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Weekly news reports on Domestic Violence (DV) 

 
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 26 Nov 20 
 
Samakal 

26 Nov 20 News 
Report 

Female Housewife 33 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural কের োসিন কেরে স্ত্রী  গোরে আগুন 

সিরে পোেোরেন স্বোমী(িমেোে, ২৬ 

নরেম্ব  ২০২০) 

যশ োশেে অভয়নগশে স্বোমীে দেওয়ো 

আগুশন হীেো দেগম (৩৩) নোশম এক গৃহেধূ 

েগ্ধ হশয়শেন েশে অভভশযোগ উশেশে।  েগ্ধ 

হীেো দেগশমে মো মজিেো দেগম িোনোন, 

ভেল্লোে সেেোশেে সশে আমোে দমশয় হীেোে 

ভেশয় হয়। ভেশয়ে পে দেশক ভেল্লোে আমোে 

দমশয়ে ওপে  োেীভেক ভনয যোতন চোভেশয় 

আসশে। েৃহস্পভতেোে সকোশে সংসোশেে 

তুচ্ছ একটি ঘিনোয় স্বোমীে সশে ঝগড়ো হয় 

হীেোে। এক পয যোশয় স্বোমী উশেজিত হশয় 

ঘশেে মশধে েোকো দকশেোভসন দতে হীেো 

দেগশমে গোশয় দেশে আগুন ধভেশয় ভেশয় 

ঘে দেশক দেভেশয় যোন। েগ্ধ অেস্থোয় ঘশেে 

েোইশে দেভেশয় আসশে প্রভতশে ীেো তোশক 

উদ্ধোে কশে উপশিেো স্বোস্থে কমশেশে 

ভভতয কশেন। অভয়নগে েোনোে ওভস 

(তেন্ত) েশেন, এই ঘিনোয় এখনও দকোন 

অভভশযোগ পোইভন। আপনোশেে মোধেশম 

ঘিনো িোনশত পোেেোম। ভেষয়টি খভতশয় 

দেখো হশচ্ছ। 

Issue no. 19 

https://samakal.com/whole-country/article/201144604/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201144604/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80


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 

2 26 Nov 20 
 
Samakal 

22 Nov20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered 
& 
Raped 

Brother-
in-law 
& 
Father-in-
law 

Rural প্রবোিী  স্ত্রীরে ধর্ ষরে  প  হত্যো  

অসের োরগ শ্বশু  কেপ্তো (িমেোে, ২৬ 

নরেম্ব  ২০২০) 

হভেগশেে েোহুেশে দসৌভে প্রেোসীে স্ত্রী 

তোভনয়ো আক্তোেশক (২২) ধষ যশেে পে হতেোে 

ঘিনোয় েোশয়েকৃত মোমেোে শ্বশুে হোরুনুে 

ে ীেশক দেপ্তোে কশেশে েে্োে।  স্বোমী 

ভেশেশ  েোকোয় তোভনয়োশক কুপ্রস্তোে দেওয়ো 

শুরু কশে তোে দেেে। তোভনয়ো শ্বশুে-

 োশুভড়শক ভেষয়টি েোেেোে িোনোশেও তোেো 

দকোন কন যপোত কশেনভন। এ ঘিনোয় ভিপ্ত 

হশয় ওশেন দেেে িোশন আেম। পশে গত 

দেোেেোে েোশত েেিোশে েক দভশে 

তোভনয়োে রুশম প্রশে  কশে তোশক ধষ যে 

কশেন িোশন আেম। এক পয যোশয় 

তোভনয়োশক হতেোে উশেশ  তোে মুশখ ভেষ 

দেশে দেন। ওই ভেন েোশত তোভনয়োে দেোি 

ভোই তোনভীেশক দ োন দেন িোশন আেম। 

দ োন ভেশয় েশে, তোে স্ত্রী অসুস্থ; পশে 

তোশক েোহুেে উপশিেো স্বোস্থে কমশেে 

এেং পশে হভেগে সেে আধুভনক 

হোসপোতোশে পোেোশনো হয়। দসখোশন তোে 

অেস্থোে অেনভত হশে ভসশেি ওসমোনী 

দমভিশকে কশেি হোসপোতোশে দে োিয 

কশেন ভচভকৎসকেো। দসোমেোে সকোশে 

ওসমোনী দমভিশকে কশেি হোসপোতোশে 

দপৌৌঁেো মোত্রই তোভনয়োে মৃতুে হয়। 

েোহুেে মশিে েোনোে ওভস দমোহোম্মে 

কোমরুজ্জোমোন িোনোন, তোভনয়োে শ্বশুে 

হোরুনুে ে ীেশক েৃহস্পভতেোে েুপুে পয যন্ত 

আেোেশত পোেোশনো হয়ভন। 

https://samakal.com/whole-country/article/201144599/%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%AA%E0%A6%B0-%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%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201144599/%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%AA%E0%A6%B0-%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%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

3 26 Nov 20 
 
Prothom 
ALo 

17 Nov 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Abduted 
& 
Raped 

Brother-
in-law 

Rural অপহ ে ও ধর্ ষরে  অসের োরগ 

িেুোেোই েো োগোর (প্রথম আরেো, ২৬ 

নরেম্ব  ২০২০) 

দ নীে দসোনোগোিী উপশিেোয় ভকশ োেী 

 েোভেকোশক অপহেে ও ধষ যশেে 

অভভশযোশগ হওয়ো মোমেোয় েুেোভোইশক 

দেপ্তোে কেো হশয়শে।  মোমেোে এিোহোে ও 

পুভে  সূত্র িোনোয়, ১৭ নশভম্বে সকোশে 

েোভড় দেশক প্রোইশভি পড়শত যোওয়োে পশে 

 েোভেকোশক অপহেে কশেন তোাঁে েুেোভোই। 

পশে তোশক একটি েোসোয় এক সপ্তোশহে 

দেভ  সময় আিশক দেশখ ধষ যে কশেন 

ভতভন। এ ঘিনোয়  োশুভড় ভতভনসহ 

চোেিনশক আসোভম কশে অপহেে ও ধষ যে 

মোমেো কশেন। 

দসোনোগোিী মশিে েোনোে ভোেপ্রোপ্ত 

কম যকতযো (ওভস) দমোহোম্মে সোশিেুে ইসেোম 

েশেন, অপহেশেে ঘিনোে আি ভেন পে 

অপহৃত ভকশ োেী ও অপহেেকোেীশক 

দেপ্তোে কেো হশয়শে। জিজ্ঞোসোেোশে ওই 

েেজক্ত তোাঁে  েোভেকোশক অপহেে ও ধষ যশেে 

কেো স্বীকোে কশেশেন। দ নীে ২৫০  যেো 

দিনোশেে হোসপোতোশে  োেীভেক পেীিো 

দ শষ আেোেশত  েোভেকোে ২২ ধোেোয় 

িেোনেজি দেকিয কেো হশয়শে। দেপ্তোে 

েুেোভোইশক আেোেশতে মোধেশম দ নী 

দিেো কোেোগোশে পোেোশনো হশয়শে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

4 25 Nov 20 
 
Prothom Alo 

24 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years 48 years Murdered Husband Rural স্বোমী  সিত্ীে সবরেরত্ অমত্, গৃহবধূ  

েোশ উদ্ধো (প্রথম আরেো, ২৫ নরেম্ব  

২০২০) 

সোতিীেো সেে উপশিেোে েোিনগে 

েোশম আি েুধেোে কোাঁেোয় দমোড়োশনো 

অেস্থোয় এক গৃহেধূে েো  উদ্ধোে কশেশে 

পুভে । ওই গৃহেধূে নোম পোেভীন আক্তোে 

(২৪)। তোাঁে একটি দমশয় আশে। পোেভীন ৭ 

মোশসে অন্তঃসত্ত্বো ভেশেন। পোেভীশনে ভোই 

িোনোন, সম্প্রভত আেেুে খোশেক এক 

নোেীে সশে অননভতক সম্পশকয িভড়শয় 

পশড়ন। আেেুে খোশেক ওই নোেীশক ভেশয় 

কেশত চোন। এ িনে ভতভন পোেভীশনে মত 

চোন। পোেভীন এশত আপভে কশেন। এ 

ভনশয় েুই-ভতন মোস ধশে তোাঁশেে ভেশেোধ 

চেভেে। পোেভীনশক প্রোয়ই মোেধে 

কেশতন আেেুে খোশেক। এে দিে ধশে 

আি দভোশে পোেভীনশক ভনয যোতশনে পে 

শ্বোস দেোধ কশে হতেো কশেন আেেুে 

খোশেক। এেপে পোেভীশনে  েীশে কোাঁেো 

চোপো ভেশয় েেিোয় তোেো েোভগশয় কোি 

কেশত যোন আেেুে খোশেক। 

িোনশত চোইশে সেে েোনোে ভোেপ্রোপ্ত 

কম যকতযো (ওভস) দমো. আসোেুজ্জোমোন েশেন, 

ওই গৃহেধূশক শ্বোস দেোধ কশে হতেো কেো 

হশয়শে েশে প্রোেভমকভোশে ধোেেো কেো 

হশচ্ছ। তোাঁে স্বোমীশক দেপ্তোে কেো হশয়শে। 

েো  ময়নোতেশন্তে িনে সোতিীেো সেে 

হোসপোতোশেে মশগ য পোেোশনো হশয়শে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%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 

5 24 Nov 20 
 
Prothom 
Aloo 
 

23 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years 38 yers Through 
Acid 

Ex-
Husband 

Rural ত্োেোরে  কনোটিশ কপরে স্ত্রীরে 

অযোসিরে ঝেরি কিওেো  

অসের োগ(প্রথম আরেো, ২৪ নরেম্ব  

২০২০) 

সেে তোেোকপ্রোপ্ত স্বোমীে দেোড়ো অেোভসশি 

নোভগ যস আক্তোে ওেশ  নূপুে (২৮) ঝেশস 

দগশেন েশে অভভশযোগ পোওয়ো দগশে। স্বোমী 

আে ুতোশেেশক (৩৮) পুভে  আিক 

কশেশে। েড়োইেোম েোনো সূশত্র িোনো যোয়, 

কশয়ক েেে আশগ নোভগ যস আক্তোে ওেশ  

নূপুেশক ভেশয় কশেন। তশে ভেশয়ে পে 

নূপুে িোনশত পোশেন, তোশেে িোকোভতসহ 

একোভধক মোমেোে আসোভম। এ ভনশয় 

উভশয়ে মশধে ঝগড়ো-ভেেোে দেশগই 

েোকত। এক সপ্তোহ আশগ নূপুে তোাঁে 

স্বোমীশক তোেোক দেন। তোেোশকে দনোটি  

দপশয় আে ুতোশেে ভিপ্ত হন। গতকোে 

সন্ধ্েোে পে ভতভন শ্বশুেেোভড়শত ভগশয় 

নূপুেশক েোভড়ে েোইশে িোশকন। ভতভন 

েোইশে দেে হওয়োে সশে সশে  েীশে 

অেোভসি েুশড় পোভেশয় যোন তোশেে।  

েড়োইেোম েোনোে ভোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওভস) 

আশনোয়োরুে ইসেোম েশেন, এ ঘিনোয় 

এখশনো মোমেো হয়ভন। তশে খেে পোওয়োে 

পেপেই নূপুশেে স্বোমী আে ুতোশেেশক 

ধেশত পুভে  তৎপে হয়। আি দভোশে 

তোাঁশক আিক কেো হশয়শে। 

Man throws acid on ex-wife for 

divorcing him (Dhaka Tribune, 24 

Nov 2020) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/11/24/man-throws-acid-on-ex-wife-for-divorcing-him
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/11/24/man-throws-acid-on-ex-wife-for-divorcing-him


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 24 Nov 20 
 
Kaler 
Kontho 

24 Nov 20 News 
Report 

Female Student 20 years 20 years Denail as 
wife 
& 
Forced 
abortion 
 

Husband Rural স্ত্রী  অসধেো  কপরত্ স্বোমী  বোস়িরত্ 

েরেজছোত্রী  অনশন (েোরে  েণ্ঠ ২৪ 

নরেম্ব  ২০২০) 

পোেনোে ভোেুড়োয় স্ত্রীে অভধকোে দপশত 

দমহভেন সুেতোনো নোশম এক কশেিেোত্রী 

তোে স্বোমীে েোভড়শত অন শন েশসশেন।  

িোনো যোয়, কশেশি এইচএসভস ভিতীয় েশষ য 

অধেোয়শনে সময় গত েেশেে নশভম্বে 

মোশস খোয়রুে ইসেোশমে সশে দমহভেন 

সুেতোনোে দপ্রশমে সম্পকয গশড় ওশে। 

একপয যোশয় তোশেে মশধে  োেীভেক সম্পকয 

স্থোপশন এ েেশেে মোচয মোশস অন্তঃসত্ত্বো 

হশয় পশড়ন দমহভেন। ভকন্তু ভেষয়টি 

ধোমোচোপো ভেশত খোইরুে ইসেোশমে ভেশয়ে 

প্রভতশ্রুভতশত দমহভেন গশভযে সন্তোন নষ্ট 

কশে দ শেন। পশে েু'িশন এভপ্রে মোশসে 

৫ তোভেশখ পোেনোে আেোেশত দনোিোভে 

পোেভেশকে মোধেশম এেং একই ভেশন ৭ 

েোখ িোকো দেনশমোহশে কোিী অভ শসে 

মোধেশম ভেেোহ েন্ধ্শন আেদ্ধ হন। ভকন্তু 

ভেষয়টি তোেো েু'িশনই পভেেোশেে কোশে 

দগোপন েোশখন। এ অেস্থোয় গত দেড় মোস 

ধশে খোইরুে দকৌ শে দমহভেনশক এভড়শয় 

চেশত েোশক। ভনরুপোয় হশয় দমহভেন আি 

মেেেোে েুপুশে খোইরুশেে েোভড় ভগশয় স্ত্রীে 

েোভে কশেন। এ সময় খোইরুে েোভড় দেশক 

পোভেশয় যোন এেং পভেেোশেে অনে সেসেেো 

দমহভেনশক েোভড় দেশক তোভড়শয় দেওয়োে 

দচষ্টো কশেন। তশে দমহভেন েোেোে েোভড় নো 

ভ শে স্বোমীে েোভড়শতই অেস্থোন কশে 

অন ন শুরু কশেন। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/24/979102
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/24/979102


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 23 Nov 20 
 
Ittefaq 

23 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 28 year Murdered Husband Rural সিরেরি ত্োেোবদ্ধ ঘ  কথরে গৃহবধূ  

েোশ উদ্ধো  ের রছ পুসেশ (ইরেফোে, 

২৩ নরেম্ব  ২০২০) 

নগেীশত তোেোেদ্ধ ঘে দেশক দসোমেোে 

অপেোশে গৃহেধূে েো  উদ্ধোে কশেশে 

পুভে । ভনহত সসয়েো তোমোন্নো দেগম (১৯)-

এে স্বোমী আে মোমুন (২৮) ঘিনোে পে 

দেশক পেোতক। 

তোমোন্নো দেগশমে ঘশেে েেিো তোেোেদ্ধ 

দেশখ েোভড়ওয়োেো ও প্রভতশেভ শেে সশিহ 

সতভে হশে তোেো পুভে শক খেে দেন। েুপুে 

দেড়িোে ভেশক পুভে  এশস েেিো দভশে 

তোমোন্নোে েো  উদ্ধোে কশে। ভকন্তু তোে স্বোমী 

আে মোমুন পেোতক েশয়শেন। 

পুভেশ ে ঐ কম যকতযো িোনোন, তোমোন্নো 

দেগশমে গেোয় আঘোশতে ভচহ্ন েশয়শে। 

তোশক শ্বোসশেোধ কশে হতেো কেো হশয়শে 

েশে প্রোেভমকভোশে ধোেেো কেশে পুভে । 

েো  উদ্ধোে কশে ময়নোতেশন্তে িনে 

এমএজি ওসমোনী দমভিশকে কশেি 

হোসপোতোশে দপ্রেে কেো হশয়শে। 

সসয়েো তোমোন্নো দেগশমে েোেোে েোভড় 

েভে োে দিেো েোেুগে েোনোয়। স্বোমী আে 

মোমুশনে েোভড় ভসশেশিে েভিে সুেমো 

উপশিেোে েেভে এেোকোয়। তোেো স্বোমী-স্ত্রী 

নগেীে উেে কোিে োহ এেোকোে ৪/১ নং 

েোসোয় ভোড়োশি েোকশতন। তোমোন্নোে মৃতুেশক 

দকন্দ্র কশে নগেীশত চোঞ্চশেেে সৃটষ্ট 

হশয়শে। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201269/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201269/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%C2%A0


