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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 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 5 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 
 
 

3 Dec 20 Police 
Case 

Female Service 
Holder 

28 years 32 years Murdered Husband Rural ময়মনস িংহে গৃেবধূহে েত্যার 

অসিহ াগ, শাশুসি গ্রেপ্তার কোহরর 

েণ্ঠ ৫ ডিসেম্বর, ২০২০) 

ময়মনস িংহের ঈশ্বরগহের চরপুবাইল 

গ্রাহম তা সলমা আক্তার (২৮) নাহম এক 

গৃেবধূহক েতযার অসিহ াগ উহেহে।  

গত বৃেস্পসতবার রাত ১টার সিহক 

তা সলমার বাসিহত খবর পাোহনা েয় 

তা সলমা স্ট্রাক কহর মারা স্ট্গহে। ওই 

অবস্থায় রাহতই পসরবাহরর স্ট্লাকজন েুহট 

এহলও কাউহক লাশ স্ট্িখহত স্ট্িওয়া েয়সন। 

সবষয়টট সনহয়  হেে েহল  কাহল স্বজনরা 

িাসব তুহল স্ট্গা হলর  ময় স্ট্ ন তাহির 

পসরবাহরর কাউহক রাখা েয়। পহর স্ট্িখা 

 ায় লাহশর গলায় ও শরীহরর সবসিন্ন 

জায়গায় একাসিক আঘাহতর সচহ্ন রহয়হে। 

তাৎক্ষসনক কথা কাটাটটর এক প যাহয় লাশ 

স্ট্রহখই দ্রতু গা ঢাকা স্ট্িয় স্বামী, শ্বশুর ও 

অনযরা। পুসলশহক খবর সিহল লাশ উদ্ধার 

কহর থানায় আনা েয়। স্ট্ ই শ্বাশুসি 

নুরুন্নাোরহক আটক করা েয়।  

 

Issue no. 20 
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2 5 Dec 20 
 
 

4 Dec 20 Police 
Case 

Male Service 
Holder 

35 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Wife Urban বাসিহত্ আ হত্ গ্রেসর েরায় স্বামীর 

পুরুষাঙ্গ বটি সেহয় োিহরন স্ত্রী! 

 কোহরর েণ্ঠ ৫ ডিসেম্বর, ২০২০) 

খুলনা মোনগরীর খানজাোন আলী থানার 

সশহরামসি মধযপািা এলাকায় েুটট সনহয় 

বাসিহত আ হত স্ট্িসর করায় স্বামীর 

পুরুষাঙ্গ স্ট্কহট সিহয়হেন স্ত্রী। আেত 

অবস্থায় ওই বযক্তক্তহক উদ্ধার কহর খুলনা 

স্ট্মসিকযাল কহলজ ো পাতাহল িসতয করা 

েহয়হে। শুক্রবার (৪ সিহ ম্বর) এ ঘটনা 

ঘহটহে। জানা  ায়, খুলনা মোনগরীর 

খানজাোন আলী থানাধীন সশহরামসি 

মধযপািা এলাকার ওই বযক্তক্তর নাম 

আলামীন স্ট্শখ (৩৫)। সতসন স্ট্পশায় স্ট্ না 

 ি য। তার স্ত্রীর নাম  ুবি যা স্ট্বগম। পুসলশ 

 ূহে জানা স্ট্গহে, শুক্রবার স্ট্ মাই রান্না 

কহর এর মহধয ঘুহমর ওষুধ সমসশহয় 

স্বামীহক খাওয়ান স্ত্রী  ুবি যা স্ট্বগম। স্বামী 

ঘুসমহয় পিহল বটট সিহয় পুরুষাঙ্গ স্ট্কহট 

সিহয় গলায়ও স্ট্পা োঁচ স্ট্িন। এ  ময় 

প্রসতহবসশরা এহ  রক্তাক্ত অবস্থায় 

আলামীন স্ট্শখহক উদ্ধার কহর খুহমক 

ো পাতাহল িসতয কহরন। 

খানজাোন আলী থানার অসি ার ইনচাজয 

 (ওস ) প্রবীর কুমার সবশ্বা  বহলন, এ 

ঘটনায় অসি ুক্ত  ুবি যা স্ট্বগমহক আটক 

করা েহয়হে। তাহক ক্তজজ্ঞা াবাি করা 

েহে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/05/982508
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/05/982508


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 5 Dec 20 
 
 

4 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

50 years Raped Brither-in-
law 

Rural গৃেবধূহে ধষ ষহের অসিহ াহগ িা ুর 

গ্রেফত্ার  কত্তহফফাে  ৫ ডিসেম্বর, 

২০২০) 

বরগুনার তালতলীহত  ৎ িা ুহরর সবরুহদ্ধ 

এক গৃেবধূ ধষ যহির অসিহ াগ এহন মামলা 

িাহয়র কহরহেন। অসি ুক্ত িা ুর জালাল 

মৃধাহক (৫০) স্ট্গ্রিতার কহরহে পুসলশ।  

মামলা ও পাসরবাসরক  ূহে জানা  ায়, গত 

৩ সিহ ম্বর  ন্ধ্যার সিহক ওই গৃেবধূ সনজ 

বাসি স্ট্থহক তার নানা বাসিহত স্ট্বিাহত 

 াওয়ার জনয রওনা েন। পহথ স্থানীয় 

শােজাোন তালুকিাহরর বাসির িসক্ষি 

পাহশ ধান স্ট্ক্ষহত জালাল মৃধা ওৎ স্ট্পহত 

থাহক। গৃেবধূ কাোকাসে স্ট্গহল জালাল মৃধা 

মুখ স্ট্চহপ ধানহক্ষহত সনহয় ধষ যি কহর। 

পরসিন ৪ সিহ ম্বর গৃেবধূ থানায় এহ  

একটট ধষ যি মামলা িাহয়র কহরন। মামলার 

বািী জানান, তার স্বামী সমলন মৃধা ২০১৫ 

 াহল সলিার কযান্সাহর মৃতুয কহরন। এর 

পর স্ট্থহকই িা ুর স্ট্মা. জালাল মৃধা সবসিন্ন 

 মহয় কুপ্রস্তাব স্ট্িহয়। এই কপ্রস্তাব স্ট্থহক 

রক্ষা স্ট্পহত গত িুইমা  আহগ তার স্ট্িবর 

মসনর মৃধার  াহথ সবহয় কহরন। এই সবহয়র 

পর স্ট্থহক প্রায়ই স্বামী মসনর মৃধা ঢাকায় 

অবস্থান কহরন। এই  ুহ াহগ জালাল মৃধা 

তাহক ধষ যি কহর।তালতলী থানার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা স্ট্মা. কামরুজ্জামান সময়া বহলন, 

গৃেবধূ ধষ যহির অসিহ াহগ আ াসমহক 

স্ট্গ্রিতার করা েহয়হে। তাহক আিালহতর 

মাধযহম কারাগাহর পাোহনা েহয়হে। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204250/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204250/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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Date of 
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by 
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4 5 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 
 

29 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

 Murdered Husband Rural স্ত্রী েত্যার অসিহ াহগ শ্রীমঙ্গহর 

 ািংবাসেে গ্রেপ্তার  কোহরর েণ্ঠ ৫ 

ডিসেম্বর, ২০২০) 

স্ট্মৌলিীবাজাহরর শ্রীমঙ্গহল স্ত্রী েতযার 

অসিহ াহগ শেহরর পূব যাশা আবাস ক 

এলাকার সনজ বা া স্ট্থহক অনুজ কাসি 

িাশহক পুসলশ স্ট্গ্রপ্তার কহরহে।  জানা  ায়, 

অনুজ িাহশর স্ত্রী অসনতা িাশ গত ২৯ 

নহিম্বর সচসকৎ াধীন অবস্থায় ো পাতাহল 

মারা  ান।ো পাতাহলর স্ট্িওয়া মৃতুয  নহি 

মৃতুযর কারি সেহ হব উহেখ করা েহয়হে 

'স্ট্ সরব্রাল স্ট্মসননজাইটট '।অসনতার মৃতুযর 

পর তার বাবা ওই সিন (২৯ নহিম্বর) 

সবহকহল সিলীপ িাশ বািী েহয় শ্রীমঙ্গল 

থানায় স্ট্মহয়হক সন যাতন কহর েতযা করা 

েহয়হে মহম য অসিহ াগ কহরন। 

অসিহ াগটট শুক্রবার রাহত পুসলশ েতযা 

মামলা সেহ হব স্ট্রকিয কহর। অসিহ াহগ 

অনুজ িাশ, অনুহজর বাবা নহরশ িাশ এবিং 

মা পুরবী িাশহক আ াসম করা েয়। 

অসিহ াহগর স্ট্প্রসক্ষহত পুসলশ লাহশর 

 ুরতোল সরহপাটয ততসর কহর ময়নাতিহির 

জনয স্ট্মৌলিীবাজার  ির ো পাতাল মহগ য 

পাোয়। পরসিন সবহকহল শ্রীমঙ্গল স্ট্পৌর 

শ্মশাহন তার িাে করা েয়। স্ট্শষকৃহতয 

অসনতার বাবার বাসির স্ট্লাকজন 

অনুপসস্থত সেহলন। অসিহ াগ স্ট্থহক জানা 

 ায়, গত সতন বের আহগ অসনতার  হঙ্গ 

অনুহজর সবহয় েয়। সবহয়র পর স্ট্থহক 

অসনতাহক শারীসরক ও মানস কিাহব 

সন যাতন করা েয়।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/05/982606
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/05/982606
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5 4 Dec 20 
Daily Star 
 
 

26 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Murdered Husband Rural Woman ‘burnt by husband’ dies 

(Daily Star, 4 Dec 2020) 

A woman, who was set on fire allegedly by 

her husband over family feud in Jashore's 

Abhaynagar upazila on November 26, 

succumbed to her burn injuries on the way 

to Dhaka Medical College Hospital 

(DMCH) early yesterday. The deceased, 

Hira Begum, 25, wife of Billal Sardar, was 

a resident of Garuhat area under Singari 

village in the upazila.  Victim's brother 

Yeasin Sardar said Hira's husband Billal 

had been trying to convince and take her to 

India for long. But as Hira was repeatedly 

refusing to accept his proposal, Billal 

tortured her inhumanly for a number of 

occasions. As a sequel to the feud, Billal 

first poured petrol on her body and set her 

ablaze on November 26. Hearing screams, 

neighbours rushed to the spot, rescued her 

and admitted her to Abhaynagar Upazila 

Health Complex, from where she was 

shifted to Khulna Medical College Hospital 

the same evening. Meanwhile, following 

deterioration of her condition she was 

referred to DMCH on Wednesday night, 

but she died on way to the hospital early 

yesterday, Yeasin added. 

Officer in Charge (Investigation) of 

Abhaynagar Police Station Milon Kumar 

said a case was filed in this connection and 

they were conducting drives to arrest the 

culprit. 

https://www.thedailystar.net/country/news/woman-burnt-husband-dies-2005593
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6 3 Dec 20 
Samakal 
 
 

2 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 24 years Murdered Husband Rural জয়পুরোহি স্ত্রীহে শ্বা হরাহধ েত্যা, 

স্বামী আিে  ক মোর  ৩ ডিসেম্বর, 

২০২০) 

জয়পুরোট  ির উপহজলার স্ট্বিইল গ্রাহম 

 ুবি যা  রকার (১৯) নাহমর এক গৃেবধূহক 

শ্বা হরাধ কহর েতযা করার অসিহ াগ 

উহেহে স্বামীর সবরুহদ্ধ। এ ঘটনায় 

বৃেস্পসতবার  কাহল স্বামী হৃিয়  রকারহক 

 (২৪) আটক কহরহে পুসলশ।  অসিহ াগ 

রহয়হে, বুধবার রাহতর স্ট্কাহনা এক  মহয় 

ওই গৃেবধূহক সন যাতহনর পর গলায় ওিনা 

স্ট্পোঁসচহয় শ্বা হরাধ কহর েতযা করা েহয়হে।  

এলাকাবা ীর বরাত সিহয় জয়পুরোট  ির 

থানার ওস  আলমগীর স্ট্োহ ন জানান, 

হৃিয়  রকার িীঘ যসিন স্ট্থহক স্ট্নশায় 

আ ক্ত সেহলন। প্রায়ই সতসন তার স্ত্রী 

 ুবি যাহক মারধর করহতন। গত রাহত ৯ 

মাহ র সশশু কনযা ও স্ত্রী  ুবি যাহক সনহয় 

হৃিয়  রকার সনজ কহক্ষ শুহয় পহিন। 

পহর কলহের স্ট্জর ধহর রাহতর স্ট্কাহনা এক 

 ময় সন যাতহনর পর হৃিয় তার স্ত্রীহক 

শ্বা হরাহধ েতযা কহরন।  সতসন বহলন, খবর 

স্ট্পহয় পুসলশ মরহিে উদ্ধার কহর 

ময়নাতিহির জনয জয়পুরোট স্ট্জলা 

আধুসনক স্ট্জলা ো পাতাহলর মহগ য 

পাটেহয়হে। এ বযাপাহর থানায় েতযা 

মামলার প্রক্তক্রয়া চলহে।   

Drug addict kills wife (Daily Star, 4 

Dec 2020) 

https://samakal.com/whole-country/article/201245245/%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201245245/%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.thedailystar.net/country/news/drug-addict-kills-wife-2005585
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7 3 Dec 20 
 
Samakal 

23 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 35 years Murdered 
& 
Dowry 

Famil 
Member 

Rural. গ্র ৌতু্ে না গ্রপহয় গৃেবধুহে সবষ খাত্তহয় 

েত্যার অসিহ াগ  ক মোর  ৩ 

ডিসেম্বর, ২০২০) 

বগুিার  ির উপহজলার স্ট্ ৌতুহকর টাকা 

না স্ট্পহয় আনক্তজলা আক্তার (১৯) নাহমর 

এক গৃেবধূহক সন যাতহনর পর সবষাক্ত 

পিাথ য খাইহয় েতযার অসিহ াগ পাওয়া 

স্ট্গহে স্বামী ও তার পসরবাহরর সবরুহদ্ধ। 

পুসলশ ওই গৃেবধূর ননি মক্তজযনা স্ট্বগমহক 

 (৩৫) আটক স্বজনরা জানায়, সবহয়র পর 

স্ট্থহকই ক্তজন্নাে ও তার পসরবাহরর স্ট্লাকজন 

আনক্তজলাহক স্ট্ ৌতুক এহন স্ট্িওয়ার জনয 

চাপ সিহত থাহক। স্ট্মহয়র  ুহখর কথা স্ট্িহব 

 ম্প্রসত সকেু টাকা স্ট্ ৌতুক স্ট্িন।  ম্প্রসত 

আবারও স্ট্মাটর াইহকল স্ট্কনার জনয ৫০ 

োজার টাকা স্ট্ ৌতুক িাসব কহর ক্তজন্নাে। এ 

িাসবহত আনক্তজলার ওপর সন যাতন চালাহত 

থাহক ক্তজন্নাে ও তার পসরবার।  ১০ সিন 

আহগ তারা আনক্তজলাহক সন যাতহনর পর 

জসমহত ঘা মািাইহয়র সবষাক্ত পিাথ য 

খাওয়ায়। এহত সতসন অ ুস্থ েহয় পিহল 

ক্তজন্নাের পসরবার গিীর রাহত আনক্তজলার 

বাবাহক স্ট্িান কহর আ হত বহলন। বগুিা 

 ির থানার অসি ার ইনচাজয (ওস ) 

