায় আঘাত 

থাকায় তানক জাতীয় অনথ যানপবিক 

হাসপাতানল পাটঠনয় দেওয়া হয়।  

িির থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওবস) 

েখরুিীে  ূেঁ ইয়া প্রথম আনলানক িনলে, 

আসাবমনের দগ্রপ্তানরর দচষ্টা চলনে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%AA%E0%A6%B0-%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%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%AA%E0%A6%B0-%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%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%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 

40 1 Nov 20 
 
Ittefaq 

31 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 10 
years 

65 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural তৃতীে পেবের েলত্রীভা ধর্ যে পচষ্টলর 

অবেভর্লভগ িৃে পোতলর কইভিালা,   

নভেম্বর ২০২০) 

িগুড়ার েিীগ্রানম তৃতীয় দশ্রবের োেী (১০) 

ধষ যে দচষ্টার অব ন ানগ আিু তানলি (৬৫) 

োনমর এক িৃদ্ধনক দগ্রেতার কনরনে পুবলশ। 

জাো দগনে, শবেিার (৩১ অনক্টাির) সন্ধযায় 

উপনজলার িুড়ইল ইউবেয়নের কামুল্লযা 

চকোথনখালা গ্রানমর িদৃ্ধ আিু তানলি তৃতীয় 

দশ্রবের োেীনক দকৌশনল িাবড়র পানশ 

জিনল দিনক বেনয় দজারপূি যক ধষ যে করার 

দচষ্টা কনর। এ সময় সু্কলোেীর বচৎকানর 

প্রবতনিশী দলাকজে এবগনয় এনস িৃদ্ধ আিু 

তানলিনক আটক কনর। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195427/%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195427/%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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
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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 Prothom 
Alo 
7 Nov 20 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

65 years, 
25 years 
& 
62 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban স্বামীর মখা েঁজ করঞ্জত শগঞ্জয় সাংঘবে ধষ যঞ্জণর 

শিকার স্ত্রী (প্রথম আকলা, ৭ নভেম্বর 

২০২০) 

নারায়ণগে সের উপঞ্জজলার কাশিপুঞ্জর 

স্বামীর মখা েঁজ করঞ্জত শগঞ্জয় এক গৃহবধ ূ

গণধষ যঞ্জণর শিকার হঞ্জয়ঞ্জেন। পুশলি শুিবার 

রাঞ্জত শতনজনঞ্জক মেপ্তার কঞ্জরঞ্জে। 

িতুো মঞ্জিল োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(ওশস) জানান, ওই গৃহবধূর স্বামী 

বযাটাশরচাশলত অঞ্জটাশরকিার চালক। 

প্রশতশেন শবঞ্জকঞ্জল শতশন বাশড় মিঞ্জরন। 

বৃহস্পশতবার সন্ধ্যা হঞ্জয় মগঞ্জলও শতশন বাশড়ঞ্জত 

না মিরায় তােঁর স্ত্রী তােঁঞ্জক খুেঁজঞ্জত মবর হন। 

রাঞ্জত নরশসাংপুর এলাকার একষ্টট 

অঞ্জটাশরকিার গযাঞ্জরঞ্জজ শগঞ্জয় স্বামীর মখা েঁজ 

কঞ্জরন শতশন। এ সময় ওই এলাকার 

শনরাপিাপ্রহরী নুরুল ইসলাম (৬৫), স্বামীঞ্জক 

খুেঁঞ্জজ মেওয়ার কো বঞ্জল গযাঞ্জরঞ্জজর পাঞ্জি 

শনঞ্জয় তাঞ্জক ধষ যণ কঞ্জরর। পঞ্জর আইনুল(২৫)  
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

ও রাজা বেিও (৬২) মসখাঞ্জন এঞ্জস তােঁঞ্জক 

ধষ যণ কঞ্জরন।  

2 7 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

18 Sep 20 
 

Case File 
1 Nov 20 

Court 
Case 

Female Student 20 years 29 years Raped Neighbor Rural মপ্রম, 'শবঞ্জয়র প্রঞ্জলািন', অতঃপর ধষ যণ! 

(োকল  েণ্ঠ,   নভেম্বর ২০২০) 

মপ্রঞ্জমর সম্পকয গঞ্জড় তুঞ্জল এক 

কঞ্জলজোত্রীঞ্জক 'শবঞ্জয়র প্রঞ্জলািন' শেঞ্জয় 

একাশধক বার ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াগ পাওয়া 

মগঞ্জে।   

আোলত মামলাষ্টট আমঞ্জল শনঞ্জয় এজাহার 

শহসাঞ্জব েহন করার জনয সাপাহার োনার 

ওশসঞ্জক শনঞ্জেযি শেঞ্জয়ঞ্জেন। গত শুিবার 

রাঞ্জত মামলাষ্টট মরকিযিুক্ত করা হঞ্জয়ঞ্জে বঞ্জল 

জানা মগঞ্জে।  মামলা এজহার সুঞ্জত্র জানা 

মগঞ্জে, নওগােঁর সাপাহাঞ্জরর মবি শকেু শেন 

ধঞ্জর ওই কঞ্জলজোত্রীর সাঞ্জে আেমেীশঘর 

সান্তাহার এলাকার মুরাে মিঞ্জখর(29) মপ্রম 

সম্পকয গঞ্জড় উঞ্জে। গত ১৮ মসঞ্জেম্বর 

মকৌিঞ্জল আসাশম মুরাে মিখ বাশেনীঞ্জক রাত 

সাঞ্জড় আটটায় তার বাসায় মিঞ্জক শনঞ্জয় 

'শবঞ্জয়র প্রঞ্জলািন' শেঞ্জয় ধষ যণ কঞ্জর। এরপর 

বাশেনী তাঞ্জক শবঞ্জয়র কো বলঞ্জল আসাশম 

বাশেনীঞ্জক শবঞ্জয় করঞ্জত অস্বীকৃশত জানায়। 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/07/973366
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3 7 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