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 23 Nov 20 
 
Prothom Alo 

22 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Dowry 
& 
Physical 
Torture 

Husband 
& 
Family 
members 

Rural গৃহবধূরে মো ধর   অসের োরগ স্বোমী-

শ্বশু  ও শোশুস়ি  নোরম মোমেো (প্রথম 

আরেো, ২৩ নরেম্ব  ২০২০) 

দ েপুশেে নোভেতোেোড়ী উপশিেোয় 

দযৌতুশকে িোকো নো দপশয় গৃহেধূ 

খোভেিোতুে দকোেেোশক মোেধে কশে 

গুরুতে িখম কেোে অভভশযোগ পোওয়ো 

দগশে। পোাঁচ েেে আশগ সোই ুে ইসেোশমে 

সশে তোাঁে ভেশয় হয়। ভেশয়ে সময় তোাঁে 

স্বোমীশক নগে দেড় েোখ িোকো ও 

স্বে যোেংকোে দেওয়ো হয়। ভেশয়ে ভকেুভেন 

পে দেশক দযৌতুশকে িনে তোাঁশক দ ে চোপ 

ভেশত েোশকন স্বোমী ও তোাঁে পভেেোশেে 

দেোকিন। দযৌতুক ভেশত অস্বীকৃভত 

িোনোশে তোাঁে স্বোমী, শ্বশুে ও  োশুভড় প্রোয়ই 

তোাঁশক মোেধে কেশতন। অশ্লীে ভোষোয় 

গোভেগোেোি কশে তোাঁশক  োেীভেক 

ভনয যোতনও কেো হশতো।  ১৯ দসশেম্বে 

খোভেিোতুশেে কোশে ভতন েোখ িোকো দযৌতুক 

েোভে কশেন তোাঁে স্বোমী সোই ুে ইসেোম। 

েোেোে েোভড় দেশক িোকো এশন ভেশত 

অস্বীকৃভত িোনোশে তোাঁশক েোটে ভেশয় দেেম 

মোেধে কেো হয়। মোেধশেে একপয যোশয় 

সোই ুে েো ভেশয় দকোপ ভেশে খোভেিোতুে 

সশে দগশে তোাঁে পোশয় েোশগ। এশত তোাঁে েো াঁ 

পোশয়ে দগোড়োভেে ওপশে দকশি যোয়। 

গতকোে েোশত খোভেিোতুে েোেী হশয় স্বোমী 

সোই ুে ইসেোম, শ্বশুে আেী আকেে ও 

 োশুভড়  োহোনোি দেগশমে নোশম দযৌতুক 

আইশন েোনোয় মোমেো কশেন।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

9 23 Nov 20 
 
Prothom Alo 

23 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Murdered Father-in-
law 
& 
Mother-
in-law 

Rural  োউজোরন বো োন্দো কথরে প্রবোিী  স্ত্রী  

ঝুেন্ত েোশ উদ্ধো (প্রথম আরেো, ২৩ 

নরেম্ব  ২০২০) 

চট্টেোশমে েোউিোশন ভপংভক মহোিন (৩০) 

নোশমে এক ওমোনপ্রেোসীে স্ত্রীে ঝুেন্ত েো  

উদ্ধোে কশেশে পুভে । শ্বশুেেোভড়ে 

দেোকিশনে েোভে, ভপংভক আত্মহতেো 

কশেশেন। তশে ভপংভকে েোেোে েোভড়ে 

স্বিনশেে েোভে, এটি হতেোকোণ্ড। ভপংভকে 

স্বোমী প্রেোশস েোকোয় শ্বশুেেোভড়ে দেোকিন 

প্রোয়ই তোাঁশক নোনো অিহুোশত ভনয যোতন 

কেশতন। ভনয যোতশনে কেো ভতভন েোেোে 

েোভড়শত দ োন কশে িোভনশয়ভেশেন। ১৫ 

েেে আশগ ভেষ ুমহোিন ও ভপংভকে ভেশয় 

হয়। এই েম্পভতে েুই দেশে। ভনহত নোেীে 

দেোি ভোই েোেোমোটি সেকোভে কশেশিে 

েোত্র অপ যে মহোিশনে অভভশযোগ, দেোনশক 

ভনয যোতন কেশতন শ্বশুেেোভড়ে দেোকিন। 

আি দভোশে তোাঁেো িোনশত পোশেন, ঘশেে 

েোেোিোে আড়োে সশে ঝুশে আশেন তোাঁে 

দেোন। তোাঁশক হতেো কেো হশত পোশে েশে 

তোাঁে সশিহ।ঘিনোস্থে দেশক েোউিোন 

েোনোে উপপভেে যক (এসআই) ভমিোনুে 

েহমোন প্রেম আশেোশক েশেন, েো  উদ্ধোে 

কশে ময়নোতেশন্তে িনে মশগ য পোেোশনোে 

প্রজিয়ো চেশে। েো টি দসভমপোকো ঘশেে 

েোেোিোে আড়োে সশে ঝুশে ভেে। েোউিোন 

েোনোে ভোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওভস) আেেুল্লোহ 

আে হোরুন প্রেম আশেোশক েশেন, এ 

ঘিনোয় পভেেোে মোমেো কেশে তেন্ত কশে 

েেেস্থো দনওয়ো হশে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%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%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%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%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

10 22 Nov 20 
 
Prothom Alo 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered Husband Urban ঘর   কমরঝরত্ পর়ি সছে গৃহবধূ  

েোশ(প্রথম আরেো, ২২ নরেম্ব  ২০২০) 

েোকোে সোভোে উপশিেোে আশুভেয়োয় 

ঘশেে দমশঝশত পশড় ভেে গৃহেধূে েো । 

গতকোে  ভনেোে গভীে েোশত আশুভেয়োে 

জিেোভনে দিেুেী এেোকো দেশক েো টি 

উদ্ধোে কশে পুভে । ওই গৃহেধূে স্বোমীে 

েোভে, তোাঁে স্ত্রী আত্মহতেো কশেশেন। 

েো  উদ্ধোে হওয়ো ওই নোেীে নোম আয় ো 

ভসেীকো (২০)। তোাঁে স্বোমীে নোম ওমে 

 োরুক। তোাঁেো আশুভেয়োে জিেোভনে দিেুেী 

এেোকোয় ভোড়ো েোসোয় েোকশতন। 

পুভে  িোনোয়, গতকোে ভেেোগত েোত 

ভতনিোে ভেশক খেে দপশয় পুভে  ওই 

েম্পভতে েোসোয় ভগশয় আয় োে েো  

দমশঝশত পশড় েোকশত দেশখ। পশে েোশ ে 

সুেতহোে প্রভতশেেন কশে ময়নোতেশন্তে 

িনে েোকোে দসোহেোওয়োেী হোসপোতোশেে 

মশগ য পোেোশনো হয়। 

আশুভেয়ো েোনোে উপপভেে যক (এসআই) 

 ভেেুে আেম েশেন, ওমে  োরুক তোাঁশক 

িোভনশয়শেন, তোাঁে স্ত্রী িোনোেোে ভেশেে 

সশে  োাঁভসশত ঝুশে আত্মহতেো কশেশেন। 

তোাঁে কেো ভেশ্বোস নো হওয়োয় তোাঁশক আিক 

কেো হয়। এ ঘিনোয় ভনহত আয় োে ভোই 

হোভেেুে েহমোন আি দেোেেোে আশুভেয়ো 

েোনোয় আত্মহতেোে প্রশেোচনোে মোমেো 

কশেশেন। দসই মোমেোয় আিক  োরুকশক 

দেপ্তোে দেখোশনো হশয়শে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9D%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

11 25 Nov 20 
 
Kaler 
Kontho 

24 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years 36 years 
& 
42 years 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband 
& 
Family 
members 

Rural অন্তঃিত্ত্বো স্ত্রীরে হত্যো  প  েোই-

েোবীরে সনরে েোশ গুরম  

কেষ্টো! কালের  াঠ   ২৫ নরেম্ব  ২০২০) 

েভে োশেে েোনোেীপোড়োয় দযৌতুক নো দপশয় 

অভনমো (২৮) নোশমে অন্তঃসত্ত্বো এক 

গৃহেধূশক হতেোে পে েো  গুশমে দচষ্টোে 

অভভশযোগ পোওয়ো দগশে।  দেপ্তোেকৃত 

আসোভমেো হশেন- নশেন িয়ধে (৩৬), তোে 

ভোই নোেোয়ে িয়ধে (৪২) ও নোেোয়শেে স্ত্রী 

কভেতো (৩৫)।  মোমেো সূশত্র িোনো দগশে, 

এক েেে আশগ নশেন ভিতীয় ভেশয় কশেন। 

এে ভকেুভেন পে দস প্রেম স্ত্রী অভনমোে 

কোশে ১০ কোেো িভম ও নগে ৫০ হোিোে 

িোকো দযৌতুক েোভে কশে। মেেেোে সন্ধ্েো 

দযৌতুশকে েোভেশত ভনয যোতন কেোে এক 

পয যোশয় অভনমোে মৃতুে হয়। এ সময় অভনমো 

৯ মোশসে অন্তঃসত্ত্বো ভেশেন। েোশত েো  

গুম কেোে িনে আসোভমেো স্থোনীয় 

মভেচেুভনয়ো েোিোে এেোকো অভতিমকোশে 

এেোকোেোসী তোশেে আিক কশে স্থোনীয়েো। 

পশে তোশেেশক মোেধে কশে পুভেশ  

দসোপেয কশে। 

েোনোেীপোড়ো েোনোে ওভস দমো. দহেোে উজেন 

েশেন, হতেো মোমেো েহে কেো হশয়শে। 

েো  ময়নোতেশন্তে িনে েভে োে মশগ য 

পোেোশনো হশয়শে। আিক আসোভমশেে 

দকোশিযে মোধেশম দিেহোিশত পোেোশনো 

হশয়শে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/25/979425
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/25/979425
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/25/979425
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12 25 Nov 20 
 
Samakal 

24 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Suicide Husband Rural েোঙ্গোে গৃহবধূ  ঝুেন্ত ম রিহ উদ্ধো  

 কমকালর  ২৫ নরেম্ব  ২০২০) 

 ভেেপুশেে ভোেোয় ভপয়ো মৃধো (২২) নোশমে 

এক গৃহেধূে ঝুেন্ত মেশেহ উদ্ধোে কশেশে 

পুভে ।  পুভে  ও পোভেেোভেক সূশত িোনো 

যোয়, প্রোয় চোে মোস আশগ ভপয়ো ও নুে 

দমোহোম্মে দপ্রম কশে ভেশয় কশে। গত 

দসোমেোে ভপয়ো তোে েোেোে েোভড় দেশক 

শ্বশুড় েোভড়শত আশসন। প্রোয়ই তোশেে মশধে 

ঝগড়ো হশতো। মেেেোে সন্ধ্েোয় ভপয়োশক 

েোভড়শত দেশখ নুে দমোহোম্মে তোে েোেো-

মোশক সশে ভনশয় িোক্তোে দেখোশত যোন। 

েোশত েোভড়শত ভ শে ঘশে ভপয়োে ঝুেন্ত 

মেশেহ দেখশত পোন।  ভোেো েোনোে ওভস 

 ভ কুে েহমোন িোনোন, মেশেহ উদ্ধোে 

কশে ময়নোতেশন্তে িনে  ভেেপুে মশগ য 

পোেোশনো হশয়শে। পেেতীশত প্রভতশেেন 

অনুযোয়ী আইভন েেেস্থো দনওয়ো হশে। 

13 25 Nov 20 
 
Kaler 
Kontho 

24 Nov 20 Police 
Case 

Male Landlord 70 years 50 years Murdered Son Rural িন্তোরন  সবরুরদ্ধ বোবোরে সপটিরে 

হত্যো  অসের োগ কালের  া  ২৫ 

নরেম্ব  ২০২০) 

মুন্সীগশেে ভসেোিভেখোশন িভমসংিোন্ত 

ভেশেোশধে দিশে সন্তোশনে ভেরুশদ্ধ েোেোশক 

ভপটিশয় হতেোে অভভশযোগ উশেশে।  েুধেোে 

সকোে ৯িোয় উপশিেোে ভচত্রশকোিয 

ইউভনয়শনে কোভেপুে েোশম ৭০ েেে েয়সী 

ওহোে সেকোে তোে ভনি িভমশত দগশে তোে 

দেশে ভেয়োকত সেকোে(৫০)-এে েোটেে 

আঘোশত ঘিনোস্থশেই মোেো যোন েশে 

অভভশযোগ পোওয়ো দগশে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201144443/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/25/979336
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/25/979336
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ভচত্রশকোি ইউভপ দচয়োেমেোন সোমেুে হুেো 

েোেুে িোনোন, দেশে ভেয়োকতশক সম্পভে 

ভেশখ নো দেওয়োে কোেশে আি সকোশে 

ওহোে সেকোে তোে ভনি িভমশত দগশে 

দেশে ভেয়োকত সেকোে তোে েোেোশক 

ভপটিশয় হতেো কশে। েো  ময়নোতেশন্তে 

িনে মুন্সীগে মশগ য পোেোশনো হশয়শে। 

ভেশপোিয আসশে েেেস্থো দনে। 

14 24 Nov 20 
 
Samakal 

23 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband Rural কপ্ররম  সবরে  কি়ি মোি প  গৃহবধূ 

খুন, কেপ্তো  ১ কমকালর  ২৪ নরেম্ব  

২০২০) 

ভসশেশি দপ্রশমে ভেশয়ে দেড় মোস পে স্ত্রী 

সসয়েো তোমোন্নোশক খুশনে ঘিনোয় স্বোমী আে 

মোমুনসহ েয়িশনে ভেরুশদ্ধ মোমেো 

হশয়শে। দপ্রশমে সম্পকয কশে তোমোন্নোশক 

ভেশয় কেশেও মোমুন তোে আশগে ভেশয়ে 

তেে দগোপন ও ভুে টেকোনো েেেহোে 

কশেন। মোমেোে এিোহোে সূশত্র িোনো যোয়, 

ভেশয়ে এক মোস ২২ ভেশনে মোেোয় 

দসোমেোে নগেীে উেে কোিীিুেোে 

এেোকোে একটি েোসোে তোেোেদ্ধ কি 

দেশক তোমোন্নোে েো  উদ্ধোে কশে পুভে । 

ঘিনোে পে তোে স্বোমী মোমুন পোভেশয় যোয়। 

পুভে  িোভনশয়শে, প্রোেভমকভোশে ধোেেো 

কেো হশচ্ছ, তোশক শ্বোসশেোধ কশে হতেো কেো 

হশয়শে। ময়নোতেন্ত দ শষ তোে েো  

পভেেোশেে কোশে হস্তোন্তে কশে পুভে । 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144399/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%96%E0%A7%81%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-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/201144399/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9C-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%96%E0%A7%81%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-%E0%A7%A7
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15 24 Nov 20 
 
Samakal 

21 Nov 20 News 
Reprt 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural িন্তোন প্রসত্বন্ধী হওেোে স্ত্রীরে ত্োেোে! 