জানান, এ ঘটনায় আনক্তজলার বাবা বািী 

েহয় মামলা িাহয়র কহরহেন। 

https://samakal.com/whole-country/article/201245265/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/201245265/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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8 3 Dec 20 
 
Prothom Alo 
 
 

 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

23 years Not 
available 

Acid 
Through 

Ex-
Husband 

Rural গ্রপাশােেমীহে অযাস হে ঝরহ  

সেহয়হেন  াহবে স্বামী  কথমম 

আহরর ৩ ডিসেম্বর, ২০২০) 

ঢাকার আশুসলয়ায় এক নারী 

স্ট্পাশাককমীহক অযাস হি ঝলহ  সিহয়হেন 

তা োঁর  াহবক স্বামী। অযাস হি ঝলহ   াওয়া 

ওই নারীর নাম স্ট্িালনা আক্তার ওরহি 

রীমা (২৩)। সতসন স্থানীয় একটট স্ট্পাশাক 

কারখানায় চাকসর কহরন সতসন। আশুসলয়া 

থানার পুসলশ জানায়, স্ট্িালনা বের িুহয়ক 

আহগ রঞ্জ ুনাহমর এক  ুবকহক সবহয় 

কহরন। রঞ্জ ুএকটট স্ট্ব রকাসর প্রাথসমক 

সবিযালহয় সশক্ষকতা কহরন। বসনবনা না 

েওয়ায় মা  সতহনক আহগ রঞ্জহুক 

তালাক স্ট্িন স্ট্িালনা। এরপর স্ট্থহক রঞ্জ ু

নানািাহব েুমসক সিহয় আ সেহলন। 

গতকাল রাত ১০টার সিহক স্ট্িালনা কম যস্থল 

স্ট্থহক বা ায় সিরসেহলন। পহথ ওত স্ট্পহত 

থাকা রঞ্জ ুখুব কাহে স্ট্থহক স্ট্িালনাহক 

অযাস ি সনহক্ষপ কহর পালাহনার স্ট্চষ্টা 

কহরন। এলাকার স্ট্লাকজন স্ট্িালনাহক 

উদ্ধার কহর সচসকৎ ার জনয ঢাকা 

স্ট্মসিহকল কহলজ ো পাতাহল সনহয় 

 ান।RMG worker burned in acid 

attack by former husband (Daily 

Star, 3 Dec 2020) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%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%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%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%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.thedailystar.net/country/news/rmg-worker-burned-acid-attack-former-husband-2005165
https://www.thedailystar.net/country/news/rmg-worker-burned-acid-attack-former-husband-2005165
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9 2 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 
 
 

23 July 20 Police 
Case 

Male Landlord 40 years Not 
available 

Murdered Wife Rural স্বামীসে ডিষপান েডরসে হত্যা েসরসে 

স্ত্রী! (োসের েণ্ঠ ২ ডিসেম্বর, ২০২০) 

হবিগঞ্জ শহরেে ‘বিহাি রেস্ট হাউরে’ 

আলমগীে বময়া (৪০) নারম এক িযক্তি 

বিষক্তিয়ায় মাো যাওয়াে েহিয উদঘাটন 

হরয়রে। হত্যাে দায় স্বীকাে করে আদালরত্ 

স্বীকারোক্তিমূলক েিানিক্তি বদরয়রেন 

বনহরত্ে চতু্র্ থ স্ত্রী ত্াবনয়া আিাে।পুবলশ 

োনায়, ত্াো দু’েন গত্ ২৩ েলুাই 

হবিগঞ্জ শহরেে বিহাি রেস্ট হাউরেে 

একটট কক্ষ ভাড়া করে োরত্ র্ারকন।  

স্বীকারোক্তিমূলক েিানিক্তিে িোত্ বদরয় 

িদে মরেল র্ানাে ভােপ্রাপ্ত কম থকত্থা 

(ওবি) রমা. মািুক আলী োনান, ত্াো 

দু’েনই বিিাবহত্। ত্াবনয়া আলমগীরেে 

চতু্র্ থ স্ত্রী। শ্বশুেিাবড় রর্রক ময থাদা না 

পাওয়াে রক্ষারভ স্বামীরক হত্যাে পবেকল্পনা 

করেন ত্াবনয়া। পবেকল্পনা অনুযায়ী, 

রহারটরল উরে মরদে িরে আলমগীেরক 

রকৌশরল বিষপান কোন বত্বন। পরে 

হািপাত্াল রর্রকই বত্বন রেপ্তাে হন এিং 

বেমারে এরন ক্তেজ্ঞািািদ কেরল স্বামীরক 

হত্যাে কর্া স্বীকাে করেন। আদালত্ 

স্বীকারোক্তি েহরেে পে ত্ারক কাোগারে 

পাোরনাে আরদশ বদরয়রেন। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/02/981542
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/02/981542
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10 2 Dec 20 
 
Samakal 
 
 

1 Dec 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

23 years Not 
available 

Raped Brother-
in-Law 

Rural স্বামীর  েহ াসগত্ায় গৃেবধূহে ধষ ষে 

েরর গ্রেবর ক মোর  ২ ডিসেম্বর, 

২০২০) 

নাসলতাবািীহত স্বামীর  েহ াসগতায় 

স্ট্িবহরর োহত ধষ যহির সশকার েহয়হেন এক 

গৃেবধূ।  পুসলশ ও স্থানীয়  ূহে জানা স্ট্গহে, 

স্ট্শরপুর  ির উপহজলার ধষ যহির সশকার 

ওই গৃেবধূ (২৩) গাজীপুহরর একটট 

স্ট্পাশাক কারখানায় কাজ করহতন। 

স্ট্পাশাক কারখানায় কাজ করার  ূহে স্ট্িি 

বের আহগ তাহির পসরচয় ও স্ট্প্রহমর 

 ম্পকয গহি উহে। এর সকেুসিন পর তারা 

সবহয় কহরন এবিং গাক্তজপুহরর োসরহকন 

এলাকায় বা া িািা সনহয় ব বা  শুরু 

কহরন। গত অহটাবর মাহ  ওই গৃেবধূহক 

স্ট্রহখ বাসিহত চহল  ান স্বামী। তহব িু'জহনর 

মহধয স্ট্িাহন কথাবাতযা েত। মঙ্গলবার 

 কাহল ওই গৃেবধূহক স্ট্িান কহর বাসিহত 

চহল আ হত বহলন তার স্বামী। না এহল 

তালাহকর েুমসক স্ট্িন সতসন।  িং ার বা োঁচাহত 

ওই গৃেবধূ েুটট সনহয় রাহত নাসলতাবািীহত 

আহ ন। পহর তাহক তার স্বামী বাঘহবি 

গ্রাহম িসিপসত বাসিহত সনহয়  ান। রাহত 

প্রথহম সনহজ ও পহর খালাত িাইহক সিহয় 

স্ত্রীহক ধষ যি করান সতসন। এ  ময় ওই গৃেবধূ 

আপসি করহল তাহক স্ট্বধিক মারধর করা 

েয়। এরপর স্থানীয় সবট পুসলশ  ি যরা 

ঘটনাটট নাসলতাবািী থানায় জানায়। পহর 

পুসলশ এহ  ধষ যহির সশকার গৃেবধূহক উদ্ধার 

কহরন।  

https://samakal.com/whole-country/article/201245187/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201245187/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%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 

11 2 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 
 
 

1 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Suicide Husband Rural ১২ ডিসনর েন্তান ররসে মাসের 

আত্মহত্যা  কোহরর েণ্ঠ ২ ডিসেম্বর, 

২০২০) 

পািনাে চাটরমাহরে কনযা িন্তান প্রিি 

কোে ১২ বদরনে মার্ায় গলায় ফাাঁি বদরয় 

আত্মহত্যা করেরে খাবদো খাতু্ন রুনা 

নারমে এক প্রিূবত্। মেলিাে (১ বেরিম্বে) 

বিরকরল ত্াে িারপে িাবড়রত্ এ ঘটনা ঘরট। 

কনযা িন্তান ভূবমষ্ঠ হওয়ায় স্বামীে ত্েফ 

রর্রক ত্ালাক রদওয়াে কর্া শুরন এ ঘটনা 

ঘরট িরল স্থানীয়রদে অবভমত্।দুই িেে 

আরগ বিরয় হরলও িেেখারনক ধরে িারপে 

িাবড়রত্ই িিিাি কেরত্ন বত্বন। 

অন্তঃিত্ত্বা হওয়াে পে স্বামী ত্াে রকারনা 

রখা াঁে-খিে রননবন। এলাকািািী ও বনহত্ 

গৃহিধূে পবেিাে িূরে োনা যায়, বিরয়ে 

িেেখারনক পরেই স্বামী-স্ত্রীে মরধয কলহ 

শুরু হয়। এক পয থারয় িারপে িাবড়রত্ 

পাটেরয় রদওয়া হয় ত্ারক। ১২ বদন আরগ 

গৃহিধূ রুনা একটট কনযা িন্তান প্রিি 

করেন। কনযা িন্তান হওয়াে পরেও স্বামী 

ত্াে িন্তানরক রদখরত্ না আিায় মরনে 

রিদনা বনরয় মেলিাে বিরকরল বনে ঘরেে 

োরিে িরে েবশ রপাঁবচরয় আত্মহত্যা 

করেন খাবদো খাতু্ন রুনা।  ঘটনাে 

িত্যত্া স্বীকাে করে চাটরমাহে র্ানাে 

ভােপ্রাপ্ত কম থকত্থা (ওবি) রমা. আবমনুল 

ইিলাম োনান, মূলত্ মরনে করেই 

রমরয়টট আত্মহত্যা করেরে। র্ানায় ইউবে 

মামলা হরয়রে। লাশ ময়না ত্দরন্তে েনয 

িুধিাে িকারল পািনা মরগ থ পাোরনা হরি। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/02/981496
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/02/981496


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 

12 2 Dec 20 
 
Juganthor 
 
 

1 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 23 years Murdered Husband Rural শ্বশুরিাডিসত্ নিিধূর ঝুেন্ত োশ, 

স্বামী পোত্ে ক ুগারর    ডিসেম্বর, 

২০২০) 

লক্ষ্মীপুরেে োয়পুে উপরেলায় শ্বশুেিাবড় 

রর্রক িার্ী আিাে (২০) নারম এক 

নিিধূে ঝুলন্ত মেরদহ উদ্ধাে করেরে 

পুবলশ।  এ ঘটনাে পে ওই নিিধূে স্বামী 

কামরুল (২৩) পলাত্ক েরয়রেন। বনহরত্ে 

পবেিাে ও োমিািীে অবভরযাগ, গত্ দুই 

মাি আরগ পাবেিাবেকভারি িার্ীরক বিরয় 

করেন োেবমবস্ত্র কামরুল। বিরয়ে করয়ক 

বদন পে রর্রক িার্ীরক টাকাে েনয রিদম 

মােধে কেত্ কামরুল। এরত্ অিহয হরয় 

িার্ীে িািা কামরুরলে বিরুরদ্ধ ত্াে 

অবভভািরকে কারে অবভরযাগ বদরয়ও 

প্রবত্কাে পায়বন। মেলিাে িন্ধ্যায় স্বামী ও 

স্ত্রীে মরধয প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। একপয থারয় 

িার্ীরক গলাটটরপ শ্বািরোরধ হত্যা করে 

ঘরেে আড়াে িরে মেরদহ ঝুবলরয় রেরখ 

আত্মহত্যাে প্রচাে করে ত্াে 

অবভভািকরদে খিে পাোয় কামরুল। 

োয়পুে র্ানাে ওবি আিদুল েবলল িরলন, 

নিবিিাবহত্ গৃহিধ ূিার্ী আিারেে মেরদহ 

ত্াে শ্বশুেিাবড় রর্রক উদ্ধাে করে 

ময়নাত্দরন্তে েনয িদে হািপাত্ারল 

পাোরনা হরয়রে। ত্াে শেীরে রকারনা 

আঘারত্ে বচহ্ন পাওয়া যায়বন। ইউবে 

মামলা হরয়রে। বেরপাটথ এরল আইবন িযিস্থা 

রনয়া হরি। 

 

https://www.jugantor.com/country-news/370357/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%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%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://www.jugantor.com/country-news/370357/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%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%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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by 
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13 1 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 
 
 

29 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years Not 
available 

Murdered Husband Rural র ৌতু্সের িাডিসত্ শাহজািপুসর স্ত্রী 

হত্যার অডিস াগ কোহরর েণ্ঠ ১ 

ডিসেম্বর, ২০২০) 

বিোেগরঞ্জে শাহোদপুে উপরেলাে 

ককেেুী পার্াবলয়া পাড়া োরম রযৌতু্রকে 

দাবিরত্ স্ত্রীরক শ্বািরোরধ হত্যাে অবিরযাগ 

পাওয়া রগরে। বনহত্ রিাবনয়া খাতু্ন (২১)  

বনহরত্ে পবেিাে অবভরযাগ করে োনান, 

গত্ ৪ মাি আরগ কিয়দ রমাল্লাে কনযা 

রিাবনয়া খাতু্রনে িরে পারশে পার্াবলয়া 

পাড়াে িামাদ িযাপােীে রেরল ওষুধ 

কম্পাবনরত্ কম থেত্ শবেফুল ইিলারমে 

বিরয় হয়। বিরয়ে পে রর্রকই নানাভারি 

রযৌতু্রকে টাকাে েনয চাপ িৃটে কেবেল। 

এ বনরয় প্রায়ই মােধে কেরল রমরয়টট িািাে 

িাবড় চরল আরি। গত্কাল েবিিাে বিরকরল 

শবেফুল শ্বশুেিাবড় রর্রক স্ত্রীরক িাবড় বনরয় 

আরি। রিামিাে রভােোরত্ রযৌতু্রকে 

বিষরয় কর্াকাটাকাটটে একপয থারয় স্বামী ও 

িাবড়ে রলাকেন ত্ারক শ্বািরোরধ হত্যা 

করে পাবলরয় যায়। 

শাহোদপুে র্ানাে ওবি শবহদ মাহমুদ খান 

োনান, খিে রপরয় পুবলশ দুপুরে লাশ 

উদ্ধাে করে মরগ থ পাটেরয়রে। এ ঘটনায় 

একটট মামলা হরয়রে। আিাবমরদে আটরক 

অবভযান চলরে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/30/980989
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/30/980989
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by 
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14 30 Nov 20 
 
Samakal 
 
 

30 Nov 20 Police 
Case 

Male Landlord 35 years Not 
available 

Suicide Wife Rural েন্ধ্যাে স্ত্রীর েসে ঝগিা, েোসে 

ডমেে স্বামীর ঝুেন্ত োশ(েমোে, ৩০ 

নসিম্বর ২০২০  ) 

যরশারেে মবনোমপুরে পাবেিাবেক 

কলহরক রকন্দ্র করে স্ত্রীে ওপে অবভমারন 

আিাদুল ইিলাম নারম এক ট্রাকচালক 

আত্মহত্যা করেরেন িরল অবভরযাগ 

উরেরে। রিামিাে িকারল িাবড়ে পারশে 

একটট গারে ঝুলন্ত অিস্থায় পুবলশ ত্াে 

লাশ উদ্ধারেে পে ময়নাত্দরন্তে েনয 

শযযা হািপাত্ারলে মরগ থ পাোয়। এ ঘটনায় 

বনহরত্ে মামা আকরেদ আলী িাদী হরয় 

র্ানায় অপমৃতু্য মামলা করেরেন। স্থানীয় 

ইউবপ িদিয আিদুল মান্নান োনান, 

উপরেলাে হবেহেনগে োরমে িাঈদ 

আলী বিশ্বারিে রেরল আিাদুল ইিলাম 

(৩৫) স্ত্রী এিং দুই িন্তান বনরয় পাশ্ব থিত্ী 

ক্তঝকেগাো রপৌেশহরে িািা ভাড়া বনরয় 

িিিাি করে আিবেরলন। পাবেিাবেক 

কলরহে রেে ধরে রোিিাে িন্ধ্যায় স্ত্রীে 

িরে ত্াে ঝগড়া হয়। এক পয থারয় রেরল-

রমরয়রক িরে বনরয় আিাদুল হবেহেনগরে 

োরমে িাবড়রত্ চরল আরিন।  

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144947/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%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%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%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
https://samakal.com/whole-country/article/201144947/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%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%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%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