26 years 27 years Raped Neighbor Rural ধষ যঞ্জণর শিকার বাকপ্রশতবন্ধ্ী (োকল  েণ্ঠ, 

৭ নভেম্বর ২০২০) 

বগুড়ার ধুনট উপঞ্জজলায় আবুল কালাম 

(২৭) নাঞ্জম কােশমশস্ত্রর শবরুঞ্জে স্বামী 

পশরতযক্তা এক নারী (২৬) মক ধষ যঞ্জণর 

অশিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জে। জানা মগঞ্জে, মমঞ্জয়ষ্টটর 

বড় িাইঞ্জয়র বনু্ধ্ আবুল কালাম। এ 

সম্পঞ্জকযর সূত্র ধঞ্জর মমঞ্জয়ষ্টটর বাশড়ঞ্জত আবুল 

কালাঞ্জমর অবাধ  াতায়াত রঞ্জয়ঞ্জে। এ 

অবস্থায় বৃহস্পশতবার রাত ১০টার শেঞ্জক বড় 

িাই বাশড়ঞ্জত না োকার সুঞ্জ াঞ্জগ আবুল 

কালাম ঘঞ্জর ঢুঞ্জক বাকপ্রশতবন্ধ্ী ওই নারীঞ্জক 

ধষ যণ করঞ্জত োঞ্জক। এ সময় পাঞ্জির ঘর 

মেঞ্জক মমঞ্জয়র কান্নার িব্দ শুঞ্জন তার মা ওই 

ঘঞ্জর প্রঞ্জবি কঞ্জর আবুল কালামঞ্জক আটঞ্জকর 

মচিা কঞ্জরন। অবস্থা মবগশতক মেঞ্জখ মা ও 

মমঞ্জয়ঞ্জক ধাক্কা শেঞ্জয় মাষ্টটঞ্জত মিঞ্জল শেঞ্জয় ঘর 

মেঞ্জক পাশলঞ্জয়  ায় আবুল কালাম। এ ঘটনার 

খবর মপঞ্জয় শুিবার রাত ৮টার শেঞ্জক 

মমঞ্জয়ষ্টটঞ্জক বাশড় মেঞ্জক োনায় শনঞ্জয় আঞ্জস 

পুশলি। এ ঘটনায় মমঞ্জয়ষ্টটর মা বােী হঞ্জয় 

োনায় ধষ যণ মামলা োঞ্জয়র করঞ্জেন। 

ধুনট োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওশস) কৃপা 

শসনু্ধ্ বালা বঞ্জলন, মামলার একমাত্র আসাশম 

আবুল কালামঞ্জক মেপ্তাঞ্জরর মচিা চলঞ্জে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/07/973328
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4 6 Nov 20 

 
Prothom 
Alo 

4 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 20 years 25 years Raped Neighbor Rural ধুনঞ্জট কঞ্জলজোত্রীঞ্জক ধষ যঞ্জণর মামলায়  ুবক 

মেপ্তার  কথমম লভরল,   নভেম্বর ২০২০) 

বগুড়ার ধুনট উপঞ্জজলায় কঞ্জলজোত্রীঞ্জক 

ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াঞ্জগ করা মামলায় সাধন চে 

সরকার (২৫) নাঞ্জমর এক  ুবকঞ্জক মেপ্তার 

কঞ্জরঞ্জে পুশলি।  মামলার এজাহাঞ্জরর িাষয, 

উপঞ্জজলার একষ্টট বাজাঞ্জর সাধঞ্জনর খাবাঞ্জরর 

মহাঞ্জটল আঞ্জে। ওই কঞ্জলজোত্রী এই পে 

শেঞ্জয় আসা- াওয়ার পঞ্জে সাধন তােঁঞ্জক 

মপ্রঞ্জমর প্রস্তাব শেঞ্জয় উিযক্ত করঞ্জতন। এক 

বের আঞ্জগ কঞ্জলজোত্রীঞ্জক শবঞ্জয়র প্রস্তাব 

শেঞ্জয় মা-বাবাঞ্জক মেখাঞ্জনার কো বঞ্জল 

বাশড়ঞ্জত মিঞ্জক শনঞ্জয়  ান সাধন। এ সময় 

বাশড়ঞ্জত পশরবাঞ্জরর মকউ না োকার সুঞ্জ াঞ্জগ 

সাধন তােঁঞ্জক ধষ যঞ্জণর মচিা কঞ্জরন। ঘটনাষ্টট 

শনঞ্জয় এলাকায় সাশলস ববেক হয়। গত বুধবার 

রাত নয়টার শেঞ্জক সাধন ওই কঞ্জলজোত্রীর 

ঘঞ্জরর েরজার রশি মকঞ্জট মিতঞ্জর ঢুঞ্জক তােঁঞ্জক 

ধষ যণ কঞ্জরন। 

শবষয়ষ্টট পশরবাঞ্জরর মলাকজন জানঞ্জত মপঞ্জর 

োমবাসীর সহঞ্জ াশগতায় সাধনঞ্জক আটক 

কঞ্জর। ঘটনার খবর মপঞ্জয় গতকাল 

বৃহস্পশতবার েুপুঞ্জরর শেঞ্জক পুশলি ঘটনাস্থঞ্জল 

শগঞ্জয় তােঁঞ্জক োনায় শনঞ্জয়  ায়। এ ঘটনায় 

কঞ্জলজোত্রীর বাবা বােী হঞ্জয় রাঞ্জত ধষ যঞ্জণর 

মামলা কঞ্জরন। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%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/crime/%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%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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5 6 Nov 20 
 