 কমকালর  ২৪ নরেম্ব  ২০২০) 

স্বোমীে দচোশখ স্ত্রী েুেোেীে অপেোধ- ভতভন 

ভেশ ষ চোভহেোসম্পন্ন (প্রভতেন্ধ্ী) সন্তোন িন্ম 

ভেশয়শেন। দসই 'অপেোশধে'  োজস্ত ভহশসশে 

স্বোমীে দেওয়ো তোেোকনোমো হোশত দপশয়শেন 

েুেোেী খোতুন!  েুেোেী খোতুশনে সশে ৫ 

েেে আশগ ভেশয় হয় আেোভমন দহোশসশনে। 

ভকেুভেন আশগ তোশেে ঘশে একটি সন্তোন 

আশস। তশে ভ শুটি ভেশ ষ চোভহেোসম্পন্ন 

( োেীভেক প্রভতেন্ধ্ী)। েুেোেী খোতুশনে 

অভভশযোগ, ওই সন্তোন িন্ম দেওয়োে কোেশে 

স্বোমী, শ্বশুে- োশুভড় ভনয যোতন কশে েোভড় 

দেশক দেে কশে দেয় তোশক। পোাঁচ মোস 

আশগ স্ত্রীশক তোেোক ভেশয় তোেোকনোমোে 

কোগি দগোপশন ভনশিে কোশে েোশখন 

আেোভমন।  ভনেোে িোকশযোশগ পোেোশনো 

তোেোশকে দসই দনোটি  হোশত পোন েুেোেী 

খোতুন।  তোেোশকে দসই দনোটি  ও প্রভতেন্ধ্ী 

সন্তোনশক ভনশয় এখন দচোশখে িশে 

ভোসশেন েুেোেী। ভেশয়শত দযৌতুক ভহশসশে 

১০ হোিোে িোকো, একটি েোইসোইশকে ও 

নোনো জিভনসপত্র দেন। ভেশয়ে েুই েেে পে 

েুেোেীে দকোে আশেো কশে িন্ম দনয় দেশে 

সন্তোন। নোম েোশখন ‘েুিযয়’। ভকন্তু েুিযয় 

 োেীভেক প্রভতেন্ধ্ী হওয়োয় েুেোেীে কপোশে 

দনশম আশস েুঃখ। চোিশমোহে উপশিেো 

ভনে যোহী কম যকতযো েশেন, স্বোমী েো স্ত্রী দযশকউ 

তোেোক ভেশত পোশেন। তশে প্রভতেন্ধ্ী সন্তোন 

িন্ম দেওয়োে কোেশে যভে এমন ঘিনো ঘশি, 

তশে ভেষয়টি অমোনভেক।  

https://samakal.com/whole-country/article/201144264/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%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%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95
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Age of 
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by 
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16 23 Nov 20 
 
Samakal 

22 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years Not 
available 

Murdered Husband Urban ত্োেোবদ্ধ ঘর  সমেে নববধূ  েোশ, 

স্বোমী পেোত্ে  কমকালর  ২৩ নরেম্ব  

২০২০)  

ভসশেশি ভেশয়ে মোত্র ১ মোস ২৩ ভেশনে 

মোেোয় এক নেেধূ সসয়েো তোমোন্নো দেগম 

(১৯) দক হতেো কশে তোে স্বোমী পোভেশয়শেন 

েশে অভভশযোগ উশেশে। দেোেেোে গভীে 

েোশত তোশক হতেো কেো হশত পোশে েশে 

ধোেেো কেশে পুভে ।  গত ৩০ দসশেম্বে 

পোভেেোভেকভোশে দগোেোপগশেে খোন 

কভমউভনটি দসন্টোশে তোশেে ভেশয় হয় ।  

নেেধূে ভোই সসয়ে আশনোয়োে দহোশসন 

েোিো িোনোন, দেোেেোে েোত ৯িোে ভেশক 

তোমোন্নোে সশে মোশয়ে সে যশ ষ কেো হয়। 

তখন স্বোভোভেকই মশন হশয়শে তোশক। 

সকোে দেশক তোমোন্নো ও তোে স্বোমী আে 

মোমুশনে দমোেোইে দ োন নম্বে েন্ধ্ পোওয়ো 

যোয়। তোমোন্নো দেগশমে গেোয় আঘোশতে 

ভচহ্ন েশয়শে। ধোেেো কেো হশচ্ছ তোশক 

শ্বোসশেোধ কশে হতেো কেো হশয়শে। 

তোমোন্নো দেগশমে েোভড় ভসশেশিে েভিে 

সুেমো েোনোে েেভে েোশমে হশেও তোে 

পভেেোে েতযমোশন দগোেোপগে উপশিেোে 

এমভস একোশিভম সংেগ্ন এেোকোয় একটি 

ভোড়ো েোসোয় েোস কেশেন। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144257/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%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%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201144257/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%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%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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17 22 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years Not 
available 

Suicide Mother-
in-law 

Urban শোশুস়ি  িরঙ্গ ঝগ়িো  প  গৃহবধূ  

' হিযজনে' মৃত্য য  কালের  া  ২২ 

নরেম্ব  ২০২০) 

েোকোে দকেোনীগশে  োশুভড়ে সশে ঝগড়ো 

কশে সোশহেো খোতুন (২৮) নোশম এক গৃহেধূ 

আত্মহতেো অভভশযোগ পোওয়ো দগশে। তশে 

ভনহশতে পভেেোে েোভে, তোশক হতেো কেো 

হশয়শে।  ভনহশতে েোেো দমো. আেী েশেন, 

আি সকোশে আমোে পোশ ে েোভড়ে এক 

দেোক মোে ত িোনশত পোভে দয, আমোে 

দমশয় সোশহেো আত্মহতেো কশেশে। এ খেে 

দপশয় আমেো ঘিনোস্থশে ভগশয় ঘশেে েেিো 

দখোেো আে আমোে দমশয় েো   েোশনে সোশে 

ঝুেশতশে। পো পশড় আশে খোশিে নীশচ। 

আভম এিো কশখোশনোই মোভন নো। আমোে 

দমশয় আত্মহতেো কেোে মশতো নো। ওশক তোে 

 োশুভড় পভেকভিতভোশে হতেো কশেশে। 

ভনহশতে স্বোমী েশেন, কোভেিী ইউভনয়শনে 

খোগোইে মসজিশে ভতভন তোেেীগ িোমোশত 

ভেশেন। সোশহেোে সোশে তোে দ ষ কেো হয় 

 ভনেোে েোত ১১ িোয়। 

দকেোনীগে মশিে েোনোে এসআই  েোমে 

কুমোে নিী িোনোয়, আি সকোশে খেে 

দপশয় ঘিনোস্থশে ভগশয় ভসভেং  েোশনে সোশে 

ঝুেোশনো অেস্থোয় সোহোেোে েো  উদ্ধোে কভে। 

সুেতহোে ভেশপোিয দ শষ েো  ময়নোতেশন্তে 

িনে সেোে সভেমুল্লোহ দমভিকেোে কশেি 

হোসপোতোে মশগ য দপ্রেে কেো হশয়শে। 

ময়নোতেশন্তে ভেশপোিয হোশত দপশে মৃতুেে 

সটেক কোেে িোনো যোশে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978367
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978367
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18 22 Nov 20 
 
Ittefaq 

16 Nov 20 News 
Report 

Female Housewife 18 years Not 
available 

Dowry 
& 
Physical 
Torture 

Husband 
& 
Family 
members 

Rural ক ৌত্যরে  জনয সন ষোত্রন  সশেো  

নববধূ হোিপোত্োরে  কত্তেফালা  ২২ 

নরেম্ব  ২০২০) 

নওগোাঁে েোেীনগশে হোত দেশক ভেশয়ে 

দমশহেীে েে মুেশত নো মেুশতই দযৌতুক 

ভনয যোতশনে ভ কোে হশয়শে নেেধূ উশম্ম 

কুেেম (১৮) নোশমে এক কশেি পড়ুয়ো  

নেেধূ কুেেুম িোনোয়, গত অশটোেে 

মোশসে ২৫তোভেশখ একই েোশমে েোশসশে 

সশে পোভেেোভেকভোশে তোে ভেশয় হয়। 

ভেশয়ে সময় দেনশেন দকোন কেো ভেশেো নো। 

ভকন্তু ভেশয়ে ১৫ভেন পোে হশত নো হশতই 

 ু ো শ্বশুড় মশয়শিে দনতৃশে স্বোমী েোশসে, 

তোে মো, েোেো ও দেোন েোেোে েোভড় দেশক 

আমোশক দযৌতুক ভহশসশে ৩েোখ িোকো ভনশয় 

আসশত েশে।  চেভত মোশসে ১৬তোভেশখ 

তোে শ্বশুে, শ্বোশুভড় ও ননে কুেেুমশক 

দকোশনো কোেে েোড়োই ৩েোখ িোকোে দকোশনো 

েেেস্থো নো কেোে অপেোশধ এশেোপোতোভে 

ভোশে মোেভপি কেশত েোশক। মোেভপশিে 

এক পয যোশয় কুেেুম জ্ঞোন হোভেশয় দ শে। 

এেপে খেে দপশয় কুেেুশমে েোেো সোমেুে 

ইসেোম দমশয়শক উদ্ধোে কশে উপশিেো 

স্বোস্থে কমশেশে ভভতয কভেশয় দেয়। এেপে 

দেশক  েীশে দযৌতুশকে মোেভপশিে িত-

ভেিত ভচহ্ন ভনশয় কুেেুম হোসপোতোশেে 

 যেোয় শুশয় আশে। কুেেুম আশেো িোনোন 

ইভতমশধেই তোে স্বোমীশক অনে এক িোয়গোয় 

ভেশয় দেওয়োে পোয়তোেোও কেশে তোে শ্বশুে, 

শ্বোশুভড় ও মশয়ি উজেন।  

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200949/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200949/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
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েোেীনগে েোনোে ভোেপ্রোপ্ত কম যকতযো িহুরুে 

ইসেোম েশেন, আমোশক ভেষয়টি দমশয়ে 

েোেো দমৌভখকভোশে িোভনশয়শেন। ভকন্তু 

ভেভখতভোশে দকোশনো অভভশযোগ দেয়ভন। 

ভেভখতভোশে অভভশযোগ দপশে তেন্ত 

সোশপশি েেেস্থো েহে কেো হশে। 

19 22 Nov 20 
 
Ittefaq 

18 Nov 20 Police 
Case 

Male Landlord 36 years 35 years Through 
Acid 

Wife Rural স্বোমী  গোরে এসিে ছয ুঁ র়ি িোেো সছসনরে 

সনরেন স্ত্রী  কত্তেফালা  ২২ নরেম্ব  

২০২০) 

ভেনোিপুশেে দঘোড়োঘোশি স্বোমীে গোশয় 

এভসি েুাঁ শড় দেড় েোখ িোকো ভেভনশয় 

দনওয়োে অভভশযোগ পোওয়ো দগশে স্ত্রী প্রভতমো 

েোেী (৩৫) । েোসুশেে িোনোন, গত চোে মোস 

আশগ স্ত্রী প্রভতমো েোনী েোসুশেশেে অিোশন্ত 

েোভড়শত েোকো নগে ৬৫ হোিোে িোকো, দেড় 

ভভে স্বে যোেঙ্কোে ও প্রোয় ১০ দকজি ওিশনে 

কোসোে েোসনপত্র ভনশয় েোেোে েোভড়শত চশে 

যোন। এেপে প্রভতমো েোেী অকোেশেই 

দঘোড়োঘোি েোনোয় একটি অভভশযোগ দেন। এ 

ভনশয় দঘোড়োঘোি েোনোয় এক সোভেভ  সেেক 

হয়। সেেশক তোশেে অনেত্র েোভড় ভোড়ো 

ভনশয় েোকশত েেো হয়। ওই সেেশক প্রভতমো 

েোেী স্বোমীে অনুগত হশয় সংসোে কেোে 

স্বীকোশেোজক্ত দেন। ভকন্তু অনেত্র েোসো ভোড়ো 

দনওয়ো হশেও প্রভতমো েোেোে েোভড়শতই দেশক 

যোন।এেপে েোসুশেে তোে ভনি দিেোে 

েোশমে েোভড়শত ভগশয় েোভড় ও িভম ভেজি 

কশে দেন। খেে দপশয় স্ত্রী প্রভতমো েোনী গত 

১৮ নশভম্বে ভেভভন্ন প্রশেোভশন তোশক েোেোে 

েোভড়শত দিশক দনন। এক পয যোশয় অতভকযশত 

প্রভতমো ও তোে দেোি ভোই প্রকো সহ 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200735/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200735/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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কোকোশতো ভোই দগোপোে ও ভেকো  তোে দচোশখ 

মুশখ ও  েীশেে ভেভভন্ন স্থোশন এভসি ভনশিপ 

কশে েোসুশেশেে কোশে েোকো দেড় েোখ িোকো 

ভেভনশয় দনয়। তোশক উদ্ধোে কশে দঘোড়োঘোি 

েোনোয় ভনশয় দগশে পুভে  তোশক 

হোসপোতোশে ভভতয হওয়োে পেোম য দেয়। 

দঘোড়োঘোি েোনোে অভ সোে ইনচোিয আজিম 

উজেন েশেন, আি েোশতই অভভশযোগ 

দপশয়ভে। তেন্ত কশে প্রশয়োিনীয় েেেস্থো 

দনওয়ো হশে। 

20 21 Nov 20 
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Female Child 29 days 28 years Murdered Father Urban কছরে নো হওেো  কষোরে নবজোত্ে 

েনযোরে হত্যো  অসের োগ(প্রথম 

আরেো, ২১ নরেম্ব  ২০২০) 

নোেোয়েগশে দেশেসন্তোন নো হওয়োে দিোশভ 

২৯ ভেন েয়সী নেিোতক কনেোসন্তোনশক 

আেশড় দ শে হতেোে অভভশযোগ পোওয়ো 

দগশে েোেো কোমোে দহোশসন (২৮) ।  খোভেিো 

আক্তোে প্রেম আশেোশক িোনোন, েুই েেে 

আশগ কোমোে দহোশসশনে সশে 

পোভেেোভেকভোশে তোাঁে ভেশয় হয়। কশয়ক মোস 

আশগ ভতভন গভযেতী হশে কোমোে দহোশসন 

দেশেসন্তোন িন্ম দনশে েশে প্রতেো ো 

কশেন। তশে ২৯ ভেন আশগ একটি 

কনেোসন্তোশনে িন্ম দেন খোভেিো। দস 

দেশকই খোভেিো ও তোাঁে সন্তোশনে প্রভত িুব্ধ 

হশয় ওশেন কোমোে। নোনো সময় খোভেিোশক 

মোেধেসহ মীমশক হতেো কেোে দচষ্টো চোেোন 

কোমোে। কোন্নোিভড়ত কশে খোভেিো প্রেম 

আশেোশক েশেন,  ভনেোে দভোশে মীম কোন্নো 

কেভেে। এশত কোমোশেে ঘুম দভশে দগশে 

ভতভন ভিপ্ত হশয় ওশেন। মোশয়ে দকোে দেশক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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/district/%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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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মীমশক দকশড় ভনশয় খোশিে ওপে আেশড় 

দ শেন। সশে সশেই কোন্নো দেশম যোয় 

মীশমে। খোভেিো েশেন,্ ‘তখশনো েুঝশত 

পোভেভন ওে কী হশয়শে। ভকেুিে পে েুঝশত 

পোভে আমোে মো আে দোঁশচ দনই।’ ঘিনোস্থশে 

যোওয়ো ভুেতো পুভে   োাঁভড়ে ইনচোিয 

পভেে যক আভনচুে েহমোন েশেন, 

ভ শুটিশক তোে মোশয়ে দকোে দেশক দকশড় 

ভনশয় খোশিে ওপে আেশড় দ শেন ভ শুটিে 

েোেো। দসখোশনই ভ শুটিে মৃতুে হয়। ধোেেো 

কেো হশচ্ছ, ভ শুটিে মোেোে দপেশনে অংশ  

আঘোশতে কোেশে তোে মৃতুে হশয়শে। 

রূপগে েোনোে ভোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওভস) 

মোহমুেুে হোসোন প্রেম আশেোশক েশেন, 

কোমোে দহোশসনশক ধেশত ইভতমশধেই 

অভভযোন শুরু হশয়শে। ভ শুটিশক উদ্ধোে 

কশে ময়নোতেশন্তে িনে নোেোয়েগে 

দিনোশেে হোসপোতোশে পোেোশনো হশচ্ছ। 

 

ARTICLE 

সবেোর   িীঘ ষিূত্রত্োে বো়িরছ নো ী সন ষোত্ন  কমকালর ২৫ নরেম্ব  ২০২০) 

মো ও অসহোয় ভোইশেোনশেে িনে সে সময়ই ভোশেো ভকেু কেোে ইচ্ছো ভেে িোভকয়ো সুেতোনো রুপোে। স্বপ্ন দেখশতন 

উচ্চভ িোয় ভ ভিত হশয় ভোশেো চোকভে কেশেন। অেচ ২০১৭ সোশেে ২৫ আগস্ট েোত তোে িনে কোে হশয় েো াঁড়োে। ওই 

েোশতই িোেোইশেে মধুপুে েনোঞ্চশেে েোস্তোে ধোে দেশক তোে েো  উদ্ধোে কশে পুভে । ধষ যশেে পে রুপোশক হতেো কশে েশন 

দ শে যোয় েুেৃ যেেো। 

রুপো ধষ যে এেং হতেো মোমেোয় ভনম্ন আেোেত দেশক মোত্র েয় মোশসে মশধে আসোভমশেে ভেচোে দ ষ কেো হয়। দয চেন্ত েোশস 