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 

15 29 Nov 20 
 
Samakal 
 
 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Husband  65 years Raped Father-in-
law 

Rural পুত্রিধূসে ধষ ষসের অডিস াসগ িৃদ্ধ 

রেপ্তার(েমোে, ২৯ নসিম্বর ২০২০  ) 

গাইিান্ধ্াে িুিেগঞ্জ উপরেলায় 

পুেিধূরক ধষ থরেে অবভরযারগ রিালায়মান 

আলী (৬৫) নারম এক িৃদ্ধরক রেপ্তাে 

করেরে পুবলশ। শবনিাে োরত্ উপরেলাে 

িি থানি ইউবনয়রন বনে িাবড় রর্রক ত্ারক 

রেপ্তাে কো হয়। বত্বন ওই োরমে আবমন 

উক্তিরনে রেরল।  

পুবলশ োনায়, দীঘ থবদন রর্রক বদনমেেু 

রেরলে অনুপবস্থবত্রত্ পুেিধূরক ধষ থে 

করে আিবেরলন রিালায়মান। শ্বশুরেে 

হুমবকে কােরে পুেিধূ বিষয়টট কাউরক 

োনানবন। অিরশরষ অত্যাচাে িইরত্ না 

রপরয় বিষয়টট পবেিারেে িদিযরদে োনান 

ওই নােী। পরে পবেিারেে িদিযরদে 

পোমরশ থ ওই গৃহিধূ র্ানায় মামলা কেরল 

পুবলশ শ্বশুেরক রেপ্তাে করে।  

স্থানীয় ইউবপ রচয়ােমযান মাহিুিুে েহমান 

োনান, বিষয়টট োনাে পে পুেিধূরক 

রেরক বনরয় এরি ত্াে কায থালরয় ক্তেজ্ঞািা 

কো হরল ধষ থরেে বিষয়টট অস্বীকাে 

করেবেরলন বত্বন। বকন্তু পরে আিাে র্ানায় 

মামলা করেরেন ওই নােী। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201144831/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201144831/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%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 

16 30 Nov 20 
 
Samakal 
 
 

29 Nov 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

Not 
available 

Raped Brother-
in-law 

Rural চােডর রিওোর েথা িসে শযাডেোসে 

িাোে ররসে ধষ ষে (েমোে, ২৯ 

নসিম্বর ২০২০  ) 

রপাশাক কােখানায় চাকবে রদওয়াে কর্া 

িরল োরমে িাবড় রর্রক শযাবলকারক 

বনরেে কারে এরন একই িািায় 

র্াকবেরলন এক িযক্তি। এই িুরযারগ ওই 

িযক্তি বত্নমাি ত্াে শযাবলকারক ধষ থে করে 

িরল অবভরযাগ উরেরে। বনয থাত্রনে বশকাে 

ত্রুেীে বলবখত্ অবভরযারগে পবেরপ্রবক্ষরত্ 

শবনিাে োরত্ গােীপুে মহানগরেে িািন 

এলাকায় অবভযান চাবলরয় আকিে 

আলীরক আটক করেরে ে যাি।  

ে যাি-১ এে গােীপুে কযারম্পে ইনচােথ 

আিদুল্লাহ আল মামুন োনান, । চাকবে 

রদওয়াে কর্া িরল োরমে িাবড় রর্রক বত্বন 

শযাবলকারক গােীপুরে বনরেে কারে বনরয় 

আরিন। এেপে আকিে স্বামী-স্ত্রী পবেচয় 

বদরয় িািা ভাড়া রনয়। 

বত্বন োনান, বত্ন মাি ধরে আকিে ত্ারক 

ধষ থে করে আিরে িরল অবভরযাগ করেন 

ওই ত্রুেী। শবনিাে োরত্ অবভযুি 

আকিে আলীরক আটক কোে পে ে যারিে 

কারে শযাবলকারক ধষ থরেে কর্া স্বীকাে 

করেরেন। এ ঘটনায় রোিিাে ওই নােী 

িািন র্ানায় আকিে আলীে বিরুরদ্ধ নােী 

ও বশশু বনয থাত্ন দমন আইরন একটট 

মামলা করেরেন। 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent


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 

17 29 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 
 
 

29 Nov 20 Police 
Case 

Male Landlord 42 years Not 
available 

Suicide Wife Rural স্ত্রীর ত্াোেনামা হাসত্ রপসে স্বামীর 

আত্মহত্যা!  কোহরর েণ্ঠ ২৯ নসিম্বর 

২০২০ ) 

িগুড়াে আদমদীবঘরত্ স্ত্রীে রদওয়া 

ত্ালাকনামা হারত্ রপরয় আিদুি িিুে 

ত্ালুকদাে (৪২) নারম এক স্বামী আত্মহত্যা 

করেরেন িরল োনা রগরে। েবিিাে রিলা 

১১টায় উপরেলাে শালোরম বনে শয়ন 

করক্ষ গলায় ফাাঁি বদরয় বত্বন আত্মহত্যা 

করেন। িিুে ওই োরমে ইিমাইল 

ত্ালুকদারেে রেরল। 

পুবলশ ও স্থানীয়ো োনান, আিদুি িিুে 

ত্ালুকদাে প্রিাি রর্রক বফরে আিাে পে 

রর্রক স্ত্রীে িারর্ পাবেিাবেক কলরহে িৃটে 

হয়। একপয থারয় পাাঁচ মাি আরগ ত্াে স্ত্রী 

রোে রিগম ত্ারক এিং বত্ন িন্তানরক 

রেরখ অনযে বিরয় করেন। এেপে গত্ 

৪/৫ বদন আরগ িিুেরক ত্ালাকনামা 

পাটেরয় রদয়। ত্ালাকনামা হারত্ রপরয় স্ত্রী 

ওপে অবভমান করে েবিিাে রিলা ১১টায় 

বনে শয়ন করক্ষ আত্মহত্যা করেন। 

আদমদীবঘ র্ানাে ভােপ্রাপ্ত কম থকত্থা (ওবি) 

োলাল উিীন োনান, প্রার্বমকভারি 

ধােো কো হরে ওই িযাক্তি স্ত্রীে ওপে 

অবভমান করে আত্মহত্যা করেরেন। এ 

ঘটনায় র্ানায় একটট অপমৃতু্য মামলা 

হরয়রে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/29/980703
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/29/980703


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 

18 28 Nov 20 
 
Ittefaq 

27 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Murdered Husband Rural মেমনডেিংসহ স্ত্রীসে শ্বােসরাধ েসর 

হত্যা, স্বামী পোত্ে কত্তহফফাে     

নসিম্বর ২০২০) 

ময়মনবিংহ নগেীে োমত্লা রমাড় 

এলাকায় এক গৃহিধূরক শ্বািরোধ করে 

হত্যাে অবভরযাগ উরেরে ত্াে স্বামীে 

বিরুরদ্ধ। স্থানীয়রদে িোত্ বদরয় ওবি 

বফরোে ত্ালুকদাে িরলন, ২০১৪ িারল 

ফুয়াদ রহারিরনে িারর্ একই এলাকাে 

মুনমুন মুনাে (২৫) বিরয় হয়। ত্ারদে চাে 

িেে িয়িী একটট রমরয় েরয়রে। বিরয়ে 

পে রর্রকই ত্ারদে মরধয বিবভন্ন বিষয় বনরয় 

িবনিনা হক্তেল না। ধােনা কো হরে এেই 

রেরে ফুয়াদ ত্াে স্ত্রীরক শ্বািরোধ করে 

হত্যাে পে লাশ ঝুবলরয় োখরত্ পারে।  

বনহরত্ে মামা ফারুক রহারিন িরলন, 

শুিিাে (২৭ নরভম্বে) োত্ িারড় ৯টাে 

বদরক ফুয়াদ ত্ারদেরক রমািাইল রফারন 

কল করে োনায় মুনা অিুস্থ ত্ারক 

হািপাত্ারল বনরত্ হরি। পরে মুনারক 

হািপাত্ারল রেরখ ফুয়াদ িটরক পরড়। 

বত্বন আরো িরলন, শ্বশুে িাবড়ে রলাকেন 

প্রায় িমরয়ই রযৌতু্রকে েনয মুনারক 

মােবপট কেরত্া। িংিাে রটকারনাে েনয 

োয়গা বিক্তি করেও ফুয়াদরক টাকা রদয়া 

হরয়রে। বকন্তু ফুয়াদ আমাে ভাবিরক রমরে 

গলায় েবশ লাবগরয় ফযারনে িারর্ ঝুবলরয় 

োখরি ত্া ভািনাে িাইরে বেল ত্ারদে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202520/%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%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://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202520/%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%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


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 

19 30 Nov 20 
 
Prothom Alo 

29 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 33 years Not 
available 

Murdered Step Son Urban োফরুসে েুডপসে ও পুডিসে নারীসে 

হত্যা কথমম আহরা ৩০ নসিম্বর ২০২০) 

োেধানীে কাফরুরল ইমাননগে িবমবত্ 

এলাকাে একটট ফ্ল্যাট রর্রক িীমা রিগম 

নারমে এক নােীে অবিদগ্ধ মৃত্রদহ উদ্ধাে 

কো হরয়রে। রোিিাে োরত্ ঢাকা 

রমবেরকল করলরেে মরগ থ ত্াাঁে মৃত্রদহ 

বনরয় আরি পুবলশ। বমেপুে বিভারগে 

উপকবমশনাে আ ি ম মাহত্ািউিীন 

প্রর্ম আরলারক িরলন, ত্াাঁরক কখন 

পুবড়রয় হত্যা কো হরয়রে, রি িম্পরকথ 

এখরনা ত্াাঁো বনক্তিত্ নন। ত্রি রোিিাে 

দুপুরেে পে মৃত্রদহটট উদ্ধাে হরয়রে। মৃত্ 

নােীে িৎরেরল ত্াাঁরক কুবপরয় ও আগুরন 

পুবড়রয় হত্যা করেরে িরল রকউ রকউ 

িরলরেন। ত্াাঁো  শাহোহান বশকদােরক 

ক্তেজ্ঞািািাদ কেরেন। 

ভিরনে বনোপত্তােক্ষী আেে আলী 

িাংিাবদকরদে িরলন, শাহোহান বশকদাে 

িকারলই িািা রর্রক রিবেরয় যান। রিলা 

১১টাে বদরক ত্াাঁে রেরল নাবহদ বশকদাে, 

এে বকেুক্ষে পে নাবহদ বশকদারেে স্ত্রীও 

রিে হরয় যান। 

স্থানীয় রলাকেরনে কাে রর্রক খিে রপরয় 

দুপুরেে বদরক পুবলশ ঘটনাস্থরল যায়। লাশ 

উদ্ধাে ও আলামত্ েরেে পে পুবলশ 

ফ্ল্যাটটট ত্ালািদ্ধ করে রেরখ রগরে। 
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Article 

Safe at home or scared at home?- Domestic violence, the silent pandemic (By Shaheen Anam, Daily Star, opinion, 6 Dec 2020) 

If one is asked, where do you feel most safe and secure?  The answer will invariably be "my home".  Unfortunately, that is not true for millions of 

women around the globe who suffer domestic violence at the hands of intimate partners every day of their lives, living in constant fear of being 

beaten, sexually or verbally abused. As per a WHO study, 35 percent women worldwide suffer physical or sexual intimate partner violence and 

as many as 38 percent of all murders of women are committed by their partners. One in every four women have suffered domestic abuse at least 

once in their lifetime. What more evidence is required  to prove WOMEN ARE NOT SAFE IN THEIR HOMES? The scenario in Bangladesh is 

no different. The BBS reported in a 2011 study that  87 percent women have suffered some form of domestic violence out of which 65 percent 

faced direct physical abuse. The number came down to 80 percent in the 2015 survey with physical violence at 49 percent, but the report 

nonetheless states  that on average almost two thirds (72.6 percent) of every-married woman in Bangladesh have experienced some form of partner 

violence in their lifetime. 

স হরি স টি েরহপাহরশনঃ েহরানায় সবহয়সবহেে আহবেহনর গ্ররেেষ  কোহরর েণ্ঠ ৫ ডিসেম্বর, ২০২০) 

স্ত্রী  ারাক্ষি স্ট্মাবাইল স্ট্িান সনহয় বযস্ত থাহকন। স্বামীর  হেে, স্ত্রী অনয কাহরা  হঙ্গ  ম্পহকয জসিহয়হেন। স্ট্ ই  হেে স্ট্থহকই স্ত্রীর স্ট্ি বুক স্ট্মহ োর স্ট্চক করহত 

স্ট্চহয়সেহলন। সকন্তু স্ত্রী তাহত রাক্তজ েনসন। এই সনহয় কথা-কাটাকাটটর স্ট্জর ধহর স্ট্শষ প যি স্বামী সিহিাহ যর আহবিন কহরহেন নগর  িংস্থায়। একইিাহব রাহত স্ট্িসর 

কহর বা ায় সিরহল স্ত্রী তরকাসর গরম কহর স্ট্িন না—এই অসিহ াহগ স্ত্রীহক সিহিা য সিহত স্ট্চহয়হেন একজন। এমন স্ট্োটখাহটা অসিহ াহগ সবহয়সবহেহির আহবিন 

বািহে স হলট স টট করহপাহরশহন ( স স ক)। 

স স ক  ূহে জানা স্ট্গহে, স হলট নগহর চলসত বের সবহয়সবহেহির আহবিন আশঙ্কাজনক োহর স্ট্বহিহে। ১১ মাহ   িংখযাটট িা োঁসিহয়হে িুই োজার ৩৫৫,  া গত সতন 

বেহরর স্ট্মাট আহবিহনর সতন গুহির স্ট্বসশ। আর গত বেহরর তুলনায় আট গুি স্ট্বসশ। এর মহধয গত জনু মাহ  এক সিহন ১৫৭টট সবহয়সবহেহির আহবিন পহিহে। 

আহবিনকারীহির মহধয বি অিংশই আবার নারী। এর মহধয  ব যহশষ নহিম্বর মাহ  পৃথক শুনাসন স্ট্শহষ িুটট সবহয়সবহেি কা যকর েহয়হে। এ সনহয় চলসত বের ২১টট 

সবহয়সবহেি কা যকর করা েহয়হে। 

স স হক জমা েওয়া আহবিনগুহলা সবহেষি কহর স্ট্িখা স্ট্গহে, আহবিনকারীহির বি অিংশই ৩০ স্ট্থহক ৪০ বের বয় ী। উচ্চসবি ও উচ্চমধযসবিহির  িংখযা স্ট্বসশ। 

সনম্নমধযসবি ও সনম্নসবি স্ট্শ্রসির িম্পসতহির আহবিহনর  িংখযা কম। আহবিনকারীহির মহধয ২০ স্ট্থহক ৩০ বের বয় ী িম্পসতহির স্ট্ক্ষহে স্ট্িখা স্ট্গহে, স্ট্বসশর িাগই 