Samakal 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

30 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban স্বামী-স্ত্রী পশরচঞ্জয় মহাঞ্জটঞ্জল রাজত্র  াপন, 

সকাঞ্জল শমলল নারীর লাি  সসমোল    

নভেম্বর ২০২০) 

রাংপুর নগরীর মরলঞ্জস্টিন এলাকার বসুন্ধ্রা 

মরস্ট হাউঞ্জজর একষ্টট কক্ষ মেঞ্জক এক নারীর 

লাি উোর কঞ্জরঞ্জে পুশলি।  পুশলি জানায়, 

বৃহস্পশতবার রাত মপৌঞ্জন ৯টায় স্বামী-স্ত্রীর 

পশরচঞ্জয় সাইিুল ইসলাম ও আরজজনা খাতুন 

(৩০) নাঞ্জম এক েম্পশত বসুন্ধ্রা মরস্ট হাউঞ্জজ 

আঞ্জসন। তারা মহাঞ্জটঞ্জলর ৫ নম্বর কক্ষ িাড়া 

শনঞ্জয় রাজত্র  াপন কঞ্জরন। সকাঞ্জল সাইিুল 

ইসলাম রুঞ্জমর বাইঞ্জর তালা লাশগঞ্জয় মস্টিন 

এলাকায় টাকা মনবার কো বঞ্জল মবর হঞ্জয়  ান। 

এরপর শতশন আর মহাঞ্জটঞ্জল শিঞ্জর আঞ্জসনশন। 

েুপুর ১২টার পর মহাঞ্জটল কতৃযপঞ্জক্ষর সঞ্জেহ 

হঞ্জল তারা রুঞ্জম কড়া নাশড়ও মকান সাড়ািব্দ 

পানশন। এরপর মহাঞ্জটল কতৃযপক্ষ মিশন্টঞ্জলটার 

শেঞ্জয় মেখঞ্জত পান মসখাঞ্জন অবস্থান করা নারীর 

লাি শবোনায় পঞ্জড় আঞ্জে। মহাঞ্জটল কতৃযপক্ষ 

োনায় খবর শেঞ্জল মকাতয়ালী োনার পুশলি 

সেসরা ঘটনাস্থঞ্জল েুঞ্জট আঞ্জসন। অনযশেঞ্জক 

খবর মপঞ্জয় শসআইশি ও শপশবআইঞ্জয়র সেসযরা 

ঘটনাস্থঞ্জল উপশস্থত হঞ্জয় েরজার তালা মিঞ্জি 

ওই নারীর লাি উোর কঞ্জর। 

এ বযাপাঞ্জর মকাতয়ালী োনার ওশস আব্দরু রশিে 

জানান,  মূল অশি ুক্ত সাইিুল ইসলামঞ্জক 

ধরঞ্জত অশি ান অবযহত রঞ্জয়ঞ্জে। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201142542/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/201142542/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6


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 

6 6 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

6 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 22 years Pornogrp
hy 

Neighboe Rural অশ্লীল েশব বতশর কঞ্জর েশড়ঞ্জয় মেওয়ার 

হুমশক, তরুণ আটক  কথমম লভরল,   

নভেম্বর ২০২০) 

বগুড়ার আেমেীশঘঞ্জত এক গৃহবধূর ‘অশ্লীল’ 

েশব ইন্টারঞ্জনঞ্জট েশড়ঞ্জয় মেওয়ার হুমশক শেঞ্জয় 

টাকা োশবর অশিঞ্জ াঞ্জগ মসায়াইব মহাঞ্জসন 

(২২) নাঞ্জমর এক তরুণঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে 

পুশলি।  পুশলি জানান, মসায়াইব মহাঞ্জসন 

পাঞ্জির একষ্টট োঞ্জমর এক মসৌশেপ্রবাসীর 

স্ত্রীঞ্জক (২০) মসায়াইব নানািাঞ্জব উিযক্ত কঞ্জর 

আসশেঞ্জলন। গৃহবধূ শবষয়ষ্টট তােঁর পশরবাঞ্জরর 

সেসযসহ স্বামীঞ্জক মুঞ্জোঞ্জিাঞ্জন জানান। 

একপ যাঞ্জয় মসায়াইব তােঁর মুঞ্জোঞ্জিান মেঞ্জক 

গৃহবধূর মুঞ্জোঞ্জিাঞ্জন শিশিও কল মেন। 

মসখান মেঞ্জক মকৌিঞ্জল গৃহবধূর েশব সাংেহ 

কঞ্জরন। এরপর সম্পােনা কঞ্জর গৃহবধূর 

মুঞ্জখর সঞ্জে নি েশব জঞু্জড় শেঞ্জয় ইন্টারঞ্জনঞ্জট 

েশড়ঞ্জয় মেওয়ার হুমশক শেঞ্জয় ৫০ হাজার টাকা 

োশব কঞ্জরন। গৃহবধূ স্বজনঞ্জের সঞ্জে আলাপ 

কঞ্জর মকৌিঞ্জল টাকা মেওয়ার কো বঞ্জল 

মসায়াইবঞ্জক মুরইল বাজাঞ্জর আসঞ্জত বঞ্জলন। 

শবষয়ষ্টট পুশলিঞ্জকও জানাঞ্জনা হয়। 

আেমেীশঘ োনার পশরেি যক (তেন্ত) 