এই অপেোধ হশয়ভেে, দসটিও নৃ ংসতোে ভ কোে তরুেীে পভেেোেশক ভেশত েশেন আেোেত। দকোশনো অপেোশধে েোশয় এ ধেশনে 

ভনশেয  সচেোচে দেখো যোয় নো। অেচ ভতন েেে ভতন মোস পোে হশেও এখনও আসোভমশেে  োজস্ত কোয যকে হয়ভন। মোনো হয়ভন 

https://samakal.com/bangladesh/article/201144430/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8


ভনম্ন আেোেশতে েোয়। রুপোে েড় ভোই হোভ িেু েহমোন েশেন, 'ভনম্ন আেোেশত দ্রতুতম সমশয় মোমেোে েোয় দঘোষেো হশেও ২০১৮ সোশেে ১৮ দ েররুয়োভে খোেোস দচশয় ে প্রোপ্ত 

আসোভমেো হোইশকোশিয আভপে কশে। এেপে গত ১৯ মোশসও চোঞ্চেেকে এ মোমেোয় শুনোভন শুরু হয়ভন।' 

আমেোই পোভে পোভেেোভেক ভনয যোতন প্রভতশেোধ দিোশিে প্রধোন সমন্বয়কোেী জিনোত আেো হক েশেন, নোেী ও ভ শু ভনয যোতশনে ভেরুশদ্ধ সেকোে দে  ভকেু পেশিপ ভনশয়শে; ভকন্তু 

আেও কোয যকেী উশেেোগ দনওয়ো েেকোে। নোেী-ভ শু ভনয যোতন েমন আইন ২০০০ (সংশ োধন ২০০৩)-এে অধীশন মোমেোগুশেো সে সময় সটেক সমশয় তেন্ত সম্পোেন হশচ্ছ 

নো, ভেচোেকোয য দযখোশন ১৮০ ভেশনে মশধে সমোপ্ত হওয়োে কেো দসই ভেচোে চেশে ৩ দেশক ৬ েেে পয যন্ত। েীঘ যসূত্রতোে িনে সোিী ভনয়ভমত ও যেোসমশয় হোজিে কেোশনো যোয় 

নো। এসে কোেশে ভনয যোতশনে ভ কোে নোেী ভেচোশেে আ ো দেশড় দেন এেং আসোভমে  োজস্ত ভেধোন কেো সম্ভে হয় নো। এেোড়োও পোভেেোভেক ভনয যোতন (প্রভতশেোধ ও সুেিো) আইন 

২০১০ সম্পশকয আেোেশতে সংভিষ্ট েেজক্তেশগ যে মশধে সশচতনতো দনই েেশেই চশে, অেচ আইনটি নোেীে একটি  জক্ত োেী সুেিো কেি হশত পোেত। 
 

Preventing domestic violence against women (Dr. Nasrin Rahman, Daily Star, 24 Nov 2020) 

 

Violence against women is a common phenomenon worldwide, which occurs both inside and outside the home. 

Domestic Violence (DV) is a form of violence that may occur against any family member at home. However, data 

suggest that women and children are the primary victims of DV.  According to UN Women, 35 percent of women 

worldwide have experienced DV by an intimate partner, and some national studies show that up to 70 percent of 

women (nationally) are the victims of DV. According to a report from Bangladesh Bureau 2015, 80% of women are 

victims of DV. 

Two of the leading causes of DV are the patriarchal culture and gender inequality permeating different spheres of 

the society. These exist across every institution, including State. Family as a unit of society and state, manifests the 

curse in the form of DV. Thus women's subordinate position in the society gets reflected in the family through the subordinance of women to men. 

A child learns from the family and is influenced by the environment surrounding them. Therefore, male children learn how to act violently from 

their father, whereas female children learn to tolerate the same from their mother; in both instances, following their basic role model. This pattern 

of learning expands from the family back to the community, society, and State. Thus, a community attitude is developed where individual acts in 

the community are performed according to the established norms and traditions. 

Domestic Violence: The scourge worsens amid pandemic- ASK data says 205 women killed by their husbands this year (Daily Star, 26 Nov 

2020) 

The pandemic and the subsequent lockdown led to more cases of domestic violence, said speakers at a virtual discussion organised by Ain o Salish 

Kendra (ASK) yesterday. Incidents of domestic violence are rarely reported in the media, with only the most extreme cases finding coverage, but 

even the scant reporting showed a large spike since the beginning of March.  Statistics presented by ASK show the rise of reported cases from 29 

in March to 81 in July.  Dowry-related violence also rose from 167 last year to 184 this year -- this number however goes only up till October. In 

addition, according to ASK data, 205 women were murdered by their husbands this year. Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno 

Foundation, pointed out that the lockdown has provided clear proof that women are not safe in their own homes. "Through our work we found out 

that during the lockdown more women reported being victims of domestic violence and many new cases were of those who had not been victims 

https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/preventing-domestic-violence-against-women-2000193
https://www.thedailystar.net/backpage/news/domestic-violence-marks-large-spike-during-pandemic-2001081


before. Once the lockdown was lifted, the number of reported cases went down. This is because the men could go out of their homes again," said 

Shaheen. 

16,000 women experienced violence at home first time amid Covid-19 pandemic (Dhaka Tribune, 24 Nov 2020) 

Four women were raped, 20 were subjected to sexual harassment and one was murdered during the first month of lockdown. In the last six months 

(April-September), 16,000 women experienced incidents of domestic violence in their lives for the first time.  The non-governmental organization 

Manusher Jonno Foundation (MJF) arrived at the figures by conducting a quick telephone survey among 1 million women in 59 districts of the 

country. Of the 1 million women, 40,000 reported having suffered domestic violence in the last 6 months, with 40% of them facing domestic 

violence for the first time in their lives. Manusher Jonno said domestic violence against women (DVAW) increased at an alarming rate during the 

lockdown caused by Covid‐19. But the data show that the situation is still continuing even after the countrywide lockdown ended. In May the 

number of violent incidents against women was 31% higher compared to the other three months of the countrywide lockdown from March to July. 

The survey revealed that four women were also raped, 20 were subjected to sexual harassment and one was murdered during the first month of the 

lockdown. 

The need of the hour (By Farah Nusrat, Dhaka Tribune, op-ed, 24 Nov 2020) 

It is high time we address violence against women. As I’m writing this article, the news of a 40-year-old woman getting gang-raped somewhere in 

Natore is popping up on my home pages. She has allegedly been raped by 14 men, including her daughter’s father-in-law. Then there is a man who 

has killed his 26-day-old daughter in Narayanganj because he wanted a son. Amidst all of this, I hope we still have not forgotten the brutal 

Noakhali rape incident which occurred in September, where five men raped a 35-year-old housewife and the video footage went viral on social 

media; it was reported 32 days after the crime took place, only when the case caught the attention of netizens. From January to August 2020, 

according to an Ain o Salish Kendra (ASK) report, 889 women have been raped in Bangladesh; among them, 9 women committed suicide and 41 

were murdered after being raped. There have been 152 cases of sexual harassment. Disturbingly, 192 women faced rape attempts, and 163 women 

have been murdered by their husbands. 

ক ৌত্যরে  িোসবরত্ স্ত্রী  গোরে কপট্রে কেরে আগুন, মসহেো পস র্রি  উরিগ কালের  াঠ  ২৩ নরেম্ব  ২০২০)  

 

চট্টেোশমে েোেুভনয়ো উপশিেোয় সনিীপ পোড়ো এেোকোয় দযৌতুশকে িোকো নো দপশয় স্বোমী কতৃযক স্ত্রীশক মোেভপি কশে গোশয় দপশরোে দেশে আগুন ধভেশয় নৃ ংসভোশে পুভড়শয় 

হতেোশচষ্টোে ঘিনোয় গভীে উশিগ ও দিোভ প্রকো  কশেশে েোংেোশে  মভহেো পভেষে। এক ভেেৃভতশত এ ঘিনোয় িভড়তশেে েৃষ্টোন্তমূেক  োজস্তেও েোভে িোভনশয়শে সংগেনটি। 

মভহেো পভেষে ভেেৃভতশত িোভনশয়শে, দযৌতুশকে িোকো নো দপশয় স্বোমী েোশেে (৩০) কতৃযক স্ত্রীে গোশয় দপশরোে দেশে আগুন ধভেশয় নৃ ংসভোশে পুভড়শয় হতেোশচষ্টোে ঘিনো ঘশিশে। 

িোনো যোয় দয, েোেুভনয়ো উপশিেোয় সনিীপ পোড়ো এেোকোয় প্রোয়ই স্ত্রীশক ভনয যোতন কেশতো েোশসে তোেই ধোেোেোভহকতোয় গত ২০ নশভম্বে ২০২০ তোভেখ শুিেোে েোশত গৃহেধূশক 

মোেধে কশে দপশরোে দেশে আগুন ধভেশয় দেয় এেং স্ত্রীে দপোড়ো  েীে দেশক চোমড়ো তুশে ভনশত েোশক। এই সপ োভচক ঘিনোে পে স্ত্রী-দক ঘশেে মশধে আিশক দেশখ েোশসে 

শ্বোশুভড়শক দ োন কশে েশে দতোে দমশয়শক দপশরোে ভেশয় জ্বোভেশয় ভেেোম, ভনশয় যো। এ সময় গৃহেধূে আতযভচৎকোশে এেোকোেোসী েগ্ধ গৃহেধূশক উদ্ধোে কশে চট্টেোম দমভিশকে 

কশেি (চশমক) হোসপোতোশেে েোন য ইউভনশি ভভতয কশেন। পেেতীশত অেস্থোে অেনভত হশে গৃহেধূে আ ংকোিনক অেস্থোয় দ খ হোভসনো িোতীয় েোন য এন্ড েোভস্টক সোিযোভে 

ইনভস্টটিউশি ভভতয কেো হয়। 

https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/11/24/16-000-women-experienced-violence-at-home-first-time-amid-covid-19-pandemic
https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/11/24/op-ed-the-need-of-the-hour
https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/11/23/978666


 

েত্ মো  কখরে হে নো ী সন ষোত্ন ককিোসনেো আেম শোেমো   মকালর  ২৩ নরেম্ব  ২০২০) 

 

স্ত্রী ঘশে েোকশে, গৃহস্থোভেে কোি কেশে, ভ শুসন্তোশনে েোেনপোেনসহ সোধেমশতো স্বোমীে দসেো-যত্ন কেশে- েোংেোশেশ ে েোমীে েোম্পশতে সোধোেেত এিোই আেহমোনকোশেে 

দেওয়োি। অধুনো েোমেোংেোয় অশনক স্ত্রীে ওপে আশেকটি েোভয়ে েশতয দগশে, তো হশেো স্ত্রীে তোে েোেোে েোভড় দেশক দেোি-েড় নোনোন অশঙ্কে িোকো- কভড় এশন স্বোমীে হোশত 

তুশে দেওয়ো এেং ওই িোকোয় অন্ন, েস্ত্র, েোসস্থোনসহ ভ িো, স্বোস্থে তেো সংসোশেে যোেতীয় েেয়ভোে েহন কেো। অে যোৎ, এতভেন স্বোমীে ওপে দয েোভয়ে নেস্ত ভেে দসটিও স্ত্রীে 

কোাঁশধ চোভপশয় দেওয়ো হশেো েশেেশে, কেোশকৌ শে। স্বোমীপ্রেশেে দপ ো? প্রোতেভহক ভিউটি েউশক  োেীভেক অেেো মোনভসক ভনয যোতশন ভীতসন্ত্রস্ত েোখো। এ মশম য এেোও কৃভষিীেী, 

মৎসেিীেী েো চোকভেিীেীশেে মশতো দপ োিীেী; ভনস্কম যো নয় ভনশ্চয়ই। 

অে ে স্ত্রী ভনয যোতন নতুন নয় এেং এমন েঙ্কোকোণ্ডও নয় যো শুশন সহসো কোেও ভপশে দকাঁ শপ উেশে। মোে দখশত দখশত ওই গৃহেধূেো যতিে মৃতুেেেে কেশেন নো ভকংেো 

েক্তেজেত দেশহ েোেোে েোভড় চশে যোশচ্ছন নো, ততিে এশক 'ভনয যোতন' েশে অভভভহত কেো যোয় নো। ভনয যোতনকোেীে অভভভোেকশেে মশত েড়শিোে এক হোশত ধেো, এক িোয়গোয় 

েোখো েুশিো হো াঁভড়পোভতশেে ঘষ যে মোত্র। দকউ দকউ এটি উেেোভধকোে সূশত্র দপশয়শে- েোেো ভপটিশয়শে মোশক, দেশখশুশন দেশে ভ শখশে েউ ভপিোশনো েোহোেুভে, দমশয় েপ্ত কশেশে 

মোে খোওয়োে অভেোসটি। অসহোয় নোেী প্রভতেোশেে ভোষো িোশন নো, পে দচশন নো প্রভতকোশেে; মশন কশে মোে দেওয়ো স্বোমীে অভধকোে। মোে খোওয়ো েুভযোশগেে েেোপোে। 

 

েসেে-১৯ এবং আন্তজষোসত্ে নো ী সন ষোত্ন প্রসত্র োধ পষ-২০২০(কিবোহযসত্ েক্রবত্ী, েোরে  েন্ঠ, ২৫ নরেম্ব  ২০২০) 

 

িোভতসংশঘে দঘোষেো অনুযোয়ী প্রভতেেে ২৫ নশভম্বে আন্তিযোভতক নোেী ভনয যোতন প্রভতশেোধ ভেেস এেং ১০ ভিশসম্বে পয যন্ত আন্তিযোভতক নোেী ভনয যোতন প্রভতশেোধ পি দেশ  

দেশ  পোভেত হয়। অনেোনে ভেেশসে মশতো এে দপেশন একিো ইভতহোস আশে। ১৯০৮ সোশেে ৮ মোচয অসংখে নোেী শ্রভমশকে ভেশিোভ এেং পুভেশ ে গুভেশত মৃতুেেেে এই 

ভেনটিশক ভেশ ষ তোৎপয য ভেশয়শে। ১৯১০ দেশক নোেীশেে ভেভভন্ন আন্তিযোভতক সশম্মেশনে িমগৃহীত ভসদ্ধোন্তগুশেোে পভেশপ্রভিশত ১৯৭৪ সোশে িোভতসংঘ ভেনটিশক 

আন্তিযোভতক নোেী ভেেস ভহশসশে স্বীকৃভত দেয়। দনপশেে েশয়শে িোনো-অিোনো েহু নোেীে ভনেেস পভেশ্রম এেং িীেন উৎসগ যকৃত েক্তোক্ত অধেোয়। 

১৯৪৬ সোশে িোভতসংশঘ নোেীে ময যোেোভেষয়ক কভম ন গটেত হয়। ১৯৪৮ সোশে গৃহীত হয় সে যিনীন মোনেোভধকোে সনে। ১৯৭৫ সোে আন্তিযোভতক নোেী েষ য, ১৯৭৬-৮৫ পয যন্ত 

নোেী ে ক, ১৯৭৯ সোশে ভসিও সনে েহে এেং এেই মশধে চোেটি আন্তিযোভতক নোেী সশম্মেন অনুটিত হয়। নোেীে ময যোেোভেষয়ক কভম শনে উশেেোশগ প্রভত পোাঁচ েেে অন্তে 

দেইজিং+ মূেেোয়ন সভো অনুটিত হয়। দেইজিং+২৫-এে সভো কভভি-১৯-এে কোেশে স্থভগত আশে। নোেীে িনে ভেশ ষ ভেশ ষ ভেেস, সনে, সশম্মেন, মূেেোয়ন সভো েোকো 

সশত্ত্বও ১৯৯৯ সোশে িোভতসংঘ ২৫ নশভম্বেশক আশেকটি ভেশ ষ ভেেস ভহশসশে দকন েহে কশে? 

