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Weekly news reports on Domestic Violence (DV) 

 
Sl. Date of 

Newspaper 
Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 19 Dec 20 
 
Prothom Alo 

19 Dec 20 Police 
Case 

Female Houysewife 23 years Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Family 
member 

Rural স্ত্রীকে হত্যার পর ঝুলিকে রাখার 

অলিক াগ প্রথম  লকিা  ১৯ লিকেম্বর 

২০২০) 

রংপুররর মিঠাপুকুরর নাসমরন বেগি (২৩) 

নারির এক গহৃেধূরক হত্যার পর ফাাঁমসরত্ 

ঝুমিরে রাখার অমির াগ উরঠরে স্বািীর 

মেরুরে। এিাকাোসী সূরে জানা বগরে, 

সাত্ েের আরগ নাসমরন বেগরির সরে 

রাজ ুমিোর মেরে হে। মকেুমিন আরগ 

নাসমররনর অনুিমত্ োড়াই বগাপরন মিত্ীে 

মেরে কররন রাজ।ু এ মনরে স্বািী-স্ত্রীর িরধয 

মেোি সৃষ্টি হে। এরই বজর ধরর শুক্রোর 

রাত্ ১০ টার মিরক স্বািী-স্ত্রীর িরধয 

আোরও ঝগড়া শুরু হে। এ সিে 

নাসমরনরক িারধর কররন রাজ।ু পরর 

শমনোর সকারি ত্ারির শেনঘরর ফাাঁমসরত্ 

ঝুিন্ত অেস্থাে নাসমররনর িররিহ বিখরত্ 

পান প্রমত্রেমশরা। খের বপরে মিঠাপুকুর 

পুমিশ ঘটনাস্থরি মগরে ত্ার িররিহ উোর 

করর। 

Issue no. 22 

https://samakal.com/whole-country/article/201246862/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%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/201246862/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

2 19 Dec 20 
Samakal 

18 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural 'অত্যাচাকর' েংোর ছেকেকে ৩ স্ত্রী, 

চতু্ম থ স্ত্রীকেও লেগাকরকের েযাাঁো 

 প্রে োি  ১৯ লিকেম্বর ২০২০) 

পাঁমিশ েের েেরস িার মেরে করররেন 

জরুেি। অত্যািারর মত্ন স্ত্রী িরি  াওোর পর 

সে বরশষ মেরে করররেন নুরুি আমিরনর 

বিরে সুের্ বারক (২০)’।  েহৃস্পমত্োর সুের্ বার 

ডান পারের হাটুর মনরি ও ওপরর মসগারররটর 

েযা াঁকাে ক্ষত্মেক্ষত্ করররেন। সংোি বপরে 

িা নাজিা ও িাই িুিাি রাত্ ৮ টাে োঘা 

হাসপাত্ারি িমত্ব করররেন ত্ারক।  শুক্রোর 

হাসপাত্ারির মগরে বিখা  াে, বিরের পারশ 

মেষর্্ন িরন েরস িা নাজিা বেগি। বসখারন 

কথা হরি সুের্ বা জানান, জরুেরির এক হাত্ 

মিরে ত্ার িুই হাত্ ধরর বররখ পররনর 

পােজািার ওপর মিরে মসগারররটর জ্বিন্ত 

আগুন বিরপ ধরর। বসই আগুরন মেমিন্ন অংশ 

পুরড় বগরে। শুধ ু এোরই নে, মেরের পর 

বথরক কাররর্ অকাররর্ মন বাত্রনর মশকার 

হরত্ হরেরে ত্ারক। অন্ত:সত্বা অেস্থাে 

মন বাত্রনর মশকার হরে সন্তানও নি হরে 

বগরে। বপরট িামথ িারার কাররর্ রক্তক্ষররর্ 

ত্ার গিবপাত্ হরে  াে। গমরে পমরোররর 

বিরে েরি মন বাত্ন সহয কররও সংসার 

করমে। িা নাজিা েরিন, মেরের করেক িাস 

পর ধারর ত্রেশ হাজার টাকা মনরেমেি 

জরুেি। বসই টাকা িাওোর পর বথরকই 

িারঝ িরধয বিরেরক মন বাত্ন করর। আিার 

বিরে জরুেরির অেস্থা িারিা বিরখ মেরে 

মিরেমে। ত্রে এত্টা খারাপ হরে েুঝরত্ 

পামরমন।  

https://samakal.com/whole-country/article/201246774/%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9A%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201246774/%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%9A%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%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%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%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 

োঘা থানার এসআই শাহ আিি জানান, এ 

ঘটনাে শুক্রোর সুের্ বা োিী হরে থানাে 

অমির াগ করররেন। 
3 19 Dec 20 

 
Kaler 
Kantho 

18 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

30 years Physical 
Torture 

Brother-
in-law 

Rural স্বা ীর লিরুকে লি থাত্ি ও ছ ৌতু্কের 

 া িা, ছেকে ছেওো হকিা স্ত্রীর চুি 

 প্রোকির ে  ১৯ লিকেম্বর ২০২০) 

সুনািগরের জগন্নাথপুর উপরজিার 

রানীগে  ইউমনেরনর অনন্ত বগািাি 

আিীপুর গ্রারি স্বািীর মেরুরে স্ত্রীরক 

মন বাত্ন ও ব ৌতু্রকর িািিা করাে স্ত্রীর 

িাথার িুি বকরট মিরেরে স্বািীর স্বজনরা। এ 

ঘটনাে স্ত্রীর অমির ারগর বপ্রমক্ষরত্ বিের 

শািেু মিো (৩০) বক শমনোর বগ্রপ্তার করর 

বজিহাজরত্ পাষ্টঠরেরে পুমিশ। পুমিশ ও 

িুক্তরিাগী গহৃেধূর অমির াগ বথরক জানা 

 াে, সাম্প্রমত্ক সিরে স্ত্রীরক িারধর ও 

ব ৌতু্রকর অমির ারগ গত্ ৩ মডরসম্বর 

সুনািগে হামকি আিািরত্ িািিা িারের 

কররন গহৃেধূ গুিশানা বেগি। আিািত্ 

িািিাষ্টট আিরি মনরে িাসুক মিোর নারি 

বগ্রপ্তামর পররাোনা জামর করর। পরর 

জগন্নাথপুর থানা পুমিশ গত্ বসািোর 

িাসুক মিোরক বগ্রপ্তার করর । এরই বজর 

ধরর শুক্রোর রারত্ িাসুক মিোর িাই শািেু 

মিোসহ করেকজন আত্মীে মিরি গুিশানা 

বেগরির োমড়রত্ হািিা িামিরে িাথার িুি 

কত্বনসহ িারমপট ও িাঙিুর করর। পরর ওই 

গহৃেধু থানাে মগরে ঘটনাষ্টট জানারি পুমিশ 

অমি ান িামিরে ঘটনার সরে জমড়ত্ 

িাসুক মিোর িাই শািেু মিো (৩০) বক 

বগ্রপ্তার করর। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/19/987028
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/19/987028


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 18 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

16 Dec 20 Police 
Case 

Female Service 
Holder 

19 years, 
40 years, 
13 years 

 

Not 
available 

Physical 
Torture 
& 
Dowry 

Husband Urban ছ ৌতু্ে োলিকত্ স্ত্রী, শাশুলে, শযালিোকে 

রি লেকে লপটেকে জখক র অলিক াগ 

 প্রোকির ে  ১৮ লিকেম্বর ২০২০) 

ব ৌতু্ক িামেরত্ স্ত্রী, শাশুমড়, শযামিকারক রড 

মিরে মপষ্টটরে জখরির অমির াগ উরঠরে। 

এিন ঘটনা ঘরটরে সািাররর বগন্ডা 

এিাকাে। িািিার এজাহার সূরে জানা 

 াে, বগন্ডা এিাকার মকো িমনর (১৯) মেরে 

হে িহামসরনর সারথ। মেরের মকেুমিন পর 

বথরকই িহামসন স্ত্রী মকো িমনর কারে 

ব ৌতু্ক িামে কররন। মকো িমন োোর োমড় 

ও িাকমরর টাকা বথরক ৬ িাখ ও সাধযিরত্া 

স্বািীর িামহিা পূরর্ করররেন। মকনু্ত মিরন 

মিরন িহামসরনর ব ৌতু্রকর িামহিা োড়রত্ই 

থারক। েুধোর রারত্ িহামসন স্ত্রীর কারে 

আোরও ব ৌতু্রকর টাকা িামে কররন। টাকা 

মিরত্ অস্বীকার করাে িহামসন মক্ষপ্ত হরে 

বিাহার রড মিরে মকো িমন, শাশুমড় ত্মেরুন 

বেগি (৪০), শামিকা মরো িমন( ১৩), োমড়র 

িাড়াষ্টটো সািাউত্রিন (৩০), সাহা জািাি 

(২৬), বিাত্ারিেরক (২৮) সহ বিাট ৭ 

জনরক বপটান।  

এ মেষরে সািার িরডি থানার 

উপপমরিশ বক (এসআই) এনািুি হক  

জানান,  এই ঘটনাে ত্িন্ত িিরে। এর 

আরগ ৬ িাখ টাকা ব ৌতু্ক িামের 

অমির ারগ থানার  এজাহার মিরেরে 

গহৃেধূর পমরোর। বসষ্টট ত্িন্ত করর বিখা 

হরে। এ ঘটনাে একষ্টট িািিা িারেররর 

প্রসু্তমত্ িিরে। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/18/598634
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/18/598634


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 18 Dec 20 
 
Samakal 

18 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Suicide Husband Rural িাঘাে গৃহিধূর ঝুিন্ত  ৃত্কেহ 

উোর প্রে োি  ১৮ লিকেম্বর ২০২০) 

রাজশাহীর োঘাে এক গহৃেধূর ঝুিন্ত 

িৃত্রিহ উোর করা হরেরে। েহৃস্পমত্োর 

োঘা বপৌরসিার িমশ বিপুর গ্রারি স্বািীর 

োমড়রত্ একষ্টট ঘর বথরক ত্ার িৃত্রিহ 

উোর করা হে। মনহত্ মশিার (২০) স্বািীর 

নাি আমরফুি। িুই েের আরগ ত্ার মেরে 

হে। পুমিশ জামনরেরে, গিাে রমশর সরে 

ফাাঁস বিওো মশিারক উোর করর 

েহৃস্পমত্োর িুপুর আড়াইটার মিরক োঘা 

হাসপাত্ারির জরুমর মেিারগ বনন স্বািী 

আমরফুি। বসখানকার কত্বেযরত্ 

মিমকৎসক মশমরন আকত্ার পরীক্ষার পর 

ত্ারক িৃত্ বঘাষর্া কররন। 

অস্বািামেক িৃতু্যর খেরষ্টট পুমিশরক 

বিওোর কথা শুরন স্ত্রীর িৃত্রিহ হাসপাত্ারি 

বররখ িরি  ান স্বািী আমরফুি ও ত্ার 

পমরোররর বিাকজন। হাসপাত্াি সূরে খের 

বপরে মশিার িৃত্রিহ বসখান বথরক উোর 

করর থানাে বনে পুমিশ। মশিা োঘা 

বপৌরসিার মিমিকোঘা গ্রারির োমসন্দা 

আেুর বিরে। োঘা থানার ওমস নজরুি 

ইসিাি জানান, িৃতু্যর সষ্টঠক কারর্ 

মনন বরের জনয িেনা ত্িন্ত করা হরে। এ 

েযাপারর অপিৃতু্যর িািিা হরেরে। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201246764/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201246764/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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6 18 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

17 Dec 20 News 
Report 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Physical 
Torture 
& 
 
Dowry 

Husband Rural  াোরীপকুর ছ ৌতু্কের োলিকত্ অন্তঃেত্ত্বা 

গৃহিধূকে লি থাত্ি  প্রোকির ে  ১৮ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িািারীপুররর কািমকমনরত্ ব ৌতু্রকর 

িামেরত্ ঘরর আটরক বররখ ফারাজানা 

আক্তার (২০) নারি এক অন্তঃসত্ত্বা 

গহৃেধূরক মন বাত্রনর অমির াগ পাওো 

বগরে। পমরোররর অমির াগ সূরে জানা 

 াে, ফারজানা আক্তাররর সরে  আমরফ 

সরিাররর পামরোমরকিারে প্রাে মত্ন েের 

আরগ মেরে হে। মেরের সিে স্বর্ বিঙ্কারসহ 

মেমিন্ন আসোপে বিো হে। েত্বিারন 

অন্তঃসত্ত্বা ফারজানার বিড় েের েেরসর 

একষ্টট কনয সন্তান ররেরে। ত্ারির মেরের 

মকেুমিন পর বথরকই আমরফ সরিার 

মেমিন্ন সিে কাররন-অকাররন 

ফারজানারক শারীমরক ও িানমসকিারে 

মন বাত্ন িামিরে আসরে। োমড় মনি বারর্ বর 

জনয আমরফ সরিার ফারজানার 

পমরোররর কারে ব ৌতু্ক মহরসরে ১ িাখ 

টাকা িামে করর। মকনু্ত ফারজানার পমরোর 

গরীে হওোে এ ব ৌতু্রকর টাকা মিরত্ েযথ ব 

হন। এরত্ মক্ষপ্ত হরে সম্প্রমত্ আমরফ 

সরিার ও পমরোররর বিাকজন মিরি 

ফারজানারক মনজ ঘররর বিত্র আটরক 

বররখ প্রথরি রড মিরে মপষ্টটরে আহত্ করর 

এেং ত্ার বগাপনারে রড মিরে খুমিরে-

খুমিরে ক্ষত্মেক্ষত্ করর বফরি রারখ। এরত্ 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/18/598724
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/18/598724
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করর প্রিণ্ড রক্তক্ষরর্ হরে অন্তঃসত্ত্বা 

ফারজানা অজ্ঞান হরে পড়রি ত্ারক 

পূর্রাে শ্বাসররাধ করর হত্যার বিিা িািাে 

স্বািী আমরফ। পরর স্থানীে বিাকজন বটর 

বপরে ফারজানারক উোর করর গত্ 

শুক্রোর প্রথরি কািমকমন উপরজিা স্বাস্থয 

কিরেরে িমত্ব কররন। আিরা আমররফর 

িরে িািিা কররত্ সাহস পাত্রে এ 

েযাপারর কািমকমন থানার ওমস বিা. 