সাঞ্জনায়ার মহাঞ্জসন জানান, এ ঘটনায় োনায় 

মামলা োঞ্জয়ঞ্জরর প্রজিয়া চলঞ্জে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%85%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%9C%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%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%85%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%9C%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%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%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 

7 6 Nov 20 
 
Ittefaq 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Urban সািাঞ্জর গৃহবধ ূও শকঞ্জিারীঞ্জক ধষ যঞ্জণর 

অশিঞ্জ াগ, মসৌশে প্রবাসী মেিতার 

 সইকেোে  ৬ নভেম্বর ২০২০) 

সািাঞ্জর এক গৃহবধ ূও এক শকঞ্জিারীঞ্জক 

ধষ যঞ্জণর ঘটনায় পৃেক েুষ্টট মামলা োঞ্জয়র 

হঞ্জয়ঞ্জে। এ ঘটনায় বৃহস্পশতবার রাঞ্জত সািার 

মঞ্জিল োনায় িুক্তঞ্জিাগী গৃহবধ ূও ধষ যঞ্জণর 

শিকার শকঞ্জিারীর মা বাশে হঞ্জয় পৃেক েুষ্টট 

মামলা োঞ্জয়র কঞ্জরঞ্জেন। পুশলি অশি ান 

চাশলঞ্জয় গৃহবধূঞ্জক ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াঞ্জগ 

শমজানুর রহমান নাঞ্জম এক মসৌশে প্রবাসীঞ্জক 

মেিতার কঞ্জর আোলঞ্জত পাষ্টেঞ্জয়ঞ্জে। 

পুশলি জানায়, মিসবুঞ্জক মসৌশে প্রবাসী 

শমজানুর রহমাঞ্জনর সঞ্জে ওই গৃহবধূর পশরচয় 

হয়। সম্প্রশত ওই প্রবাসী মেঞ্জি শিঞ্জর তার 

সঞ্জে সখযতা গঞ্জড় তুঞ্জল। একপ যাঞ্জয় তাঞ্জক 

শবঞ্জয়র প্রঞ্জলািঞ্জন সািার মপৌর এলাকার 

ওয়াপো মরাঞ্জির একষ্টট িাড়া বাশড়ঞ্জত শনঞ্জয় 

একাশধকবার ধষ যণ কঞ্জরন। এ ঘটনায় প্রতারণা 

ও ধষ যঞ্জণর অশিঞ্জ াগ এঞ্জন বৃহস্পশতবার (৫ 

নঞ্জিম্বর) রাঞ্জত সািার মঞ্জিল োনায় একষ্টট 

মামলা োঞ্জয়র কঞ্জর ওই গৃহবধূ। পঞ্জর রাঞ্জতই 

পুশলি অশি ান চাশলঞ্জয় সািাঞ্জরর পূব য 

রাজািন এলাকা মেঞ্জক অশি ুক্ত শমজানুর 

রহমানঞ্জক মেপ্তার কঞ্জর োনায় শনঞ্জয় আঞ্জস। 

  

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/196806/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%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%93-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%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/196806/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%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%93-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%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/196806/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%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%93-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%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 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

8 5 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Migrant 
worker 

Not 
available 

50 years Raped UP 
member 

Rural জয়পুরহানট তরুেী ধষ যনের অব ন ানগ 

ইউবপ সেসয দগ্রপ্তার কথমম লভরল, ৫ 

নভেম্বর ২০২০) 

জয়পুরহানট বিনেনশ পাঠানোর প্রনলা ে 

দেবখনয় তরুেীনক ধষ যনের অব ন াগ 

উনঠনে। এ ঘটোয় জয়পুরহাট সের 

উপনজলার দোগাবে ইউবেয়ে পবরষনের 

আট েম্বর ওয়ানিযর সেসয আিেুল কুিুসনক 

 (৫০) দগ্রপ্তার করা হনয়নে।  জয়পুরহাট 

র যাি-৫ কযানম্পর কমান্ডার অবতবরি পুবলশ 

সুপার এম এম দমাহাইনমেুর রবশে জাোে, 

এক মাস আনগ ওই তরুেীনক  ানলা দিতনে 

দসৌবে আরনি পাঠানোর প্রনলা ে দেখাে 

ইউবপ সেসয কুিুস। তা েঁর প্রস্তানি প্রলুব্ধ হনয় 

ওই তরুেী পাসনপাটয করনত িুধিার বিনকনল 

খেেপুনর কুিুনসর সনি দেখা কনরে। এ 

সময় কুিুস তা েঁর এক স্বজনের িাবড়নত বেনয় 

ওই তরুেীনক ধষ যে কনরে। পনর স্থােীয় 

দলাকজে তরুেীনক উদ্ধার কনর জয়পুরহাট 

আধুবেক সের হাসপাতানল  বতয কনরে। 

জয়পুরহাট সের থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

 (ওবস) িনলে, িুধিার রানত ওই তরুেীর মা 

িােী হনয় ইউবপ সেসয আিেুল কুিুনসর 

বিরুনদ্ধ ধষ যে মামলা কনরনেে। আিেুল 

কুিুসনক থাোয় হস্তান্তর কনরনে র যাি। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%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%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%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%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%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 

9 5 Nov 20 

 
Bangladesh 
Protidin 

4 Nov 20 Police 
Case 

Female Nurse Not 
available 

22 years Attempt 
to rape  

Neighbor Urban অন্তঃসত্ত্বা নাস যঞ্জক গণধষ যঞ্জণর মচিা! 