 

 

 

 

 

 

https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/201144200/%E0%A6%95%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2020/11/25/979100
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1 28 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 9 years Not 
available 

Raped Teacher Rural কগৌ ীপরু  ধর্ ষরে  অসের োরগ মোদ্রোিো  

সশষে কেপ্তো  (প্রথক আেরল ২৮ 

নরেম্ব  ২০২০) 

ময়মনভসংশহে দগৌেীপুশে নয় েেে েয়সী 

এক েোত্রশক ধষ যশেে অভভশযোশগ মোদ্রোসোে 

ভ িকশক দেপ্তোে কশেশে পুভে । পুভে  

িোনোয়, ১৫ নশভম্বে সকোশে মোদ্রোসোে 

একটি কশি ধষ যশেে ঘিনো ঘশি। এেপে 

ওই েোত্র েোভড় ভ শে যোয়। পেভেন দেশক 

দস মোদ্রোসোয় দযশত নো চোইশে 

অভভভোেশকেো কোেে িোনশত চোন। 

ভুক্তশভোগী তখন েজ্জো আে ভশয় ভকেু 

িোনোয়ভন। ২৫ নশভম্বে অভভভোেশকেো 

দিোে কশে তোশক মোদ্রোসোয় ভেশয় আশস। 

ভকন্তু দস মোদ্রোসোয় নো দেশক েোভড় ভ শে 

এশস মো–েোেোশক ঘিনো খুশে েশে। 

দগৌেীপুে েোনোে ভোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওভস) 

দেোেহোন উজেন েশেন, দেপ্তোশেে পে 

স্থোনীয় দেোকিন ওই ভ িশকে ভেরুশদ্ধ 

এ ধেশনে আশেকটি ঘিনোে কেো 

িোভনশয়শেন। আি তোাঁশক আেোেশতে 

মোধেশম কোেোগোশে পোেোশনো হশয়শে। 
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2 27 Nov 20 
 
Kaler 
Kontho 

27 Nov 20 Police 
Case 

Male 
 
 

Male 

Student 
 
 

   Student 

8 years 
 
 
8 years 

 22 years 
 
 
22 years 

Raped 
 
 
Raped 

Teacher 
 
 
Teacher 

Rural 
 
 

Rural 

২ ছোত্র বেোৎেো ঃ 'আসম মোি োিোে  োব 

নো, হযজু  আমো  িরঙ্গ খো োপ েোজ 

ের রছ  কালের  া  ২৭ নরেম্ব  

২০২০) 

িোেোইশেে ঘোিোইশে েুই মোেেোসোেোত্রশক 

েেোৎকোশেে অভভশযোশগ েুই 

মোেেোসোভ িকশক আিক কশেশে 

ঘোিোইে েোনোে পুভে । দেশেে মুশখ 

ঘিনো শুশন পুভেশ  খেে দেন এক 

েোশত্রে অভভভোেক। পশে পুভে  

ঘিনোস্থশে ভগশয় ওই মোেেোসোয় ভগশয় েুই 

ভ িোেীশক উদ্ধোে কশে এেং েুই 

ভ িকশক আিক কশে েোনোয় ভনশয় যোয়। 

েভমিেু ইসেোম (২২) ও খোয়রুে ইসেোম 

(২২)।  েেোৎকোশেে ভ কোে এক েোশত্রে 

অভভভোেক িোনোন, ঘিনোে ভ কোে 

আমোে দেশে ভশয় মোেেোসো দেশক 

পোভেশয় নোভনে েোসোয় আশ্রয় দনয়। খেে 

দপশয় আভম ও আমোে স্ত্রী দসখোশন যোই। 

কোেে িোনশত চোইশে দেশে েশে, আভম 

আে মোেেোসোয় যোে নো। হুিেু আমোে 

সশে খোেোপ কোি কশেশে। আমোশক 

মোেেোসোয় পোেোশে েোে দেশক েো  ভেশয় 

মশে যোে। অভভযুক্তশেে দেপ্তোে কশে 

দিেো আেোেশতে মোধেশম হোিশত দপ্রেে 

কেো হশয়শে। 

2 madrasa teachers confess to sexually 

abusing 2 students in Tangail (Daily 

Star, 26 Nov 2020) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/27/979859
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/27/979859
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/27/979859
https://www.thedailystar.net/country/news/2-madrasa-teachers-confess-sexually-abusing-2-students-tangail-2001573
https://www.thedailystar.net/country/news/2-madrasa-teachers-confess-sexually-abusing-2-students-tangail-2001573
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3 26 Nov 20 
 
Prothom 
ALo 

25 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 58 years Raped Neighbor Rural িোেোর  ধর্ ষরে  অসের োরগ 

স েশোেোেে কেপ্তো  (প্রথম আরেো, ২৬ 

নরেম্ব  ২০২০) 

েোকোে সোভোশে গতকোে েুধেোে েোশত 

সোত েেশেে এক ভ শু ধষ যশেে ভ কোে 

হশয়শে। এ ঘিনোয় অভভশযোশগ আি 

েৃহস্পভতেোে সোইেুে হক (৫৮) নোশমে 

এক ভেক োচোেকশক দেপ্তোে কশেশে 

পুভে । ওই ভ শুে মো ও েোেো দপো োক 

কোেখোনোয় চোকভে কশেন। পুভে  সূশত্র 

িোনো যোয়, গতকোে সকোশে ভ শুটিে মো 

ও েোেো প্রভতভেশনে মশতো দমশয়শক েোসোয় 

দেশখ কম যস্থশে যোন। ওই ভেন সন্ধ্েো 

সোতিোে ভেশক সোইেুে িোকো দেওয়োে 

দেোভ দেভখশয় ভ শুটিশক তোাঁে কশি ভনশয় 

ধষ যে কশেন। কম যস্থে দেশক েোসোয় 

দ েোে পে দমশয়ে কোে দেশক সে শুশন 

ভ শুটিে মো েোশতই সোভোে েোনোয় ভগশয় 

মোমেো কশেন। মোমেো েোশয়শেে পে 

েৃহস্পভতেোে সকোশে পুভে  সোইেুে 

হকশক দেপ্তোে কশে। 

 সোভোে েোনোে উপপভেে যক (এসআই) 

সুেতোন মোহমুে েশেন, সোইেুে হকশক 

ওই ভ শুে মোশয়ে েোশয়ে কেো মোমেোয় 

দেপ্তোে দেভখশয় েৃহস্পভতেোে েোকোে ভচ  

িভুিভ য়োে মেোজিশেশিে আেোেশত 

দসোপেয কেো হয়। শুনোভন দ শষ আেোেত 

তোাঁশক কোেোগোশে পোটেশয় দেন। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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4 28 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

26 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 15 days Not 
available 

Murdere
d 

Father & 
Mother 

Rural েয স  কগরছ প্রেো  ে ো সশশু  মৃত্রিহ 

কিপটিে িযোংরে, মো–বোবো আিে 

 কপ্রথক আেরল ২৮ নরেম্ব  ২০২০) 

সোতিীেো সেে উপশিেোয় ঘুমন্ত 

অেস্থোয় মোশয়ে পো  দেশক চুভে দগশে 

েশে প্রচোে কেো ১৫ ভেন েয়সী ভ শু 

দসোহোশনে মৃতশেহ উদ্ধোে কশেশে 

পুভে । গতকোে শুিেোে ভেেোগত েোত 

েুইিোে ভেশক দ ৌচোগোশেে দসপটিক 

িেোংক দেশক ওই ভ শুে মৃতশেহ উদ্ধোে 

কেো হয়। ঘিনোে সশে িভড়ত 

অভভশযোশগ ভ শু দসোহোশনে েোেো দসোহোগ 

দহোশসন ও মো  োশতমো খোতুনশক পুভে  

আিক কশেশে। গত েৃহস্পভতেোে েুপুে 

১২িোে ভেশক সোতিীেো সেে উপশিেোে 

হোওয়োেখোেী েোশমে দসোহোগ- োশতমো 

েম্পভত ভ শু চুভে দগশে েশে প্রচোে 

কশেন। 

ভ শুটিে নোভন নূে নোহোে খোতুন েশেন, 

১১ নশভম্বে সোতিীেো  হশেে আশনোয়োেো 

ভিভনশক তোাঁে দমশয়  োশতমো খোতুন 

একটি দেশেসন্তোন িন্ম দেন। ভ শুটিে 

নোম েোখো হয় দসোহোন দহোশসন। এেপে 

ভ শুটি অসুস্থ হশয় পড়শে তোশক ভনশয় 

দযশত হয় খুেনো দমভিশকে কশেি 

হোসপোতোশে। গত েুধেোে তোাঁেো সন্তোনশক 

ভনশয় েোভড় ভ শে আশসন। 

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%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%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%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%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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5 26 Nov 20 
 
Samakal 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 5 years Not 
available 

Physical 
Torture 

 Aunti Rural েোমে গ ম ের  সশশুরে ছযোুঁেো, মোমী 

কেপ্তো   কমকালর  ২৬ নরেম্ব  ২০২০) 

েভে োশেে দগৌেনেীশত দপৌশন ৫ েেশেে 

এক ভ শুশক গেম চোমশচে েেো াঁকো  

দেওয়োে অভভশযোশগ েোশয়ে কেো মোমেোয় 

মোমী  োহনোি দেগমশক দেপ্তোে কশেশে 

পুভে । ভনয যোতশনে ভ কোে ভ শুটিে নোম 

েোভময়ো। দস মোমোে েোভড়শত েোকশতো। এ 

ঘিনোয় েোভময়োে েোেো  ভ কুে ইসেোম 

েুধেোে েোশত অভভযুক্ত  োহনোশিে 

ভেরুশদ্ধ নোেী ও ভ শু ভনয যোতশনে অপেোধ 

েমন আইশন দগৌেনেী েোনোয় মোমেো 

েোশয়ে কশেন। গত ২১ নশভম্বে ভেশকশে 

েোভময়ো আেো োতশক ভনশয় পোশ ে েোভড়ে 

ভ শুশেে সশে দখেশত যোয়। এশত িুব্ধ 

হশয় েোভময়োশক েোসোয় এশন মোেধে 

কশেন মোমী  োহনোি দেগম। এক পয যোশয় 

গেোশসে চুেোয় ভস্টশেে চোমচ গেম কশে 

েোভময়োে নোভভে ভনশচ েেো াঁকো দেন। এ 

সময় েোভময়োে ভচৎকোশে প্রভতশে ীেো 

এভগশয় এশে তোশেেশক েোভড়শত েুকশত 

দেওয়ো হয়ভন।  দগৌেনেী মশিে েোনোে 

পভেে যক (তেন্ত) দমো. দতৌভহেুজ্জোমোন 

িোনোন, অভভশযোগ পোওয়োে পে  োহনোি 

দেগশমে েোেোে েোভড়শত অভভযোন চোভেশয় 

তোশক দেপ্তোে ও ভ শুটিশক উদ্ধোে কেো 

হশয়শে।   োহোনোি দেগমশক আেোেশত 

পোেোশনো হশয়শে। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144563/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%9A-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE--%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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://samakal.com/whole-country/article/201144563/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%9A-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE--%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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
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6 26 Nov 20 
 
Prothom 
ALo 

25 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 45 days 28 years Murdere
d 

Father Rural বোবো  এ কেমন সনর্্ঠয ত্ো.. (প্রথম 

আরেো, ২৬ নরেম্ব  ২০২০) 

ভেনোিপুশেে  ুেেোড়ী উপশিেোয় 

মোেকোসক্ত এক েোেো সুভোস মহন্ত (২৮) 

তোাঁে দেড় মোশসে দেশেসন্তোনশক োঁটি 

ভেশয় কুভপশয় হতেো কশেশেন েশে 

অভভশযোগ উশেশে। পভেেোশেে ভোষে, 

েীঘ যভেন ধশে ভতভন মোেশক আসক্ত। প্রোয়ই 

দন োেস্ত হশয় স্ত্রী ও সন্তোশনে ওপে 

চড়োও হশতন ভতভন। েুধেোে েোশত স্ত্রীে 

সশে তোাঁে ঝগড়ো হয়। একপয যোশয় স্ত্রীশক 

মোেধে কশেন সুভোস। েহৃস্পভতেোে 

দভোশে স্বোমীে অতেোচোশে দেশেশক ভনশয় 

শ্বশুশেে ঘশে আশ্রয় ভনই। দসখোন দেশক 

আমোশক ও েোচ্চোশক দিশনভহাঁচশড় দেে 

কশে। আমোশক েোভে ভেশয় আটেনোয় 

দ শে দেয়। েোচ্চোশক দ োেোে ঘশে ভনশয় 

েেিো েন্ধ্ কশে ভেশয় োঁটি ভেশয় কুভপশয় 

হতেো কশেশে। আ পোশ ে সেোই এশস 

েেিো ধোক্কো ভেশেও দখোশেভন। পশে ঘশেে 

টিন দকশি কশয়কিন ঘশে প্রশে  কশে 

দেশেে েো  উদ্ধোে কশে ও সুভোসশক 

দোঁশধ েোশখ।’ 

 ুেেোড়ী েোনোে ভোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওভস) 

দমো.  খরুে ইসেোম েশেন, খেে দপশয় 

ঘিনোস্থশে ভগশয় ভ শুটিে েো  উদ্ধোে 

কেো হশয়শে। অভভযুক্ত সুভোসশক আিক 

কশে েোনোয় আনো হশয়শে। এ ঘিনোয় 

েোনোয় হতেো মোমেো প্রজিয়োধীন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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7 26 Nov 20 
 
Ittefaq 

25 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

25 years Raped Neighbor Rural নবীনগর  ৮ম কেসে  ছোত্রীরে ধর্ ষরে 

 ুবে কেফত্ো   কত্তেফালা  ২  

নরেম্ব  ২০২০) 

ব্রোহ্মেেোভড়য়োে নেীনগশে ৮ম দশ্রভেে 

এক সু্কেেোত্রীশক ধষ যশেে অভভশযোগ 

তভেকুে ইসেোম (২৫) নোশম এক 

যুেকশক দে তোে কশেশে পুভে । 

গতকোে েুধেোে (২৫ নশভম্বে) একইেড়ো 

েোশমে এ ঘিনো ঘশি। ওই ভেন েোশতই 

মোমেোে পে পুভে  তোশক দে তোে  

প্রভতভেশনে মশতো েুধেোে আনুমোভনক 

সকোে ৭িোে ভেশক ওই সু্কে েোত্রী 

এেোকোে েোস্তো ভেশয় েোিোশে যোজচ্ছে। 

এসময় কেোে  োাঁশে দ শে তোভেকুে 

েোশমে ভনম যোেোধীন একটি ভনিযন েোভড়শত 

ভনশয় ধষ যে কশে। এেোকোে পেচোেীেো 

চেোচেেত অেস্থোয় ভেষয়টি দিে পোয়। 

পশে তোভেকুেশক ভেেস্ত্র অেস্থোয় 

হোশতনোশত আিক কশে ভ েপুে  োাঁভড় 

েোনো পুভেশ ে কোশে হস্তোন্তে কশে। 

নেীনগে েোনোে অভ সোে ইনচোিয 

আভমনুে ে ীে িোনোন, ধষ যশেে 

অভভশযোশগ তভেকুে ইসেোম নোশম ওই 

যুেকশক দে তোে কশে েৃহস্পভতেোে 

সকোশে দিে হোিশত দপ্রেে কেো 

হশয়শে। ওই সু্কে েোত্রীশকও িোক্তোভে 

পেীিোে িনে দিেো সেে হোসপোতোশে 

পোেোশনো হশয়শে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202041/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202041/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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8 26 Nov 20 
 
Ittefaq 

25 years Police 
Case 

Female Child 8 years 55 years Raped Neighbor Rural িোেোর  ৮ বছর   সশশু ধর্ ষরে  

সশেো  কত্তেফালা  ২  নরেম্ব  

২০২০) 

সোভোশে সোশড় ৮ েেশেে এক ভ শুশক 

ধষ যশেে অভভশযোগ পোওয়ো দগশে। পুভে  

ধষ যকশক আিক কশেশে।  ধষ যশে 

অভভযুক্ত েেজক্তে নোম সসয়ে ভময়ো (৫৫)। 

ভতভন একই এেোকোয় একটি কি ভোড়ো 

ভনশয় েোকশতন। তোে েোভড় েভে োশে েশে 

িোনো দগশে। 

ধষ যশেে ভ কোে ভ শুটিে মো িোনোয়, 

একটি গোশম যন্টস দরভনং দসন্টোশে কোি 

দ খোে িনে েুধেোে সকোশে েোভড় দেশক 

দেে হই। স্বোমীও দপো োক কোেখোনোয় 

কোশি যোন। এই সুশযোশগ প্রভতশে ী 

ভেক োচোেক সসয়ে ভময়ো ভ শুটিশক িোকো 

দেওয়োে প্রশেোভশন ভনশিে ঘশে ভনশয় 

ধষ যে কশে। এসময় ভ শুটি ভচৎকোে ভেশে 

প্রভতশে ীেো এভগশয় এশস ধষ যেকোেীশক 

আিক কশে সোভোে মশিে েোনো 

পুভে শক খেে দেয়। পশে পুভে  

ঘিনোস্থশে ভগশয় ধষ যেকোেীশক আিক 

কশে। 

সোভোে েোনো পুভে  িোভনশয়শে, এ ঘিনোয় 

সোভোে মশিে েোনোয় নোেী ও ভ শু 

ভনয যোতন েমন আইশন একটি মোমেো 

হশয়শে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202055/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%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
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202055/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%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
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9 25 Nov 20 
 