নামেরউত্রিন িৃধা েরিন, মন বামত্ত্ 

পমরোররর পক্ষ বথরক অমির াগ বপরি 

ত্িন্ত সারপরক্ষ েযেস্থা বনো হরে। 

7 17 Dec 20 
 
Samakal 

15 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available

e 

Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহিধূ হত্যার ঘেিাে লোিকত্ স্বা ীর 

স্বীোকরাক্তি ূিে জিািিক্তি প্রে োি  

১৭ লিকেম্বর ২০২০) 

িট্টগ্রাি নগরীর খুিশীর আিোগান 

বরিরগট এিাকাে গহৃেধ ূআরিনা বেগিরক 

হত্যার ঘটনাে আিািরত্ বস্বোে 

স্বীকাররাত্রক্তিূিক জোনেত্রন্দ মিরেরে ত্ার 

স্বািী।  পুমিশ জানাে, ১২ েের আরগ মেরে 

হে আরিনা ও বসারহরির। মেরের পর 

বথরকই আরিনারক শারীমরক ও 

িানমসকিারে মন বাত্ন করার অমির াগ 

ররেরে ত্ার স্বািীর মেরুরে। মন বাত্রনর হাত্ 

বথরক ো াঁিারত্ এক প বারে বসারহিরক মত্ন 

িাখ টাকা ব ৌতু্কও বিে আরিনার পমরোর। 

ত্ারত্ও বরহাই পানমন। অনয নারীর সরে 

অবেধ সম্পরকব মিপ্ত থাকাে বসারহি প্রােই 

োমড়রত্ এরস স্ত্রীর সরে োগ্ মেত্ণ্ডাে 

https://samakal.com/whole-country/article/201246706/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF
https://samakal.com/whole-country/article/201246706/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF
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জমড়রে পড়ত্। ত্ার অবনমত্ক কি বকারণ্ড 

োধা বিওোর কাররর্ই গত্ ১৫ মডরসম্বর 

মক্ষপ্ত হরে ওড়না বপাঁমিরে স্ত্রীরক হত্যা করর 

বসারহি।খুিশী থানার ওমস বিাহাম্মি 

শাহীনুজ্জািান েরিন, জোনেত্রন্দ বশরষ 

আসামি বসারহিরক কারাগারর পাঠারনা 

হরেরে 

 

8 17 Dec 20 
 
Samakal 

12 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 32 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ছেকজগুকজ লত্মীকের লিকেকত্  াওোে 

েুলরোঘাকত্ স্ত্রীকে হত্যা প্রে োি  ১৭ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িািারীপুরর মশেিরর আত্মীের মেরের 

অনুষ্ঠারন বসরজগুরজ অংশগ্রহর্ করাে 

কুিসুি মেমে (৩২) নারি এক গহৃেধূরক 

মপষ্টটরে হত্যার অমির াগ উরঠরে স্বািী 

আব্বাস হাওিািাররর মেরুরে। পুমিশ 

জানাে, গত্ শুক্রোর আব্বাস হাওিািাররর 

েড় িাই ফজি হাওিািাররর বিরে বসমিনার 

মেরের অনুষ্ঠারন গহৃেধ ূকুিসুি বসরজগুরজ 

অংশগ্রহর্ কররন। এরত্ প্রমত্েন্ধী স্বািী ত্ার 

ওপর মক্ষপ্ত হরে উরঠন। এই ঘটনা মনরে 

শমনোর সকারি কুিসুিরক িারধর কররন 

মত্মন। এসিে প্রমত্রেশীরা কারর্ জানরত্ 

িাইরি কুিসুি পুররা ঘটনাষ্টটরক খুরি 

েরিন। এরপর প্রমত্রেশীরা িুইজরনর 

মিিাংসা করর বিন। মকনু্ত ঘটনার বজর ধরর 

রারত্ আব্বাস হাওিািার স্ত্রী কুিসুরির হাত্-

পা রমশ মিরে বেরধ বেধড়ক বপটান। এসিে 

স্বািীর মন বাত্রন কুিসিু জ্ঞান হামররে 

বফরিন। এক প বারে আব্বাস কুিসুরির 

িৃতু্য মনত্রিরত্ গিাে েুমরকাঘাত্ কররন।  

https://samakal.com/whole-country/article/201246682/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201246682/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87
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িত্তপাড়া পুমিশ ত্িন্ত বকরের আইমস 

এিিাি বহারসন জানান, এ ঘটনাে 

ত্রজজ্ঞাসাোরির জনয িুইজনরক আটক 

করর থানাে আনা হরেরে। এ ঘটনাে 

িািিার মেষেষ্টট প্রত্রক্রোধীন। 
9 16 Dec 20 

 
Prothom Alo 

16 Dec 20 Police 
Case 

Female  RMG 
worker 

28 years 32 years Murdered Husband Urban স্ত্রীকে শ্বােকরাকধ হত্যার অলিক াকগ 

স্বা ী লেে প্রথম  লকিা  ১৬ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িট্টগ্রারির কর্ বফুিী উপরজিাে এক গহৃেধ ূ

ফমরিা বেগি (২৮)বক শ্বাসররাধ করর 

হত্যার অমির ারগ স্বািী নুরুি ইসিারির 

(৩২) বক আটক করা হরেরে। পুমিশ সূরে 

জানা  াে, নুরুি ইসিারির সরে িার েের 

আরগ ফমরিা বেগরির মেরে হে। ত্া াঁরির 

ঘরর িুই সন্তান আরে। ফমরিা বপাশাক 

কারখানাে শ্রমিক মহরসরে কাজ কররন। 

এই িম্পমত্র িরধয প্রােই ঝগড়া হরত্া।  

িামেো খাতু্ন েরিন, ‘আিার বিরেরক 

বিরর বফরিরে ত্ার স্বািী। বিরের িুই 

সন্তানরক মনরে আমি এখন কী করে 

েুঝরত্ পারমে না। আমি এর মেিার িাই।’ 

কর্ বফুিীর শাহিীরপুর পুমিশ ফাাঁমড়র 

ইনিাজব বিা. নামের উত্রিন েরিন, ধারর্া 

করা হরে, ওই গহৃেধূরক শ্বাসররারধ হত্যা 

করা হরেরে। কর্ বফুিী থানার িারপ্রাপ্ত 

কি বকত্বা (ওমস) িুিাি িাহিুি েরিন, 

অমি ুক্ত স্বািীরক আটক করা হরেরে। 

িেনাত্িরন্তর প্রমত্রেিন বপরি খুরনর 

রহসয জানা  ারে। 

 

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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

10 16 Dec 20 
 
Kalker 
Kantho 

10 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 45 years Raped Father-
in0law 

Rural স্বা ী োকজ, েুক াকগ পুত্রিধূকে ধর্ থণ 

েকরি শ্বশুর!  প্রোকির ে  ১৬  

লিকেম্বর ২০২০) 

েগুড়ার নন্দীগ্রারি শ্বশুররর মেরুরে 

পুেেধূরক (২০) ধষ বরর্র অমির াগ উরঠরে। 

ঘটনার পর বথরকই শ্বশুর োচু্চ মিো (৪৫) 

পিাত্ক আরেন। এ ঘটনাে েুধোর 

সকারি গহৃেধূ োিী হরে নন্দীগ্রাি থানাে 

শ্বশুররর মেরুরে মিমখত্ অমির াগ 

করররেন। ঘটনাষ্টট ঘরটরে নন্দীগ্রাি 

উপরজিার িাটগ্রাি ইউমনেরনর োিিাশন 

গ্রারি।  

স্থানীে সূরে জানা বগরে, গত্ েহৃস্পমত্োর 

বেিা ১১টার মিরক গহৃেধূর স্বািী কাজ 

কররত্  াে। এই সুর ারগ শ্বশুর োচু্চ মিো 

পুেেধূরক ধষ বর্ কররন। ওই মিনই গহৃেধূ 

ত্ার স্বািী ও োোরক ঘটনা খুরি েরিন। 

পরর গহৃেধূ োোর োমড়রত্ িরি  ান। 

ঘটনাষ্টট জানাজামন হরি শ্বশুর োচু্চ মিো 

োমড় বেরড় পািান। গহৃেধূর োো েরিন, 

বিরের শ্বশুর োমড়র মকেু প্রিােশািী 

বিাকজন মেমিন্নিারে হুিমক মিরে। 

আিার বিরের ধষ বরর্র ঘটনাে থানাে 

অমির াগ কররমে। থানার িামেত্বরত্ 

মডউষ্টট অমফসার এসআই সুরোধ িে 

েরিন, গহৃেধূ োিী হরে শ্বশুররর মেরুরে 

অমির াগ করররেন। ত্িন্ত করর আইনগত্ 

েযেস্থা বনওো হরে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/16/986146
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/16/986146


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 16 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

16 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 45 years Suicide Husband Rural এেেকে লির্পাি; স্ত্রীর  ৃতু্য, স্বা ী 

লশঙ্কাজিে  প্রোকির ে  ১৬  

লিকেম্বর ২০২০) 

েগুড়ার আিিিীমঘরত্ পামরোমরক কিরহর 

বজর ধরর স্বািী-স্ত্রী একই সরে মেষপান 

করররে। পরর স্ত্রী নূরী বেগরির (৩৫) িৃতু্য 

হরিও স্বািী বসরকন্দার আিী (৪৫) 

হাসপাত্ারি মিমকৎসাধীন।  

প্রত্যক্ষিশীরা জানাে, উপরজিার কুন্দগ্রাি 

ইউমনেরনর বিিুো গ্রারি স্বািীর সরে স্ত্রী 

নূরী বেগরির পামরোমরক কিহ িিমেি। 

েুধোর িুপুরর একই সরে ত্ারা মেষপান 

কররন। মেষত্রক্রোে ঘটনাস্থরি নূরী 

বেগরির িৃতু্য হে। 

এমিরক পমরোররর অনয সিসযরা মেষেষ্টট 

জানরত্ বপরর বসরকন্দার আিীরক গুরুত্র 

অসুস্থ অেস্থাে েগুড়া শহীি ত্রজোউর 

রহিান বিমডকযাি করিজ (শত্রজরিক) 

হাসপাত্ারি িমত্ব করান। কত্বেযরত্ 

মিমকৎসক আব্দলু্লাহ জানান, বসরকন্দার 

আিীরক মিমকৎসা বিওো হরিও ত্ার 

অেস্থা গুরুত্র। আিিিীমঘ থানার ওমস 

জািাি উিীন জানান, খের বপরে 

ঘটনাস্থি পমরিশ বন করা হরেরে। 

একজরনর িাশ উোর করর িেনাত্িরন্তর 

জনয হাসপাত্ারির িরগ ব পাঠারনার েযেস্থা 

করা হরে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/16/986123
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/16/986123


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

12 15 Dec 20 
 
Samakal 
 
 

14 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband 
& 
Family 
member 

Rural ছ ৌতু্কের োলিকত্ স্ত্রীকে গাকে ছিাঁকধ 

লি থাত্ি  প্রে োি  ১৫ লিকেম্বর ২০২০) 

িক্ষ্মীপুররর রােপুরর ব ৌতু্রকর িামেরত্ 

কাজি বেগি (৩৫) নারি এক গহৃেধূরক 

গারে বোঁরধ মন বাত্রনর অমির ারগ িারের 

করা িািিাে স্বািী শরীফ বহারসনরক 

বগ্রপ্তার করররে পুমিশ। িেিোর িুপুরর 

ত্ারক বগ্রপ্তার করা হে।  কাজি বেগি 

জানান, প্রাে ১৮ েের আরগ শরীফ 

বহারসরনর সরে ত্ার মেরে হে। মেরের পর 

বথরকই স্বািী ব ৌতু্রকর জনয ত্ারক প্রােই 

িারধর কররত্ন। সম্প্রমত্ উপরজিার 

িধুপুর গ্রারি জমি মকনরত্ ৩ িাখ টাকা 

ব ৌতু্ক িামে করর োোর োমড় বথরক টাকা 

আনরত্ েরিন শরীফ। মত্মন টাকা আনরত্ 

অপারগত্া জানারি বসািোর রারত্ ঘররর 

িরজাে ত্ািা বিরর শ্বশুর রমফক উিযা, 

বিের আমরফ, শাশুমড় িান সুরা বেগি ও 

ননি বশফািী বেগি ত্ারক প্রিণ্ড িারধর 

শুরু কররন। এক প বারে বটরন বহাঁিরড় ঘররর 

োইরর এরন ত্ারক একষ্টট গারে বোঁরধ বপটারত্ 

থারকন ত্ারা। একসিে মত্মন অরিত্ন হরে 

পড়রি িরর বগরে বিরে সোই সরর পরড়ন। 

পরর জ্ঞান মফররি স্থানীেরা ত্ারক 

গুরুত্র  অেস্থাে উোর করর রােপুর 

উপরজিা স্বাস্থয কিরেরে িমত্ব কররন। 

রােপুর থানার িারপ্রাপ্ত কি বকত্বা( ওমস) 

আেিুি জমিি জানান, িািিার পর স্বািী 

শরীফ বহারসনরক বগ্রপ্তার করা হরেরে। 

অনয আসামিরির বগ্রপ্তাররর বিিা িিরে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201246445/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://samakal.com/whole-country/article/201246445/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Nature of 
Crime 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

13 14 Dec 20 
 
Prothom Alo 

14 Dec 20 Police 
Case 

Male Landlord 30 years 25 years Suicide Wife Rural স্ত্রী েকে ছ কত্ রাক্তজ িে, লোিত্ 

চত্বকর লিকজর িুকে েুলর চািাকিি 

স্বা ী প্রথম  লকিা  ১৪ লিকেম্বর 

২০২০) 

স্ত্রীরক োমড় মনরে ব রত্ আিািরত্র িারস্থ 

হরেমেরিন হামফজরু রহিান। মকনু্ত 

আিািরত্ এরসও স্বািীর োমড় মফররত্ রাত্রজ 

হনমন স্ত্রী। ফরি আিািত্ ওই গহৃেধূরক ত্া াঁর 

োোর ত্রজম্মাে বিন। এরপর আিািত্কক্ষ 

বথরক বের হরেই মনরজর েুরক উপ ু বপমর 

েুমরকাঘাত্ শুরু কররন হামফজরু। 

হাসপাত্ারি বনওোর পরথ ত্া াঁর িৃতু্য হে। 

মনহত্ হামফজরু (৩০)  পুমিশ ও আিািত্ 

সূরে জানা বগরে, হামফজরু মত্ন েের আরগ 

মেরে কররন । ত্া াঁরির সংসারর একষ্টট 

মশশুসন্তানও ররেরে। এমিরক পামরোমরক 

মেষে মনরে মেররাধ বথরক স্ত্রী (২৫) সম্প্রমত্ 

োোর োমড় িরি  ান। হামফজরু স্ত্রী ও 

সন্তানরক পাওোর জনয আিািরত্র িারস্থ 

হন।  আিািরত্র প্রত্যক্ষিশী সূরে জানা 

বগরে, আজ মেি এ িািিার মনধ বামরত্ মিন। 

িুপুরর আিািরত্ হাত্রজর হন স্ত্রী। এ সিে 

আিািত্ স্বািীর োমড়রত্ মফরর  াওোর 

মেষরে জানরত্ িাইরি স্ত্রী অসম্মমত্ প্রকাশ 

কররন। এর পমররপ্রমক্ষরত্ আিািত্ ত্া াঁরক 

োোর ত্রজম্মাে  াওোর আরিশ বিন। 

এরপর হামফজরু আিািরত্র বিত্র বথরক 

বের হরে মনরজর সরে থাকা একষ্টট েুমর 

মিরে মনরজর েুরক উপ ু বপমর আঘাত্ কররত্ 

থারকন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4-%E0%A6%9A%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4-%E0%A6%9A%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4-%E0%A6%9A%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

14 14 Dec 20 
 
Prothom Alo 

Not 
available 

News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Urban ফলরেগকের ছ েকরর লিরুকে এিার 

লি থাত্কির অলিক াগ স্ত্রীর প্রথম  

লকিা  ১৪ লিকেম্বর ২০২০) 