স্ট্প্রম কহর সবহয় কহরসেহলন। পরবতী  মহয় স্বাবলম্বী েহত পাহরনসন। অনযসিহক পসরবারও সবহয় স্ট্মহন স্ট্নয়সন।  িং ার চলহে না। একসিহক আসথ যক টানাপহিন, 

অনযসিহক পসরবাহরর চাপ। স্ট্শহষ বাধয েহয় সবহয়সবহেিহক  মাধান সেহ হব স্ট্িখহেন এই বয় ীরা। 

আবার ৩০ স্ট্থহক ৪০ বের বয় ী িম্পসতহির সবহয়সবহেহির কারি সিন্ন। তা োঁহির স্ট্ক্ষহে পাসরবাসরক কলে, পরস্পরহক  ময় না স্ট্িওয়া, অসবশ্বা - হেে, পরকীয়া, স্বামী 

বা স্ত্রী প্রবাহ  থাকা, স্মাটযহিাহনর প্রসত অসতসরক্ত আ ক্তক্ত, মািকা ক্তক্ত, শারীসরক অক্ষমতা,  িান না েওয়া, শারীসরক ও মানস ক অতযাচার, পরস্পহরর প্রসত আগ্রে 

োসরহয় স্ট্িলা ও বযক্তক্তহের  িংঘাত অনযতম। 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/safe-home-or-scared-home-2006453
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/05/982502
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1 5 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

30 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 11 
years 

33 yers Attempt 
rape 

Neighbor Rural োত্রীহে ধষ ষেহেষ্টার অসিহ াহগ 

সবেযারহয়র ননশথেরী গ্রেপ্তার  কথমম 

আহরা  ৫ ডিসেম্বর, ২০২০) 

গাইবান্ধ্া শেহর চতুথ য স্ট্শ্রসির এক 

োেীহক ধষ যিহচষ্টার অসিহ াগ পাওয়া 

স্ট্গহে। এই ঘটনায় লাবিয কুমার মেি 

 (৩৩) নাহমর এক বযক্তক্তহক স্ট্গ্রপ্তার 

কহরহে পুসলশ। পুসলশ জাসনহয়হে, লাবিয 

কুমারহক প্রায়ই সতসন োেীহির স্ট্িহক 

স্ট্ ৌন েয়রাসন করহতন।গত স্ট্ ামবার 

 ন্ধ্যায় পরীক্ষার প্রশ্ন স্ট্নওয়ার জনয ওই 

োেীহক সবিযালহয় িাহকন তনশপ্রেরী 

লাবিয মেি। পহর সবিযালহয়র একটট 

কহক্ষ সনহয় ধষ যহির স্ট্চষ্টা কহরন। ঘটনার 

পর ওই োেী সবষয়টট তার অসিিাবকহক 

জানায়। এ ঘটনায় োেীর মা বািী েহয় 

 ির থানায় গত শুক্রবার রাহত 

ধষ যিহচষ্টার অসিহ াহগ মামলা কহরন। 
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2 5 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

1 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager-
Disability 

person 

Not 
availab
le 

17 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ধষ ষেহেষ্টার অসিহ াগ, সবোর োত্তহত্ 

গ্রগহর মাহে মারধর কথমম আহরা  ৫ 

ডিসেম্বর, ২০২০) 

বসরশাহলর স্ট্গৌরনিী উপহজলায় গত 

মঙ্গলবার সকহশাহরর সবরুহদ্ধ 

বাকপ্রসতবন্ধ্ী সকহশারীহক ধষ যহির স্ট্চষ্টার 

অসিহ াগ পাওয়া স্ট্গহে। এর সবচার 

চাইহত স্ট্গহল স্ট্মহয়টটর মাহক সপটটহয় 

জখম করা েয়।  এজাোর  ূহে জানা 

 ায়, স্ট্মহয়টটহক ওই সকহশার অহনক সিন 

ধহর কুপ্রস্তাব সিহয় আ সেল। এহত 

স্ট্মহয়টট  ািা স্ট্িয়সন। মঙ্গলবার  ন্ধ্যায় 

স্ট্মহয়টট বাসির পাহশ গিীর নলকূহপ 

পাসন সনহত  ায়। স্ট্িরার পহথ স্ট্মহয়টটহক 

স্ট্জার কহর পাহশর বাগাহন সনহয় ওই 

সকহশার ধষ যহির স্ট্চষ্টা কহর। এ  ময় 

ধস্তাধক্তস্ত ও কান্নার শব্দ স্ট্পহয় কহয়কজন 

এসগহয় স্ট্গহল ওই সকহশার পাসলহয়  ায়। 

পহর আসম ওই স্ট্েহলর বাসিহত তার মা-

বাবার কাহে সবচার িাসব কসর। এ  ময় 

তার বাবা-মা আমাহক লাটেহপটা কহর 

জখম কহর। স্ট্গৌরনিী মহিল থানার 

পসরিশ যক (তিি) বহলন, ওই সকহশারহক 

স্ট্গ্রপ্তার কহর আজ আিালহত পাোহনা 

েয়। আিালত তাহক সকহশার উন্নয়ন 

স্ট্কহে পাটেহয়হেন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0
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3 5 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Nov 20 Police 
Case 

Female Child Not 
availab
le 

40 years Attempt 
to rape 

Neighbor  Rural গ্রেহে সনহয় সশশুহে ধষ ষেহেষ্টা, গ্রেপ্তার 

১ কথমম আহরা  ৫ ডিসেম্বর, ২০২০) 

বগুিার ধুনট উপহজলায় সনজ ঘহর 

স্ট্িহক সনহয় স্ট্মহয়সশশুহক ধষ যিহচষ্টার 

অসিহ াগ পাওয়া স্ট্গহে। স্ট্গ্রপ্তার ওই 

বযক্তক্তর নাম ইউনু  আলী (৪০)। পুসলশ 

জানায়, গত ১১ নহিম্বর সবহকল পা োঁচটার 

সিহক বাসির পাহশর স্ট্িাকান স্ট্থহক 

স গাহরট সকহন এহন স্ট্িওয়ার কথা বহল 

সশশুটটহক সনহজর ঘহর স্ট্িহক সনহয়  ান 

ইউনু  আলী। পহর সশশুটটহক ধষ যহির 

স্ট্চষ্টা কহরন সতসন। এ  ময় সশশুটটর 

সচৎকাহর বাসির স্ট্লাকজন ঘটনাস্থহল 

স্ট্পৌৌঁহে তাহক উদ্ধার কহর। পহর উিয় 

পসরবাহরর স্ট্লাকজন সবষয়টট সনহয় 

কহয়ক িিা  াসল  কহর  মহঝাতার 

স্ট্চষ্টা কহরন। সকন্তু স্ট্কাহনা মীমািং া 

েয়সন। এসিহক সশশুটটর বাবা বািী েহয় 

ধষ যিহচষ্টার অসিহ াহগ ইউনু  আলীর 

নাহম গতকাল মামলা কহরন। স্ট্ ই 

মামলা তা োঁহক স্ট্গ্রপ্তার স্ট্িখাহনা েহয়হে। 

স্ট্মহয়সশশুটটর জবানবক্তে স্ট্রকহিযর জনয 

আজ শসনবার িুপুহর বগুিা আিালহত 

পাোহনা েহয়হে। 

4 4 Dec 20 
 

 Police 
Case 

Female Student 10 
years 

19 years Sexual 
Harassme
nt 

Teacher Rural উল্লাপািায় সশশুসশক্ষামীহে গ্র ৌন 

সনপীিহনর অসিহ াহগ মাদ্রা াসশক্ষে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%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%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%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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Prothom 
Alo 

গ্রেপ্তার  কথমম আহরা    ডিসেম্বর, 

২০২০) 

স রাজগহের উোপািা উপহজলায় এক 

সশশু সশক্ষাথীহক স্ট্ ৌন সনপীিহনর 

অসিহ াহগ এক মাদ্রা াসশক্ষকহক 

গিসপটুসন সিহয় পুসলহশ স্ট্ াপিয কহরহেন 

অসিিাবহকরা। পুসলশ  ূহে জানা  ায়, 

সশক্ষক মাওলানা স্ট্বোল স্ট্োহ ন (১৯) 

স্ট্বশ সকেুসিন ধহর তৃতীয় স্ট্শ্রসির 

 (নাহজরা শাখা) এক আবাস ক 

সশক্ষাথীহক স্ট্ ৌন সনপীিন কহর 

আ সেহলন।  সনপীিহনর সশকার ওই 

সশক্ষাথী আজ  কাহল স্ট্কৌশহল মাদ্রা া 

স্ট্থহক পাসলহয় বাসিহত সগহয় তার 

পসরবারহক সবষয়টট জানায়। িুপুহর ওই 

সশক্ষাথীর পসরবাহরর স্ট্লাকজন মাদ্রা ায় 

সগহয় ওই সশক্ষকহক আটক কহর 

গিসপটুসন সিহয় পুসলহশ খবর স্ট্িন। খবর 

স্ট্পহয় পুসলশ ঘটনাস্থল স্ট্থহক ওই 

মাদ্রা াসশক্ষকহক আটক কহর প্রাথসমক 

সচসকৎ া সিহয় থানায় সনহয় আহ । 

Two sent to jail for rape (Daily Star, 4 

Dec 2020) 

5 4 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 

16 July 20 Police 
Case 

Female Student 14 
years 

35 years  Gang 
Raped 

Neighbor Rural ধুনহি সু্করোত্রীহে অপেরে েহর গ্রেি 

মা  ধহর ধষ ষে, গ্রেপ্তার    কোহরর েণ্ঠ  

  ডিসেম্বর, ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%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.thedailystar.net/backpage/news/two-sent-jail-rape-2005433
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/04/982261
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/04/982261
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বগুিার ধুনট উপহজলার স্ট্গাপালনগর 

ইউসনয়হনর সু্কলোেীহক অপেরহির পর 

প্রায় স্ট্িি মা  ধহর আটক স্ট্রহখ  িংঘবদ্ধ 

ধষ যহির অসিহ াহগ করা মামলার 

এজাোর িুক্ত িুই আ াসমহক স্ট্গ্রপ্তার 

কহরহে পুসলশ। স্ট্গ্রপ্তারকৃতরা েহলন- 

আব্দলু মান্নান (৪০) ও  াথী খাতুন 

 (৩))।   মামলা  ূহে জানা স্ট্গহে,  প্তম 

স্ট্শ্রসির োেী। ওই সু্কলোেীহক একই 

গ্রাহমর মা ুি রানা (৩৫) ১) জলুাই 

গ্রাহমর রাস্তা স্ট্থহক অপেরি কহরন। 

সু্কলোেী ওই সিন  কাহল বাসি স্ট্থহক 

পাশ্ব যবতী কুনকইনা গ্রাহম নানার বাসি 

 াওয়ার উহেহশ স্ট্বর েহয়সেল।  গত ২৫ 

স্ট্ হেম্বর ওই সু্কলোেীহক স রাজগহের 

চাোইহকানা বাজার এলাকা স্ট্থহক উদ্ধার 

কহরহেন তার স্বজনরা। উদ্ধাহরর পর ওই 

সকহশারীর িাক্তাসর পরীক্ষায় ধষ যহির 

প্রমাি সমহলহে। মামলার বািী ওই 

সু্কলোেীর মা জানান, আ াসমহির 

স্ট্গ্রপ্তার ও বািীহক  েহ াসগতা করহত 

স্ট্কাহনা িূসমকা রাহখনসন মামলার 

তিিকারী কম যকতযা আে ানুল েক।  

6 4 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

22 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

19 years Raped Neighbor Rural গ্রগৌরনেীহত্ সু্করোত্রীহে ধষ ষহের 

অসিহ াগ, গ্রেপ্তার ১ কথমম আহরা    

ডিসেম্বর, ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%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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বসরশাহলর স্ট্গৌরনিীহত নবম স্ট্শ্রসির এক 

োেীহক ধষ যহির অসিহ াহগ তানিীর 

ই লাম  রিার (১৯) নাহমর এক 

 ুবকহক স্ট্গ্রপ্তার কহরহে পুসলশ। 

এজাোর  ূহে জানা স্ট্গহে, ধষ যহির 

সশকার সকহশারী  একই থানার পাশ্ব যবতী 

গ্রাহমর বখাহট স্ট্েহল তানিীর ই লাম 

 রিার িীঘ যসিন  াবৎ তাহক উিযক্ত কহর 

আ সেহলন। এর পসরহপ্রসক্ষহত িুই মা  

আহগ তা োঁহির মহধয স্ট্প্রহমর  ম্পকয গহি 

ওহে। গত ২২ নহিম্বর  ন্ধ্যা স্ট্পৌহন 

 াতটার সিহক তানিীর ওই সু্কলোেীহক 

লক্ষ্মিকাটে গ্রাহম এক সনকটাত্মীহয়র 

বাসিহত স্ট্বিাহত সনহয়  ান। স্ট্ খাহন 

রাহত তানিীর সকহশারীহক ধষ যি কহর 

অ ুস্থ অবস্থায় স্ট্িহল স্ট্রহখ পাসলহয়  ান। 

পহর বাসিহত খবর সিহল তা োঁরা 

সু্কলোেীহক উদ্ধার কহর স্ট্গাপহন 

সচসকৎ া স্ট্িন। স্ট্গৌরনিী মহিল থানার 

িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওস ) বহলন, এ 

ঘটনায় সকহশারীর মা বািী েহয় তানিীর 

ই লাম  রিারহক আ াসম কহর আজ 

থানায় একটট মামলা কহরহেন।  

7 3 Dec 20 
 
Samakal 

2 Dec 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availab
le 

Not 
availale 

Raped Neighbor Rural মাদ্রা াোত্রীহে ধষ ষহের অসিহ াহগ 

মামরা  ক মোর  ৩ ডিসেম্বর, ২০২০) 

চরিযা হনর স্ট্প্রহমর িাোঁহি স্ট্িহল এক 

মাদ্রা া োেীহক ধষ যহির অসিহ াগ 

উহেহে স্ট্মা. মঞ্জ ুনাহমর এক  ুবহকর 

https://samakal.com/whole-country/article/201245253/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201245253/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 

Newspa per 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegatio

n by 

Area News Headlines & Short Summary 

সবরুহদ্ধ। ধষ যহির সশকার ওই োেী বািী 

েহয় বৃেস্পসতবার  কাহল চরিযা ন 

থানায় মামলা িাহয়র কহরন। পুসলশ ও 

সিসটম জানায়, মািরা ায়  াওয়া আ ার 

পহথ প্রসতহবশী মঞ্জরু  াহথ সতন বের 

আহগ ওই মাদ্রা াোেীর স্ট্প্রহমর  ম্পকয 

গহি ওহে। পসরবাহরর স্ট্লাকজহনর 

অহগাচহর মঞ্জ ুপ্রায়ই এই স্ট্মহয়টটর 

বাসিহত  াওয়া আ া করহতন। এর মহধয 

িু’জহনর মহধয শারীসরক  ম্পকয গহি 

ওহে। বুধবার রাহত অসি ুক্ত মঞ্জ ু

সবহয়র বযাপাহর স্ট্মহয়র অসিিাবকহির 

 াহথ কথা বলার অজেুাহত ওই োেীর 

বাসিহত  ায়। ওই  ময় তরুিীর অ ুস্থ মা 

োিা বাসিহত স্ট্কউ সেল না। এ  ময় 

মঞ্জ ুস্ট্মহয়টটহক শারীসরক  ম্পহকযর 

প্রস্তাব সিহল স্ট্  অস্বীকৃসত জানায়। পহর 

মঞ্জ ুস্ট্মহয়টটহক রান্না ঘহর স্ট্জারপূব যক 

ধষ যি কহরন। এ ময় স্ট্মহয়টটর সচৎকাহর 

স্ট্লাকজন েুহট আ হল মঞ্জ ুপাসলহয় 

 ায়।   

চরিযা ন থানার অসি ার ইনচাজয 

 (ওস ) জানান, আ াসমহক স্ট্গ্রপ্তাহরর 

স্ট্চষ্টা চলহে। 

8 3 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

30 Nov 20 Police 
Case 

Femae Student 14 
years 

25 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural োত্হে সু্করোত্রীহে ধষ ষেহেষ্টা, 