Samakal 

24 Nov 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availab
le 

26 years, 
22 years 
& 
26 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural কব়িোরত্ সনরে িইু সু্কেছোত্রীরে ধর্ ষরে  

অসের োগ  কমকালর  ২৫ নরেম্ব  

২০২০) 

পঞ্চগশড়ে দতাঁ তুভেয়োয় দেড়োশত ভনশয় েুই 

সু্কেেোত্রীশক ধষ যশেে অভভশযোশগ েুটি 

মোমেো হশয়শে। মোমেোে পে েুধেোে 

ভেশকশে অভভযুক্ত ভতন যুেকশক দেপ্তোে 

কশেশে পুভে । দেপ্তোে েেজক্তেো হশেো- 

ওমে  োরুক ইমন (২৬), দমো. দসোহোগ 

(২২) এেং আশনোয়োে দহোশসন (২৬)। 

পুভে  ও েুই সু্কেেোত্রীে পোভেেোশেে 

সেসেেো িোনোন, দেপ্তোে আশনোয়োে 

মেেেোে েুপুশে পূে য পভেভচত ওই েুই 

ভ িোেীশক দতাঁ তুভেয়ো উপশিেোে 

ভিনপুশে দেড়োশত দনওয়োে কেো েশে 

ভনশয় যোয়। সোেোভেন ভেভভন্ন স্থোশন 

দঘোেোঘুভেে পে েোশত তোশেেশক ওমে 

 োরুক ইমশনে কোশে ভনশয় যোয় দস। 

ইমন, আশনোয়োে ও দসোহোগ তোশেেশক 

দেেনগশেে পোেেঘোিো এেোকোে আব্বোস 

আেীে েোসোয় ভনশয় যোয় এেং দসখোশন েুই 

ভকশ োেীশক ধষ যে কেো হয়। এক পয যোশয় 

তোশেে দেশখ পোভেশয় যোয় ধষ যেকোেীেো। 

পভেেোশেে দেোকিন গভীে েোশত েুই 

ভকশ োেীশক উদ্ধোে কশে পুভে শক খেে 

দেন।  

2 schoolgirls gang-raped, 3 held in 

Panchagarh (Dhaka Tribune, 26 Nov 

2020) 

https://samakal.com/whole-country/article/201144487/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%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://samakal.com/whole-country/article/201144487/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%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.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/11/26/2-schoolgirls-gang-raped-3-held-in-panchagarh
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/11/26/2-schoolgirls-gang-raped-3-held-in-panchagarh
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10 25 Nov 20 
 
Samakal 

18 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 56 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural সশশু ধর্ ষেরেষ্টো  অসের োগ 'ধোমোেোপো 

কিওেো  কেষ্টো েোখ িোেোে'  কমকালর  

২৫ নরেম্ব  ২০২০) 

ময়মনভসংশহে দধোেোউড়োয় েয় েেে 

েয়সী এক ভ শুশক ধষ যেশচষ্টোে অভভশযোগ 

উশেশে প্রভতশে ী েহম আেী (৫৬) 

েৃশদ্ধে ভেরুশদ্ধ।  ভেভখত অভভশযোগ সূশত্র 

িোনো যোয়, গত ১৮ নশভম্বে েহম আেী 

(৫৬) প্রভতশে ী ওই ভ শুশক ধষ যশেে দচষ্টো 

চোেোয়। ভেষয়টি িোনোিোভন হশে ঘিনো 

মীমোংসোয় এভগশয় আশসন স্থোনীয় 

আওয়োমী েীগ দনতো আ েো  সোঈভে 

মোমুন। ভতভন ভ শুটিে পভেেোেশক আইভন 

সহোয়তো নো দনওয়োে িনে চোপ প্রশয়োগ 

কশেন এেং অভভযুক্ত েহম আেীে কোশে 

১ েোখ িোকো দচশয় ভেষয়টি ভমটিশয় দ েোে 

কেো েশেন। ভকন্তু েহম আেী িোকো 

দিোগোড় কেশত নো পোেোয় ভেষয়টি 

স্থোনীয়ভোশে েভড়শয় পশড়। পশে স্থোনীয় 

দেোকিশনে পেোমশ য মেেেোে ভেশকশে 

ভনয যোভতত ভ শুটিে েোেো দধোেোউড়ো েোনোয় 

ভগশয় ভেভখত অভভশযোগ েোশয়ে 

কশেন।শধোেোউড়ো েোনোে পুভে  পভেে যক 

(তেন্ত) দমো. চো াঁে ভময়ো েশেন, ভ শু 

ধষ যেশচষ্টোে ঘিনোটি এক েোখ িোকোয় 

ভনষ্পভে কেোে অভভশযোগ দপশয় অভভযোন 

চোভেশয় মোমুনশক দেপ্তোে কেো হশয়শে। এ 

ঘিনোয় মোমেো হশয়শে। অভভযুক্তশেে 

দেপ্তোশেে দচষ্টো চেশে। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144458/%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%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://samakal.com/whole-country/article/201144458/%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%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F


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 

11 25 Nov 20 
 
Ittefaq 

18 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

27 years Raped Neighbor Rural বোস়ি কথরে ত্যরে সনরে সু্কেছোত্রীরে 

 োত্ে  ধর্ ষরে  অসের োগ  কত্তেফালা  

২৫ নরেম্ব  ২০২০) 

েংপুশেে গেোচড়োয় কুপ্রস্তোশে েোজি নো 

হওয়োয় নেম দশ্রভেশত পড়ুয়ো েোত্রীশক 

মধেেোশত েোভড় দেশক তুশে ভনশয় েোতভে 

ধষ যে কেো হশয়শে েশে অভভশযোগ পোওয়ো 

দগশে।  এেোকোেোসী সূশত্র িোনো যোয়, 

আে আভমন (২৭) ভেগত কশয়ক মোস 

দেশক একই এেোকোে নেম দশ্রভেশত 

পড়ুয়ো এক ভকশ োেীশক প্রোইশভি দকোভচং 

যোওয়ো-আসোে সময় উেেক্ত কেশতো। 

উেেক্ত কেোে একপয যোশয় আনুমোভনক ১০ 

ভেন আশগ আেোভমন ওই ভকশ োেীশক 

কুপ্রস্তোে দেয়। সোড়ো নো দপশয় গত ১৮ 

নশভম্বে মধে েোশত ভকশ োেীটি প্রকৃভতে 

িোশক সোড়ো দেওয়োে িনে ঘশেে েোইশে 

এশে আশগ দেশকই ওত দপশত েোকো 

আেোভমন তোে কশয়কিন সেীসহ ওই 

ভকশ োেীে মুখ দচশপ ধশে দিোেপূে যক 

তুশে ভনশয় ভগশয় আেোভমশনে েোকোে ঘশে 

ভনশয় ভগশয় েোতভে ধষ যে কশে। ধষ যশেে 

একপয যোশয় ভকশ োেীটি অজ্ঞোন হশয় 

পড়শে অভভযুক্তেো পোভেশয় যোয়। 

গেোচড়ো মশিে েোনোে ওভস সু োন্ত কুমোে 

সেকোে েশেন, , আসোভমশক দে তোশে 

দিোে প্রশচষ্টো অেেোহত েশয়শে।  

Schoolgirl abducted, raped overnight 

in Rangpur (Dhaka Tribune, 26 Nov 

2020) 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201780/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%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/201780/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%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.dhakatribune.com/bangladesh/2020/11/26/schoolgirl-raped-in-rangpur
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/11/26/schoolgirl-raped-in-rangpur
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Area News Headlines & Short Summary 

12 23 Nov 20 
 
Ittefaq 

17 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

30 years Attempt 
to Rape 

Neighbor Rural গফ গোুঁওরে সু্কেছোত্রীরে ধর্ ষেরেষ্টো, 

থোনোে অসের োগ  কত্তেফালা  ২  

নরেম্ব  ২০২০) 

ময়মনভসংশহে গ েগোাঁওশয় সপ্তম 

দশ্রভেে এক েোত্রীশক ধষ যেশচষ্টোে 

অভভশযোগ পোওয়ো দগশে। অভভযুক্ত 

িোহোেীে আেম (৩০) ওই েোত্রীে 

সম্পশকয চোচো ।  

সু্কেেোত্রী িোনোয়, তোে েোেোে চোচোশতো ভোই 

িোহোেীে সু্কশে আসো-যোওয়োে পশে 

এমনভক তোশক একো দপশেই আপভেকে 

কেো েশে উেেক্ত কেশতন। ঘিনোে ভেন 

সন্ধ্েো সোশড় ৭িোে ভেশক দস েসতঘশেে 

কোশেই দ ৌচোগোশে যোয়। পশে দ ৌচোগোে 

দেশক দেে হওয়ো মোত্রই িোহোেীে ওই 

ভ িোেীশক দপেন দেশক মুখ দচশপ ধশে 

মোটিশত দ শে িোমো ভোঁশড় ধষ যশেে দচষ্টো 

চোেোয়। পশে ওই ভ িোেীে ভচৎকোশে 

েোভড়ে দেোকিন এভগশয় এশে িোহোেীে 

পোভেশয় যোয়। 

  

এ েেোপোশে পোগেো েোনোে ভোেপ্রোপ্ত 

কম যকতযো (ওভস)  োহীনুজ্জোমোন খোন 

েশেন, অভভশযোগ দপশয়ভে। ঘিনোে 

সতেতো দপশে অে েই মোমেো হশে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201264/%E0%A6%97%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%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%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201264/%E0%A6%97%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A7%9F%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%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

13 22 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 14 years Raped Neighbor Rural সেরশো  কেপ্তো ঃ ৪ বছর   সশশু  িরঙ্গ 

সেরশোর   পোশসবেত্ো!  কালের  া  

২২ নরেম্ব  ২০২০) 

েগুড়োে দ েপুে উপশিেোয় চোে েেে 

েয়শসে ভ শুশক ধষ যশেে অভভশযোশগ কেো 

মোমেোয় ১৪ েেে েয়সী এক ভকশ োেশক 

দেপ্তোে কশেশে পুভে ।  

মোমেো সূশত্র িোনো দগশে, ধষ যশেে ভ কোে 

ভ শুটিে মো দ েপুে  হশেে একটি 

চোেকশে কোি কশেন। প্রভতভেন 

প্রভতশে ীে ভনকি েোভড়শত ভ শুটিশক 

দেশখ তোে মো কোশি দেে হন। তোেই 

ধোেোেোভহকতোয়  ভনেোে সকোশেে 

ভ শুটিে মো চোেকশে কোি কেশত যোন। 

এ সুশযোশগ ওই ভকশ োে গোভীে িনে ঘোস 

কোিোে কেো েশে ভ শুটিশক েোভড় দেশক 

দেে কশে ভনশয় মোশেে দভতে যোয়। 

েুপুশেে ভেশক মোশে দনওয়োে পে ওই 

ভ শুশক ধষ যে কশে দস। এ সময় ওই ভ শু 

কোন্নোকোটি কেশে স্থোনীয় দেোকিন 

এভগশয় আশসন। তখন ওই ভকশ োে 

ঘিনোস্থে দেশক পোভেশয় যোয়। 

েগুড়োে দ েপুে েোনোে পুভে  পভেে যক 

(তেন্ত) আেুে কোেোম আিোে এ তেে 

ভনজশ্চত কশে েশেন, ধষ যশেে ঘিনোয় ওই 

ভ শুে মো েোেী হশয় েভেেোে সকোশে নোেী 

ও ভ শু ভনয যোতন েমন আইশন েোনোয় 

মোমেো েোশয়ে কশেশেন।  

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978405
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978405
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14 22 Nov 20 
 
Kaler 
Kontho 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural সু্কেছোত্রীরে ধর্ ষরে  অসের োরগ  বুে 

কেপ্তো   কালের  া  ২২ নরেম্ব  

২০২০) 

েগুড়োে েুপচো াঁভচয়ো উপশিেোয় ে ম 

দশ্রভেে এক ভ িোেীশক (১৬) ধষ যশেে 

ঘিনোয় আভতক হোসোন ওেশ  আইয়ুে 

নোশমে এক যুেকশক দেপ্তোে কশেশে 

পুভে ।  

িোনো দগশে,  গত ৯ অশটোেে েোত 

আনুমোভনক ১০িোয় েোভড়শত দকউ নো 

েোকোে সুশযোশগ আভতক হোসোন ওেশ  

আইয়ুে তোে েোভড়শত প্রশে  কশে এেং 

তোে সু্কেপড়ুয়ো দমশয়শক ধষ যে কশে। 

পুভে   ভনেোে েোশত মোমেো েহে কশে 

একমোত্র আসোভমশক ওই ভেন েোশতই 

তোশক দেপ্তোে কশে। 

েুপচো াঁভচয়ো েোনোে ভোেপ্রোপ্ত কম যকতযো 

(ওভস) হোসোন আেী িোনোন, েভেেোে 

েুপুশে আভতকশক েগুড়ো দিেহোিশত 

পোেোশনো হশয়শে। দসই সশে ওই 

সু্কেেোত্রীে িেোনেজিে দেকিয আেোেশত 

ও িোক্তোভে পেীিোে িনে েগুড়ো  হীে 

জিয়োউে েহমোন দমভিকেোে কশেি 

হোসপোতোশে পোেোশনো হশয়শে। 

 

16 22 Nov 20 
 
Ittefaq 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 15 years Raped Neighbor Rural বগু়িোে ৪ বছর   সশশু ধর্ ষরে  সশেো  

 কত্তেফালা  ২২ নরেম্ব  ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978347
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978347
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200979/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%AA-%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


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 

েগুড়োে দ েপুশে চোে েেশেে এক ভ শু 

ধষ যশেে ভ কোে হশয়শে। গত  ভনেোে (২১ 

নশভম্বে) েুপুশে উপশিেোে কুসুম্বী 

ইউভনয়শনে েনমভেচো েোশম এ ঘিনো 

ঘশি। পেভেন েভেেোে েুপুশেে ভুক্তশভোগী 

ভ শুটিে মো েোভে হশয় দ েপুে েোনোয় 

মোমেো েোশয়ে কেশে পুভে  অভভযুক্তশক 

দে তোে কশে। ভনয যোতশনে ভ কোে 

ভ শুটিশক স্বোস্থে পেীিোে িনে েগুড়োে 

 হীে জিয়োউে েহমোন দমভিশকে 

কশেি হোসপোতোশে পোেোশনো হশয়শে। 

অভভযুশক্তে নোম আব্দেু হোভেম (১৫)। দস 

একই েোশমে দমো. েুেোে আকশিে 

দেশে। 

দ েপুে েোনোে পুভে  পভেে যক (তেন্ত) 

এসএম আেুে কোেোম আিোে িোনোন, 

ঘিনোে ভেন ভ শুটিশক গরুে ঘোস কোিোে 

কেো েশে দকৌ শে েোভড় দেশক দিশক 

ভনশয় ধষ যে কশে হোভেম। এসময় ভ শুটিে 

ভচৎকোশে আ পোশ ে দেোকিন এশস 

তোশক উদ্ধোে কশেন। তখন ওই ভকশ োে 

পোভেশয় যোয়। পশে ভুক্তশভোগী ভ শুটিে 

পভেেোশেে পি দেশক েোনোয় মোমেো 

েোশয়ে কেোে পে অভভযুক্তশক ভনি েোভড় 

দেশক দে তোে কেো হয়।  

17 21 Nov 20 
 
Ittefaq 

19 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

Not 
availale 

Abducte
d 

Neighbor Rural েু-প্রস্তোরব  োজজ নো হওেোে মোি োিো 

ছোত্রীরে অপহ রে  অসের োগ 

 কত্তেফালা  ২  নরেম্ব  ২০২০) 

কুভমল্লোে দচৌেেোশম কু-প্রস্তোশে েোজি নো 

হওয়োয় মোেেোসোয় পড়ুয়ো অষ্টম দশ্রেীে 

এক েোত্রীশক অপহেে কেোে অভভশযোগ 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200667/%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200667/%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