(বাাংলাকেশ প্রমত্মেন, ৫ নভেম্বর ২০২০) 

কুশমোয় কম যস্থল মেঞ্জক বাসায় মিরার পঞ্জে 

অন্তঃসত্ত্বা নাস যঞ্জক গণধষ যঞ্জণর মচিা করার 

অশিঞ্জ াগ পাওয়া মগঞ্জে। এঞ্জত ওই নাস য 

মাোয় আঘাত মপঞ্জয়ঞ্জেন। এ ঘটনায় শরয়াে 

(২২) নাঞ্জমর একজনঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে 

পুশলি।  স্থানীয় সূত্র জানায়, কাশলর বাজার 

এলাকার একষ্টট িায়াগনশস্টক মসন্টাঞ্জর নাস য 

শহঞ্জসঞ্জব কাজ কঞ্জরন ওই নারী। বুধবার 

সন্ধ্যার পর কম যস্থল মেঞ্জক বাশড়ঞ্জত মিরার 

পঞ্জে মমাস্তিাপুর এলাকায় তাঞ্জক রাস্তা মেঞ্জক 

তুঞ্জল পাশ্ব যবতী শনজযন জেঞ্জল শনঞ্জয়  ায় 

চারজন  ুবক। এ সময় ওই  ুবকরা তাঞ্জক 

ধষ যঞ্জণর মচিা কঞ্জর। ধস্তাধজস্ত ও তাঞ্জের হাঞ্জত 

োকা টচযলাইঞ্জটর আঘাঞ্জত আহত হন শতশন।  

এক প যাঞ্জয় মেৌৌঁঞ্জড় পাশলঞ্জয় আঞ্জসন ওই নাস য।  

এ ঘটনার খবর মপঞ্জয় কুশমো মকাতয়ালী 

োনা ও নাজজরা বাজার পুশলি িােঁশড়র 

সেসযরা ঘটনাস্থঞ্জল  ান। পঞ্জর তারা এ 

ঘটনায় অশি ুক্ত একজনঞ্জক আটক কঞ্জরন। 

মকাতয়ালী মঞ্জিল োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

মমা. আঞ্জনায়ারুল হক বঞ্জলন, এ ঘটনায় 

একজনঞ্জক আটক করা হঞ্জয়ঞ্জে। অপর 

অশি ুক্ত বযজক্তঞ্জক আটঞ্জকর মচিা চলঞ্জে। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/05/584214


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 

10 4 Nov 20 

 
Kaler 
Kantho 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Teenager 19 years 25 years Raped Neighbor Rural দপ্রবমকানক 'বিনয়র প্রনলা ে' বেনয় ধষ যে!  

 কালভরর ান্ঠ, ৪ নভেম্বর ২০২০) 

িবরশানলর িাোরীপাড়ায় 'বিনয়র প্রনলা ে' 

দেবখনয় দপ্রবমকানক ধষ যনের অব ন ানগ 

বসরাজ খােনক (২৫) দগ্রপ্তার কনরনে পুবলশ। 

এ ঘটোয় আজ িুধিার সকানল  ুিন াগী 

 (১৯) িােী হনয় বসরাজ খােনক আসাবম কনর 

িাোরীপাড়া থাোয় মামলা োনয়র কনরনেে। 

দগ্রপ্তারকৃত বসরাজনক িবরশাল দজলহাজনত 

পাঠানো হনয়নে িনল জাবেনয়নে পুবলশ। 

মামলা সূনে জাো দগনে, গত ৪-৫ মাস পূনি য 

উপনজলার িাইশারী ইউবেয়নের বশয়ালকাটঠ 

গ্রানমর ওই তরুেীর সনি িাইশারী গ্রানমর 

েজরুল ইসলাম খানের দেনল বসরাজ খানের 

দোনে পবরচয় দথনক দপ্রনমর সম্পকয গনড় 

ওনঠ। গতকাল রাত সানড় ১১টার বেনক 

বসরাজ খাে দপ্রবমকার িাবড়নত বগনয় তানক 

িাগানে দিনক বেনয় বিনয়র প্রনলা নে 

শারীবরক সম্পকয করার প্রস্তাি দেয়। এনত 

রাক্তজ ো হওয়ায় তানক ধষ যে কনর। এ সময় 

ওই তরুেী বচৎকার দেওয়ায় তার মা এবগনয় 

এনল বসরাজ দেৌৌঁনড় পাবলনয়  ায়। 

 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/04/972365
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by 
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11 4 Nov 20 
 
Samakal 

3 Nov 20 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Neighbor Urban ধষ যেনচষ্টা মামলা ো দতালায়  কসমালর, ৪ 

নভেম্বর ২০২০) 