অসি ুক্ত  বুে পরাত্ে  কোহরর েণ্ঠ 

৩ ডিসেম্বর, ২০২০) 

 ুনামগহের োতহক (১৪) বের বয় ী 

এক সু্কলোেী ধষ যি স্ট্চষ্টার অসিহ াহগ 

স্ট্মা. জাকাসরয়া (২৫) নাহমর একজহনর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/03/981959
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/03/981959
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সবরুহদ্ধ থানায় মামলা িাহয়র করা 

েহয়হে। 

মামলা  ূহে জানা  ায়, গত স্ট্ ামবার 

 কাহল সিকটটম তার বাসির পাহশর 

পুকুহর কাপি স্ট্ধায়ার জনয  ায়। 

আশপাহশ মানুষজন না থাকায় 

জাকাসরয়া তাহক মুহখ গামো সিহয় স্ট্বোঁহধ 

পাহশর স্ট্ঝাহপ সনহয় ধষ যহির স্ট্চষ্টা কহর। 

পরবতীহত তার সচৎকার শুহন স্ট্লাকজন 

আ হল ওই লম্পট পাসলহয়  ায়। এ োিা 

অসি ুক্ত জাকাসরয়া প্রায়ই তাহক উিযক্ত 

কহর আ সেল বহল সিকটটম জানায়। 

মামলার  তযতা স্বীকার কহর আ াসমহক 

স্ট্গ্রপ্তাহরর স্ট্চষ্টা অবযােত রহয়হে বহল 

জাসনহয়হেন োতক থানার ওস  স্ট্মাোম্মি 

নাক্তজম উক্তেন। 

 

9 3 Dec 20 
 
Ittefaq 

28 Nov 20 Police 
Case 

Female Domestic 
helper 

12 
years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Employer Urban েুসরর অসিহ াহগ সশশু গেৃেমীর 

গ্রগাপনাঙ্গ ে  ারা শরীহর েযাাঁো 

 কত্তহফফাে  ৩ ডিসেম্বর, ২০২০) 

রিংপুহরর আিশ যপািা এলাকায় টাকা 

চুসরর অসিহ াহগ সশশু গৃেকমীর 

স্ট্গাপনাঙ্গ ে শরীহরর সবসিন্ন স্থাহন েযা োঁকা 

স্ট্িওয়ার অসিহ াগ উহেহে িি 

সচসকত্ ক িম্পসতর সবরুহদ্ধ। সশশুটটর 

অবস্থা আশঙ্কাজনক েওয়ায় এলাকাবা ী 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/203630/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/203630/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE
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৯৯৯ নম্বহর স্ট্িান কহর পুসলশহক 

জানাহল পুসলশ এহ  তাহক উদ্ধার কহর 

উপহজলা স্বাস্থযহকহে িসতয কহর স্ট্িয়। 

জানা স্ট্গহে, সিকু্ষক মৃত বাহেি আলী 

িসকহরর স্ট্মহয় আোঁসখমসি (১২)। 

আোঁসখমসির মা সশসরনা খাতুন জানান, গত 

২৮ নহিম্বর িাসলম চে রায় আমাহক ঐ 

িম্পসতর বা ায় সনহয়  ায়। স্ট্ খাহন 

স্ট্গহল তারা জানায়, আমার স্ট্মহয় নাসক 

টাকা চুসর কহরহে। তাই তারা তাহক আর 

বা ায় রাখহব না। ওখাহনই আমার স্ট্মহয় 

বহল, স্ট্  টাকা চুসর কহরসন। তবু বাসির 

স্ট্লাকজন তাহক শারীসরক সন যাতন ও 

স্ট্গাপনাহঙ্গ গরম েযা োঁকা স্ট্িয়। এ অবস্থায় 

ঐ িি সচসকত্ ক ৩০০ টাকার একটট 

 ািা স্ট্যাহম্প আমার স্বাক্ষর সনহয় 

স্ট্মহয়হক আমার োহত তুহল স্ট্িয়।  

10 3 Dec 20 
 
Samakal 

28 Nov 20 News 
Report 

Male Student 13 
years 

13 years Murdered Neighbor Rural সশশু সশক্ষামীহে সপটিহয় মারর 

 েপাঠীরা  ক মোর  ৩ ডিসেম্বর, 

২০২০) 

স্ট্বহে ব াহক স্ট্কে কহর স্ট্বলাবহত শুি 

সময়া নাহম এক সশক্ষাথীহক সপটটহয় েতযা 

কহরহে  েপােীরা।   জানা  ায়, গত 

শসনবার সশক্ষাথীহির অযা াইনহমন্ট জমা 

স্ট্িওয়ার  ময় স্ট্বহে ব া সনহয় কথা 

কাটাকাটট েয় একই ক্লাহ র জাহেি 

ো ান সরিাত ও সরিাত প্রধান নাহম িুই 

https://samakal.com/whole-country/article/201245288/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201245288/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE
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সশক্ষাথীর। কথা কাটাকাটটর একপ যাহয় 

জাহেি ও সরিাত ে কহয়ক সশক্ষাথী 

শুিহক সপটটহয় আেত কহর। এ  ময় 

তারা শুি'র গলা টটহপ ধহর ও তার মাথা 

স্ট্িয়াহল আঘাত কহর। পহর উপ ু যপসর 

সকল-ঘুস  স্ট্মহর তারা বাসি চহল  ায়। 

শুি সবিযালহয়র প্রধান সশক্ষহকর কাহে 

নাসলশ সিহয় বাসিহত চহল  ায়। রাহত 

শুির শরীহর অ েয  ন্ত্রিা অনুিব 

করহল অসিিাবকরা প্রথহম গ্রাময 

কসবরাজ ও পহর অবস্থার আরও অবনসত 

েহল বুধবার ঢাকা স্ট্মসিহকল কহলজ 

ো পাতাহল সচসকৎ ার জনয সনহয়  ায়। 

বুধবার রাত  াহি ১০টার সিহক 

সচসকৎ াধীন অবস্থায় শুি মারা  ায়। 

11 2 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

30 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

Not 
available 

Raped Neighbor Urban সু্করোত্রী ধষ ষহের অসিহ াগ, মা-

গ্রমহয়হে েুসপহয় জখম কথমম আহরা  

  ডিসেম্বর, ২০২০) 

গাজীপুহরর কাসলয়াককর উপহজলায় 

সবহয়র কথা বহল সু্কলোেীহক ধষ যহির 

অসিহ াগ পাওয়া স্ট্গহে। পহর ওই োেী 

সবহয়র িাসবহত মাহক সনহয় অসি ুক্ত 

স্ট্েহলর বাসিহত  ায়। এ  ময় মা–

স্ট্মহয়হক মারধর এবিং কুসপহয় জখম করা 

েহয়হে।  পুসলশ জানায়, জাসমল মৃধা 

নাহমর এক তরুহির  হঙ্গ নবম স্ট্শ্রসির 

ওই োেীর স্ট্প্রহমর  ম্পকয সেল। স্ট্ ই 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE
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 ম্পহকযর  ূে ধহর সবহয়র কথা বহল গত 

স্ট্ ামবার স্ট্মহয়টটহক স্ট্িহক সনহয় জাসমল 

ধষ যি কহরহেন বহল অসিহ াহগ বলা েয়। 

মঙ্গলবার সবহয়র িাসবহত স্ট্মহয়টট তা োঁর 

মাহক সনহয় জাসমহলর বাসিহত  ান। এ 

 ময় জাসমহলর মা–বাবা ও চাচা-চাসচ 

তা োঁহির অকথয িাষায় গাসলগালাজ 

কহরন। একপ যাহয় তা োঁহির মারধর ও বটট 

সিহয় কুসপহয় জখম করা েহয়হে।  

কাসলয়াককর থানার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

 (ওস ) মহনায়ার স্ট্োহ ন স্ট্চৌধুরী বহলন, এ 

ঘটনায় স্ট্মহয়টটর মা থানায় ধষ যি মামলা 

কহরহেন। আ াসমহির স্ট্গ্রপ্তাহরর স্ট্চষ্টা 

চলহে। 

12 2 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

29 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 10 
years 

55 years Raped Teacher Rural খুরনায় মাদ্রা াোত্রীহে ধষ ষহের 

অসিহ াগ,  ুপার গ্রেপ্তার কথমম 

আহরা    ডিসেম্বর, ২০২০) 

খুলনার পাইকগাোয় চতুথ য স্ট্শ্রসির 

মাদ্রা াোেীহক (১০) ধষ যহির অসিহ াগ 

পাওয়া স্ট্গহে। এ ঘটনায় গতকাল 

মঙ্গলবার সিবাগত গিীর রাহত মাদ্রা ার 

 ুপার স্ট্মা. োসববুর রেমানহক (৫৫) 

স্ট্গ্রপ্তার কহরহে থানা-পুসলশ।  

সশশুটটর মা ইটিাটায় কাজ কহরন। তার 

বাবা স্ট্নই। এ জনয স্ট্  নাসনর কাহে স্ট্থহক 

পিাহশানা কহর। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%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%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%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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এ ঘটনা েওয়া মামলার এজাোর  ূহে 

জানা  ায়, খুলনার কয়রা উপহজলার 

বাস ো স্ট্মা. োসববুর রেমান পাইকগাো 

উপহজলার ওই মাদ্রা ায়  ুপার সেহ হব 

প্রায় স্ট্িি বের ধহর চাকসর করহেন। 

কহরানার কারহি বতযমাহন মাদ্রা া বন্ধ্ 

রহয়হে। সকন্তু সতসন প্রসত স্ট্রাববার 

সশক্ষাথীহির পরীক্ষা সনহয় থাহকন। গত 

স্ট্রাববারও িুক্তহিাগী োেী ে সশক্ষাথীরা 

পরীক্ষা সিহয়হে। পরসিন স্ট্ ামবার স্ট্িার 

েয়টার সিহক মাদ্রা ার পাহশ ওই োেীর 

বাসিহত  ান  ুপার এবিং সশক্ষাথীর 

নাসনহক সশশুটটহক মাদ্রা ায় পিহত 

পাোহত বহল চহল  ান। 

 

13 2 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

1 Dec 20 
 

Police 
Case 

Female Student 14 
years 

18 years Raped Neighbor Rural সিসেও েসিহয় গ্রেওয়ার িয় গ্রেসখহয় 

সু্করোত্রীহে ধষ ষে  কথমম আহরা    

ডিসেম্বর, ২০২০) 

স রাজগহের শােজািপুর উপহজলায় 

সু্কলোেীহক (১৪) ধষ যহির অসিহ াগ 

পাওয়া স্ট্গহে। ধষ যহির সিসিও করার পর 

তা েসিহয় স্ট্িওয়ার িয় স্ট্িসখহয় 

স্ট্মহয়টটহক সতনজন সমহল ধষ যি কহর 

আ সেল বহল অসিহ াহগ বলা েয়। 

পুসলশ  ূে জানায়, এক মাহ  আহগ 

একসিন ওই োেী সবিযালহয়  াক্তেল। 

ইউ ুি আলী (১৮) নাহমর এক তরুি ও 

তা োঁর িুই  েহ াগী তাহক তুহল সনহয়  ান। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%9B%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%9B%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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পহর এক সকহশাহরর বাসিহত সতনজন 

সমহল তাহক ধষ যি কহরন। ধষ যহির সিসিও 

ইউ ুি আলীর স্ট্মাবাইল স্ট্িাহন ধারি 

করা েয়। এরপর স্ট্থহক স্ট্ ই সিসিওটট 

স্ট্ি বুহক েসিহয় স্ট্িওয়ার িয় স্ট্িসখহয় 

সতনজন সমহল ওই োেীহক ধষ যি কহর 

আ সেহলন। মঙ্গলবার রাত ৯টার সিহক 

ওই সতনজন স্ট্মহয়টটহক স্ট্ির ধষ যহির 

স্ট্চষ্টা কহরন। স্ট্মহয়টটর সচৎকাহর 

আশপাহশর স্ট্লাকজন েুহট এহ  ইউ ুি 

আলীহক আটক কহরন। এ  ময় অপর 

িুই সকহশার পাসলহয়  ায়। আজ বুধবার 

ইউ ুিহক পুসলহশ স্ট্ াপিয করা েয়।  

14 2 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

22 years Raped Neighbor Rural েট্টোহম সশশু ধষ ষহের মামরায় ত্রুে 

গ্রেপ্তার কথমম আহরা    ডিসেম্বর, 

২০২০) 

চট্টগ্রাহমর বা োঁশখালীহত ষষ্ঠ স্ট্শ্রসির এক 

সশশু সশক্ষাথীহক (১২) ধষ যহির 

অসিহ াহগ পুসলশ স্ট্মাোম্মি রুহবল (২২) 

নাহমর এক তরুিহক গতকাল মঙ্গলবার 

রাহত স্ট্গ্রপ্তার কহরহে। মামলার এজাোর 

 ূহে জানা স্ট্গহে, গত ৯ অহটাবর 

সশশুটটর মা সশশুর নাসনর অ ুস্থতার 

কারহি চট্টগ্রাম স্ট্মসিহকল কহলজ 

ো পাতাহল  ান। ওই রাহত বাসিহত 

সশশুটটহক একা স্ট্পহয় রুহবল তাহক ধষ যি 

কহরন। পহর সশশুর মা বাসিহত সিহর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ঘটনাটট জানহত পাহরন। সতসন সবষয়টট 

স্থানীয় স্ট্চয়ারমযানহক জানান। সশশুটট 

অ ুস্থ েহয় পিহল গত ২৮ নহিম্বর 

তাহক চট্টগ্রাম স্ট্মসিহকল কহলজ 

ো পাতাহলর ওস স হত িসতয করা েয়। এ 

ঘটনায় গতকাল সশশুটটর মা বািী েহয় 

থানায় মামলা করহল পুসলশ রাহতই 

স্ট্মাোম্মি রুহবলহক স্ট্গ্রপ্তার কহর। 

বা োঁশখালী থানার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওস ) 

বহলন, ো পাতাহল ওস স  প্রসতহবিহনর 

পসরহপ্রসক্ষহত থানায় নারী ও সশশু 

সন যাতন িমন আইহন মামলা েহয়হে। 

15 2 Dec 20 
 
ProthomAlo 

18 Nov 20 Police 
Case 

Female 
   
 

Male 
   
  Male 

     Child 
 

 
    Child 

 
Child 

Not 
availab
le 

35 years Murdered 
 
 
 
Attempt 
tp murder 

Mother 
 
 
 
Mother 

Rural 
 
 
 

Rural 

 ম্পহেষ জসিহয় ৩  রানহে সবষ 

গ্রেওয়ার েমা স্বীোর মাহয়র কথমম 

আহরা    ডিসেম্বর, ২০২০) 