িা াঁিপুররর ফমরিগে বপৌরসিার বিের 

িাহফুজিু হরকর মেরুরে এোর ত্া াঁর স্ত্রী 

মন বাত্রনর অমির াগ তু্রিরেন। আজ 

বসািোর িুপুরর এ অমির াগ এরন বিেররর 

স্ত্রী বসামনো আক্তার সংোি সরম্মিন 

কররন।  বসখারন মত্মন েরিরেন, স্বািীর 

অবনমত্ক সম্পরকবর প্রমত্োি করাে ত্া াঁর 

ওপর মন বাত্ন করা হরেরে। সংোি 

সরম্মিরন বসামনো আক্তার েরিন, ১০ েের 

আরগ িাহফুজিু হরকর সরে ত্া াঁর মেরে 

হে।  বসামনো আক্তার অমির াগ কররন, 

বিের মনে বামিত্ হওোর পর বথরকই ত্া াঁর 

স্বািী অবনমত্ক সম্পরকব জমড়রে পরড়ন। এ 

োড়া মত্মন িািকাসক্ত। এসরের প্রমত্োি 

করাে ত্া াঁর ওপর মন বাত্ন করা হে। করেক 

িাস আরগ িাহফুজিু হক ত্া াঁরক মকেু না 

জামনরেই কুমিল্লাে মিত্ীে মেরে কররন। এর 

প্রমত্োি কররিও ত্া াঁরক (বসামনো) মন বাত্ন 

করর ঘর বথরক বের করর বিওো হে। 

সংোি সরম্মিরন আরও অমির াগ করা হে, 

বসামনোর িমিপমত্র কারে বথরক ষ্টঠকািামর 

ও েযেসার কথা েরি ৭ িাখ ৭০ হাজার টাকা 

বনন িাহফুজিু। বস টাকা বফরত্ িাওোর 

কাররর্ও ত্া াঁরক মন বাত্ন করা হরেরে। এিন 

পমরমস্থমত্রত্ মত্ন সন্তান মনরে বসামনো 

আক্তার মনরাপত্তাহীনত্াে আরেন েরিও 

িামে কররন। 

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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

15 13 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

13 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 23 years Not 
available 

Suicide Husband Rural গৃহিধূর লত্মহত্যা  প্রোকির ে  ১৩ 

লিকেম্বর ২০২০) 

ফমরিপুররর বোোিিারী উপরজিাে 

পামরোমরক কিরহর কাররর্ রমন সুিত্ানা 

(২৩) নারি এক গহৃেধূর গিাে ফা াঁস মনরে 

আত্মহত্যার ঘটনা ঘরটরে।  

স্থানীে সূরে জানা  াে, রমন সুিত্ানার িুই 

েের আরগ মেরে হে একই গ্রারির শুকুর 

বশরখর বেরি বসাহাগ বশরখর সরে। 

পামরোমরক কিরহর বজর ধরর রমেোর 

সকারি মনজ েসত্ঘররর আড়ার সারথ 

ওড়না মিরে গিাে ফা াঁস মনরে আত্মহত্যা 

করর। পুমিশ সকাি ১১টার মিরক িাশ 

উোর করর িেনাত্িরন্তর জনয িাশ িরগ ব 

পাষ্টঠরেরে। এ ঘটনাে গহৃেধূর িািা বিা. 

বিাশাররফ বহারসন োিী হরে থানাে ইউমড 

িািিা করররেন। 

িাশ উোরকারী থানার এসআই ওমহিুি 

ইসিাি েরিন, িাশ উোর করর 

িেনাত্িরন্তর জনয িরগ ব পাঠারনা হরেরে। 

মররপাটব পাওোর পর িৃতু্যর কারর্ জানা 

 ারে। 

 

 

 
 
 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985170


Article 
 
ছ ৌতু্কের লিরুকে েপলরিাকর থলত্িাে প্রথম  লকিা  ১৮ লিকেম্বর ২০২০) 

িা, োো ও এক মশশুসন্তান৷ মত্নজরনর হারত্ মত্নষ্টট েযাকাডব৷ সেগুরিা েযাকারডবই ররেরে ব ৌতু্কমেররাধী 

বলাগান। আজ শুক্রোর সকারি মত্ন সিরসযর এই পমরোরষ্টটরক বিখা বগি জাত্ীে বপ্রসক্লারের সািরন৷ বিশ 

বথরক িোি সািাত্রজক েযামধ ব ৌতু্রকর সংসৃ্কমত্ িরূ করার মিন্তা বথরকই পমরোরষ্টটর এই প্রমত্োি কি বসূমি৷ 

সপমরোরর ব ৌতু্কমেররাধী এই প্রমত্োি কি বসূমিরত্ অংশ বনওো মত্নজন হরিন বিাখরিেুর রহিান, ত্া াঁর স্ত্রী 

ত্াহমিনা আক্তার ও ত্া াঁরির বসাো মত্ন েেররর মশশ ুহৃমিত্া বিরহরুন৷  বিাখরিেুররর হারত্ থাকা েযাকারডব বিখা 

মেি, 'ব ৌতু্ক একষ্টট সািাত্রজক েযামধ।' ত্াহমিনার হারত্র েযাকারডব বিখা মেি, 'ব ৌতু্ক িাওো িারনই মিক্ষা 

িাওো।' আর মশশু হৃমিত্ার হারত্ থাকা েযাকারডব বিখা মেি, 'ব ৌতু্করক না েিুন।' 

বিাখরিেুর রাজধানীর বত্জগা াঁও করিজ বথরক মহসােমেজ্ঞারন স্নাত্রকাত্তর করররেন৷ এখন ঢাকাে স্বল্প 

বেত্রনর একষ্টট বেসরকামর িাকমর কররেন। মত্মন করেক েের আরগ মেরে কররন মনরজর এিাকার বিরে 

ত্াহমিনারক৷ ত্াহমিনা নরমসংিী সরকামর িমহিা করিরজর সিাজমেজ্ঞান মেিারগ িতু্থ ব েরষ বর োেী। ত্া াঁরির 

এক বিরে। 

বিাখরিেুর প্রথি আরিারক েরিন, ব ৌতু্ক একষ্টট সািাত্রজক েযামধ৷ এর িোি থাো বথরক সিারজর মনম্নমেত্ত বথরক উচ্চমেত্ত বকউই বরহাই পারে না৷ ব ৌতু্ক এখন 

সংসৃ্কমত্রত্ পমরর্ত্ হরেরে৷ িমরদ্র-হত্িমরদ্র পমরোররর জনয ব ৌতু্ক একষ্টট অমিশাপ৷ ব ৌতু্রকর কাররর্ অরনক মেরে বিরঙ  ারে৷ ব ৌতু্রকর অথ ব ো ত্রজমনসপে 

বজাগাড় কররত্ অরনক িা-োো মহিমশি খারেন। অরনক পমরোর এরকোরর মনঃস্ব হরে  ারে৷ ত্াই ব ৌতু্কপ্রথা েন্ধ হওো িরকার। 

বিাখরিেুর েরিন, 'আমি ও ত্াহমিনা ব ৌতু্কহীন মেরে কররমে৷ সিাজ ও বিশ বথরক আিরা ব ৌতু্রকর সংসৃ্কমত্ িরূ কররত্ িাই৷' 

বিাখরিেুর জানারিন, ২০১৩ সাি বথরক মত্মন মেরেরকর ত্াড়নাে বিরশর িানুরষর মেমিন্ন সিসযা, সিারজর মেমিন্ন অসংগমত্ মনরে এককিারে প্রমত্োি ও সিাজ 

সরিত্নত্ািূিক কাজ করর আসরেন৷ 

 

 

 

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
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Sl. Date of 

Newspa per 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 19 Dec 20 
 
Samakal 

16 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural  াদ্রাোোত্রীকে ধর্ থকণর ছচষ্টাে 

 া িা প্রে োি  ১৯ লিকেম্বর ২০২০) 

িামনকগরের সাটুমরোে নেি বশ্রমর্র 

এক োেীরক ধষ বর্ বিিার অমির ারগ বিা. 

মিটন মিোর মেরুরে থানাে িািিা 

িারের করা হরেরে। স্থানীে সূরে জানা 

বগরে, ১৬ মডরসম্বর সকারি প্রমত্রেশী 

ওই োেীর শেনকরক্ষ ঢুরক বিরেষ্টটরক 

ধষ বরর্র বিিা িািাে মিটন মিো। এ সিে 

বিরেষ্টটর মিৎকারর োমড়র বিাকজন ঘুি 

বথরক বজরগ ওরঠন এেং মিটনরক 

হারত্নারত্ ধরর আটরক রারখন। পরর 

স্থানীে িাত্ব্বররা এ ঘটনার মিিাংসার 

কথা েরি মিটনরক মনরে  ান। মকনু্ত 

ঘটনার বকারনা মিিাংসা না হওোে ওই 

োেীর িা ১৭ মডরসম্বর থানাে িািিা 

কররন।   মন বামত্ত্ বিরেষ্টটর িা জানান, 

ওই বেরির কাররর্ গত্ েের ত্ার বিরে 

৬ িাস সু্করি ব রত্ পাররমন। সু্করি আসা- 

 াওোর পরথ ইনাি ত্ারক কুপ্রস্তাে মিত্। 

Issue no. 22 

https://samakal.com/whole-country/article/201246863/%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201246863/%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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ওই েখারটরক ধররত্ পুমিশ িারঠ কাজ 

কররে।  

2 19 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

16  Dec 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

13 
years 

26 years Raped Neighbor Urba
n 

েুথস্তাকি রাক্তজ িা হওোে ধর্ থকণর 

লশোর লেকশারী  প্রোকির ে  ১৯ 

লিকেম্বর ২০২০) 

রাজধানীর বডিরাে ১৩ েের েেসী এক 

গারি বন্টকিী অপহররর্র পর ধষ বরর্র 

মশকার হরেরে েরি খের পাওো বগরে।  

িুক্তরিাগীর িা শুক্রোর রারত্ অমি ুক্ত 

সজীরের (২৬) মেরুরে িািিা করররেন।  

বডিরা থানার অপাররশন অমফসার 

(ইন্সরপক্টর) নূরর আিি মসত্রিকী েরিন, 

কি বস্থরি  াওো আসার পরথ সজীে ওই 

মকরশারী গারি বন্টকিীরক প্রােই কুপ্রস্তাে 

মিরে মেরক্ত করত্। বিরেষ্টট ওই প্রস্তারে 

েরােরই বস রাত্রজ না হওোে মক্ষপ্ত হে 

সজীে। গত্ ১৬ মডরসম্বর মেরকরি 

বিরেষ্টট ত্ার গারি বন্ট সংিরি আসরি পূে ব 

পমরকমল্পত্িারে সজীে ত্ারক অপহরর্ 

করর ঢাকার বকরানীগরের অজ্ঞাত্ স্থারন 

মনরে ধষ বর্ করর। 

বিরেষ্টট েত্বিারন ঢাকা বিমডকযাি 

করিরজর ওোনস্টপ ক্রাইমসস (ওমসমস) 

বসন্টারর মিমকৎসাধীন ররেরে েরি সূরে 

জানা বগরে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/19/987013
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/19/987013
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3 19 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

17 Dec 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

16 
years 

60 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural িুক্তে থলত্িন্ধী লেকশারীকে ধর্ থণকচষ্টা, 

৬০ িেকরর িৃে ছেপ্তার!  প্রোকির ে  

১৯ লিকেম্বর ২০২০) 

িািিমনরহারটর আমিত্িারী উপরজিাে 

১৬ েেররর এক েুত্রে প্রমত্েন্ধী মকরশারীর 

শ্লীনত্াহামনর অমির ারগ বিাক্তার আিী 

(৬০) নারি এক েেৃ বগ্রপ্তার করররে 

পুমিশ।  

পুমিশ ও স্থানীেরা জানান, েুত্রে প্রমত্েন্ধী 

ওই মকরশারীরক োমড়রত্ একা বররখ 

েহৃস্পমত্োর (১৭ মডরসম্বর) িুপুরর ত্ার 

মেধো িা োইরর  ান। এসিে োমড়রত্ 

বিরেষ্টটরক একা বপরে বিাক্তার আিী 

ত্ারক বডরক পারশর সুপামর োগারন মনরে 

ধষ বরর্র বিিা কররন। এ সিে স্থানীে এক 

নারী মেষেষ্টট বিখরত্ বপরে ধাওো কররি 

বিাক্তার আিী পামিরে  ান।পরর ওই 

নারী মেষেষ্টট মকরশারীর িা ও সিারজর 

গর্যিানয েযত্রক্তরির জানারি পরমিন 

সকারি স্থানীেিারে সামিশ হে। ত্রে 

সামিরশ অমি ুক্ত বিাক্তার আিী উপমস্থত্ 

না হওোে বিরেষ্টটর িা োিী হরে সন্ধযাে 

আমিত্িারী থানাে অমির াগ িারের 

কররন। োিীর অমির ারগ বিাক্তার 

আিীরক বগ্রপ্তার করা হরেরে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/19/986933
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/19/986933
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3 19 Dec 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

16 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

Nt 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Urba
n 

োিাকর লেকশারীকে গণধর্ থকণর 

অলিক াকগ ২ জিকে ছেফত্ার 

 প্রিাংিাকেশ থলত্লেি  ১৯ লিকেম্বর 

২০২০) 

সািার উপরজিার কাউত্রন্দো ইউমনেরন 

মকরশারীরক গর্ধষ বরর্র ঘটনাে িািিা 

িারের হরেরে। শমনোর িুপুরর পুমিশ 

অমি ান িামিরে গর্ধষ বরর্র অমির ারগ 

আি আমিন ও িুক্তা বেগি নারি 

িুইজনরক বগ্রফত্ার করররে।  মকরশারী 

জানাে, িুক্তা ত্ার োমড়রত্ আিারক 

বডরক মনরে আিত্ারফর সরে পমরিে 

কমররে বিে। ত্ারক প্রােই ত্ারির োমড়রত্ 

বেড়ারত্ ব রত্ েিত্ িুক্তা। এরই সূে 

ধরর গত্ েুধোর রারত্ মকরশারী ওই 

োমড়রত্ বেড়ারত্ বগরি আিত্াফ ও 

অপর এক  ুেক একষ্টট করক্ষ ত্ারক 

আটরক বররখ গর্ধষ বর্ করর। এ সিে 

মিৎকার করার বিিা কররি আিত্াফ 

ধারারিা বেড মিরে আিার গিাে জখি 

করর। সািার িরডি থানার উপপমরিশ বক 

(এসআই) কৃষ্ণ রাে োংিারিশ 

প্রমত্মিনরক েরিন, স্থানীে বিাকজন 

কাউত্রন্দো বথরক এক মকরশারীরক 

অরিত্ন অেস্থাে উোর করর একষ্টট 

মক্লমনরক মনরেরেন েরি মত্মন খের পান। 

ওই মিন রারত্ই উন্নত্ মিমকৎসার জনয 

মত্মন বিরেষ্টটরক ঢাকা বিমডরকি করিজ 

হাসপাত্ারি বনওো হে। 

,  

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/19/599076
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/19/599076
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4 18 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

17 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 8 years 15 years Raped Neighbor Rural  ালিেেলেকত্  াদ্রাোোত্রীকে ধর্ থকণর 

অলিক াগ, ছেপ্তার ১ প্রথম  লকিা  ১৮ 

লিকেম্বর ২০২০) 