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 

উশেশে।  মোমেো সূশত্র িোনো দগশে, 

শুভপুে েোেুভচ েোশমে েোনু দেগশমে 

দমশয়(১৩) ভেগত কশয়ক েেে ধশে 

পোশ্ব যেতী েোভড়ে মভহন ওই েোত্রীশক 

মোেেোসোয় আসো-যোওয়োে পশে কু-প্রস্তোে 

ভেশয় আসভেে। এশত েোজি নো হওয়োয় দস 

মোেেোসো েোত্রীশক অপহেশেে হুমভক-

ধমভক ও ভয়ভীভত প্রে যন কশে। এক 

পয যোশয় েৃহস্পভতেোে েোশত মোেেোসো েোত্রী 

প্রকৃভতে িোশক দেে হশে পূে য দেশক 

ওৎশপশত েোকো মভহনসহ ভেেোেীেো তোশক 

দিোেপূে যক মুখ দচশপ ধশে ভসএনজি 

অশিোভেক োশযোশগ অপহেে কশে ভনশয় 

যোয়। ঘিনোটি মভহন উজেশনে পভেেোেশক 

অেভহত কেশে উশটো ভিপ্ত হশয় 

মোেেোসো েোত্রীে মোশক অশ্লীে ভোষোয় 

গোেমি কশে অপূেেীয় িভত সোধশনে 

হুমভক দেয়।  

এ েেোপোশে  ভনেোে েুপুশে মোমেোে 

তেন্তকোেী কম যকতযো দচৌেেোম েোনোে 

এসআই দমোহোম্মে  োমীম েশেন, 

‘আসোভমশেে দে তোশেে দচষ্টো অেেোহত 

েশয়শে’। 

18 28 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

20 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

24 years Raped Neighbor Rural কুে লোলেে ডেো নেেে নাে ল ীো 

ধর্ ষেে  অনিে লগ,  বুা ডেপ্তল  (প্রথম 

আরেো ২৮ নরেম্ব  ২০২০) 

বরিশালেি আগৈেঝাড়া উপলেোি 

গৈো ইউরিয়লি এক রকলশািীলক (১৫) 

ধর্ ষলেি অরিল ালৈ ঘটিাি এক সপ্তাহ 

পি মামো হলয়লে। এ ঘটিায় েরড়ত 

থাকাি অরিল ালৈ পুরেশ োব্বিি হহালসি 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%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


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 

হমাল্লা (২৪) িালমি এক  ুবকলক হেপ্তাি 

কলি আে শরিবাি আদােলতি মাধযলম 

বরিশাে হকন্দ্রীয় কিাৈালি পাঠিলয়লে। 

রকলশািীলক পালশি োলমি োব্বিি 

হহালসি দীঘ ষরদি ধলি উত্ত্যক্ত কিরেলেি। 

সম্প্ররত তা াঁলদি মলধয হেলমি সম্পকষ 

ৈলড় উলি। ২০ িলিম্বি িাত ৮টায় 

োব্বিি হহালসি েরুরি কথা বোি েিয 

ওই রকলশািীলক হ াি কলি তা াঁি বনু্ধ আিু 

হমাল্লাি বারড়লত হেলক আলিি। ওই 

িালত োব্বিি রকলশািীলক ধর্ ষে কলিি। 

আগৈেঝাড়া থািাি পরিদশ ষক (তদন্ত) 

হমা. মাোহারুে ইসোম োিাি, এ 

ঘটিায় ওই রকলশািীি বাবা বাদী হলয় 

োব্বিি হহালসিলক আসারম কলি 

শুক্রবাি িালত থািায় একঠট মামো 

কলিলেি।  
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 27 Nov 20 
Ittefaq 

24 Nov 20 Police 
Case 

Female Divorcee-
Housewife 

35 years 27 years Raped Neighbor Rural কুন্সীগেে নবধবল েল ীো ধর্ ষেে  অনিে লগ, 

ডোতল  ২  কত্তেফালা, ২৭ েেিম্ব  

২০২০) 

টংৈীবারড়লত এক রবধবা িািী (৩৫) ধর্ ষলেি 

অরিল াৈ পাওয়া হৈলে। ৈত মঙ্গেবাি (২৪ 

িলিম্বি) ৈিীি িালত  শেং ইউরিয়লিি 

বায়হাে োলম এ ধর্ ষলেি ঘটিা ঘলট। ৈতকাে 

বৃহস্পরতবাি (২৬ িলিম্বি) থািায় অরিল াৈ 

োিালেি সন্ধযায় ধর্ ষলে অরি ুক্ত দুইেিলক 

হে তাি কলি টংৈীবারড় থািা পুরেশ। 

হে তাি বযব্বক্তিা হলেি- এই োলমি আরমি 

হহালসি মাদবলিি হেলি আরস  মাদবি (২৭) 

এবং তাি সহল াৈী একই োলমি মৃত হালসম 

হাওোদলিি হেলে আলসদ হাওোদাি (৩৫)। 

রিকঠটম োিাি, তাি িাড়া বাসাি ঘলি ২৪ 

িলিম্বি রদবাৈত ৈিীি িালত হোি কলি ঘলি 

ঢুলক তালক ধর্ ষে কলি আরস  মাদবি। এ 

এসময় আলসদ হাওোদাি ঘলিি বারহলি 

পাহািায় রেে। 

এ রবর্লয় টংৈীবারড় থািাি অর সাি ইিচােষ 

হারুি অি িরশদ বলেি, ধর্ ষলেি মামো 

হিওয়া হলয়লে। 

Issue no. 19 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202295/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202295/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

 26 Nov 20 
 
Samakal 

20 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

28 years Raped Neighbor Rural গৃহবধূো ধর্ ষেে  প  ড ল পূব ষা 

গিষপলেত  অনিে লেগ  ুবা ডেপ্তল  

(মকালর, ২  েেিম্ব  ২০২০) 

িড়াইলেি হোহাৈড়ায় এক ৈৃহবধূলক ধর্ ষলেি 

পি হোিপূব ষক ৈিষপালতি অরিল ালৈ 

দাল ি কিা মামোয় রবল্লাে হশখ(২৮) 

িালমি এক  ুবকলক হেপ্তাি কলিলে পুরেশ। 

বৃহস্পরতবাি উপলেোি চাচই োম হথলক 

তালক হেপ্তাি কিা হয়। এ ঘটিায় মািাত্বক 

অসুস্থ হলয় পড়া ওই ৈৃহবধূলক হোহাৈড়া 

উপলেো স্বাস্থয কমলেলে িরতষ কিা হলয়লে। 

পুরেশ ও িূক্তলিাৈী োিায়, অরি ুক্ত রবল্লাে 

হশখ(২৮) কলয়ক মাস আলৈ িয়িীরত 

হদরখলয় পার্শ্ ষবতী এোকাি  ওই ৈৃহবধূলক 

হোিপূব ষক ধর্ ষে কলিি। এক প ষালয় ধর্ ষলেি 

রশকাি ওই িািী ৈিষবতী হলয় পড়লে রবর্য়ঠট 

রবল্লােলক োিাি। ৈত ২০ িলিম্বি রবল্লাে 

রি ষারতত িািীলক হোহাৈড়ায় এক োক্তালিি 

বযব্বক্তৈত হচম্বালি রিলয় হোিপূব ষক ৈিষপাত 

কিাি। পলি ওই িািীি শািীরিক অবস্থাি 

অবিরত হলে বুধবাি তালক হোহাৈড়া 

উপলেো স্বাস্থয কমলেলে িরতষ কিা হয়। এ 

ঘটিায় িুক্তলিাৈী িািী বাদী হলয় থািায় 

মামো কলিি।লোহাৈড়া থািাি  িািোপ্ত 

কম ষকতষা গসয়দ আরশকুি িহমাি োিাি, 

অরি ুক্ত রবল্লােলক হেপ্তাি কলি আদােলত 

পািালিা হলয়লে। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144555/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95-%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/201144555/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95-%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7


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 

 25 Nov 20 
 
Kaler 
Kontho 

3 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped UP 
Chairman 

Rural গলত্তবলন্ধলে ধর্ ষেে  ন াল  গৃহবধূ, ত্তউনপ 

ডেেল কযলে ডেপ্তল   কালের  া  ২৫ 

েেিম্ব  ২০২০) 

ৈাইবান্ধা সদলিি েক্ষ্মীপুি ইউরিয়লিি 

হচয়ািমযাি হমাস্তার োি িহমাি বাদলেি 

রবরুলে এক ৈৃহবধূলক ধর্ ষলেি অরিল ালৈ 

ৈাইবান্ধা থািায় মামো হলয়লে। পুরেশ 

অরি ুক্ত হচয়ািমযািলক মঙ্গেবাি িালত 

হেপ্তাি কলিলে। ৈৃহবধূ োিাি, রতরি 

িযাশিাে সারিষলস চাকরি কিলতি। ৈত ৩ 

িলিম্বি রতরি েতযয়িপত্র হিওয়াি েিয 

হচয়ািমযালিি কালে  াি। কা ষােলয় হকউ িা 

থাকাি সুল ালৈ হচয়ািমযাি তালক ধর্ ষে 

কলিি এবং ধর্ ষলেি রিরেও ধািে কলিি। 

এি পি হথলক ওই রিরেও হদরখলয় ব্লাকলমইে 

কলি হচয়ামযাি তা াঁলক ধর্ ষে কিলত থালকি। 

ৈত ১১ িলিম্বি ৈৃহবধূি আপরত্ত্ সলেও 

বারড়লত হোি কলি আবািও ধর্ ষে কিলে 

রতরি রবর্য়ঠট তা াঁি স্বামীলক োিাি। এিপি 

হচয়ািমযালিি অবযাহত রি ষাতলিি মুলখ 

রতরি আে িালত মামো কলিি।ধর্ ষলেি 

রশকাি িািীলক সদি থািাি  রিকঠটম 

সালপাটষ হসন্টালি িাখা হলয়লে।  

ৈাইবান্ধা সদি থািাি ওরস তদন্ত মব্বেবি 

িহমাি মামো ও হেপ্তালিি সতযতা রিব্বিত 

কলি বলেি, ৈৃহবধূ ৈতকাে মঙ্গেবাি 

মামো কিাি পি তা াঁলক রিকঠটম সালপাটষ 

হসন্টালি িাখা হলয়লে। পুরেশ রবর্য়ঠট গুরুত্ব 

রদলয় হদখলে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/25/979240
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/25/979240
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Area News Headlines & Short Summary 

 26 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

Not 
available 

 
Before one 

week 

Police 
Case 

Female Worker 19 years Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Rural তরুেীো দরেবেঁেধ ধর্ ষেে  প  ড ৌেপল্লীেত 

নবক্রি  ডেষ্টলালের পুনরে   হলেল  কমকালর, 

২  েেিম্ব  ২০২০) 

বনু্ধলদি সলঙ্গ বালৈিহালটি হমাংোয় হবড়ালত 

এলস এক তরুেী (১৯) সংঘবে ধর্ ষলেি রশকাি 

হলয়লে বলে অরিল াৈ উলিলে। টািা ৫রদি 

রবরিন্ন স্থালি আটলক হিলখ পাোক্রলম ধর্ ষলেি 

পি স্থািীয় বািীশান্তা হ ৌিপল্লীলত রবব্বক্রি 

হচাষ্টাকালে ওই তরুেীলক উোি কলি হমাংো 

থািা পুরেশ।   

পুরেশ োিায়, চট্টোলম ইরপলেলে চাকরিি 

সুবালদ খাৈড়ােরড়ি মহেেরড়ি কাোপাহাড় 

এোকাি এক তরুেীি সলঙ্গ পরিচয় হয় 

হমাংোি সমুি শরি  ও হমলহদী হাসালিি। 

পরিচয় ও বনু্ধলত্বি কািলে তালদি মলধয 

ঘরিষ্ঠতা ৈলড় ওলি। ৈত সপ্তালহ ওই 

তরুেীলক িালো কালেি েলোিি হদরখলয় 

 ুাঁ সরেলয় ওই দুই  ুকক ব্বঝিাইদহ সদলি রিলয় 

আলস। হসখালি এক বনু্ধি বারড়লত রতি রদি 

থাকাি পি হবড়ালিাি কথা বলে ৈত 

মঙ্গেবাি তরুেীলক হমাংোি হশোবুরিয়ায় 

হমহদী হাসালিি বারড়লত আিা হয়। এখালি 

দু’রদি থাকাি পি বুধবাি রবকালে ওই 

তরুেীলক ট্রোিল ালৈ বািীশান্তা রিরর্ে 

পল্লীলত (হ ৌিপল্লী) পাচালিি হচষ্টাকালে খবি 

হপলয় হমাংো থািা পুরেশ তালক উোি কলি। 

এসময় সমুি শরি  ও হমলহদী হাসািলক 

আটক কলি পুরেশ। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144682/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201144682/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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by 
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 24 Nov 20 
 
Ittefaq 

23 Nov 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

24 years Raped Neighbor Rural প্রতল েল  ালেঁেদ ডাের াের ছলত্রীো 

ধর্ ষেে  অনিে লগ  কত্তেফালা, ২৪ েেিম্ব  

২০২০) 

িােশাহীি বাঘায় েতািোি  াাঁলদ পলড় এক 

কলেেোত্রী ধর্ ষলেি রশকাি হলয়লে বলে 

অরিল াৈ পাওয়া হৈলে। হসামবাি িালত 

োমবাসীলদি পক্ষ হথলক ৯৯৯ এ হ াি 

কিলে অরি ুক্ত শারকব হাসালিি বারড় হথলক 

ওই োত্রীলক উোি কলি পুরেশ।   অরিল ালৈ 

উলল্লখ কিা হলয়লে, িািীি হমাবাইে িম্বি 

পরিবতষি হওয়াি পি তাি বনু্ধ শারকব হাসাি 

ওই কলেে োত্রীি সালথ তাি বনু্ধলক 

হ াৈাল াৈ (পাইলয় হদয়াি) শলতষ োয় 

হমাবাইে কলি কথা বেলত থালক। এক প ষায় 

ওই োত্রীলক আে হথলক একমাস পূলব ষ তাি 

বনু্ধি বাসায় হেলক এলি শারকব রিলে রবলয় 

কিাি েরতশ্রুরত রদলয় তালক ধর্ ষে কলি এবং 

হসঠট রিরেও ধািে কলি তাি বনু্ধ। অত:পি 

ওই োত্রীলক বো হয়, তুরম  রদ ঘটিাঠট 

কাউলক োিাও তাহলে হ সবুক-ইন্টািলিলট 

এই রিরেও িাইিাে কিা হলব। এলত দুব ষে 

হলয় পলড় ওই োত্রী।  তখি মুহলূতষি মলধয 

ঘটিাঠট োিা-োরি হলয়  াই এবং স্থািীয় 

হোকেি ৯৯৯ এ হ াি কলি পুরেশলক 

ঘটিাঠট অবৈত কলি। এি রকেুক্ষে পি বাঘা 

থািা পুরেশ ওই কলেে োত্রীলক হসখাি 

হথলক উোি কলি থািা হহ ােলত রিলয় 

আলস এবং সকালে ধর্ ষে মামো কিা হয়। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201502/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201502/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 
Newspaper 
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Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

 24 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

34 years Gang 
Raped 

Neighbor Rural স্বলকীো ডবেঁেধ গৃহবধূো দরবদ্ধ ধর্ ষেে  

ঘটেলে দ ুে আটা(প্রথক আেরল, ২৪ 

েেিম্ব  ২০২০) 

মাগুিায় স্বামীলক হবাঁলধ ৈৃহবধূলক দেবে 

ধর্ ষলেি অরিল ালৈ সলেহিােি দুই 

 ুবকলক আটক কলিলে  লশালিি ি যাব-৬।  

আটক দুেি হলেি হমা.  োরহদুে ইসোম 

 (৩৪) ও হমা. আসাদ হমাল্লা। িুক্তলিাৈী 

িািীি স্বামী ও পুরেশ সূলত্র োিা হৈলে, ওই 

ৈৃহবধূ ও তা াঁি স্বামী কৃরর্শ্ররমলকি কাে 

কিলত ২০ রদি আলৈ ব্বঝিাইদহ হথলক 

মাগুিা সদি উপলেোি একঠট োলম 

আলসি। তা াঁিা রিলেলদি একঠট হঘাড়াি ৈারড় 

রদলয় রবরিন্ন মািুলর্ি বারড়লত ধাি বহলিি 

কাে কিরেলেি। রিলেলদি থাকাি হকালিা 

োয়ৈা িা থাকায় সদি উপলেোি একঠট 

োলমি মালি অস্থায়ী খুপরি বারিলয় 

থাকরেলেি। এমি পরিরস্থরতলত শরিবাি 

িালত পা াঁচেি অলেি মুলখ ৈৃহবধূি স্বামীলক 

একঠট ৈালেি সলঙ্গ হবাঁলধ হিলখ সংঘবে ধর্ ষে 

কলিি। এ সময় তা াঁলদি সলঙ্গ থাকা পা াঁচ 

হাোি টাকাও রেরিলয় রিলয়  াি অরি ুক্ত 

বযব্বক্তিাৈৃহবধূি স্বামী োরিলয়লেি, স্থািীয় িা 

হওয়ায় তা াঁিা কািও পরিচয় রিব্বিত হলত 

পালিিরি। এ কািলে অজ্ঞাতিামা 

পা াঁচেিলক আসারম কলি মামো কলিলেি 

তা াঁি েী। তলব েরড়ত বযব্বক্তলদি হদখলে 

রচিলত পািলবি বলে োরিলয়লেি ওই বযব্বক্ত। 

2 arrested over gang-rape in Magura 

(Dhaka Tribune, 25 Nov 2020) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%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%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%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%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/11/25/2-arrested-over-gang-rape-in-magura
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 24 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