পসরকল্পনা সেল সতন  িানহক সবষ 

প্রহয়াগ কহর েতযার পর স্ট্প্রসমহকর  হঙ্গ 

নতুন জীবন শুরু করহবন িাসেমা খাতুন 

 (৩৫)। স্ট্ ই পসরকল্পনা অনু ায়ী জহু র 

 হঙ্গ সবষ সমসশহয় সতন সশশু িানহক 

খাওয়ান সতসন। এহত িুই  িান স্ট্বোঁহচ  ায়, 

তহব এক  িানহক বা োঁচাহনা  ায়সন। 

িাসেমা গতকাল মঙ্গলবার রাহত 

েসবগহের স সনয়র জসুিসশয়াল 

মযাক্তজহরট স্ট্তৌসেিুল ই লাহমর 

আিালহত ১)৪ ধারায় স্বীকাহরাক্তক্তমূলক 

জবানবক্তেহত এ ব কথা বহলহেন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9C%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9C%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
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িাসেমা খাতুহনর  হঙ্গ আক্তার সময়া 

নাহমর একজহনর পরকীয়া চলসেল। 

একপ যাহয় তা োঁরা ঘর বা োঁধার স্বপ্ন স্ট্িহখন। 

সকন্তু এহত বাধা েহয় িা োঁিায় িাসেমার 

সতন  িান। িাসেমার পসরকল্পনা সেল 

সতন  িানহক েতযার পর স্বামীহক 

তালাক সিহয় আক্তার সময়ার  হঙ্গ নতুন 

জীবন শুরু করহবন। পহর আিালহতর 

সনহিযহশ তা োঁহক েসবগে স্ট্জলা কারাগাহর 

পাোহনা েয়। ঘটনার পর স্ট্থহক অপর 

অসি ুক্ত আক্তার সময়া পলাতক। 

16 3 Dec 20 
 
Ittefaq 

27 – 28 
Nov 20 

Police 
Case 

Female 
 
 

Female 
 
Female 

Child 
 
 

Child 
 

Child 
 
 
 

Not 
availab
le 

62 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural ৩ সশশুহে গ্র ৌন সনপীিহনর অসিহ াহগ 

বৃহের সবরুহে মামরা  কত্তহফফাে  ৩ 

ডিসেম্বর, ২০২০) 

কুসমোর মুরািনগহর ৩ সশশুহক স্ট্ ৌন 

সনপীিহনর অসিহ াহগ এক বৃদ্ধ 

স্ট্মাশাররি স্ট্চৌধুরী ()২ র সবরুহদ্ধ থানায় 

মামলা িাহয়র করা েহয়হে। মামলার 

এজোর  ূহে জানা স্ট্গহে, কুসমো 

স্ট্জলার মুরািনগর উপহজলার কামাো 

গ্রাহমর স্ট্চৌধুরী বাসির স্ট্মাশাররি স্ট্চৌধুরী 

গত ২৭, ২৮ ও ২৯ নহিম্বর তার 

প্রসতহবশী ৩ সশশু কনযাহক প্রহলািন 

স্ট্িসখহয় তার ঘহর সনহয় স্ট্ ৌন সনপীিন 

চালায়। গত ২৯ নহিম্বর সনপীিহনর 

সশকার এক সশশু বাসি সগহয় তার মাহক 

সবষয়টট জানায়। পহর অপর িুই সশশুও 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/203595/%E0%A7%A9-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/203595/%E0%A7%A9-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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সবষয়টট সনজ সনজ পসরবারহক অবসেত 

কহর। এ খবর এলাকায় জানাজাসন েহল 

স্থানীয়হির মাহঝ স্ট্ক্ষাি েসিহয় পহি। 

রাহত মুরািনগর থানার ওস   াহিকুর 

রেমান বহলন, স্ট্ ৌন সনপীিহনর ঘটনায় 

িুক্তহিাগী একটট পসরবার স্ট্মাশারি 

স্ট্চৌধুরীহক আ াসম কহর থানায় মামলা 

িাহয়র কহরহেন। পুসলশ তাহক 

স্ট্গ্রিতাহর অসি ান অবযােত স্ট্রহখহে। 

17 1 Dec 20 
 
Kaler 
Konth0 

27 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 14 
years 

20 years Raped Neighbor Rural রাস্তা রথসে তু্সে ডনসে মািরাোোত্রীসে 

রাত্ির ধষ ষে!  কোহরর েণ্ঠ ১ 

ডিসেম্বর, ২০২০) 

ময়মনবিংরহে নািাইরল নানািাবড় 

রিড়ারত্ এরি ধষ থরেে বশকাে হরয়রে 

িপ্তম রেবেরত্ পড়ুয়া এক 

মাদোিাোেী।  পুবলশ োনায়, গত্ ২৭ 

নরভম্বে িকারল ওই োরম রিড়ারত্ আরি 

রি। এ িময় পর্ আটবকরয় রিখান রর্রক 

তু্রল বনরয় যায় ঈশ্বেগঞ্জ উপরেলাে 

মাইেিাগ ইউবনয়রনে কুমড়াশািন 

োরমে বিল্লাে রহারিরনে রেরল আকাশ 

বময়া (২০)। পরে ত্ারক এক আত্মীরয়ে 

িাবড়রত্ বনরয় োত্ভে ধষ থে করে 

আকাশ। ওই োেীে পবেিাে ঘটনা 

অিবহত্ হরয়ও োময িাবলরি বিচারেে 

আশ্বারি র্ানায় রযরত্ পারেবন। গত্কাল 

রিামিাে ধষ থরেে বশকাে োেীটটে িািা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/01/981358
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/01/981358
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রমরয়রক বনরয় র্ানায় এরি মামলা দারয়ে 

করেন। 

নািাইল র্ানাে উপপবেদশ থক রমা. 

ফক্তেকুল ইিলাম োনান, মামলা হওয়াে 

পে অবভযুিরক আটরকে রচো কো 

হরে। 

 

18 1 Dec 20 
Kal;er 
Kantho 

1 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 25 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural পাডের িাচ্চা ধসর রিওোর প্রসোিন 

ডিসে ডশশুসে ধষ ষেসচষ্টা  কোহরর েণ্ঠ ১ 

ডিসেম্বর, ২০২০) 

যরশারেে রকশিপুরে বশশুরক (৭) 

ধষ থেরচোে অবভরযারগ পুবলশ এক 

যুিকরক রেপ্তাে করেরে। আটক যুিরকে 

নাম মািুম বিল্লাহ (২৫)। রি িায়িা 

োরমে মৃত্ েবফকুল িেদারেে রেরল। 

আে মেলিাে িকারল এ ঘটনা ঘরট। 

পুবলশ োনায়, পাবখে িাচ্চা ধরে রদওয়াে 

প্ররলাভন রদবখরয় রপৌেিভাে 

রভাগত্ীনরেন্দ্রপুে এলাকায় ওই বশশুরক 

রেরক বনরয় ধষ থরেে রচো করে ওই যুিক। 

এ িময় বশশুে বচৎকারে এলাকািািী 

বগরয় ত্ারক আটক করে পুবলশরক খিে 

রদয়।  

19 30 Nov 20 
 
Samakal 

25 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural ৫ম রেডের োত্রীসে ধষ ষসের অডিস াসগ 

ডিিযােসের েিাপডত্ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/01/981335
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/01/981335
https://samakal.com/whole-country/article/201144965/%E0%A7%AB%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%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://samakal.com/whole-country/article/201144965/%E0%A7%AB%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
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োরাগাসর(েমোে, ৩০ নসিম্বর 

২০২০  ) 

িবেশারলে আগগলঝাড়ায় রেশন কােথ 

রদওয়াে কর্া িরল পঞ্চম রেবেে এক 

োেীরক িাবড়রত্ রেরক বনরয় ধষ থরেে 

অবভরযাগ উরেরে প্রভািশালী এক 

প্রবত্রিশীে বিরুরদ্ধ। র্ানাে পবেদশ থক 

(ত্দন্ত) িরলন, একই এলাকাে ওই দবেদ্র 

োেীে মারয়ে নারম িেকাবে রেশন কােথ 

কবেরয় রদওয়াে কর্া িরল গত্ িুধিাে 

োরত্ ত্াে িাবড়রত্ রেরক রনন মািুদ। 

ওইবদন োরত্ ওই বশক্ষার্ীরক বনরয় ত্াে 

মা োত্ীয় পবেচয়পে ও েবিিহ মািুরদে 

িাবড় যান। মারয়ে িরে কর্া রশরষ ত্াে 

রমরয়ে িরে আলাদা কর্া আরে িরল 

মারক িবিরয় রেরখ মািুদ ওই োেীরক 

ত্াে বনরেে শয়ন করক্ষ বনরয় ধষ থে 

করেন। এ ঘটনা কাউরক না িলাে েনয 

ওই োেীরক ভয়ভীবত্ রদবখরয় ত্ারদে 

িাবড় পাটেরয় রদন মািুদ। হুমবক ধমবকে 

কােরে বশক্ষার্ী ওই োরত্ ধষ থরেে ঘটনা 

কাউরক না োনারলও পেবদন ত্াে মারক 

িি িরল রদয়। রমরয়ে মুরখ ধষ থরেে ঘটনা 

রেরন বশক্ষার্ীে মা িাদী হরয় গত্ 

রোিিাে োত্ িারড় ১২টাে বদরক মািুদ 

রমাল্লারক আিাবম করে আগগলঝাড়া 

র্ানায় ধষ থরেে মামলা দারয়ে করেন।  

https://samakal.com/whole-country/article/201144965/%E0%A7%AB%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
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িাংলা রমবেরকল করলে হািপাত্ারল 

এিং পরে েিানিিী েহরেে েনয 

আদালরত্ পাোয় পুবলশ। 

 

20 30 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

29 Nov 20 Police 
Case 

Female Sttudent 12 
years 

25 years Attempt 
to rape 

Neighbor  Rural সেেিপুসর ডশশুসে ধষ ষসের মামোে 

ত্রুে রেপ্তার কথমম আহরা ৩০ 

নসিম্বর ২০২০) 

বদনমেেু মা–িািা কারেে িন্ধ্ারন 

রগরেন িাইরে। িড় ভাইটটও শহরে। এ 

িুরযারগ িাবড়রত্ একা রপরয় পঞ্চম 

রেবেে এক োেীরক (১২) ধষ থরেে রচো 

করেন এক ত্রুে। মঞ্েেু রহারিন 

(২৫) নারমে ওই ত্রুেরক গত্কাল 

রোিিাে োরত্ই রেপ্তাে করেরে 

নীলফামােীে কিয়দপুে র্ানা–পুবলশ। 

এলাকািািী োনান, বদরনেরিলায় 

কারেে রখা াঁরে রমরয়টটে মা–িািা িাইরে 

যান। িড় ভাইও বেরলন কিয়দপুে শহরে। 

এ িুরযারগ রমরয়টটে মুখ রচরপ ধরে 

ধষ থরেে রচো করেন ওই ত্রুে। রমরয়টটে 

বচৎকারে প্রবত্রিশীো েুরট বগরয় 

রমরয়টটরক উদ্ধাে করে। পরে রমরয়টটে 

ভাই োরত্ িাবড়রত্ বফরে রিানরক িরে 

বনরয় র্ানায় যান। বত্বন িাদী হরয় একটট 

মামলা করেন। 

কিয়দপুে র্ানাে ভােপ্রাপ্ত কম থকত্থা 

(ওবি) আিুল হািনাত্ খান িরলন, 

মামলাে পবেরপ্রবক্ষরত্ ধষ থেরচোকােীরক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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রেপ্তাে কো হরয়রে। ত্াাঁরক আদালরত্ে 

মাধযরম রেলহােরত্ পাোরনা হরি।  

 

21 29 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

28 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 22 years Raped Neighbor  Rural জেপাইসের রোি রিডেসে ডশশুসে 

ধষ ষসের অডিস াসগ ত্রুে রেপ্তার কথমম 

আহরা  ৯ নসিম্বর ২০২০) 

নেবিংদীে োয়পুোয় পাাঁচ িেে িয়িী 

একটট বশশুরক েলপাইরয়ে রলাভ 

রদবখরয় রেরক বনরয় ধষ থরেে অবভরযারগ 

মামলা হরয়রে। আে রোিিাে দুপুরে 

বশশুটটে িািা িাদী হরয় বনম থল বিশ্বাি 

(২২) নারমে এক িযক্তিরক আিাবম করে 

োয়পুো র্ানায় মামলা করেরেন। মামলাে 

এোহারে িলা হরয়রে, ভুিরভাগী বশশুটট 

ঘটনাে বদন দুপুরে িাবড়ে রপেরনে 

আটিনায় রখলবেল। এ িময় প্রবত্রিশী 

বনম থল বিশ্বাি বশশুটটরক েলপাই 

খাওয়ারনাে কর্া িরল পারশে শ্মশারনে 

কাোকাবে একটট িাগারন বনরয় যান। পরে 

রিখারন বশশুটটরক ধষ থে কো হয়। এেপে 

িাবড় বফরে বশশুটট িযর্ায় কান্নাকাটট শুরু 

করে। রযৌনারে েিক্ষেে রদরখ কােে 

োনরত্ চান মা। পরে বশশুটট ত্াে মারক 

ঘটনাটট োনায়। 

োয়পুো র্ানাে ভােপ্রাপ্ত কম থকত্থা (ওবি) 

মহবিনুল কাবদে োনান, ধষ থরেে 

অবভরযারগ অবভযুি ধষ থকরক রেপ্তাে 

করেরে পুবলশ। ত্াাঁরক আদালরত্ 

পাোরনাে প্রস্তুবত্ রনওয়া হরে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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22 29 Nov 20 
 
Ittefaq 

22 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural িাডি রথসে রিসে এসন  ধষ ষে, োত্রেীগ 

রনত্া  রেফত্ার কত্তহফফাে   ৯ 

নসিম্বর ২০২০  ) 

নেবিংদীে োয়পুোয় িাবড় রর্রক রেরক 

এরন োেীরক ধষ থে মামলাে আিাবম 

উপরেলা োেলীরগে িদয িবহসৃ্কত্ 

িভাপবত্ আিাদুল হক রচৌধুেী শাবকলরক 

রেফত্াে করেরে পুবলশ। োনা রগরে, 

গত্ ২২ অরটািে োরত্ বভকটটমক ১০ম 

রেেীে সু্কল োেীরক বিরয়ে প্ররলাভন 

রদবখরয় োরত্ িাবড় রর্রক রেরক বনরয় 

োয়পুো উপরেলা িদরেে োে ু

অবেরটাবেয়ারমে একটট করক্ষ আটক 

রেরখ ধষ থন করে োেলীগ িভাপবত্ 

শাবকল। এিময় স্থানীয়ো বিষয়টট রটে 

রপরয় অবেরটাবেয়ারমে চােবদক রঘোও 

কেরল শাবকল রকৌশরল পাবলরয় যায়। 

পরে বভকটটম ৯৯৯ এ কল কেরল 

োয়পুো র্ানা পুবলশ বভকটটমরক 

আটকািস্থা রর্রক উদ্ধাে করে র্ানায় 

বনরয় আরিন। এ ঘটনাে পে আিাদুল 

হক রচৌধুেী শাবকলিহ আেও একেরনে 

বিরুরদ্ধ বভকটটম িাদী হরয় োয়পুো 

র্ানায় নােী ও বশশু বনয থাত্ন আইরন 

একটট ধষ থন মামলা দারয়ে করেন। রেলা 

রগারয়িা পুবলরশে পবেদশ থক রুপন 

কুমাে িেকাে বপবপএম োনান, 

রেফত্ারেে পরে শাবকলরক আদালরত্ 

রিাপদথ কো হরয়রে। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202483/%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%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%C2%A0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%C2%A0%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/202483/%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%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%C2%A0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%C2%A0%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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Incident 
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accused 
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Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 4 Dec 10 
 
Kaler 
Kontho 
 
& 
 
Daily Star 

   Not 
available 

 
Case File 
3 Dec 20 

Police 
Case 

Female unemploye
d 

23 years 28 years Raped Neighbor Urban োেসরর থহরািহন ত্রুেীর  ব ষনাশ! 