খাগড়ােমড়র িামনকেমড়রত্ মিত্ীে 

বশ্রমর্র এক মশক্ষাথীরক (৮) ধষ বরর্র 

অমির ারগ বিা. নেন বহারসন (১৫) নারি 

এক েখারটরক বগ্রপ্তার করা হরেরে।  

ওই মশশুষ্টট স্থানীে একষ্টট িাদ্রাসার মিত্ীে 

বশ্রমর্র মশক্ষাথী। এ ঘটনাে গত্কাি রাত্ 
১১টার মিরক মশশুষ্টটর োো োিী হরে নারী 

ও মশশু মন বাত্ন আইরন িামনকেমড় 

থানাে একষ্টট িািিা করররেন।  

পুমিশ সূরে জানা  াে, গত্কাি সন্ধযা 

সারড় সাত্টা োমড়রত্ মশশুষ্টটরক একা 

বপরে ত্ারক ধষ বর্ করর নেন বহারসন। এ 

সিে মশশুর মিৎকারর স্থানীে বিাকজন 

এরি নেন বহারসন পামিরে  াে। পরর 

স্থানীে েযত্রক্তরা নেনরক আটক করর রাত্ 
১১টার মিরক পুমিরশ বসাপিব করর। অসুস্থ 

অেস্থাে মশশুষ্টটরক িামনকেমড় 

হাসপাত্ারি বনওো হে। 

এ মেষরে িামনকেমড় থানার িারপ্রাপ্ত 

কি বকত্বা (ওমস) বিা. আমির বহারসন 

েরিন, এ ঘটনাে গত্কাি রাত্ ১১টার 

মিরক মশশুষ্টটর োো োিী হরে নারী ও মশশু 

মন বাত্ন আইরন িামনকেমড় থানাে 

একষ্টট িািিা কররন। আসামিরক 

পুমিরশর বহফাজরত্ রাখা হরেরে।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%9B%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%9B%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%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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5 18 Dec 20 
Kaler 
Kantho 

17 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 10 
years 

55 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural অেুস্থ  াকের জিয িাশত্া লিকত্ লগকে 

শ্লীিত্াহালির লশোর লশশু!  প্রোকির 

ে  ১৮ লিকেম্বর ২০২০) 

িা অসুস্থ ত্াই সকারি োসাে নাশত্া 

তত্মর হেমন। ১০ েের েেসী রুপারক 

(েদ্মনাি) িা েিরিন োসার সািরনর 

বিাকান বথরক নাশত্া মনরে আসরত্। 

িারের কথািরত্া নাশত্া মকরন বফরার 

পরথ বোট্ট রুপার মিরক কুনজর পরড় 

পারশর োমড়র বজঠা সম্পমকবত্ িাসুি 

মিত্রজর (৫৫)। বিরেষ্টট নাশত্া মনরে 

বফরার পরথ িাসুি মিত্রজ ফুসমিরে 

রুপারক ত্ার মনজ োমড়রত্ মনরে  াে। 

ওই েযত্রক্ত োমড়র বিত্রর ফুি িমিউরি 

ষ্টটমি বেরড় বিরেষ্টটর জািা খুরি 

স্পশ বকাত্র স্থারন হাত্ বিে। ত্খন িাসুি 

মিোর আিররর্ বিরেষ্টট মিৎকার মিরি 

ত্ারক টাকা মিরে েরি কাউরক মকেু না 

েিরত্। পরর কা াঁিরত্ কা াঁিরত্ ত্ার ঘর 

বথরক বের হরে আরস রুপা। 

গত্কাি েহৃস্পমত্োর এ ঘটনা ঘরটরে 

িা াঁিপুররর হাজীগে ৪ নম্বর ওোডব 

িমকিাোি গ্রারির মিত্রজোমড়রত্। এ 

ঘটনাে বিরেষ্টটর োো োিী হরে 

েহৃস্পমত্োর মেরকরি হাজীগে থানাে 

মিমখত্ অমির াগ িারের করররেন। 

আসামিরক েহৃস্পমত্োর মেরকরি 

আিািরত্ পাঠারনা হরেরে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/18/986646
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/18/986646
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6 18 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

1 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural ছথক র ফাাঁকে ছফকি ধর্ থণ! অিকশকর্ 

পুলিকশর জাকি  প্রোকির ে  ১৮ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িা াঁিপুররর ফমরিগরে প্রথরি বপ্রি। 

ত্ারপর মেরের প্ররিািন। একপ বারে 

বকৌশরি অপহরর্ করা হে বপ্ররির ফাাঁরি 

পড়া ওই মকরশারীরক। পমরিে সূে ধরর 

িুরঠারফারন আিারপর একপ বারে গত্ ১ 

মডরসম্বর রারত্ মিজানুর রহিান ওই 

মকরশারীরক মেরের প্ররিািরন বকৌশরি 

অপহরর্ করর ঢাকাে মনরে  াে। বসখারন 

ত্ার এক মনকটাত্মীরের োসাে ত্ারক 

আটরক বররখ করেক িফা ধষ বর্ করর। 

পরর ওই মকরশারী ঢাকা বথরক পামিরে 

এরস এই ঘটনা পমরোররক জানাে। 

েহৃস্পমত্োর (১৭ মডরসম্বর) বগাপন 

সংোরির মিমত্তরত্ পুমিশ অমি ুক্ত 

মিজানরক বগ্রপ্তার করর। ত্ার আরগ গত্ 

েুধোর মকরশারীর োো ফমরিগে থানাে 

বিরেরক অপহরর্ ও ধষ বরর্র অমির াগ 

এরন িািিা কররন। 

এই েযাপারর ফমরিগে থানার অমফসার 

ইনিাজব (ওমস) বিাহাম্মি শহীি বহারসন 

অমি ুক্তরক বগ্রপ্তাররর মেষেষ্টট মনত্রিত্ 

করর জানান, নারী ও মশশু মন বাত্ন িিন 

আইরন িািিা রুজ ুহরেরে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/18/986658
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/18/986658
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7 18 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 9 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urba
n 

লিকখাাঁকজর লত্ি লেি পর লশশুর িাশ 

উোর  প্রথম  লকিা  ১৮ লিকেম্বর 

২০২০) 

নারাের্গরের েন্দরর মনরখা াঁরজর মত্ন 

মিন পর বিা. আরাফাত্ (৯) নারির এক 

মশশুর িাশ উোর করররে পুমিশ। আজ 

শুক্রোর সকারি উপরজিার িিনপুর 

িাওসার এিাকা বথরক ওই মশশুর িাশ 

উোর করর িেনাত্িরন্তর জনয 

নারাের্গে বজনাররি হাসপাত্াি 

(মিরক্টামরো) িরগ ব পাঠাে পুমিশ। 

আরাফারত্র োো রমফকুি ইসিাি 

জানান, ১৫ মডরসম্বর রাত্ নেটার মিরক 

উপরজিার িাওসার এিাকার োসা বথরক 

বের হরে মনরখা াঁজ হে আরাফাত্। অরনক 

বখা াঁজাখুাঁত্রজ কররও ত্া াঁর বকারনা বখা াঁজ 

পাওো  ােমন। বেরির বখা াঁজ না বপরে 

ত্া াঁরা েন্দর থানাে সাধারর্ ডারেমর 

(ত্রজমড) কররন। শুক্রোর সকারি পুকুরর 

ত্া াঁর বেরির িাশ বিখরত্ বপরে 

এিাকাোসী পুমিশরক খের বিন। পরর 

পুমিশ মগরে ত্ার িাশ উোর করর।  

এ মেষরে েন্দর থানার িারপ্রাপ্ত কি বকত্বা 

(ওমস) ফখরুত্রিন িুাঁ ইো জানান, 

আরাফারত্র িাশ উোর করর িেনা 

ত্িরন্তর জনয িরগ ব পাঠারনা হরেরে। 

মনহত্ মশশুর শরীরর আঘারত্র মিহ্ন 

ররেরে। ধারর্া করা হরে, ত্ারক হত্যার 

পর িাশ পুকুরর বফরি বিওো হরেরে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-5
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-5
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8 17 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

3 Dec 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availbl
e 

25 years, 
23 years, 
22 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural সু্কিোত্রীকে েংঘিে ধর্ থণ, জলেত্রা 

েিাই অধরা  প্রোকির ে  ১৭ লিকেম্বর 

২০২০) 

নরমসংিীর িরনাহরিীরত্ আরিামিত্ 

সু্কিোেীরক সংঘেে ধষ বরর্র ঘটনাে 

জমড়ত্ কাউরক বগ্রপ্তার কররত্ পাররমন 

পুমিশ। িািিা িারেররর এক সপ্তাহ 

পরও জমড়ত্রা এখরনা বগ্রপ্তার না হওোে 

জনিরন বক্ষাি মেরাজ কররে। গত্ ৩ 

মডরসম্বর পারকব ঘুররত্  াওোর কথা েরি 

ওই োেীরক বিাোইি বফারন োমড় বথরক 

বডরক মনরে  াে বপ্রমিক শাওন মিো। 

সারামিন ঘুরর সন্ধযার পর ত্ারক অপহরর্ 

করর অজ্ঞাত্ স্থারন মনরে  াে শাওন ও 

ত্ার িার সহর াগী। বসখারন ওই োেীরক 

টানা ৪ মিন আটরক বররখ কমথত্ বপ্রমিক 

শাওন ও ত্ার সহর াগীরা পািাক্ররি ধষ বর্ 

করর। এ ঘটনাে গত্ ৯ মডরসম্বর রারত্ 

িরনাহরিী থানাে িািিা িারের করা 

হে।জমড়ত্রা হরিা একই ইউমনেরনর 

কমথত্ বপ্রমিক শাওন মিো (২৫), বিাঃ 

আমশক (২৩), বিা. বিাোরক বহারসন 

(২২), বিাোরক বহারসন (২২) ও 

িািাকির গ্রারির সুিন মিো (২২)। 

িািিার ত্িন্ত কি বকত্বা ও িরনাহরিী 

থানার পমরিশ বক (ত্িন্ত) আমরফুর 

রহিান জানান, ঘটনার পর বথরক 

অমি ুক্তরা পিাত্ক থাকাে বগ্রপ্তার করা 

 ারে না। ত্রে ত্ারির বগ্রপ্তারর পুমিশ 

বিিা িামিরে  ারে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/17/986421
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/17/986421
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9 17 Dec 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

16 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 50 years Sexual 
Harassme
nt 

Grand 
father 

Rural োোর লিরুকে ৫ িেকরর লশশুকে ছ ৌি 

হেরালির অলিক াগ  প্রিাংিাকেশ 

থলত্লেি  ১৭ লিকেম্বর ২০২০) 

েরগুনাে িািার মেরুরে ৫ েেররর 

নামত্রক ধষ বরর্র বিিার অমির াগ পাওো 

বগরে। েুধোর িুপুরর মিরক মশশুষ্টটর োমড়র 

আষ্টঙনাে বডরক মনরে িািারত্া িািা িমত্ 

মসকিার (৫০) ত্ারক ব ৌন হেরামন 

কররন। পরর মশশুষ্টট মগরে িারের কারে 

েরি। মশশুষ্টটর িা েরিন, আিার স্বািী 

বিরশর োমহরর থারক।  েুধোর িুপুরর 

আিার বিরে োমড়র আষ্টঙনাে বখিার 

সিে আিার িািা শ্বশুর ঘরর বডরক মনরে 

ব ৌন হেরামন করর।  ঘরর এরস আিার 

কারে েিরি আমি িািা শ্বশুররর কারে 

ত্রজরজ্ঞস কররি অস্বীকার করর। পরর 

আমি বিোরিযারনর কারে নামিশ মিরি 

মত্মন থানাে মনরে আরস। আমি এর সষ্টঠক 

মেিার িাই। 

েরগুনা সির থানার অমফসার ইনিাজব 

ত্ামরকুি ইসিাি েরিন, ঢিুো 

ইউমনেরনর বিোরিযান  ব ৌন হেরামনর 

মশকার একষ্টট মশশুরক থানাে মনরে 

এরসরে। মশশু ও ত্ার িারের িুখ বথরক 

মেস্তামরত্ শুরনমে। মিমকৎসার জনয 

মশশুষ্টটরক েরগুনা বজনাররি হাসপাত্ারি 

পাষ্টঠরেমে  এেং এ েযাপারর আইনগত্ 

েযেস্থা বনওো হরে। 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/17/598365
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/12/17/598365
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10 16 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

22 years Raped Neighbor Rural পঞ্চ  ছেলণর োত্রীকে লিকের থস্তাি, 

রাক্তজ িা হওোে...  প্রোকির ে  ১৬ 

লিকেম্বর ২০২০) 

েগুড়ার শাজাহানপুরর বিাোইরি বডরক 

মনরে পঞ্চি বশ্রমর্র এক োেীরক (১২) 

ধষ বরর্র ঘটনা ঘরটরে। এ ঘটনাে সাগর 

(২২) নারি একজনরক বগ্রপ্তার করররে 

পুমিশ।  

িািিা সূরে জানা  াে, সম্প্রমত্ সাগররর 

পমরোররর পক্ষ বথরক ওই সু্কিোেীরক 

মেরের প্রস্তাে বিওো হে। সু্কিোেী মেরের 

প্রস্তাে প্রত্যাখযান করর। এরত্ সাগর মক্ষপ্ত 

হরে ওই সু্কিোেীরক অপহরর্ করর ধষ বর্ 

করার হুিমক বিে। শমনোর সকারি সাগর 

ত্ার বিাোইি বথরক সু্কিোেীরক বফান 

করর েগুড়া শহীি ত্রজোউর রহিান 

বিমডরকি করিজ হাসপাত্ারি আসরত্ 

েরি। ওই সু্কিোেী হাসপাত্ারি  াওোর 

জনয বের হরি পমথিরধয সাগররর েনু্ধ ও 

িুিািাই পমরিে মিরে িুই েযাত্রক্ত ত্ারক 

অজ্ঞাত্ স্থারন মনরে  াে। বসখারন আটরক 

বররখ রাত্ির ত্ারক ধষ বর্ করর সাগর। এ 

ঘটনাে বিরের োো োমি হরে 

শাজাহানপুর থানাে িািিা িারের 

কররন। 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/16/986112
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/16/986112
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Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

11 15 Dec 20 
 
Samakal 

14 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 4 years 12 years Murdered Neighbor Urba
n 

৪ িেকরর লেফাত্কে হত্যার ছিা হর্ থে 

িণ থিা লেি লকরে লশশু  প্রে োি  ১৫ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িার েের েেসী মসফাত্ আহরিরির িাথা 