22 Nov 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural বলা  প্রনতবন্ধী নাে ল ী ধর্ ষেে  ন াল (প্রথক 

আেরল, ২৪ েেিম্ব  ২০২০) 

িােধািীি চকবাোি থািা এোকায় 

বাক  েরতবন্ধী এক রকলশািী ধর্ ষলেি রশকাি 

হলয়লে বলে মামো কলিলে তাি পরিবাি। 

ৈতকাে হসামবাি িাত িয়টাি রদলক 

রকলশািীি হবাি বাদী হলয় মামো কলিি। 

আে ঢাকা হমরেলকে কলেে হাসপাতালেি 

ওয়াি–স্টপ ক্রাইরসস হসন্টালি (ওরসরস) তাি 

শািীরিক পিীক্ষা সম্পন্ন হলয়লে। 

ওয়াি–স্টপ ক্রাইরসস হসন্টালিি (ওরসরস) 

সমন্বয়ক রবেরকস হবৈম বলেলেি, 

োথরমকিালব ধর্ ষলেি আোমত পাওয়া 

হৈলে। 

 চকবাোি থািাি দারয়ত্বিত অর সাি 

 ( রেউঠট অর সাি) হোকমাি হহালসি েথম 

আলোলক বলেি, পূব ষ পরিরচত এক 

আত্মীলয়ি মাধযলম একঠট োরস্টক কািখািায় 

ওই রকলশািীলক কালে রদলয়রেলেি তাি 

হবাি। ২২ িলিম্বি সন্ধযা সালড় সাতটাি 

রদলক কািখািা হথলক হবি হয় হস। তািপি 

আি বাসায় হ লিরি। হিািলবো বাসায় র লি 

ধর্ ষলেি রশকাি হলয়লে বলে োিায় রকলশািী। 

এোহালি বাদী সলেহিােি ধর্ ষলকি িামও 

উলল্লখ কলিলেি। ওই বযব্বক্তও একই 

কািখািায় কাে কলিি।  চকবাোি থািা 

পুরেশ এ বযাপালি আইিৈত বযবস্থা রিলে 

বলে োরিলয়লে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%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%B0-3


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 

 24 Nov 20 
 
Kaler 
Kontho 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Divorcee-
Housewife 

Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural নবেে  প্রেরলিে ডদনিেে ধর্ ষে, ঘটামহ 

ডেপ্তল  ২ (ালের  া  ২৪ েেিম্ব  

২০২০) 

েক্ষ্মীপুলিি কমেিৈলি রবলয়ি েলোিি 

হদরখলয় স্বামী পরিতযক্ত িািীলক ঘটকসহ 

দুেলি রমলে িাতিি ধর্ ষে কিাি অরিল াৈ 

পাওয়া হৈলে। হসামবাি (২৩ িলিম্বি) িাত 

৮টাি রদলক উপলেোি পাটওয়ারিি হাট 

ইউরিয়লি পুরেশ অরি াি চারেলয় তালদি 

হেপ্তাি কলি। অরি ুক্ত িািীি দালয়ি কিা 

মামোয় তালদি হেপ্তাি কিা হয়। 

হেপ্তািকৃতিা হলেি- উপলেোি 

পাটওয়ারিি হাট এোকাি সামেুে হলকি 

হেলে হমা. েরৈি  (ঘটক) ও একই এোকাি 

োলয়দুে হলকি হেলে হমা. সুমি। 

পুরেশ ও ক্ষরতেস্ত িািীি স্বেিিা েিাি, 

শরিবাি (২১ িলিম্বি) িালত রবলয়ি েলোিি 

হদরখলয় ঘটক পরিচয় রদলয় েরৈি ওই 

িািীলক বারড় হথলক হকৌশলে পাটওয়ারিি 

হাট এোকায় রিলয়  াি। পলি পাত্র 

পরিচয়দািকািী সুমিসহ েরৈি িাতিি ওই 

িািীলক ধর্ ষে কলি। একপ ষালয় তািা পারেলয় 

 াি। 

কমেিৈি থািাি িািোপ্ত কম ষকতষা (ওরস) 

িুরুে আবোি বলেি, ধর্ ষলেি ঘটিায় মামো 

হলয়লে। হেপ্তািকৃতলদি মঙ্গেবাি আদােলত 

হসৌপদষ কিা হলব। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/24/978854
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/24/978854
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Nature of 
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Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

 24 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

16 Nov 20 Police 
Case 

Female Vice 
Chairman 

Not 
available 

Not 
available 

Threat-
murder 

Neighbor Rural েলন্দলত্তর উপে রল পন র্দঃ েল ী িলত্তম 

ডেেল কযলেো পুনিেে কল ল  হুকনা 

 কালের  া  ২৪ েেিম্ব  ২০২০) 

ময়মিরসংলহি িাোইে উপলেো পরির্লদি 

িািী িাইস হচয়ািমযাি মলিায়ািা েলুয়েলক 

পুরড়লয় মািাি হুমরক হদওয়া হলয়লে। 

হ সবুলক ওই হুমরক হদওয়াি ঘটিায় রতরি 

িাোইে থািায় একঠট সাধািে োলয়রি 

 ( ব্বেরে) কলিলেি। ৈতকাে িরববাি রতরি 

সাংবারদকলদি কালে ব্বেরেি করপ তুলে হদি। 

ব্বেরেি করপ ও স্থািীয় সূত্র হথলক োিা  ায়, 

‘অগ্নী সিকাি’ িালম একঠট হ সবুক আইরে 

হথলক রকেুরদি ধলি মলিায়ািালক আগুলি 

পুরড়লয় হতযাি হুমরক হদওয়াসহ রবরিন্ন 

হপাস্ট হদওয়া হলে। ৈত ১৬ িলিম্বি 

রিলেি অর লস বলস হ সবুলক স্ক্ররেং কিাি 

সময় একঠট হতযাি হুমরক তা াঁি হচালখ পলড়। 

এসংক্রান্ত রবরিন্ন হপালস্টি ব্বস্ক্রি শট ব্বেরেি 

সলঙ্গ সং ুক্ত কিা হলয়লে। 

এ রবর্লয় িাোইে থািাি ওরস রমোিুি 

িহমাি আকে বলেি, ব্বেরেি পিপিই 

তদন্ত শুরু কিা হলয়লে। 

 

 

 

 23 Nov 20 
 
Samakal 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 40 years 33 years, 
39 years 
& 
35 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural নবের  কেধয গৃহবধূো দরেবঁ েঁেধ ধর্ ষে, 

 ুবা ডেপ্তল  কমকালর, ২  েেিম্ব  

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978435
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978435
https://samakal.com/whole-country/article/201144251/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%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%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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/201144251/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%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%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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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 লশালিি হকশবপুলি অসুস্থ হেলেি েিয 

তদরবি কিলত সাধলকি কালে রিলয়  াওয়াি 

কথা বলে িদীি চলি রিলয় এক ৈৃহবধূলক 

দেলবাঁলধ ধর্ ষলেি অরিল ালৈ থািায় মামো 

হলয়লে।  পুরেশ োিায়, উপলেোি 

হৈৌরিলঘািা ইউরিয়লিি িিতিায়িা োলমি 

এক ৈৃহবধূলক (৪০) তাি অসুস্থ হেলেি েিয 

সাধলকি কাে হথলক তদরবি হিওয়াি কথা 

বলেি েরতলবশী আবু সাঈদ (৩৩)। এ েিয 

পার্শ্ ষবতী সন্নযাসৈাো োলমি বালিক হশলখি 

হেলে রসিােেু ইসোমলক সাধক সাব্বেলয় 

শরিবাি িালত ওই ৈৃহবধূলক পার্শ্বতী হিিরচ 

োলমি হঘার্পাড়া োরঙ্গি রবলেি হিতি রিলয় 

 াওয়া হয়। হসখালি ওই ৈৃহবধূলক 

হোিপূব ষক ধর্ ষে কিা হয়। হিাববাি সন্ধযায় 

ওই ৈৃহবধূ উপলেোি সন্নযাসৈাো িণ্ড 

সাধক রসিােেু ইসোম (৩৩), তাি ৩ 

সহল াৈী সন্নযাসৈাো েরসম উব্বিি (৩৫), 

আবু সাঈদ (৩৩) ও হিাস্তম আেী  রকলিি 

(৩৯) িাম উলল্লখ কলি থািায় মামো কলিি। 

হকশবপুি থািাি পুরেশ হিাববাি ৈিীি িালত 

এ মামোি আসারম িিতিায়িা োলমি 

আব্দেু হান্নাি সিদালিি হেলে আবু 

সাঈদলক হেপ্তাি কলি। হসামবাি োক্তারি 

পিীক্ষাি েিয ওই ৈৃহবধূলক  লশাি 

হমরেলকে কলেে হাসপাতালে পািালিা 

হলয়লে। 

 22 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

13 Nov 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

19 years 20 years 
& 
22 years 

Raped Neighbor Rural ডালেে ডেো এেে তরুেী শ্রনকাো 

মংঘবদ্ধ ধর্ ষে  কালের  া  ২২ েেিম্ব  

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978183
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/22/978183
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ৈােীপুলিি শ্রীপুলি হপাশাক কািখািাি এক 

তরুেী শ্ররমক  (১৯) সংঘবে ধর্ ষলেি রশকাি 

হলয়লেি। হ াি কলি হেলক এলি তুলে রিলয় 

ওই তরুেীলক ধর্ ষে কলিি দুই  ুবক।  ৈত 

১৩ িলিম্বি উপলেোি িাোবারড় ইউরিয়লি 

সংঘবে এ ধর্ ষলেি ঘটিা ঘলট। অরি ুক্ত 

ধর্ ষকিা হলেি- সািাম হহালসি (২২), হমা. 

শরি  (২০) ও অজ্ঞাতপরিচয় এক  ুবক।  

ওই তরুেী োিাি, সািাম হহালসি তা াঁি সলঙ্গ 

হমাবাইে হ ালি োয়ই কথা বেলতি। ৈত 

১৩ িলিম্বি রবলকে সালড় ৪টাি রদলক হ াি 

কলি তা াঁলক িাোবারড় বাোলিি পালশ উচ্চ 

রবদযােলয়ি সামলি হ লত বলেি। হসখালি 

হপৌৌঁোমাত্র সািাম, শরি  ও অজ্ঞাতপরিচয় 

এক  ুবক রসএিব্বেচারেত একঠট 

অলটারিকশাল ালৈ তুলে রিলয়  ায় তা াঁলক। 

পলি িারেয়ালটক োলম সািাম হহালসলিি 

বারড়লত রিলয় সািামসহ অজ্ঞাতপরিচয় 

 ুবক তা াঁি ওপি রি ষাতি চাোি। রি ষাতলিি 

পি তা াঁলক হ ি অলটারিকশায় তুলে হদি 

তা াঁিা (অরি ুক্ত)। 

শ্রীপুি থািাি পরিদশ ষক (অপালিশি) 

হৈাোম সালিায়াি কালেি কণ্ঠলক বলেি, 

‘অরি ুক্ত ধর্ ষক শরি লক হেপ্তাি কিা 

হলয়লে। অজ্ঞাতপরিচয়  ুবকসহ সািামলক 

হেপ্তালিি হচষ্টা চেলে। 

 22 Nov 20 
 
Ittefaq 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 20 years 28 years Raped Neighbor Urban  ংপেু  ছলত্রী ধর্ ষে  কত্তেফালা, ২২ েেিম্ব  

২০২০) 

িংপুি মহািৈিীলত ধর্ ষলেি স্বীকাি হলয়লে 

কলেে পড়ুয়া এক োত্রী । পুরেশ োিায়, 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/201101/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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
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হেলমি েস্তাব রদলয় হহালটলে রিলয় উপ ষপুরি 

ধর্ ষে কলি করথত হেরমক। 

অরতরিক্ত িক্ত ক্ষিলেি কািলে িংপুি 

হমরেলকে কলেে হাসপাতালেি 

আইরসইউলত মৃতুযি সালথ পাঞ্জা েড়লে হসই 

কলেে োত্রী। 

মামো সূলত্র োিা ায়, হমলয়ঠট েরতরদি 

শহলিি একঠট হকারচং হসন্টালি হকারচং ক্লাস 

কিলত হেোি রমিাপুকুি হথলক শহলি 

আসলতা। 

রমিাপুকুলিি পায়ািা বে এোকাি হমাোঃ 

রমোি(২৮) িালমি এক  ুবক তালক হেলমি 

েস্তাব রদলয় আসরেে। হমলয়ঠট হসই েস্তাব 

েতযাখযাি কিায় ধর্ ষক হকৌশলে শরিবাি (২১ 

িলিম্বি) দুপুলি অলটা রিকশায় তুলে রিলয় 

িৈিীি োমাি মালকষলটি উপলড় িংপুি 

আবারসক হহালটলে রিলয় হোড় কলি তালক 

কলয়ক দ া ধর্ ষে কলি। ধর্ ষলেি পি 

হমলয়ঠটলক তাি োলমি বারড় রমিাপুকুলি 

পাঠিলয় হদয়। 

পুরেশ োিায় ধর্ ষকলক হে তালিি স্বালথ ষ এই 

মুহলূতষ সব তথয হদয়া সম্ভব হলে িা। 

 

 

 

Article 

 
Speakers: Spike in gender-based violence amid Covid-19 pandemic (Dhaka Tribune, 26 Nov 2020) 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/11/26/speakers-spike-in-gender-based-violence-amid-covid-19-pandemic


 

Quick arrest, speedy trial of those responsible for violence against women have to be ensured, says experts. Not men, but rather existing social 

norms and society itself need to be fixed and changed, according to Judith Herbertson, director of development at the UK’s Foreign, 

Commonwealth and Development Office (FCDO). 

She was speaking during a webinar arranged by Manusher Jonno Foundation (MJF) on Thursday. The virtual seminar, moderated by MJF 

Executive Director Shaheen Anam, marked the begging of “16 Days of Activism against Gender-Based Violence” on UN International Day for the 

Elimination of Violence Against Women. Herbertson said that blaming and shaming of women needed to be stopped and punishment of criminals 

had to be ensured. “Domestic and sexual violence and forced marriage cause physical and mental damage to women and these destroy lives,” she 

said, adding, “Gender discriminations causes gender-based violence.”  Stating that violence against women had increased during the Covid-19 

pandemic, she urged the authorities concerned to provide counselling, treatment and justice to the victims. 

Herbertson told young girls to follow three things: “Go to school, stay at school, and never marry during school life.” She observed that the laws of 

the country should be improved and thorough investigations necessary for bringing justice to victims of gender-based violence must be undertaken. 

 

Agreeing with her, Nasima Begum, chairman of the National Human Rights Commission (NHRC) said: “Not only women, but men also should 

come forward to put a stop to gender-based violence. We should be women-friendly.” “Charge sheets of cases regarding gender-based violence 

should be submitted quickly,” he added.  While sharing her own life story, she said that her father had played a pivotal role in saving her from 

child marriage. Sahely Ferdous, assistant inspector general of PHQ (crime prevention cell), said: “We recently provided assistance to around 4,000 

women facing violence, stopped 3,500 child marriages, and saved 14 women from human trafficking.” “If we stay aware and protest violence 

against women then such incidents will not occur,” said Sahely Ferdous. “Not only girls but boys are also being harassed and are victims of 

violence, especially those who live on the streets,” the police official added. According to data provided by Ain O Salish Kendra (ASK) at the 

webinar, at least 583 women were raped from January to October, with 198 of them being subjected to gang-rape. Besides, 25 were murdered, and 

22 committed suicide after rape. 
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