 ুবে গ্রেপ্তার  কোহরর েণ্ঠ   সেহ ম্বর, 

 ০ ০) 

গাজীপুহর চাকসরর প্রহলািন স্ট্িসখহয় এক 

তরুিীহক ধষ যহির অসিহ াগ পাওয়া স্ট্গহে। 

অসিহ াহগর সিসিহত (নযাশনাল পাকয) 

এলাকা স্ট্থহক আবু োসনিহক (২৮) নাহম 

এক  ুবকহক স্ট্গ্রপ্তার কহরহে র যাব।  োসনি 

স্ট্পশায় একজন গযাহরজ স্ট্মকাসনক। র যাব-১ 

গাজীপুর স্ট্পািাবাসি কযাহম্পর ইনচাজয 

জানান,  াত মা  আহগ গাজীপুর 

স্ট্মহরাপসলটন  ির থানা এলাকার এক 

তরুিীহক স সিল অযাসিহয়শহন চাকসর 

স্ট্িওয়ার প্রহলািন স্ট্িসখহয়  ম্পকয গহি 

স্ট্তাহল আবু োসনি। ওই  ম্পহকযর স্ট্জহর 

সিকটটম নারীহক সবসিন্ন স্থাহন সনহয় সগহয় 

অসি ুক্ত োসনি ধষ যি কহর আ হে।  

Man arrested on charges of raping 

woman in Gazipur কDaily Star, 3 Dec 

2020) 

Issue no. 20 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/04/982218
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/04/982218
https://www.thedailystar.net/country/news/man-arrested-charges-raping-woman-gazipur-2005197
https://www.thedailystar.net/country/news/man-arrested-charges-raping-woman-gazipur-2005197


Sl. Date of 
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Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

2 5 Dec 20 
 
Samakal 

14 Nov 20 Police 
Case 

Female Tailors 26 years 44 years Murdered Neighbor Rural েটিয়ােীহত্ সবহয়র থসত্শ্রুসত্ সেহয় 

শাসি গ্রপাঁসেহয় গ্রথসমোহে েত্যা 

 ক মোর  ৫ সেহ ম্বর,  ০ ০) 

সকহশারগহের কটটয়ািীহত সবহয়র প্রসতশ্রুসত 

সিহয় শাসি স্ট্পোঁসচহয় স্ট্প্রসমকা নুরুন্নাোর (২)) 

স্ট্ক েতযা করা েহয়হে বহল জাসনহয়হে 

পুসলশ।  জবানবক্তেহত রুহবল আেম্মিহক 

 (৪৪) বহলন, রুহবল নুরুন্নাোরহক কাপহির 

স্ট্িাকান কহর স্ট্িহব বহল সবসিন্ন  মহয় প্রায় 

৩ লাখ টাকা স্ট্কৌশহল স্ট্নন রুহবল। পরবতী 

 মহয় রুহবলহক নুরুন্নাোর তার পাওনা টাকা 

স্ট্িরত ও তাহক সবহয়র জনয চাপ  ৃটষ্ট 

কহরন।পহর সকহশারগে স্ট্থহক রুহবল-

নুরুন্নাোর পৃথকিাহব কটটয়ািী বা স্ট্যাহে 

এহ  একক্তেত েন। পহর কটটয়ািী-বাক্তজতপুর 

উপহজলার সবসিন্ন এলাকায় ঘুহর রাত ১০টার 

সিহক নুরুন্নাোরহক পূব য পসরকসল্পতিাহব 

ঘটনাস্থহল সনহয়  ান। এক প যাহয় রুহবল 

তার মুখ স্ট্চহপ ধহর  হঙ্গ থাকা নতুন শাসি 

সিহয় নুরুন্নাোহরর গলায় স্ট্পোঁসচহয় মৃতুয 

সনক্তিত কহরন। লাশ গুম করার জনয 

পাহশর ধান স্ট্ক্ষহত স্ট্িহল পাসলহয়  ান 

রুহবল. পহর আ াসম নুরুন্নাোরহক 

পসরকসল্পতিাহব েতযা কহরহেন মহম য 

আিালহত ১)৪ ধারায় জবানবক্তে 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245437/%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201245437/%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

3 4 Dec 20 
 
Samakal 

3 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

38 years Raped Neighbor Rural গ্রেবোিায় পরেীয়ার ফাাঁহে গ্রফহর 

গৃেবধূহে ধষ ষহের অসিহ াহগ গ্রেপ্তার 

১ ক মোর    সেহ ম্বর,  ০ ০) 

 াতক্ষীরার স্ট্িবোটায় পরকীয়ার িাোঁহি স্ট্িহল 

এক গৃেবধূহক ধষ যহির অসিহ াহগ নওয়াব 

আলী (৩৮) নাহমর এক বযক্তক্তহক স্ট্গ্রপ্তার 

কহরহে পুসলশ। বৃেস্পসতবার রাহত স্ট্িবোটা 

উপহজলার  সখপুর স্ট্মাি স্ট্থহক তাহক 

স্ট্গ্রপ্তার করা েয়। এ ঘটনায় িুক্তহিাগী নারী 

সনহজই বািী েহয় নওয়াব আলীর সবরুহদ্ধ 

থানায় মামলা কহরহেন। 

সন যাসতত ওই নারী জানান, িীঘ যসিন ধহর তাহক 

ব্লাক স্ট্মইসলিং কহর পরকীয়ার িাোঁহি স্ট্িহল 

ধষ যি করসেহলন নওয়াব আলী। বৃেস্পসতবার 

স্ট্  স্ট্ির তাহক ধষ যি করহল সবষয়টট সতসন তার 

পসরবারহক জানান। একপ যাহয় সতসন তার 

পসরবাহরর  েহ াসগতায় বৃেস্পসতবার সবকাহল 

স্ট্িবোটা থানায় নওয়াব আলীর সবরুহদ্ধ 

মামলা কহরন। মামলা িাহয়হরর পর রাহতই 

স্ট্িবোটা থানা পুসলশ অসি ান চাসলহয় 

অসি ুক্ত নওয়াব আলীহক উপহজলার 

 সখপুর স্ট্মাি স্ট্থহক স্ট্গ্রপ্তার কহর।স্ট্িবোটা 

থানার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওস ) সবপ্লব কুমার 

 াো জানান, ইসতমহধয নওয়াব আলীহক 

স্ট্গ্রপ্তার করা েহয়হে। সতসন আহরা জানান, 

স্ট্গ্রপ্তারকৃত বযক্তক্তহক আিালহত মাধযহম 

স্ট্জলোজহত স্ট্প্ররি করা েহয়হে। অপরসিহক 

সন যাসতত ওই নারীহক িাক্তারী পরীক্ষার জনয 

 াতক্ষীরা  ির ো পাতাহল পাোহনা েহয়হে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201245360/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%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%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%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/201245360/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%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%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%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/201245360/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%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%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%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 

4 4 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

3 Dec 20 Police 
Case 

Felae RMG 
WEorker 

& 
Artist 

Not 
available 

25 years Gang 
raped 

Neighbor Urban নৃত্যসশল্পীহে আিহে গ্ররহখ ধষ ষে, ত্রুে 

গ্রেপ্তার কথমম আহরা    সেহ ম্বর, 

 ০ ০) 

নারায়িগে  ির উপহজলার িতুোয় 

 ুন্নহত খতনা অনুষ্ঠাহন এক নৃতযসশল্পীহক 

আটহক স্ট্রহখ  িংঘবদ্ধ েহয় ধষ যহির 

অসিহ াগ পাওয়া স্ট্গহে।  তরুিীর করা 

মামলায় অসি ুক্ত এক তরুি িজহল রাক্তি 

 (২৫) স্ট্ক স্ট্গ্রপ্তার কহরহে পুসলশ।  মামলার 

এজাোর জানা  ায়, ওই নৃতযসশল্পী তরুিী 

স্ট্পাশাক কারখানায় কাজ করার পাশাপাসশ 

সবসিন্ন অনুষ্ঠাহন নৃতয পসরহবশন কহরন। 

বৃেস্পসতবার রাহত িযান্সমাস্ট্ার স্ট্মা. 

শসরহির আমন্ত্রহি কহলাসনর একটট বাসিহত 

 ুন্নহত খতনা অনুষ্ঠাহন তা োঁর বান্ধ্বীহক সনহয় 

নৃতয পসরহবশন করহত  ান। নৃতয 

পসরহবশহনর একপ যাহয় রাক্তি ও কামরুল 

নাহমর িুই তরুি তা োঁহক স্ট্কৌশহল পাহশর 

কহক্ষ সনহয় আটক স্ট্রহখ ধষ যি কহরন। এমন 

পসরসস্থসতহত তা োঁর বান্ধ্বী জাতীয় জরুসর স্ট্ বা 

৯৯৯ নম্বহর কল কহর সবষয়টট জানান। পহর 

ঘটনাস্থহল পুসলশ অসি ান চাসলহয় তা োঁহক 

উদ্ধার কহর এবিং অসি ুক্ত িজহল রাক্তিহক 

স্ট্গ্রপ্তার কহর। এ  ময় ঘটনাস্থল স্ট্থহক 

পাসলহয়  ান কামরুল। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


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 4 Dec 20 
 
Ittefaq 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural গ্রেনহমােহরর িাো বািাহনার েমা বহর 

ধষ ষে, গ্রেফত্ার োজী  কত্তহফফাে    

সেহ ম্বর,  ০ ০) 

কাসবননামায় স্ট্িনহমােহরর টাকা বাসিহয় 

স্ট্িয়ার প্রহলািন স্ট্িসখহয় এক নারীহক 

ধষ যহির অসিহ াহগ ইউ ূি আলী নাহম 

কাজীহক স্ট্গ্রিতার কহরহে পুসলশ। কাজী 

ইউ ুি আলী িীঘ যসিন  াবৎ ধামরাই 

এলাকায় সববাে স্ট্রক্তজস্ট্াহরর কাজ কহর 

আ হেন। তার গ্রাহমর বাসি স্ট্নেহকানা 

স্ট্জলায়। স্ট্পৌর িার চোইল এলাকায় িািা 

থাহকন। এ বযাপাহর ধামরাই থানার 

উপপসরিশ যক (এ আই)  াইিুজ্জামান 

জানান, অসি ুক্ত ওই কাজীহক স্ট্গ্রিতার 

করা েহয়হে। তার সবরুহদ্ধ নারী ও সশশু 

সন যাতন আইহন মামলা েহয়হে। 

6 3  Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

30 Nov 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

20 years 35 years Raped Neighbor Rural থসত্হবশীর ধষ ষহে থসত্বন্ধী নারী 

অরঃ ত্ত্বা!  (োহরর েণ্ঠ ৩ সেহ ম্বর, 

 ০ ০) 

ময়মনস িংহের োলুয়াঘাট উপহজলার 

নিাইল ইউসনয়হনর পূব য নিাইল গ্রাহম এক 

প্রসতবন্ধ্ী নারীহক ধষ যহি অিঃ ত্ত্বা েওয়ার 

অসিহ াগ পাওয়া স্ট্গহে। ঘটনাটট ধামাচাপা 

স্ট্িওয়ার জনয ৫০ োজার টাকায় রিািিা 

কহরন স্থানীয় কহয়কজন মাতবর।  

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/203923/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/203923/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%C2%A0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/03/981819
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/03/981819


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 

 হরজসমহন সগহয় জানা  ায়, পূব য নিাইল 

গ্রাহমর মৃত কুিরত আলীর প্রসতবন্ধ্ী স্ট্মহয় 

রুপালীহক (২০) একই গ্রাহমর আহবি 

মরহলর স্ট্েহল বাবুল (৩৫) িীঘ যসিন ধহর 

সবহয়র প্রহলািন স্ট্িসখহয় ধষ যি কহর 

আ সেল।ধসষ যতার িাসব নাজমা বহলন, গত 

পরশু (হ ামবার) রাহত রান্নাঘহর প্রসতবন্ধ্ী 

রুপালী ও বাবুল স্ট্োহ নহক আসম স্ট্িখহত 

পাই। আমাহক স্ট্িহখ বাবুল স্ট্িৌহি পাসলহয় 

 ায়।এ সবষহয় স্ট্মহয়র মা িুলবানু বহলন, 

আমার প্রসতবন্ধ্ী স্ট্মহয়হক বাবুল িীঘ যসিন ধহর 

ধষ যি কহর আ সেল। সবষয়টট আমরা স্ট্টর 

পাইসন। একপ যাহয় স্ট্মহয়র আচরি 

অস্বািাসবক স্ট্িহখ, পরীক্ষা করার পর স্ট্মহয়র 

গহিয চার মাহ র বাচ্চা আহে বহল সনক্তিত 

েহয়সে। 

এ সবষহয় োলুয়াঘাট থানার অসি ার ইনচাজয 

স্ট্মা. মােমুিুল ো ান বহলন, ধসষ যতা 

অিঃ ত্ত্বা স্ট্মহয়টট বতযমাহন আমাহির 

স্ট্েিাজহত রহয়হে। এ সবষহয় োলুয়াঘাট 

থানায় নারী ও সশশু সন যাতন িমন আইহন 

একটট মামলা প্রক্তক্রয়াধীন রহয়হে। 

আ াসমহক ধরহত ইসতমহধযই পুসলশ 

অসি ান শুরু কহরহে। 

 



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 2 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 

29 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 24 years Vedio of 
unclad 

Neighbor Rural গ্রগাপহন নববধূর গ্রগা হরর সিসেও 

েরসের সরপন, ত্াহে গ্রেহখ গ্রফরহত্ত্ত... 