ইট মিরে প্রথরিই বথাঁত্রি বিওো। ত্ারপর 

ধারারিা অরস্ত্রর আঘারত্ বের করর বফিা 

হে নামড়িুাঁ মড়। পরর মসফারত্র রক্তাক্ত িাশ 

প্রাে ১০ ফুট উাঁিু একষ্টট সীিানা প্রািীর 

বঘরা মনজবন জােগাে বররখ আরস ১২ েের 

েেসী আররক মশশু।মনহরত্র স্বজনরা 

জানান, বসািোর িুপুরর মসফাত্ একই 

োমড়র পারশর করক্ষর বেরিষ্টটর সরে 

বখিার জনয োইরর  াে। এরপর বথরকই 

ত্ারক আর খুাঁরজ পাওো  াত্রেি না। এক 

প বারে এিাকাে িাইমকং করা হে। সন্ধযাে 

থানাে একষ্টট সাধারর্ ডারেমরও কররন 

মসফারত্র োো আে ুেকর। পরর মনরখা াঁজ 

মশশুষ্টটরক উোরর িারঠ নারি থানা পুমিশ। 

মসফাত্ ব  মশশুষ্টটর ডারক োমড় বথরক বের 

হরে  াে ত্ারক প্রথরিই  পুমিশ 

ত্রজজ্ঞাসাোি করর। এক প বারে স্বীকারও 

করর হত্যার কথা। পুমিশ জানাে, বখিার 

কথা েরি মসফাত্রক ত্ার িারের 

বিাোইিষ্টট মনরে োমড় বথরক বেমররে 

আসরত্ েরি ওই মশশুষ্টট। বকৌশরি ওই 

বিাোইি বসটষ্টট হারত্ মনরে মসফাত্রক 

হত্যার পর ত্ার িাশ িুমকরে রারখ মনজবন 

জােগাে।  

 

https://samakal.com/whole-country/article/201246499/%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
https://samakal.com/whole-country/article/201246499/%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
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Newspa per 
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Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 
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Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

12 15 Dec 20 
 
Samakal 

15 Dec 20 Police 
Case 

Male Worker 14 
years 

Not 
available 

Murdered Neighbor Rural িালে ছমকে ছিকে একি লেকশারকে 

পুলেকে হত্যার অলিক াগ  প্রে োি  

১৫ লিকেম্বর ২০২০) 

কুমিল্লাে বিা. আরাফাত্ বহারসন (১৪) 

নারি এক মকরশাররক োমড় বথরক বডরক 

এরন পুমড়রে হত্যা করা হরেরে েরি 

অমির াগ উরঠরে।  

আেিুি োররক জানান, ত্ার বেরি 

আরাফাত্ ওই োজারর ত্ার িাইরের থাই 

গ্লারসর বিাকারন মিমস্ত্র মহরসরে কাজ 

কররত্া। িুপুর ১টার মিরক িার বেরি এরস 

ত্ারক োমড় বথরক বডরক েউোজারর মনরে 

 াে। খের বপরে ঘটনাস্থরি এরস শুনরত্ 

পাই একষ্টট বিাকারন আরাফাত্রক 

আটরক বররখ োইরর বথরক আগুন বিওো 

হরেরে। ত্ারক পুমড়রে িারা হরেরে। 

আেিুি োররক েরিন, 'িািক বসেরন োধা 

বিওোে ত্ারা আিার বেরিরক হত্যা 

করররে।' 

এ প্রসরে কুমিল্লা বকাত্োিী িরডি থানার 

িারপ্রাপ্ত কি বকত্বা (ওমস) বিা. 

আরনাোরুি হক েরিন, 'ওই মকরশাররর 

িাশ উোর করর িেনাত্িরন্তর জনয 

কুমিল্লা বিমডরকি করিজ হাসপাত্ারি 

পাষ্টঠরেমে। প্রাথমিকিারে িরন হরে 

ঘটনাষ্টট পমরকমল্পত্। আিরা খমত্রে 

বিখমে।' 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201246490/%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-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/201246490/%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-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 

Newspa per 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

13 15 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 
 
Daily Star 

14 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 8 years Not 
available 

Raped 
& 
Murdered 

Neighbor Rural িাাঁশঝাকে লশশুর িাশ, ধারণা ধর্ থকণর পর 

শ্বােকরাকধ হত্যা প্রথম  লকিা  ১৫ 

লিকেম্বর ২০২০) 

েগুড়ার ধুনট উপরজিাে গত্কাি 

বসািোর রারত্ ো াঁশঝাড় বথরক ৮ েের 

েেসী এক মশশুর িাশ উোর করররে 

পুমিশ। মশশুষ্টট স্থানীে একষ্টট সরকামর 

প্রাথমিক মেিযািরের মিত্ীে বশ্রমর্র োেী 

মেি। বিরেষ্টটর িা-োো ঢাকাে বপাশাক 

কারখানাে িাকমর কররন। িািা-িামির 

সরে বস গ্রারি বথরক পড়ারিখা 

করত্।স্থানীে বিাকজরনর েরাত্ মিরে 

পুমিশ জানাে, এিাকাে িুই মিনেযাপী 

একষ্টট ধিীে অনুষ্ঠারনর আরোজন করা 

হে। গত্কাি রাত্ ৮টার মিরক িািা-িামি 

ও িুই ফুফুর সরে বিরেষ্টট বসই অনুষ্ঠারন 

 াে। রাত্ ১০টার মিরক বস ত্ার িািার 

কাে বথরক ১০ টাকা মনরে মিপস মকনরত্ 

মগরে মনরখা াঁজ হে। অরনক বখা াঁজাখুাঁত্রজর 

পর গ্রারির একষ্টট ো াঁশঝাড় বথরক 

মশশুষ্টটরক পাওো  াে। েগুড়ার অমত্মরক্ত 

পুমিশ সুপার গাত্রজউর রহিান েরিন, 

মশশুষ্টটরক ধষ বরর্র পর শ্বাসররারধ হত্যা 

করা হরেরে েরি প্রাথমিকিারে ধারর্া 

করা হরে।  

8-year-old killed after rape in Bogura 

(Daily Star, 15 Dec 2020) 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B6%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B6%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%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
https://www.thedailystar.net/country/news/8-year-old-killed-after-rape-bogura-2011773
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14 15 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

14 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 2 years 35 years Murdered Neighbor Rural লিকখাাঁকজর পর ২ িেকরর ছ কেটের িাশ 

ল িি থলত্কিশীর িােলের 

 াচাে প্রথম  লকিা  ১৫ লিকেম্বর 

২০২০) 

টাোইরির সখীপুরর মনরখা াঁরজর ৬ ঘণ্টা 

পর িুই েেররর এক বিরেমশশুর িাশ 

উোর করররে পুমিশ। এ ঘটনাে পুমিশ 

রারত্ই ওই োমড়র িামিক আরিান খান 

(৩৫), আরিারনর স্ত্রী সুিা খান ও 

আরিারনর িারক ত্রজজ্ঞাসাোরির জনয 

সখীপুর থানাে মনরে  াে। আজ 

িেিোর মশশুর িািা বিানারেি খান 

োিী হরে একষ্টট হত্যা িািিা 

কররন।সখীপুর থানার পমরিশ বক (ত্িন্ত) 

এ এইি এি িুৎফুি কমের প্রথি 

আরিারক েরিন, গত্কাি বসািোর 

মেরকি পাাঁিটা বথরক ওই মশশু মনরখা াঁজ 

মেি। বখা াঁজাখুাঁত্রজর একপ বারে রাত্ 
১১টার মিরক পুমিশ মশশুষ্টটর িাশ 

প্রমত্রেশীর িাকমড়র িািাে থাকা একষ্টট 

েস্তা বথরক উোর করর। মশশুষ্টটর গিাে 

ওড়না পযা াঁিারনা মেি। ধারর্া করা হরে, 

শ্বাসররারধ হত্যার পর বিরেষ্টটর িাশ 

েস্তাে িরর রাখা হে। 

হাত্ীোন্ধা ইউমনেন পমরষরির 

বিোরিযান মগোস উত্রিন িুরঠারফারন 

প্রথি আরিারক েরিন, িুই পমরোররর 

িরধয িীঘ বমিন ধরর পামরোমরক কিহ 

িিরে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F
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15 13 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

8 Dec 20 News 
Report 

Female Student 13 
years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Father Rural লেকশারীকে লশেি লেকে লেকে রাখার 

লিলিও ছফেিকুে প্রথম  লকিা  ১৩ 

লিকেম্বর ২০২০) 

১৩ েের েেসী এক মকরশারীরক মশকি 

মিরে বোঁরধ রাখার একষ্টট মিমডও 

সািাত্রজক ব াগার াগিাধযি বফসেুরক 

েমড়রে পরড়রে। বপ্রি করর মেরে করার 

অপরারধ ওই মকরশারীর পমরোর ত্ারক 

মশকি মিরে বোঁরধ ঘরর আটরক রারখ।  

৫৬ বসরকরন্ডর ওই মিমডওরত্ বিখা  াে, 

েসত্ঘররর খারটর পাোর সরে মশকি 

মিরে ওই মকরশারীরক বোঁরধ রাখা হরেরে। 

ত্ারক এক েযত্রক্ত মেমিন্ন প্রশ্ন কররেন। 

ত্খন ওই মকরশারী েরি, বস স্বািীর োমড় 

িরি  াওোে ত্ার োো ত্ারক এিারে 

মশকি মিরে আটরক বররখরেন। ত্রে 

ত্ার োো প্রশ্নকারীরক েরিন, বিরে 

পাগিামি করর, ত্ার িা ও িাই-বোনরক 

িারধর করর। ত্াই ত্ারক বোঁরধ 

বররখরেন। ত্ার সরে এিাকার আহাম্মি 

আিী (২১) নারির এক ত্রুরর্র বপ্ররির 

সম্পকব গরড় ওরঠ। গত্ ২৯ অরক্টাের 

ত্া াঁরা িুজন োমড় বথরক পামিরে মেরে 

কররন। 

মেরের পর ত্া াঁরা আহাম্মি আিীর খািার 

োমড়রত্ আত্মরগাপরন থারকন। িুই মিন 

পর পমরোর স্থানীে জনপ্রমত্মনমধর 

িাধযরি ত্া াঁরির উোর করর। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87
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16  13 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 Dec 20 Police 
Case 

Male Driver Not 
availab
le 

25 years, 
21 years 

Murdered Neighbor Rural পাওিা োো চাওোে লেকশারকে 

থোকশয লপটেকে হত্যা!  প্রোকির ে  

১৩ লিকেম্বর ২০২০) 

বনাোখািীর সুের্ বির উপরজিাে তু্ে 

ঘটনারক বকে করর এক মকরশাররক 

মপষ্টটরে হত্যা করররে স্থানীে করেকজন 

 ুেক। এ ঘটনাে পুমিশ ত্াৎক্ষমর্ক 

অমি ান িামিরে বিা. হুিােন (২১) নারি 

অমি ুক্ত এক  ুেকরক আটক করররে। 

স্থানীে সূরে জানা  াে, মনহত্ মকরশার 

িাড়াে বিাটরসাইরকি িামিরে জীমেকা 

মনে বাহ করত্। গত্কাি শমনোর মনহরত্র 

েড় িাই আকের বহারসরনর কাে বথরক 

একষ্টট বিাটরসাইরকি িাড়া বনে একই 

এিাকার আে ুত্ারহররর বেরি সাইফুি 

ইসিাি (২৫)। িািারনা বশরষ মেরকরি 

বিাটরসাইরকিষ্টট মিরে বগরিও িাড়ার 

টাকা বিেমন সাইফুি। রমেোর সকারি 

আকেররর বোট িাই মনজাি উত্রিরনর 

সরে স্থানীে আিাউত্রিন োজারর 

সাইফুরির বিখা হরি ত্ার কারে িাড়ার 

টাকা িাে মনজাি। সাইফুি টাকা মিরত্ 

অপারগত্া প্রকাশ কররি এ মেষে মনরে 

িুজরনর িরধয কথাকাটাকাষ্টট হে। পরর 

উপমস্থত্ বিাকজন ত্ারির শান্ত করর। 

এরত্ মক্ষপ্ত হরে আিাউত্রিন োজাররর 

পাশ্ব বেত্ী একষ্টট মনি বার্াধীন কািিারটবর 

কারে মনরে মগরে মনজািরক মপষ্টটরে হত্যা 

করর সাইফুি ও ত্ার সহর াগী সাত্-আট  

 ুেক। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/360
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/360
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17  13 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

7 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 9 years 44 years Raped Neighbor Rural ধর্ থকণর লশোর লিত্ীে ছেলণর োত্রী, 

অলত্লরি রিক্ষরকণ হােপাত্াকি িলত্থ 

 প্রোকির ে  ১৩ লিকেম্বর ২০২০) 

মিনাজপুররর মিমররেন্দরর েড় আব্বার 

ধষ বরর্র মশকার মিত্ীে বশ্রমর্র এক 

িািরাসা োেী। অমি ুক্ত ধষ বক িহমসন 

আিীরক (৪৪) বগ্রপ্তার করররে পুমিশ।  

মিমররেন্দর থানার িািিা সূরে জানা 

 াে, গত্ ৭ মডরসম্বর িুপুর সারড় ১২টাে 

পারশর োমড়রত্ ধষ বরর্র ঘটনা ঘরট। ওই 

োেীর োোর িািারত্া িাই সম্পরকব ‘েড় 

আব্বা’ িহমসন আিী (৪৪) ত্ারক (োেী) 

বডরক গুি মনরে আসরত্ েরি। এ সিে 

বকৌশরি মনজ োমড়র ঘরর বডরক মনরে 

ধষ বর্ করর এেং ধষ বরর্র পর হুিমক মিরে 

েরি ব  কাউরক মেষেষ্টট জানারি বিরর 

বফিরে। ওই োেী কাউরক মকেু না 

েিরিও অমত্মরক্ত রক্তক্ষররর্র কাররর্ 

এেং অেস্থার অেনমত্ হরি মেষেষ্টট ত্ার 

িারক জানাে। পরর ওই োেীষ্টটরক 

প্রথরি মিমররেন্দর উপরজিা স্বাস্থয 

কিরেরে িমত্ব করর। মকনু্ত অমত্মরক্ত 

রক্তক্ষরর্ হওোে োেীষ্টটরক হাসপাত্ারি 

স্থানান্তর করা হে। বসখারনই ত্ারক 

মিমকৎসা বিওো হরে।এ ঘটনাে 

মিকষ্টটরির মপত্া থানাে িািিা িারের 

কররি থানা পুমিশ অমি ান িামিরে 

অমি ুক্ত ধষ বক িহসীন আিীরক বগ্রপ্তার 

করর।  

18 13 Dec 20 
 

Not 
available 

News 
Report 

Female Student 14 
years 

55 years Raped Teacher Rural ধ থ ছ কে' িালিকে োত্রীকে িাগাত্ার 

ধর্ থণ  ােরাো লশক্ষকের, োলিকের িাক  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985263
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985263
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985138
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985138
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Kaler 
Kantho 

লেি পার  প্রোকির ে  ১৩ লিকেম্বর 

২০২০) 

িেিনমসংরহর ঈশ্বরগে উপরজিার 

উিামখিা োজাররর একষ্টট িমহিা 

িািরাসাে মশক্ষক িাওিানা আেুি 

িনসুর (৫৫) িাগাত্ার ধষ বরর্র মশকার 

হরেরে এক োেী (১৪)। ওই োেী 

মশক্ষরকর ‘ধি ব বিরে’ েরি পমরমিত্। 

জানা  াে, হজরু আেুি িনসুর পারশর 

একষ্টট গ্রারির মকরশারীরক 'ধি ব বিরে' 