বেোজপুনর ধষ যেনচষ্টার অব ন ানগ করা 

মামলা তুনল ো দেওয়ায় এক গৃহিধূনক 

গানের সনি দিেঁনধ বে যাতে ও চুল দকনট 

দেওয়ার অব ন াগ উনঠনে।  

বে যাতনের বশকার গৃহিধূর স্বামী জাোে, 

বতবে দগাপালগনের টুবিপাড়ায় ইট াটায় 

কাজ কনরে। েীঘ যবেে ধনর এলাকার লািু 

 ূেঁ ইয়া, আশরাে আলীসহ কনয়কজে তার 

স্ত্রীনক অনেবতক প্রস্তাি বেনয় আসবেল। বকন্তু 

তানত রাক্তজ ো হওয়ায় গত মাচয মানস 

পুবলনশর দসাস য পবরচয় দেওয়া লািু  ূেঁ েঁঁইয়া 

িাবড়নত ঢুনক তার স্ত্রীনক ধষ যনের দচষ্টা কনর। 

পনর ওই গৃহিধূ িােী হনয় লািুনক আসাবম 

কনর আোলনত মামলা কনরে।  মামলার পর 

দথনকই তা তুনল দেওয়ার জেয চাপ সৃটষ্ট কনর 

আসবেল অব  ুিরা। বকন্তু মামলা তুনল ো 

দেওয়ায় মিলিার েুপুনর গৃহিধূনক গানের 

সনি দিেঁনধ বে যাতে করা হয়। এ সময় তার 

চুল দকনট দেয় বে যাতেকারীরা। বেোজপুর 

দকানতায়াবল থাোর পবরেশ যক জাোে, এখে 

প যন্ত বে যাবতত োরীর পবরিানরর পক্ষ দথনক 

দকানো অব ন াগ দেওয়া হয়বে। অব ন াগ 

দপনল তেন্ত কনর দোষীনের বিরুনদ্ধ িযিস্থা 

দেওয়া হনি। 

https://samakal.com/whole-country/article/201142386/%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F


Sl. Date of 
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by 
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12 3 Nov 20 
 
Ittefaq 

1 Nov 20 News 
Report 

Female  Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural টাকার বিবেমনয় ধষ যনের বিচার, গৃহিধূনক 

বেনয় স্বামীনক ‘তালাক’ ক  ইভিালা,   

নভেম্বর ২০২০) 

গৃহিধূনক ধষ যনের অব ন াগ ওনঠ। এরপর 

অব  ুি িযক্তিনক টাকা জবরমাো কনর 

দেনড় দেওয় হয়। শুধু তাই েয়, স্বামীনক 

িা েঁচানত দসই োরীনক বেনয় দজারপূি যক 

স্বামীনক কবথত তালাক দেওয়া হয়। স্থােীয়রা 

জাোে, ওই দমনয়র সনি সামাে আলীর 

দেনল েয়জার রহমানের ৭ িের আনগ 

পাবরিাবরক ানি বিনয় হয়। বিনয়র পর দথনক 

তার স্বামী ঢাকায় রাজবমবস্ত্রর কাজ কনর 

আসবেনলে। এই সুন ানগ পানশর িাবড়র মৃত 

কালাম আলীর দেনল সুমে বময়া েীঘ যবেে 

দথনক ওই গৃহিধূনক উেযি কনর 

আসবেনলে। রবিিার গ ীর রানত সুন াগ 

িুনে সুমে বময়া গৃহিধূর শয়ে ঘনর প্রনিশ 

কনর দজারপূি যক তানক ধষ যে কনর। এসময় 

দলাকজে সুমেনক হানতোনত আটক কনর। 

এ ঘটোয় পনরর বেে স্থােীয় মাতব্বররা গ্রাময 

সাবলনসর আনয়াজে কনর। প্রকানশয সাবলস 

বিঠনকর ১১ সেনসযর দিািয গঠে করা হয়। 

এনত দিানিযর স াপবতর োবয়ত্ব পালে 

কনরে স্থােীয় সানিক ইউবপ সেসয েজলুল 

হক। সাবলস দিানিয অব  ুি ধষ যকনক এক 

লাখ ১০ হাজার টাকা জবরমাো করা হয়। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195983/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195983/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%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 

এোড়াও ধবষ যতার স্বামী ও তার পবরিারনক 

িা েঁচানত দজার পূি যক ওই োরীনক বেনয় 

তালাক বেনত িাধয করা হয়। পনর গ ীর 

রানত সাবলস দিানিযর সকল বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ে করা হয়। 

ওই ওয়ানিযর ইউবপ সেসয সানেক দহানসে 

জাোে, সাবলবস স ায় উ নয় 

পাবরিাবরক ানি মীমাংসা হনয়নে। আর 

তালানকর বিষয়টট আনলাচোর মাধযনম করা 

হনয়নে। স্বামীনক ৭০ হাজার টাকা বেনত িলা 

হনয়নে। 

পীরগাো থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওবস) 

আক্তজজলু ইসলাম িনলে, ধষ যনের বিষয়টট 

আমার জাো দেই। অব ন াগ করনল িযিস্থা 

দেওয়া হনি। 

 

13 3 Nov 20 

 
Kaler 
Kantho 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife-
disability 
person 

30 years 35 years Raped Neighbor Rural পাতা কুড়ানত বগনয় ধষ যনের বশকার প্রবতিন্ধী 

গৃহিধূ  কালভরর ান্ঠ,   নভেম্বর ২০২০) 

েীলোমারীর জলঢাকায় িাক প্রবতিন্ধী এক 

গৃহিধূনক (৩০) ধষ যনের অব ন াগ পাওয়া 

দগনে। এ ঘটোয় মিলিার দ ানর আইয়ুি 

আলী (৩৫) োনমর এক িযক্তিনক দগ্রপ্তার 

কনরনে পুবলশ।  গৃহিধূর স্বামী জাোে, 

গতকাল দসামিার েুপুনর িাবড়র পানশর 

িা েঁশোনড় শুকো পাতা কুড়ানত  াে তার 

িাক প্রবতিন্ধী স্ত্রী। এ সময় গ্রানমর ইয়াকুি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972010
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/03/972010