(োহরর েণ্ঠ   সেহ ম্বর,  ০ ০) 

বগুিার শাজাোনপুহর স্ট্গাপহন এক নববধূর 

(১৯) স্ট্গা হলর সিসিও ধারি ও 

েীলতাোসনকারী সরপনহক (২৪) স্ট্গ্রপ্তার 

কহরহে থানা পুসলশ। গত রসববার উপহজলার 

আসিয়া ইউসনয়হনর কাোঁটাবাসিয়া 

িসক্ষিপািার এক নববধরূ স্ট্গা হলর িৃশয 

স্ট্গাপহন সিসিও ধারি করসেহলন সরপন। এ 

 ময় নববধ ূতাোঁহক স্ট্িখহত স্ট্পহয় সচৎকার 

সিহল সরপন তাোঁর মুখ স্ট্চহপ ধহর েীলতাোসন 

কহরন এবিং কুপ্রস্তাব স্ট্িন। কুপ্রস্তাহব রাক্তজ 

না েহল  ামাক্তজক স্ট্ াগাহ াগ মাধযম 

স্ট্ি বুহক সিসিও স্ট্েহি স্ট্িওয়ার েুমসক স্ট্িন 

এবিং কাউহক সকেু বলহল বি ধরহনর ক্ষসত 

করার েুমসক-ধমসক স্ট্িন সরপন। একপ যাহয় 

নববধূর সচৎকাহর প্রসতহবশীরা এসগহয় এহল 

সরপন পাসলহয়  ান।এ ঘটনায় স্ট্ ামবার ওই 

নববধূর মা বািী েহয় শাজাোনপুর থানায় 

মামলা িাহয়র কহরন। 

শাজাোনপুর থানার ওস  আক্তজম উেীন 

মামলা িাহয়হরর সবষয়টট সনক্তিত কহর 

জানান, স্ট্গ্রপ্তারকৃত আ াসমহক আিালহতর 

মাধযহম স্ট্জলোজহত পাোহনার প্রক্তক্রয়া 

চলহে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/01/981290
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/01/981290


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
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Category  Gender Occupation Age of 
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8 1 Dec 20 
 
Ittefaq 

Not 
available 

Police 
Case 

Female RMG 
worker 

Not 
available 

30 years Raped Neighbor Urban সবহয়র থহরািহন ধষ ষহের অসিহ াগ, 

আিে ১  কত্তহফফাে  ১ সেহ ম্বর,  ০ ০) 

 ািাহর সবহয়র প্রহলািহন এক নারী 

শ্রসমকহক ধষ যহির অসিহ াহগ এক গাহম যন্ট  

শ্রসমকহক আটক কহরহে পুসলশ। 

আটককৃহতর নাম নাসেি সময়া (৩০)। পুসলশ 

জানায়,ধষ যহির সশকার ওই নারী  ািাহরর 

মক্তজিপুর এলাকায় িািা বাসিহত স্ট্থহক 

উলাইহলর কি যপািা এলাকায় একটট 

গাহম যন্টহ  চাকসর কহরন। একই কারখানায় 

চাকসরর  ুবাহি নাসেি সময়া নাহমর আহরক 

স্ট্পাশাক শ্রসমহকর  াহথ তার পসরচয় েয়। 

এরপর সবহয়র প্রহলািন স্ট্িসখহয় নাসেি সময়া 

ওই নারীহক সবসিন্ন স্থাহন সনহয় একাসধকবার 

ধষ যি কহর। পহর ওই নারী স্ট্পাশাক শ্রসমক 

তাহক সবহয়র জনয চাপ সিহল নাসেি সবহয় 

করহত অস্বীকৃসত জানায়। পহর ওই নারী 

সবষয়টট জাসনহয়  ািার থানায় অসিহ াগ 

িাহয়র করহল পুসলশ কি যপািা এলাকা স্ট্থহক 

অসি ুক্ত নাসেিহক আটক কহর। 

 ািার থানা পুসলশ জানায়, ধষ যহির সশকার 

নারীহক স্বাস্থয পরীক্ষার জনয ঢাকা 

স্ট্মসিকযাল কহলজ ো পাতাহলর ওয়ান স্ট্প 

ক্রাইস   স্ট্ ন্টাহর পাোহনা েহয়হে। এোিা 

আটককৃহতর সবরুহদ্ধ মামলা িাহয়র কহর 

আিালহত পাোহনা েহয়হে। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202730/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/202730/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
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9 1 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

28 Nov 20 
 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural গ্রমহয়হে উফযহক্তর থসত্বাে েরায় 

োমরা, মা গুরুত্র আেত্  কথমম আহরা 

১ সেহ ম্বর  ০ ০) 

 ুনামগহের োতক উপহজলায় উিযহক্তর 

প্রসতবাি করায় সকহশারীর মাহয়র ওপর 

োমলার অসিহ াগ পাওয়া স্ট্গহে। এ  ময় 

ধারাহলা অহস্ত্রর আঘাহত ওই নারীর িান 

োহতর বৃদ্ধাঙু্গল স্ট্কহট স্ট্গহে।  

এজাোর  ূহে জানা  ায়, ওই সকহশারী 

শসনবার সবহকহল স্ট্মহয়টট ও তার মা বাজাহর 

স্ট্ হত বাসি স্ট্থহক স্ট্বর েন। পহথ শযামনগর 

গ্রাহমর আহনায়ার স্ট্োহ ন ও সমন্টু সময়া 

িা োঁসিহয় সেহলন। তাোঁরা স্ট্মহয়টটহক উিযক্ত 

কহরন। স্ট্মহয়টটর মা এর প্রসতবাি কহরন। 

আহনায়ার ও সমন্টু তাোঁর  হঙ্গ তকয জহুি 

স্ট্িন। একপ যাহয় আহনায়ার ও সমন্টু তাোঁর 

ওপর োমলা চালান। তাোঁহক মারধর কহর 

আেত করা েয়। ধারাহলা অহস্ত্রর আঘাহত 

তাোঁর িান োহতর বৃদ্ধাঙু্গহলর মাঝামাক্তঝ স্ট্কহট 

 ায়। স্থানীয় বযক্তক্তরা তাোঁহক প্রথহম তকতক 

পসে স্বাস্থযহকহে সনহয়  ান। স্ট্ খান স্ট্থহক 

তাোঁহক স হলট এম এ ক্তজ ও মানী স্ট্মসিহকল 

কহলজ ো পাতাহল িসতয করা েয়। োমলার 

ঘটনায় পহরর সিন স্ট্মহয়টটর চাচা আহনায়ার, 

সমন্টু ে েয়জনহক আ াসম কহর থানায় 

মামলা কহরন। 

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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10 1 Dec 20 
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42 years Raped Neighbor  থসত্বন্ধী ত্রুেীহে ধষ ষহের অসিহ াহগ 

গ্রেপ্তার ১ কথমম আহরা ১ সেহ ম্বর  ০ ০) 

রাজশােীহত বুক্তদ্ধপ্রসতবন্ধ্ী তরুিীহক ধষ যহির 

অসিহ াহগ এক বযক্তক্তহক স্ট্গ্রপ্তার কহরহে 

পুসলশ। গতকাল স্ট্ ামবার রাহত স্ট্গািাগািী 

উপহজলা স্ট্থহক তা োঁহক স্ট্গ্রপ্তার করা েয়। 

স্ট্গ্রপ্তার েওয়া নুরুজ্জামাহনর (৪২) বাসি 

স্ট্জলার পবা উপহজলায়। আজ মঙ্গলবার 

তা োঁহক আিালহতর মাধযহম কারাগাহর 

পাোহনা েহয়হে। 

পুসলশ জানায়, মা  েহয়ক আহগ 

নুরুজ্জামান বুক্তদ্ধপ্রসতবন্ধ্ী ওই তরুিীহক 

বাসিহত সনহয় সগহয় ধষ যি কহরন। তরুিী 

অিঃ ত্ত্বা েওয়ার পর পসরবাহরর  ি যরা 

সবষয়টট বুঝহত পাহরন। তা োঁরা তরুিীর  হঙ্গ 

কথা বহল নুরুজ্জামান জসিত থাকার কথা 

জানহত পাহরন। এ  ময় স্ট্ ামবার রাহত 

তরুিীর বাবা বািী েহয় নুরুজ্জামানহক 

আ াসম কহর পবা থানায় মামলা কহরন। 

পবা থানার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওস ) স্ট্শখ 

স্ট্মা. স্ট্গালাম স্ট্মাস্তিা বহলন, মামলা েওয়ার 

কথা শুহন আ াসম নুরুজ্জামান স্ট্গািাগািী 

উপহজলায় পাসলহয় সগহয়সেহলন। স্ট্ খান 

স্ট্থহক স্ট্ ামবার রাহত তা োঁহক স্ট্গ্রপ্তার করা 

েহয়হে। আজ মঙ্গলবার সবহকহল তা োঁহক 

আিালহতর মাধযহম কারাগাহর পাোহনা 

েহয়হে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%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://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%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


Article 

Naripokkho unveils poster for proper use of sensitive words (Dhaka Tribune, 5 Dec 2020) 

 'We have been seeing discussions regarding the use of insensitive words for so many years, but no 

change has taken place yet'. Women’s rights organization Naripokkho has unveiled a poster advocating 

for proper use of sensitive words against frequently-misused Bangla words by the media.  The rights 

group unveiled the poster through a virtual press conference titled “Loraita Bhasharo [the fight for 

language as well]” on Sunday.  Using the poster, the organisation urged the media to use sensitive words 

instead of frequently-misused adjectives in Bangla, such as “Dhorshoner Shikar [rape victim]” instead 

of “Dhorshita [raped],” “Nirjatoner Shikar [victim of torture]” instead of “Nirjatita [tortured],” “Acid 

Akranto [acid attack]” instead of “Acid Dogdho [acid burnt],” “Jouno Kormi [sex-worker]” instead of 

“Potita [prostitute]” and “Songhoboddho/Dolboddho Dhorshon [gang rape],” instead of “Gono 

Dhorshon [mass rape].” 

Rape survivors must have a right to compensation: It is the state’s responsibility to ensure this (Daily Star, editorial, 4 Dec 2020) 

With the ever-increasing rape incidents taking place all across the country, discussions have been going on about how we can stop this heinous 

crime and ensure justice for rape survivors. However, the issue that is getting little or no attention of the concerned authorities is the need for 

compensating the rape survivors. While prosecuting the rapists is essential, it is also as important to ensure compensation for the survivors of rape 

and other gender-based violence, as pointed out by the speakers at a webinar, jointly organised by Bangladesh Legal Aids and Services Trust 

(BLAST), UN Women and The Daily Star on December 2. According to the 1993 UN declaration on elimination of violence against women, 

gender-based violence must be eliminated in four stages—through preventing violence, protecting the survivors, ensuring justice, and redress 

through compensation. While we are lagging behind in all the four stages, we have done practically nothing to ensure redress for survivors of rape 

and other gender-based violence through compensation. The issue of compensation has hardly been discussed in our laws. 

Combat violence against women: Experts urge youths (Daily Sun, 7 Dec 2020) 

The youth of the country have a significant role in fighting violence against women amid the coronavirus pandemic, experts told a webinar on 

Saturday. They were addressing a discussion jointly organized by Jago Foundation and UN Women Bangladesh as part of the #16DaysOfActivism, 

a campaign against gender-based violence. State Minister for ICT Zunaid Ahmed Palak was present as the chief guest while United Nation Resident 

Coordinator Mia Seppo and Norwegian Ambassador Espen Rikter-Svendsen attended the event as the special guest. UN in Bangladesh National 

Consultant Tanjim Ferdous moderated the session, said a news release on Sunday. Speaking on the occasion, State Minister for ICT Zunaid Ahmed 

Palak urged everyone to verify news before sharing it to check the spread of fake news and rumors. He also stressed the importance of online 

safety for children and parents. United Nation Resident Coordinator Mia Seppo emphasised the need for digital literacy. “We need to stop telling 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/05/naripokkho-unveils-poster-for-proper-use-of-sensitive-words
https://www.thedailystar.net/editorial/news/rape-survivors-must-have-right-compensation-2005469
https://www.daily-sun.com/printversion/details/522155/Combat-violence-against-women


girls not to get raped and start telling our boys not to rape,” she said. She also laid stress on changing mindset, raising awareness about violence 

against women and eradicating sexual harassment. 

Recognizing unpaid care work will reduce violence against women (Dhaka Tribune, 6 Dec 2020) 

Speakers at a webinar have said if women’s unpaid care work is recognized, it will not only dispel gender inequality but also help reduce violence 

against women as women will be empowered.  They were speaking at a webinar on unpaid care work, organized by Action Aid Bangladesh and 

hosted by Dhaka Tribune on Saturday.  Nobonita Chowdhury, director of Gender, Justice, and Diversity and Preventing Violence Against Women 

Initiative at BRAC, said women do about 65% works of rice milling, and processing is done, but their work is not recognized at all. “People in 

this society tend to think that what women do at home does not have any monetary value and women are obligated to do care work and household 

chores. If we cannot break this vicious cycle we cannot free them from violence, child marriage, and injustice,” she said. She also said elderly 

members of a family need extra care and most of the time the woman of the family has to take the responsibility. 

 

16 Days of Activism Against Gender-Based Violence- Gendered violence: The paradox of the routine and the spectacular (By Elora 

Halim Chowdhury, Daily Star, opinion, 27 Nov 2020) 

November 25, 2020 marked the beginning of the UN Women's worldwide annual 16 days of 

activism against gender violence. My social media stream is filled with images of rallies, 

announcements for seminars and candle-light vigils organised across the world by feminist and 

social justice groups. I am particularly drawn to the livestreams, and vociferous chants of 

activists—mixed by gender, age, class, occupation against the cityscape of Dhaka. "We want 

freedom, not protection" is the rallying cry. A rising trend in sexual violence in recent months has 

instigated intensified attention, outrage and mobilisation across diverse constituents locally and in 

the diaspora. UN Women informs us that sexual violence is a global phenomenon, indeed a 

"global epidemic" with 35 percent of women and girls facing it in some form in their lifetime. 

Only 40 percent of victims of rape report it to authorities, while numbers of actual cases going to 

trial and being fully adjudicated remain appallingly low. In Bangladesh, over a nine-month period 

in 2020, Ain O Salish Kendra (ASK) reports a total of 975 rapes of women and girls, 208 gang-

rapes, 191 attempted rapes, 41 cases of suicide following a rape, 216 child victims of rape and 44 

child victims of gang rape. 

 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2020/12/06/recognizing-unpaid-care-work-will-reduce-violence-against-women
https://www.thedailystar.net/opinion/news/gendered-violence-the-paradox-the-routine-and-the-spectacular-2001633


 

 

 

েসরানাোেঃ ডন ষাত্ন ররাসধর রহল্পোইসন েসরানা ডনসে ৯০% েে  কথমম আহরা  ২ ডিসেম্বর ২০২০) 

মবহলা ও বশশুবিষয়ক মন্ত্রোলরয়ে রহল্পলাইন ১০৯–এ করোনা বনরয় ১০ লারখে মরত্া কল এরিরে।  

নারটারেে গুরুদািপুরে দশম রেবেে এক োেী মবহলা ও বশশুবিষয়ক মন্ত্রোলরয়ে রহল্পলাইরন (১০৯ নম্বে) রফান করে 

বনরেে িালযবিিাহ রেবকরয় রদয়। এ ঘটনা চলবত্ িেরেে শুরুে বদরক। রমরয়টট রফান কোে পে রহল্পলাইন রর্রক ত্র্য 

পাোরনা হয় গুরুদািপুরেে উপরেলা বনি থাহী কম থকত্থা (ইউএনও) রমা. ত্মাল রহারিরনে কারে। বত্বন মবহলাবিষয়ক 

কম থকত্থারক রমরয়টটে িাবড়রত্ পাটেরয় িালযবিিাহ িন্ধ্ কোে িযিস্থা করেন। 

শুধু িালযবিিাহ নয়, রযরকারনা ধেরনে নােী ও বশশু বনয থাত্রনে ঘটনায় ত্াৎক্ষবেক িযিস্থা বনরত্ মবহলা ও বশশুবিষয়ক 

মন্ত্রোলয় ২০১২ িারল রহল্পলাইনটট চাল ুকরে। ত্রি চলবত্ িেে এরত্ নােী বনয থাত্ন প্রবত্রোধবিষয়ক করলে িদরল করোনা 

বনরয় োনরত্ রিবশ রফান আিরে। 

 

 

Can we imagine a different future? (By Mohammad Tareq Hasan, Dhaka Tribune, op-ed, 1 Dec 2020) 

The UN System’s 16 Days of Activism against gender-based violence (GBV) -- a campaign from November 

25 to December 10 -- aims to make the world free of GBV. However, the pervasiveness of GBV raises the 

question: Can we imagine such a different world -- free from gender inequality, dominance, and oppression -- 

in the future? Begum Rokeya imagined a utopian world in her 1905 short story Sultana’s Dream. It depicts a 

world -- Ladyland -- where contemporary gender roles are completely reversed. In this technologically 

advanced future, women hold dominant leadership roles in running everyday affairs and men are subservient 

and practice seclusion by adhering to the social norms of personal conducts, ie, purdah.  With this utopian 

vision of a “new world” in mind, as a man, I feel an awkward cringe. This personal feeling also suggests that 

we have created a ridiculous and insensitive world for women -- half of humanity.  If we can imagine a future where no gender-based inequality 

will exist, the next question that appears before us is: How can we strive towards such a fair world? 
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