োমনরে ওই োমড়রত্  াত্াোত্ কররন 

মনেমিত্। এক প বারে হত্িমরদ্র ওই 

মকরশারীরক পমরোররর কারে েরি করে 

মনজ খররিই িািরাাাসাে বররখই 

পড়ারশানা করার িামেত্ব বনন। এর িরধয 

ত্ার কুিত্িরের কাররর্ মকরশারী ত্ার 

কাে বথরক িরি  াে োমড়রত্। বেশ 

করেকমিন আর িািরাসাে  ােমন। 

মকরশারীর িা জানান,ত্ার বিরে আর 

িািরাসাে  ারে না েরি িন খারাপ করর 

থারক। আর বকারনা মকেুই েরি না। এ 

অেস্থাে একমিন হুজরু োমড়রত্ এরস 

অরনক হামিরসর কথা েরি বফর 

বিরেরক মনরে  ান। িাসখারনক পর 

বিরে আোর োমড়রত্ িরি এরস জানাে 

মেমিন্ন শপথ করর হুজরু ত্ারক স্বািী-স্ত্রীর 

িরত্া েযেহার করর আসরেন এেং 

প্রমত্োি করাে মেরে কররেন েরি সািা 

স্টযারম্পও স্বাক্ষর বনন।  ঘটনাষ্টট স্থানীে 

বিোরিযানরক জানারি গত্ শুক্রোর 

কমথত্ হুজরুরক বডরক আনা হে। 

বসখারন বিোরিযারনর কারে বিরেষ্টট 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985138
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মিরনর পর মিন ধষ বরর্র ঘটনার ের্ বনা 

বিে। ঘটনাষ্টট সামিরস িীিাংসার বিিা 

কররিও ত্া সম্ভে না হওোে ঘটনাষ্টট 

েযাপক প্রিার হে। এ েযাপারর 

বিোরিযান একএি বিাত্ত্রব্বরুি ইসিাি 

ধষ বরর্র মশকার বিরের পমরোররক থানাে 

ব রত্ পরািশ ব বিন।  

 

Article 

 
ধর্ থণ  া িাঃ লোল  পিাত্ে, লিএিএ পরীক্ষা অেমূ্পণ থ(িাজিীি লখত্ার, থম  লকিা ১৩ লিকেম্বর ২০২০) 

 

অরনক িািিারত্ই শুধু িুক্তরিাগীর মডএনএ পরীক্ষা হরে। সক্ষিত্া না োমড়রে মডএনএ পরীক্ষা োধযত্ািূিক 

করার সিসযা আরও আরে। ধষ বরর্র মশকার েযত্রক্তর এেং আিািরত্র মডএনএ পরীক্ষা হে, মকনু্ত আসামির 

মডএনএ নিুনার নাগাি পাওো  াে না। মডএনএ পরীক্ষার িযােররটমরগুরিা েিরে, পুমিশ আসামিরির হাত্রজর 

করারত্ পারর না েরি এিারে অরনক ধষ বর্ িািিার বক্ষরেই পরীক্ষাষ্টট অসমূ্পর্ ব বথরক  াে। 

বিরশ মডএনএ (মডঅত্রেরাইরোমনউমক্লক অযামসড) পরীক্ষার জনয বকেি িুষ্টট িযােররটমর ররেরে। পুমিরশর 

অপরাধ ত্িন্ত মেিারগর (মসআইমড) মডএনএ িযাে এ ােৎ আসা ধষ বর্ িািিার নিুনার প্রাে ৩০ শত্াংশ 

বক্ষরে আসামিরির না পাওোর মহসাে মিরে। িমহিা ও মশশুমেষেক িন্ত্রর্ািরের অধীন মডএনএ িযারের 

মহসারে এই হার আরও বেমশ—প্রাে ৫০ শত্াংশ। 

মডএনএ হরে একজন েযত্রক্তর েংশগমত্র বিৌমিক উপািান। িুজন িানুরষর মডএনএ বপ্রাফাইি কখরনা এক 

হে না। এিনমক মকেু গরেষর্া েিরে, হুেহু  িজরিরও মডএনএ বপ্রাফাইি হুেহু এক হে না। মডএনএ 

বপ্রাফাইমিংরের সাহার য নূযনত্ি তজমেক নিুনা বথরকও বকারনা েযত্রক্তরক শনাক্ত করা  াে। ধষ বরর্র ঘটনাে 

িুক্তরিাগী ও অমি ুক্ত ো সরন্দহিাজন েযত্রক্ত এেং অপরাধস্থি বথরক নিুনা সংগ্রহ করর ত্ার মডএনএ 

বপ্রাফাইি করা হে। ত্ারপর বসগুরিার তু্িনা করর মিি ো অমিি খুাঁরজ বের করা হে। 

তজমেক নিুনা অথ বাৎ রক্ত, িািা, েী ব, িুি, িাংসরপমশ, হাড় ইত্যামি মডএনএর গুরুত্বপূর্ ব সূে। পরীক্ষার জনয  থা থিারে আিািত্ সংগ্রহ ও সংরক্ষর্ করা খুে জরুমর। 

সম্প্রমত্ সরকার ধষ বরর্র সরে বাচ্চ সাজা িৃতু্যিরণ্ডর মেধান বররখ নারী ও মশশু মন বাত্ন িিন আইন ২০০০ সংরশাধন করররে। সংরশামধত্ আইরন ধষ বর্ িািিার বক্ষরে 

মডএনএ পরীক্ষা োধযত্ািূিক করা হরেরে। মকনু্ত আসামির মডএনএ না পাওো বগরি কী হরে? প্রশ্নষ্টটর উত্তর এখরনা অজানা। অনযমিরক িুক্তরিাগীর বক্ষরে সম্মমত্র 
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প্রশ্নষ্টটও েড় হরে আসরে। আইমডর অধীন ফররনমসক মডএনএ িযােররটমর অে োংিারিশ পুমিরশর সহকারী মডএনএ অযানামিস্ট নুসরাত্ ইোসমিন মহসাে–মনকাশ করর 

প্রথি আরিাবক েরিন, মডএনএ পরীক্ষার জনয আসা ধষ বর্ িািিাে প্রাে ৩০ শত্াংশ বক্ষরে আসামিরক পাওো  াে না। এর প্রধান কারর্গুরিার িরধয আরে আসামি 

পিাত্ক থাকা, অপরাধ স্বীকার করর বফিা, আসামির সরে োিীর িীিাংসা হরে  াওো। 

মসআইমডর ফররনমসক মেিারগর মেরশষ পুমিশ সুপার রুিানা আক্তার েিরিন, মডএনএ েযাংরক এখন ৩০ হাজাররর বেমশ মডএনএ বপ্রাফাইি সংরক্ষর্ করা আরে। 

সরন্দহিাজন ব  েযত্রক্তরির মডএনএ বিিারনার জনয এখরনা পাওো  ােমন, ত্া াঁরির  খন পাওো  ারে ত্খনই মিমিরে বিখা হরে। 

মসআইমডর িযােষ্টট হে ২০১৪ সারি। মডএনএ পরীক্ষার অনয িযােষ্টট ঢাকা বিমডরকি করিজ হাসপাত্ারি অেমস্থত্ নযাশনাি ফররনমসক মডএনএ বপ্রাফাইমিং 

িযােররটমর। বডনিাকব সরকাররর আমথ বক সহােত্াে িমহিা ও মশশুমেষেক িন্ত্রর্ািে ২০০৬ সারি এষ্টট িািু করর। 

নযাশনাি ফররনমসক িযারের জাত্ীে কামরগমর উপরিিা ঢাকা মেশ্বমেিযািরের ত্রজন প্ররকৌশি ও জীেপ্র ুত্রক্ত মেিারগর অধযাপক শরীফ আখত্ারুজ্জািান। প্রথি 

আরিাবক মত্মন েরিন, ব ৌন সমহংসত্ার ঘটনাে সরন্দহিাজন েযত্রক্তর মডএনএ না বপরি এই পরীক্ষা করর বকারনা ফি হে না। অরনক বক্ষরেই আিরা বিখরত্ পাই, 

সরন্দহিাজরনর নিুনা বনই। ত্খন শুধ ুিুক্তরিাগীর ো ধষ বরর্র আিািরত্র মডএনএ করর রাখা হে। বস বক্ষরে পরীক্ষাষ্টট অসমূ্পর্ বই ররে  াে। অধযাপক শরীফ 

কাগজপে বঘাঁরট েরিন, এই িযারে মডএনএ পরীক্ষার জনয আসামিরির না পাওোর হার প্রাে ৫০ শত্াংশ। 

সু্কিোত্রীকে ছ ৌি হেরালির  া িাে এে লেকিই অলিক াগপত্র(থম  লকিা ১৪ লিকেম্বর ২০২০) 

 

ব্রাহ্মর্োমড়োর মেজেনগরর িশি বশ্রমর্র (১৫) এক সু্কিোেীরক িারধর ও ব ৌন হেরামন-মনপীড়রনর অমির ারগ িারের করা িািিাে এক মিরনর িরধযই অমির াগপে 

িামখি করররে পুমিশ। পুমিরশর ত্থযিরত্, বজিাে ত্িন্ত বশষ করর এক মিরনর িরধযই অমির াগপে িামখরির ঘটনা এষ্টটই প্রথি। গত্কাি বরােোর ব্রাহ্মর্োমড়োর 

অমত্মরক্ত মিফ জমুডমশোি িযাত্রজরেট আরনাোর োিাত্ অমির াগপেষ্টট আিরি বনন। 

িািিার এজাহার ও অমির াগপে সূরে জানা বগরে, মেজেনগর উপরজিার ইোপুরা ইউমনেরনর খািুরাইি গ্রারির িাসুক মিো (২১) নারির এক েখারট ত্রুর্ প্রােই 

মেিযািরে আসা- াওোর পরথ উপরজিার িশি বশ্রমর্র এক োেীরক উত্তযক্ত কররত্ন। একপ বারে িাসুক ওই সু্কিোেীরক বপ্ররির প্রস্তাে বিন। এরত্ ওই সু্কিোেী সাড়া 

বিেমন। মেষেষ্টট সু্কিোেী ত্ার োোরক জানাে। সু্কিোেীর োো েখারট িাসুকরক বশাধরারনার জনয েরিন এেং স্থানীে গর্িানয েযত্রক্তরির মেষেষ্টট অেগত্ কররন। এরত্ 

মক্ষপ্ত হন িাসুক। 

গত্ েুধোর (৯ মডরসম্বর) সকাি সাত্টার মিরক প্রাইরিট পড়রত্ োমড় বথরক বের হে ওই সু্কিোেী। িান্দরুা-আখাউড়া সড়রকর িান্দরুা ইউমনেরনর ফুিত্িী বিারড় রাস্তার 

পত্রিি পারশ িা াঁমড়রে সহপাঠী এক খািারত্া িাইরের সরে পড়ারশানার মেষরে কথাোত্ বা েিার সিে েখারট িাসুক বসখারন উপমস্থত্ হন। িাসুক এ সিে ওই োেীর 

শ্লীিত্াহামনর বিিা কররন এেং ওই সু্কিোেীরক করেকষ্টট িড়-থাপ্পড় িাররন। একপ বারে সু্কিোেীর পররনর বপাশাক ধরর টানারহাঁিড়া কররন িাসুক। এ সিে ওই সু্কিোেী 

ও ত্ার সহপাঠী খািারত্া িাইরের মিৎকারর আশপারশর কজন ঘটনাস্থরি েুরট  ান। পরর স্থানীে বিাকজন েখারট িাসুকরক আটক কররন। 
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Preventing Child Marriage and Domestic Violence- Proper implementation of law is needed (Daily Star, 15 Dec 2020) 

NETZ Partnership for Development and Justice, along with it partner organisations We Can and DASCOH 

Foundation jointly organised a Policy Dialogue with relevant public authorities on the progress and obstacles 

of the implementation of law on 08 December at CIRDAP Auditorium, Dhaka under the project titled 

Strengthened Civil Society Protects and Promotes Women's Rights supported by the European Union. 

Representatives from the relevant government ministries, local governments and academicians and regional 

and local CSO members joined the policy dialogue. The meeting shared the findings and recommendations 

of a study entitled 'Domestic Violence and Child Marriage: An Inter-locked Tragedy in Women and Girl's 

Life in Bangladesh' conducted by Rabeya Rawshan, Senior Consultant and Mohammad Golam Sarwar, Lecturer, Department of Law, University 

of Dhaka. The study consulted local and regional civil society organizations (CSOs) and documented their policy inputs in relation to 

implementation of Domestic Violence (Prevention and Protection) Act (DVA) 2010 and Child Marriages Restraint Act (CMRA) 2017 and existing 

gaps in the implementation process. 

The study shows that the societal structure influenced by embedded traditions and culture creates impediments towards the implementation of 

CMRA. The malpractice by lawyers facilitates child marriages through affidavits that have been treated as an accepted norm though they have 

no legal effect. These irregularities not only bypass the actual implementation of law but also create an extra-legal culture which seriously 

hampers the social fabric. The in-depth analysis of the CMRA shows that considering the social context of Bangladesh where the awareness 

against child marriage is still under-developed, the special provision under CMRA may be used to justify child marriage.) Researchers also 

presented the frustrating findings regarding the DVA. The study reveals that the Act is rarely exercised by the common people.  
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1 18 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 
 
Daily Star 

17 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 23 years 20 years, 
20 years, 
20 years 
22 years, 
23 years 
21 years, 
28 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Urban উপহার লিকত্ লগকে েিিে ধর্ থকণর 

লশোর গৃহিধূ, ছেপ্তার ৭  প্রথম  লকিা  

১৮ লিকেম্বর ২০২০) 

গাজীপুররর কাপামসোে এক গহৃেধূরক (২৩) 

িিেে ধষ বরর্র পর আটরক বররখ িুত্রক্তপর্ 

িামের অমির ারগ সাত্জনরক বগ্রপ্তার 

করররে পুমিশ। বগ্রপ্তার েযত্রক্তরা হরিন 

বরািান েযাপারী (২০), বিা. বজাোরের (২০), 

িুস্তামরন সরিার (২১), সাহােুি বহারসন (২২), 

িাসুি বশখ (২৩), রামকে বহারসন (২০), বিা. 