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

আলী তানক একা দপনয় ধষ যে কনর। বিষয়টট 

তার (স্বামী) েজনর পড়নল দ্রুত পাবলনয়  ায় 

ইয়াকুি। এ ঘটোয় রানত বতবে িােী হনয় 

থাোয় মামলা োনয়র কনরনেে। জলঢাকা 

থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা িনলে, 

অব ন ানগর দপ্রবক্ষনত ইয়াকুি আলীনক 

মিলিার দ ানর দগ্রপ্তার কনর েুপুনর 

আোলনত মাধযনম কারাগানর পাঠানো 

হনয়নে। 

14 2 Nov 20 

 
Kaler 
Kantho 

1 Nov 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

32 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural দিায়ালমারীনত িাকপ্রবতিন্ধী বকনশারীনক 

ধষ যেনচষ্টা, আটক ১ কালভরর ান্ঠ, ২ 

নভেম্বর ২০২০) 

েবরেপুনরর দিায়ালমারীনত িাকপ্রবতিন্ধী 

এক বকনশারীনক ধষ যেনচষ্টার অব ন ানগ 

উনঠনে।  পুবলশ োেঁবড় সূনে জাো দগনে, 

োবসর বিশ্বাস (৩২), েজরুল বিশ্বাস, মাসুম 

বিশ্বাস রবিিার রাত সানড় ১১টার বেনক ওই 

ইউবেয়নের দিািরা-নমাহেপুর এলাকা দথনক 

িাকপ্রবতিন্ধী বকনশারীনক এনে বহরু মুক্তন্সর 

মাবলকাোধীে স’বমনল বেনয় ধষ যনের দচষ্টা 

চালায়। রানত দগাপে সংিানের ব বেনত  

দিায়ালমারী থাোর জয়েগর পুবলশ োেঁবড় 

ইেচাজয (উপ-পুবলশ) পবরেশ যক দমা. 

েজরুল মুক্তন্সর দেতৃনত্ব একেল পুবলশ ওই 

স’বমনল অব  াে চাবলনয় বকনশারীনক উদ্ধার 

এিং োবসর বিশ্বাসনক আটক কনর। পুবলনশর 

উপবস্থবত িুেনত দপনর অেয অব  ুি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/02/971758
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/02/971758
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েজরুল বিশ্বাস, মাসুম বিশ্বাস দকৌশনল 

পাবলনয়  ায় িনল সূে জাোয়। দসামিার রাত 

১০টায় ঘটোর সতযতা বেক্তিত কনরে 

জয়েগর পুবলশ োেঁবড় ইেচাজয দমা.  েজরুল 

মুক্তন্স। বতবে িনলে, িাকপ্রবতিন্ধী বকনশারীনক 

বেনয় েবরেপুর শ্রিে ও িাকপ্রবতিন্ধী 

সরকাবর বিেযালয় বগনয়বেলাম টঠকাো 

জাোর জেয; দসটাও পাওয়া  ায়বে। 

বকনশারীনক পুবলনশর ক্তজম্মায় ও অব  ুিনক 

থাো হাজনত রাখা হনয়নে। আগামীকাল 

মিলিার সকানল তানের আোলনত দেওয়া 

হনি। 

15 2 Nov 20 

 
Ittefaq 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Housewif
e 

Raped Neighbor Rural ঈশ্বরগনে প্রিাসীর স্ত্রীনক ধষ যনের 

অব ন ানগ থাোয় মামলা ক  ইভিালা, ২ 

নভেম্বর ২০২০) 

ময়মেবসংনহর ঈশ্বরগনে এক প্রিাসীর 

স্ত্রীনক ধষ যনের অব ন ানগ থাোয় মামলা 

হনয়নে।  মামলার এজহার সূনে জাো দগনে, 

পাড়া াসাটট গ্রানমর বে যাতনের বশকার ওই 

োরীর স্বামী ৩ িের ধনর প্রিানস চাকবর 

করনেে। এ সুন ানগ প্রবতনিশী মক্তজিুর 

রহমাে (৪০) তানক েীঘ যবেে ধনর বিব ি 

সময় কুপ্রস্তাি বেনয় উেযি কনর আসবেল। 

এিযাপানর তানক স্বামীর িাবড়র দলাকজে 

উেযি ো করার জেয বেনষধ করার পর দস 

ওই োরীর ওপর বক্ষপ্ত হনয় সুন াগ খুেঁনজ 

আসবেল। গত ৩০ অনক্টাির রানত ওই োরী 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195697/%E0%A6%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%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%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.ittefaq.com.bd/wholecountry/195697/%E0%A6%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%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%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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তার প্রিাসী স্বামীর সানথ দমািাইনল কথা 

িলার জেয ঘনরর িাইনর দির হনল প্রবতনিশী 

মক্তজিুর মুখ দচনপ ধনর তার দোকানের পানশ 

একটট বেজযে জায়গায় বেনয় দজারপূি যক 

ধষ যে কনর। ঈশ্বরগে থাোর অবেসার 

ইেচাজয আেলু কানের বময়া িনলে, এ 

ঘটোয় থাোয় মামলা হনয়নে। অব  ুিনক 

আটনকর দচষ্টা চলনে। 

16 1 Nov 20 

 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student 22 years 21 years Pornogrp
hy 