িাহফুজিু (২১)। জমড়ত্ অপর েযত্রক্ত 

সাখাওোত্ বহারসনরক (২৮  )বগ্রপ্তার করা 

 ােমন। িািিার ত্িন্ত কি বকত্বা  পমরিশ বক 

(ত্িন্ত) বিা. আফজাি বহাসাইন  েরিন, ওই 

নারীর স্বািী মেরিরশ কি বরত্। পা াঁি েের 

আরগ ত্া াঁরির মেরে হে। িু-মত্ন িাস ধরর 

কাপামসোর সাখাওোত্ বহারসরনর সরে ওই 

নারীর বপ্ররির সম্পকব হে। মনেমিত্ই 

িুরঠারফারন কথা হরত্া ত্া াঁরির। গত্কাি 

সন্ধযাে িুরঠারফান উপহার বিওোর কথা 

েরি ওই নারীরক বডরক বনন সাখাওোত্ 

বহারসন। ত্া াঁরক গ্রারির একষ্টট মনজবন বটরক 

(মেরির িারঝর উাঁিু জােগা) মনরে মগরে ধষ বর্ 

কররন। মেষেষ্টট সাখাওোরত্র েনু্ধ িাসুি 
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https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%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%AD
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%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%AD
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বশখ বিরখ বফরিন। মত্মন আরও সাত্-

আটজনরক মনরে ঘটনাস্থরি মগরে উপমস্থত্ 

হন। এ সিে ধষ বরর্র মশকার নারী বিৌরড় 

পািারত্ বিিা করমেরিন। মকনু্ত ত্া াঁরা ত্া াঁরক 

বজার করর ধরর বটরক মনরে আোর 

একামধকোর ধষ বর্ কররন। সন্ধযা েেটা বথরক 

সারড় সাত্টা প বন্ত ধষ বরর্র ঘটনা ঘরট। 

এরপর বসখারন ওই নারীরক আটরক বররখ 

ত্া াঁর িারক বফান বিন মন বাত্নকারীরা। ত্া াঁর 

িারক দ্রতু্ ৫০ হাজার টাকা মেকারশর 

িাধযরি পাঠারত্ েিা হে। টাকা পাঠারনার 

জনয একষ্টট নম্বরও বিওো হে। পরর 

িুক্তরিাগী নারীর িা মেকাশ নম্বর মনরে 

কাপামসো থানাে এরস ঘটনা জানান।রগ্রপ্তার 

েেজনও প্রাথমিকিারে মন বাত্রনর ঘটনা 

স্বীকার করররেন। 

7 held for gang-rape of woman in 

Gazipur প্রDaily Star  18 Dec 2020) 

 
2 19 Dec 20 

 
Samakal 

Not 
available 

 
Case file 

17  Dec 20 

Police 
Case 

Female adolescent 
  

 

20 years 26 years Raped Neighbor Rural েীঘ থলেি ছথক র পর অিযত্র লিকে, 

ছথল কের লিরুকে ধর্ থণ া িা 

 প্রে োি  ১৯ লিকেম্বর ২০২০) 

পটুোখািীর গিামিপাে িীঘ বমিন বপ্রি করর 

অনয বিরেরক মেরে করাে িািারত্া িাই েমশর 

িীররর (২৬) মেরুরে মেরের প্ররিািরন 

ধষ বরর্র অমির ারগ িািিা িারের করররেন 

(২০) েেররর এক ত্রুর্ী। পরর অমি ুক্তরক 

রারত্ই বগ্রপ্তার করররে পুমিশ। িািিার 

মেেররর্ জানা  াে, অমি ুক্ত েমশর ও 

অমির াগকারী  ুেত্ী আপন িািারত্া 

https://www.thedailystar.net/country/news/7-held-gang-rape-woman-gazipur-2013485
https://www.thedailystar.net/country/news/7-held-gang-rape-woman-gazipur-2013485
https://samakal.com/whole-country/article/201246792/%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201246792/%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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িাইরোন। িীঘ বমিন ধরর ত্ারির িরধয বপ্ররির 

সম্পকব িরি আসমেি। এক প বাে েমশর ওই 

ত্রুর্ীরক মেরের প্ররিািন বিমখরে 

একামধকোর ধষ বর্ করররে। পরর মেষেষ্টট 

জানাজামন হরি েমশর অনয বিরেরক মেরে 

কররন। গিামিপা থানার ওমস বিা. িমনরুি 

ইসিাি েরিন, িািারত্া িাই েমশররর সরে ওই 

মকরশারীর বপ্ররির সম্পরকবর প্রাথমিক সত্যত্া 

পাওো বগরে। এর আরগ ওই ত্রুর্ীর মেরের 

প্রস্তাে আসরি োমশর ত্া বিরঙ মিরত্ন। এ 

ঘটনাে থানাে ধষ বর্ িািিা িারের হরেরে। 

আসামিরক বগ্রপ্তার ও ত্রুর্ীরক বিমডরকি 

পরীক্ষার জনয পটুোখািী সির হাসপাত্ারি 

পাঠারনা হরেরে। 
3 16 Dec 20 

 
Samakal 

10 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Urban লোইহাজাকর গৃহিধূকে ধর্ থকণর ছচষ্টা, 

 ুিেি ছিত্ার লিরুকে  া িা প্রে োি  

১৬ লিকেম্বর ২০২০) 

নারাের্গরের আড়াইহাজারর এক গহৃেধূরক 

ধষ বরর্র বিিার অমির ারগ উপরজিার 

 ুেিরির  ুগ্ম আহ্বােক আজহারুি হক 

িািিুর মেরুরে থানাে িািিা হরেরে। 

িুক্তরিাগী গহৃেধূ জানাে, ত্ার স্বািী একজন 

মপকআপ িযান িািক। গত্ েহৃস্পমত্োর 

মপকআপ মনরে োমড় বথরক বের হওোর পর 

িািিু ত্ার স্বািীর সরে বিখার করার জনয 

ত্ারির োমড়রত্ আরসন। এসিে ওই গহৃেধ ূ

জানান ত্ার স্বািী োমড়রত্ বনই। এ সিে ঘররর 

মিত্র প্ররেশ করর িািিু ত্ারক ধষ বরর্র বিিা 

কররন। মত্মন মিৎকার মিরি িুখ বিরপ ধররন 

িািিু। এ সিে কাউরক মকেু জানারি জীেন 

নারশর হুিমক মিরে িািিু পামিরে  াে। 

মেষেষ্টট এিাকার মকেু প্রিােশািী েযত্রক্ত 

https://samakal.com/whole-country/article/201246531/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%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://samakal.com/whole-country/article/201246531/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%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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ধািািাপর বিিা করর েযাথ ব হওোে িেিোর 

সন্ধযাে থানাে িািিা হে। এমিরক িািিার 

মেষেষ্টট মনত্রিত্ করর আড়াইহাজার থানার 

িারপ্রাপ্ত কি বকত্বা (ওমস) নজরুি ইসিাি 

েরিন, ত্িন্ত সারপরক্ষ প্ররোজনীে েযেস্থা 

গ্রহর্ করা হরে। 
4 15 De 20 

 
Samakal 

11 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 19 years Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Urban েকিজোত্রীকে িাোে ছিকে েইু িনু্ধ 

ল কি ধর্ থকণর অলিক াগ  প্রে োি  ১৫ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িট্টগ্রারি এক করিজোেীরক মিথযা ত্থয 

মিরে োসাে বডরক মনরে িুই েনু্ধ মিরি ধষ বরর্র 

অমির াগ উরঠরে। গত্ ১১ মডরসম্বর 

আকেরশাহ থানার পূে ব মফররাজশাহ 

করিানীর একষ্টট োসাে এ ঘটনা ঘরট। 

িািিার এজাহারর েিা হরেরে, িািশ বশ্রমর্ 

পড়ুো বিরেষ্টটর সরে আমরোরনর বপ্ররির 

সম্পকব মেি। পমরোররর িারপ বিরেষ্টট ত্ার 

সরে সম্পকব মেন্ন করর। গত্ ১১ মডরসম্বর 

মেকারি ওই করিজোেী েই মকনরত্ ত্রজইমস 

বিারড়  াওোর জনয োসা বথরক বের হে। এ 

সিে আমরোন ত্ারক বফান করর েরিন, 

বিাটরসাইরকি িুঘ বটনাে মত্মন আহত্ 

হরেরেন এেং পূে ব মফররাজ শাহ করিানীরত্ 

ত্ার েনু্ধ োেুর োসাে আরেন; বিরেষ্টট ব ন 

ত্ারক বিখরত্  াে। ওই করিজোেী বসখারন 

বগরি আমরোন ও োেু মিরি ত্ারক ধষ বর্ 

কররন। েুর োসাে ওই ঘটনার সিে আর 

বকউ মেরিন না। মিৎকার বিাঁ িারিমির 

আওোজ ব ন োইরর বথরক বশানা না  াে, 

বসজনয উচ্চস্বরর গান বেরড় মিরেমেরিন 

ত্ারা। কান্না করর পারে ধরর আকুমত্ জামনরেও 

ধষ বরর্র হাত্ বথরক রক্ষা পােমন বিরেষ্টট। 

https://samakal.com/whole-country/article/201246456/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/201246456/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

ধষ বরর্র কথা প্রকাশ কররি বিরেষ্টটরক হত্যা 

করর িাশ গুি করার হুিমকও বিে আমরোন ও 

োেু। রারত্ বিরেষ্টট অসুস্থ ও মেধ্বস্ত অেস্থাে 

োসাে মফরর কান্নাকাষ্টট শুরু কররি পমরোররর 

বিাকজন মেষেষ্টট জানরত্ পাররন। 

ত্খন ত্ারক িট্টগ্রাি বিমডরকি করিজ 

হাসপাত্ারির ওোন স্টপ ক্রাইমসস বসন্টারর 

(ওমসমস) িমত্ব করা হে। আকের শাহ থানার 

ওমস জমহর বহারসন েরিন, ‘প্রাথমিকিারে 

ঘটনার সত্যত্া বপরেরে পুমিশ। ত্রে ত্ারির 

বগ্রপ্তারর পুমিরশর একামধক িি কাজ কররে।’ 
5 14 Dec 20 

 
Kaler 
Kantho 

13 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 17 years Not 
available 

Attempt 
to Suicide 

Neighbor Rural  া িা তু্কি ৭ িাখ োোে ে কঝাত্ার 

চাপ, ধলর্ থত্ার লির্পাি  প্রোকির ে  ১৪ 

লিকেম্বর ২০২০) 

পঞ্চগরড়র আরটাোরীরত্ প্রাে মত্ন িাস আরগ 

িশি বশ্রমর্র এক সু্কিোেীরক ধষ বরর্র ঘটনাে 

হওো িািিা তু্রি মনরত্ ৭ িাখ টাকাে 

আসামিপক্ষ বথরক সিরঝাত্ার িাপ বিওোে 

ধষ বরর্র মশকার ওই সু্কিোেী মেষপারন 

আত্মহত্যার বিিা করররেন। িুক্তরিাগী 

পমরোর সূরে জানা  াে, িািিা হওোর পর 

বথরকই ওই আইনজীেী হামেে বজরি 

থাকরিও পররাক্ষিারে মেমিন্ন প্রিােশািীর 

িাধযরি সিরঝাত্ার িাপ মিরে  াত্রেরিন। 

সে বরশষ ৭ িাখ টাকাে িািিা তু্রি মনরত্ িাপ 

মিরত্ থারক ত্ারা। এিনমক সিরঝাত্ার 

কাগজপেও তত্মর করর বফরি ত্ারা। এ খের 

শুরন রমেোর সন্ধযাে ওই সু্কিোেী োমড়রত্ 

থাকা কীটনাশক পারন আত্মহত্যার বিিা 

করর। পরর ত্ারক উোর করর আরটাোরী 

উপরজিা স্বাস্থয কিরেরে িমত্ব করা হে। 

িািিা করার পর বথরকই স্থানীে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/14/985531
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/14/985531


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 

প্রিােশািীরির মিরে িািিা তু্রি মনরত্ 

হুিমক-ধিমকসহ িাপ প্ররোগ করাে মেপারক 

পরড়রে অসহাে পমরোরষ্টট।  ারা একসিে 

মেিাররর িামেরত্ িানেেন্ধরন অংশ মনরেমেি 

ত্ারাই এখন সিরঝাত্ার িাপ মিরে েরিও 

অমির াগ পমরোরষ্টটর। োেীর োো েরিন, 

আরিাোরখাো ইউমনেরনর ৬ নম্বর ওোরডবর 

ইউমপ সিসয রত্ন মেিাস েি বনসহ 

করেকজন িীঘ বমিন ধররই হামেরের পক্ষ 

বথরক আিারির মেষেষ্টট সিরঝাত্ার িাপ 

মিত্রেরিন। ত্ারা ৭ িাখ টাকা মিরত্ বিরেরে। 

এিনমক ত্ারা সিরঝাত্ার সে কাগজপেও 

তত্মর করর বফরিমেি। এ খের শুরন আিার 

বিরে মেষপারন আত্মহত্যার বিিা করর। 

ত্ারির অত্যািারর আিরা োমড়রত্ থাকরত্ 

পারমে না। আিার পমরোররর সোই 

িানমসকিারে বিরঙ পরড়মে। এ  ন্ত্রর্া আর 

মনরত্ পারমে না। ত্ারির জনযই আিার বিরে 

আত্মহত্যার বিিা করররে।  আরটাোরী থানার 

ওমস ইজার উিীন েরিন সু্কিোেীর 

আত্মহত্যারিিার ঘটনাষ্টট ত্িন্ত করর 

প্ররোজনীে েযেস্থা বনওো হরে। 

 
6 15 Dec 20 

 
Kaler 
Kantho 

14 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural থিােীর স্ত্রীকে 'ধর্ থকণ' িাকের েহক াগী 

 া া ছেপ্তার  প্রোকির ে  ১৫ লিকেম্বর, 

২০২০) 

ঢাকার ধািরাইরে বসািোর রারত্ প্রোসীর 

স্ত্রীরক ধষ বরর্র ঘটনাে ধষ বরকর িািা ফমরি 

মিোরক বগ্রপ্তার করররে পুমিশ।  িািিা সূরে 

জানা বগরে, বসািোর রারত্ িুই সন্তারনর 

জননী ত্ারা োনু ত্ার োোর োমড়রত্ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/15/985885
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/15/985885


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 

ঘুমিরেমেি। রাত্ সারড় ৮টার মিরক ত্ারক 

ধষ বর্ করর একই ইউমনেরনর সুের গ্রারির 

নুরু মিোর বেরি িারফত্ আিী (িারফত্ 

আিী ত্ারাোনুর ফুপারত্া িাই)। ধষ বরর্র সিে 

ঘররর োইরর িা াঁমড়রেমেরিন ত্ার (িারফত্) 

আপন িািা ফমরি মিো।  স্থানীেরা জানাে, 

ত্ারা োনুর োো আব্বাস আিী ও ফমরি মিো 

আপন িািারত্া িাই। এরির িুজরনর িরধয ৫ 

শত্াংশ জমি মনরে মেররাধ িরি আসমেি। 

িানোমধকার সংগঠন মহউিযান রাইটস 

মরমিউ বসাসাইষ্টটর পমরিািক রমহিা বেগি 

েরিন, আব্বাস আিী ও ফমরি আিীর িরধয 

জমি মনরে মেররারধর মেষরে গত্ ৬ মডরসম্বর 

ঘটনাস্থরি িীিাংসার জনয তেঠক করা 

হরেরে। আব্বারসর বিরেরক ধষ বরর্র ঘটনার 

সহর াগী মহরসরে ফমরিরক আসামি করা ষ্টঠক 

হেমন।ফমররির বোন োরহরা েরিন, জমি 

মনরে মেররারধর ঘটনাে ষড় ন্ত্র করর একষ্টট 

জঘনয িািিাে আসামি করা হরেরে। স্থানীে 

বিম্বার সাররাোর বিাল্লা েরিন, জমি মনরে 

মেররারধর ঘটনাে মনরীহ মিনিজরু ফমরিরক 

একষ্টট মিথযা িািিাে ফা াঁমসরে বিওো হরেরে। 
7 14 Dec 20 

 
Prothom 
Alo 

13 Dec 20 Police 
Case 

Female adolescent 
  

 

20 years 26 yeara Gang 
raped 

Neighbor Rural িক্ষ্মীপুকর  া-িািার হাত্-পা ছিাঁকধ 

ছ কেকে েিিে ধর্ থণ প্রথম  লকিা  ১৪ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িক্ষ্মীপুররর রািগমত্ উপরজিাে িধযরারত্ 