Neighbor Urban ঢাবি োেীর আপবেকর েবি প্রকানশর 

মামলায় োে দগ্রপ্তার কথমম লভরল,   

নভেম্বর ২০২০) 

ঢাকা বিশ্ববিেযালনয়র এক োনের সনি গত 

মাচয-এবপ্রনল এক োেীর দপ্রনমর সম্পকয 

গনড় ওনঠ৷ দপ্রনমর সুন ানগ োেীটটর দিশ 

কনয়কটট আপবেকর েবি সংগ্রহ কনর 

দরনখবেনলে ওই োে৷ সম্প্রবত েুজনের মনধয 

মনোমাবলেয হনল েবিগুনলা সামাক্তজক 

দ াগান াগমাধযম দেসিুনক েবড়নয় দেে 

োেটট৷ ওই ঘটোয় োেীর করা মামলায় 

োেটটনক দগ্রপ্তানরর পর আজ দরািিার 

আোলনতর মাধযনম দজলহাজনত পাটঠনয়নে 

পুবলশ। শাহিাগ থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

দমাহাম্মে মামুে অর রশীে প্রথম আনলানক 

িনলে, বিক্তজটাল বেরাপো আইে ও 

পনে যাগ্রাবে বেয়ন্ত্রে আইনে হওয়া মামলায় 

ঢাকা বিশ্ববিেযালনয়র োে দমাোজ্জল 

সাোতনক আোলনত পাঠানো হনয়নে৷ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%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%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%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%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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 ুিন াগী োেী বেনজই শবেিার মামলাটট 

কনরে। 

17 1 Nov 20 

Samakal 
30 Oct 20 Police 

Case 
Female Housewife 55 years 35 years Raped Neighbor Rural  ািী কু-প্রস্তানি সাড়া ো দেওয়ায় চাবচনক 

ধষ যে ক  সমালর,   নভেম্বর ২০২০) 

একাবধকিার চাচাত  াইনয়র স্ত্রীনক কু-প্রস্তাি 

দেে শবেকুল ইসলাম (৩৫)। তার কু-প্রস্তাি 

দথনক িাে  ায়বে প্রবতনিশী চাচীও। মানে 

মনধয টাকার প্রনলা ে দেবখনয়ও কু-প্রস্তাি 

বেনতে। 

এক প যানয় তার িানক  ািী সাড়া ো 

দেওয়ায় প্রবতনিশী ৫৫ িেনরর চাচীনক 

দজারপূি যক ধষ যে কনরে বতবে। এমেই 

অব ন াগ করা হয় শবেকুল ইসলানমর 

বিরুনদ্ধ। বে যাবততা ওই োরীর দেনল 

প্রবতনিেকনক জাোে, প্রায়ই শবেকুল তার 

স্ত্রী ও মানক কু-প্রস্তাি বেত। তারা ওই প্রস্তানি 

রাক্তজ ো হওয়ায় টাকার প্রনলা েও দেখাত। 

শুক্রিার রাত সানড় ৮টার বেনক তার মা একা 

ঘনর শুনয়বেনলে। ওই সময় তার স্ত্রী পানশর 

ঘনর োমাজ পড়বেল। তখেই দস ঘনর প্রনিশ 

কনর তার মানক দজারপূি যক ধষ যে কনর। 

কালীগে থাোর অবেসার ইেচাজয এনকএম 

বমজােুল হক িনলে, রানত অব ন াগ 

পাওয়ার পর মামলা হনয়নে। অপরাধীনক 

দগ্রেতানরর দচষ্টা চলনে। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195388/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/195388/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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18 1 Nov 20 

 
Prothom 
Alo 

31 Oct 20 PPolice 
Case 

Female Housewife 40 years 40 years 
& 
30 years,  
45 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural রাজশাহীনত েল দিেঁনধ ধষ যনের অব ন ানগ 

মামলা, দগ্রপ্তার ৩ কথমম লভরল,   নভেম্বর 

২০২০) 

রাজশাহীর দগাোগাড়ীনত গতকাল শবেিার 

রানত েল দিেঁনধ এক োরীনক (৪০) ধষ যনের 

অব ন ানগ মামলা হনয়নে।  ুিন াগী োরী 

িােী হনয় গতকাল রানতই দগাোগাড়ী থাোয় 

একটট মামলা কনরে। পুবলশ এ মামলায় 

বতেজেনক দগ্রপ্তার কনরনে।  দগ্রপ্তার 

বতেজে হনলে রাজশাহীর পিা উপনজলার 

দমা. শুকুর (৪০), দগাোগাড়ী উপনজলার 

রবে (৩০) ও িািু (৪৫)।  

মামলার এজাহানরর কথা উনল্লখ কনর পুবলশ 

জাবেনয়নে, সিক্তজ দকোর সূে ধনর ওই োরী 

এই বতেজনের একজনের পবরবচত বেনলে। 

ওই োরী পবরবচত ওই িযক্তিনক িাড়বত বকেু 

টাকা বেনয় দরনখবেনলে। দসই টাকা আেনত 

বতবে রাজশাহী শহর দথনক দগাোগাড়ী 

উপনজলায়  াে। দসখানে তা েঁনক েল দিেঁনধ 

ধষ যে করা হয়। 

দগাোগাড়ী থাোর  ারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওবস) 

িনলে, অব ন াগ দপনয় গতকাল রানতই 

বতেজেনক দগ্রপ্তার করা হনয়নে।  

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%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%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%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-%E0%A7%A9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%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%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%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-%E0%A7%A9
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