িরজা বিরঙ ঘরর ঢুরক িা-োোর হাত্-পা বোঁরধ 

বিরেরক (২০) িিেেিারে ধষ বরর্র ঘটনা 

ঘরটরে। পর ওই ত্রুর্ীরক ধষ বরকরা মপষ্টটরে 

আহত্ করররে।  পুমিশ জানাে, প্রমত্মিরনর 

িরত্া রারত্র খাোর বশরষ পমরোররর 

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


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 

সিসযরির সরে ঘুমিরে পরড় ওই ত্রুর্ী। 

গিীর রারত্ একিি অজ্ঞাত্নািা িুেৃ বত্ত হঠাৎ 

িরজা বিরঙ ঘরর ঢুরকই িা-োোসহ 

পমরোররর সিসযরির হাত্-পা বোঁরধ বফরি। 

পরর ওই ত্রুর্ীরক একষ্টট করক্ষ আটরক ধষ বর্ 

করর ত্ারা। ধষ বর্ বশরষ ত্রুর্ীরক মপষ্টটরে 

িাথাসহ শরীররর মেমিন্ন অংরশ বথাঁত্রি 

ক্ষত্মেক্ষত্ করর পামিরে  াে িুে বত্তরা। পামিরে 

 াওোর সিে ঘরর থাকা নগি টাকা, 

স্বর্ বািংকারসহ িূিযোন ত্রজমনসপেও মনরে 

 াে ত্ারা। পরর পমরোরষ্টটর মিৎকার শুরন 

স্থানীে েযত্রক্তরা িুিূষু ব অেস্থাে বিরেষ্টটরক 

উোর করর উপরজিা স্বাস্থয কিরেরে িমত্ব 

কররন। রািগমত্ থানার ওমস েরিন, প্রাথমিক 

ত্িরন্ত ধষ বরর্র মেষেষ্টটর প্রিার্ মিরিরে। ধষ বর্ 

ও ডাকামত্র ঘটনাে জমড়ত্ সরন্দরহ মিরাজ 

নারির এক  ুেকরক আটক করা হরেরে। 

মেরকরি ত্রুর্ীর ডাক্তামর পরীক্ষা করা হরে। এ 

ঘটনাে পমরোরষ্টটর পক্ষ বথরক িািিার 

প্রসু্তমত্ িিরে। ঘটনার সরে জমড়ত্ অনযরির 

আটরকর বিিা িিরে।  
8 13 Dec 20 

 
Kaler 
Kantho 

29 Oct 20 
 

Case file 
12 Dec 20 

Police 
Case 

Female Student 
 

15 years 36 years Abducted  
& 

Raped 

Neighbor Rural ছথক  োো িা ছেওোে...  প্রোকির ে  

১৩  লিকেম্বর, ২০২০) 

েগুড়ার ধুনট উপরজিাে বপ্ররি সাড়া না 

বপরে সু্কিোেীরক রাস্তা বথরক অপহররর্র 

পর ধষ বরর্র অমির ারগ রামকে হাসান (৩৬) 

নারি এক েখারটর মেরুরে িািিা হরেরে। 

গত্ ২৯ অরক্টাের সকারি রাস্তা বথরক তু্রি 

মনরে মনরজর োমড়র একষ্টট ঘরর আটক বররখ 

সু্কিোেীরক ধষ বর্ করররে বস। িািিা সূরে 

জানা বগরে, ধষ বরর্র মশকার বিরেষ্টট (১৫) বক 

বপ্ররির প্রস্তাে বিে েখারট রামকে। মকন্ত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985193
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বপ্ররি সাড়া না বপরে সু্কিোেীরক উত্তযক্ত 

করর। এ অেস্থাে ৩ অরক্টাের সকারির মিরক 

ওই সু্কিোেী োমড় বথরক আড়কাষ্টটো োজারর 

প্রাইরিট পড়ার উরিযরশ রওনা হে। এ সিে 

আড়কাষ্টটো ইোিমত্ নিীর বসতু্র উত্তর 

পারশ পাকা রাস্তা বথরক রামকে ওই 

সু্কিোেীরক মসএনত্রজিামিত্ অরটামরকশাে 

অপহরর্ করর েগুড়ার গােত্িী উপরজিা 

এিাকাে মনরে  াে। বসখারন মনরে সু্কিোেীর 

মনকট বথরক বজারপূে বক মেরের কামেন 

(বরত্রজমে) নািাে স্বাক্ষর ও ষ্টটপসই বনে।  

সম্মারনর িরে সু্কিোেী এ মেষেষ্টট প্রকাশ 

কররমন। এ অেস্থাে ২৯ আরক্টাের সকারির 

মিরক ওই সু্কিোেী আড়কাষ্টটো োজার বথরক 

প্রাইরিট পরড় োমড়র মিরক  াওোর পরথ 

রামকে হাসান একই স্থান বথরক আোররা 

সু্কিোেীরক অপহরর্ করর মনজ োমড়রত্ 

মনরে  াে। পরর বসখারন োমড়র একষ্টট ঘরর 

আটরক বররখ সু্কিোেীরক ধষ বরর্র পর োমড় 

বথরক ত্ামড়রে বিে। ধষ বরর্র ঘটনাে অমি ুক্ত 

রামকে এখন পিাত্ক। 
9 13 Dec 20 

 
Kaler 
Kantho 

8 Dec 20 Police 
Casae 

Female Housewife -
Disability 
person 

35 years 55 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural স্বা ী িালে লফকর ছেকখি েৃটষ্টথলত্িন্ধী 

স্ত্রীর ওপর..  প্রোকির ে  ১৩ লিকেম্বর, 

২০২০) 

নরমসংিীর রােপুরাে িৃষ্টিপ্রমত্েন্ধী এক 

গহৃেধূরক (৩৫) ধষ বর্রিিার অমির ারগ 

উরঠরে এক গ্রািপুমিরশর মেরুরে। রমেোর 

ওই গহৃেধূর স্বািী োিী হরে অমি ুক্ত বিা. 

রমহে মিোরক (৫৫) আসামি করর থানাে 

িািিা িারের কররন। পরর পুমিশ রমহেরক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985264
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985264
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ত্ার োমড় উপরজিার মিজবাপুর ইউমনেরনর 

মপমরজকাত্রন্দ বথরক আটক করা হে। 

ওই গহৃেধূ জানান, গত্ িেিোর ৮ মডরসম্বর 

সন্ধযাে মত্মন একই োমড়রত্ মেরিন। ওই সিে 

স্বািীর অনুপমস্থমত্রত্ রমহে ত্ার ঘরর প্ররেশ 

করর। িুখ ও হাত্ বিরপ ধরর ধষ বর্রিিা িািাে। 

মকেুক্ষর্ পর ওই গহৃেধূর স্বািী োমড় মফরর 

বিখরত্ পান ত্ার ওপর মন বাত্ন িািারে 

রমহে। ওই সিে ত্ার উপমস্থমত্ বটর বপরে 

পামিরে  াে অমি ুক্ত। 

রােপুরা থানার এসআই বিে িুিাি বি েরিন, 

ধষ বর্রিিার ঘটনাে জমড়ত্ অমি ুক্ত েযত্রক্তরক 

আটক করা হরেরে। এ ঘটনাে িৃষ্টিপ্রমত্েন্ধী 

গহৃেধূর স্বািী োিী হরে থানাে িািিা 

করররেন। 

 

10 13 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 DFec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Geng 
raped 

Neighbor Rural গৃহিধূকে ছ ৌিে ী হওোর থস্তাি, 

থত্যাখযাি েরাে গণধর্ থণ  প্রোকির ে  

১৩  লিকেম্বর, ২০২০) 

এক নারীর পূে ব শেুত্ার বজরর িািারীপুররর 

মশেিরর এক সন্তারনর জননীরক গর্ধষ বরনর 

অমির াগ পাওো বগরে। এ ঘটনাে গত্কাি 

শমনোর (১২ মডরসম্বর) রারত্ মশেির থানাে 

একষ্টট ধষ বর্ িািিা িারের করররেন 

িুক্তরিাগী। সংমশ্লি সূরে জানা বগরে, শমনোর 

িুপুরর  বসানার োংিা োজার সািরন বথরক 

বজারপূে বক ওই গহৃেধুরক একষ্টট ইত্রজোইরক 

উষ্টঠরে পা াঁচ্চর োখরররকাত্রন্দ প্ররজরক্টর িরধয 

একষ্টট একত্িা োমড়রত্ মনরে  ান আমখ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985135
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/13/985135
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আক্তার, সুিন বিাল্লাসহ পা াঁি েযত্রক্ত। বসখারন 

হাত্-পা ও িুখ বোঁরধ আটরক বররখ মেরকি 

প বন্ত িুই িফাে ত্ারক ধষ বর্ কররন একামধক 

েযত্রক্ত। পরর মেরকি সারড় ৫টার মিরক িুখ 

বোঁরধ ইত্রজোইরক করর পুনরাে ধষ বরর্র জনয 

অনযে বনোর সিে বকৌশরি িুখ খুরি 

মিৎকার মিরি স্থানীেরা বিাটরসাইরকি মনরে 

এরস ইত্রজোইকষ্টটর পথররাধ কররন। এসিে 

ইত্রজোইরক থাকা আসামিরা দ্রতু্ পামিরে 

বগরি ওই গহৃেধূরক উোর কররন 

স্থানীেরা।মশেির থানার িারপ্রাপ্ত কি বকত্বা 

(ওমস) মিরাজ বহারসন েরিন, িািিা িারের 

এর পরর পুমিশ অমি ান িামিরে প্রধান 

আসামিসহ ২ জনরক বগ্রপ্তার করর। 

প্রাথমিকিারে গর্ধষ বরর্র সত্যত্া পাওো 

বগরে 

Article 

Civil society organizations commit to take actions against gender-based violence (Dhaka Tribune, 14 Dec 2020) 

Speakers have emphasized ensuring multi-sectoral public services for gender-based 

violence survivors in a coordinated and non-discriminative means. To prevent and respond 

to gender-based violence (GBV), civil society organizations and multi-sectoral 

departments have committed to take coordinated and collective actions.  

To accelerate concrete policy response and promote zero tolerance to gender-based 

violence across all spheres of society, the United Nations Population Fund (UNFPA) and 

its partners have observed a 16 days of activism against GBV campaign by organizing an 

online live event, titled “Preventing and Responding to Gender-Based Violence: 

Everyone has a Role to Play,” on Saturday.  

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/14/civil-society-organizations-commit-to-take-actions-against-gender-based-violence


The partners of UNFPA are Department of Women Affairs, ActionAid Bangladesh, Ain o Salish Kendra, and CARE Bangladesh with 

support from the Canadian Embassy and Embassy of the Kingdom of the Netherlands.  

The live event has created an opportunity to exchange dialogue between more than 300 activists and policymakers, civil society 

organizations, service providers, media representatives, and the public that helped to increase awareness and galvanize advoc acy 

efforts to end violence against women and girls.  

The event was viewed live by more than thousands of mass people through various social media platforms.  

Multi-sectoral services for GBV survivors 

In the event, the speakers have emphasized ensuring multi-sectoral public services for gender-based violence survivors in a 

coordinated and non-discriminative means, so that it encourages the survivors to report violence and get justice hence reducing the 

violence. 

A policy note on the “Access to GBV services: Reality, challenges, and recommendations” was presented by Ainoon Naher, profes sor, 

Department of Anthropology, Jahangirnagar University where different services gaps and recommendation towards a more effective 

system of multi-sectoral services for GBV survivors were discussed. 

In the panel discussion “Leave no-one behind” the honorable panelists raised the concern on the discriminative attitude towards the 

intersectional community that isolates and makes them an “invisible” population in the society.   

They urge to ensure multi-sectoral public services and equal opportunities for all the survivors irrespective of any dimension s’ 

identities, e.g. class, ethnicity, religion, disability, sexuality, gender, age, marital status, language and location.   

The session was moderated by Faustina Pereira, executive committee member, Ain o Salish Kendra (ASK), concluded by emphasizin g 

on ensuring equity before equality and being more sensitive towards treating people differently depending on their needs.  

The guest of honor of the event HE Benoit Prefontaine, Ambassador, Canadian Embassy said: “The solution of preventing gender -

based violence is respecting other human beings. The current increased statistic of violence should not be viewed as just background 

data, but as an urgent call to enhance the action against sexual violence.”   



Dr Asa Torkelsson, representative, UNFPA said: “We say ‘Enough!’ to domestic violence; ‘Enough!’ to rape; ‘Enough!’ to harmful 

practices such as child marriage; and ‘Enough!’ to sexual violence. Everyone has a role to play in making sure we end all for ms of 

gender-based violence, and today’s event is a testament to  how each of us can play our part, collectively, and individually.”   

The event was also insightful with the speeches of honorable guests. Farah Kabir, country director, ActionAid Bangladesh has 

expressed her strong position on zero tolerance to child marriage and emphasized educating girls and engaging men and boys to 

sensitize on the harmful effects of power over to reduce all sorts of violence.   

Golam Monowar Kamal, executive director, Ain o Salish Kendra (ASK) has shared some recommendations to prevent v iolence that 

includes taking actions to implement the existing laws and directives of the high court to prevent sexual harassment and all forms of 

violence against women and girls. 

Ram Das, deputy country director (humanitarian), CARE Bangladesh has urged to take the pledge to prevent all forms of violence at 

home, workplace and in the society at large and to concentrate on removing the existing disparity across the gender.  

During the panel discussion with the multi-sectoral departments on the way forward to increase the access to GBV related services, the 

honorable panelists from the Ministry of Health and Family Welfare; Department of Women Affairs; Ministry of Law, Justice & 

Parliamentary Affairs; Department of Social Service; and Bangladesh Police, Police Headquarters have shared about the efforts of the 

government to tackle the increasing violence and committed to ensuring a coordinated, non-discriminative and unified actions to 

prevent gender-based violence. 

The two-hour-long events ended with the commitment to take prompt, supportive, and empathic collaboration between all the sectors 

to find innovative solutions to end gender-based violence. 

Government must root out the root cause of rape incidents (New Age, opinion, 20 Dec 2020) 

The provision for death as the highest punishment in rape in the Women and Children Repression (Prevention) Act 2002, as amended through the 

promulgation of an ordinance on October 13, 2020 amidst countrywide protests against rape and violence against women and then passed by the 

parliament on November 17, appears to have hardly worked to bring about any respite from the crime. Statistics available with rights organisation 

Ain O Salish Kendra suggest no noticeable decline in rape incidents, with at least 134 having been reported in a month till December 17 when the 

monthly average for the January–November period is 142 incidents. Statistics further show that the number of rape incidents reported in January–

November this year is higher than the total reported in 2019. The actual number is perceived to be higher as not all incidents are reported. The 

amendment is effected amidst the countrywide protests that flared up after the rape of a woman by a group of leaders and activists of the Chhatra 

https://www.newagebd.net/article/124721/government-must-root-out-the-root-cause-of-rape-incidents


League, the student wing of the ruling Awami League, in an MC College hostel in Sylhet in late September and a video of a woman being sexually 

harassed in Noakhali by some loyal to a leader of the Juba League, the Awami League’s youth wing, having gone viral on social media in early 

October. 
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