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1 25 Dec 20 
 
Prothom Alo 

25 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 25 years Murdered Husband Rural মাগুরায় স্বামীর চেলাকাঠের আঘাঠে 

প্রাণ হারাঠলন স্ত্রী(প্রথম আঠলা, ২৫ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলায় স্বামীর 

চেলাকাজের আঘাজে স্ত্রী নিহে হজয়জেি 

বজল অনিজ াগ পাওয়া চগজে। নিহে 

গহৃবধূর িাম মনিরা খােুি (২০)। ঘটিার 

পর চেজক স্বামী জেয়া মুন্সীসহ (২৫) বানির 

সবাই পলােক। বাবুখালী পুনলশ এসআই 

ফরহাদ চহাজসি োিাি, জেয়া মুন্সীর সজে 

োর মাস আজগ পার্শ্ ববেী মনিরা খােুজির 

নবজয় হয়। নবজয়র পর চেজক িািা নবষজয় 

ো াঁজদর মজধে ঝগিাঝা াঁটট হজো। ঘটিার 

সময় সন্ধ্োয় ঝগিার একপ বাজয় জেয়া 

চেলাকাে নদজয় মনিরার মাোয় আঘাে 

কজরি। এজে ঘটিাস্থজলই ো াঁর মৃেুে হয়। 

মনিরার বাবা আনরফ চমালো সাাংবানদকজদর 

বজলি, ো াঁর চমজয়জক নবজয়র পর চেজক 

মারধর করজেি ো াঁর স্বামী। আে সকাজলও 

চমজয় চফাি কজর বানি নিজয় চ জে 

বজলনেজলি। সন্ধ্োয় চশাজিি চমজয়জক 

Issue no. 23 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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নপটটজয় হেো করা হজয়জে। মহম্মদপুর 

োিার িারপ্রাপ্ত কম বকেবা (ওনস) োরক 

নবর্শ্াস বজলি, মরজদজহর সুরেহাজলর কাে 

েলজে। এরপর ময়িােদজের েিে সদর 

হাসপাোজল পাোজিা হজব।  

2 27 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 

26 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
Available 

Suicide 
& 
Physical 
Torture 

Husband Rural স্বামীর ডনর্ যােঠন অডেষ্ট হঠয় গৃহবধূর 

ডবষপাঠন আত্মহেযা  ককাঠলর ক  ২৭ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

পানরবানরক কলজহর চের ধজর স্বামী েনসম 

গােীর শারীনরক ও মািনসক নি বােজির 

নশকার হজয় চষাজি-অনিমাজি স্ত্রীর 

নবষপাজি আত্মহেোর অনিজ াগ উজেজে। 

নেি সোজির েিিীর চমাসা. রুনব চবগম 

(৩০) নবষপাজি আত্মহেো কজরি। নিহজের 

স্বেিজদর দানব, গে দুই সপ্তাহ ধজর স্বামী ও 

স্ত্রীর মজধে পানরবানরক িািা নবষয় নিজয় 

নবজরাধ সৃটি হজয় আসনেল। কজয়ক নদি 

আজগ প্রনেজবশী পাওিাদাজরর টাকা 

পনরজশাধ করাজক চকন্দ্র কজর রুনব 

আক্তারজক মারধর কজরি স্বামী। রুনব 

স্বামীর মািনসক ও শারীনরক অেোোর 

সইজে িা চপজর বাবার বানি েজল  াি। পজর 

গে মেলবার স্থািীয় শানলস ববেক চেজক 

োজদর সমসোর মীমাাংসা কজর বানিজে 

পাটেজয় নদজল গেকাল রাজে রুনব আবাজরা 

নি বানেে হজয় নবষপাজি আত্মহেো কজরি। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/27/989477
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/27/989477
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3 24 Dec 20 
 
Juganthor 

24 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 34 yeas Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহবধূঠক ডপটিঠয় হেযা, স্বামী পলােক 

 কর্ুগারর  ২৪ ডিঠেম্বর ২০২০) 

চিায়াখালীর হানেয়ায় পানরবানরক কলজহর 

চেজর নবলনকে চবগম (৩৪) িাজম এক 

গহৃবধূজক নপটটজয় হেোর অনিজ াগ 

উজেজে। বহৃস্পনেবার সন্ধ্ো ৬টার নদজক 

পুনলশ ঘটিাস্থল চেজক নিহজের লাশ 

উদ্ধার কজর োিায় নিজয়  ায়। শুক্রবার 

ময়িােদজের েিে চিায়াখালী চেিাজরল 

হাসপাোজল চপ্ররণ করা হজব। নিহে গহৃবধূ 

উপজেলার হরণী ইউনিয়জির ৮িাং 

ওয়াজেবর পূব ব িবীপুর গ্রাজমর চমা. 

নেজিজকর চমজয় এবাং একই এলাকার চমা. 

রুজবজলর স্ত্রী। এর আজগ সকাল ১০টার 

নদজক পানরবানরক কলজহর চেজর রুজবল 

োর স্ত্রী নবলনকেজক নপটটজয় গুরুের আহে 

কজর। একপ বাজয় নবলনকজের মৃেুে হয়। 

খবর চপজয় হানেয়ার চমারজশদ বাোর 

েদে চকজন্দ্রর পুনলজশর এসআই চমা. 

আব্দলু োজহর ঘটিাস্থজল নগজয় সুরেহাল 

নরজপাটব প্রসু্তে কজর ময়িােদজের েিে 

নিজয় আজসি। হানেয়া োিার ওনস আবুল 

খাজয়র ঘটিার সেেো নিজিে কজর 

োিাি, নিহে গহৃবধূর স্বামী পলােক 

রজয়জে। এ বোপাজর প্রজয়ােিীয় আইিািুগ 

বেবস্থা চিয়া হজব। 

 

https://www.jugantor.com/country-news/377248/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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4 23 Dec 20 
 
Samakal 

21 Dec 20 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physica 
Torture 
& 
Dowry 

Husband Rural স্বামীর চপ্রঠম বাধা চেওয়ায় স্ত্রীর েুল 

চকঠি চেওয়ার অডিঠর্াগ(েমকাল  

২৩  ডিঠেম্বর ২০২০) 

চিালায় চপ্রজম বাধা চদওয়ায় স্ত্রীজক মারধর 

কজর মাোর েুল চকজট পুনিজয় চদওয়ার 

অনিজ াগ উজেজে মাদরাসার নশষক।  

খানদোর অনিজ াগ, আগ চেজকই োর 

স্বামী অিে এক িারীর সজে চপ্রজমর 

সম্পজকব রজয়জেি। এ োিা নবনিন্ন সময় 

চ ৌেুজকর টাকার েিে মারধরও করা হয় 

োজক। সব বজশষ গে চসামবার সকাজল 

খানদোজক মারধর কজর োর মাোর েুল 

চকজট আগুজি পুনিজয় চদয় এবাং োজক ঘজর 

চরজখ বাইজর োলা নদজয় সাইফুল মাদরাসায় 

েজল  ায়। পজর স্থািীয়জদর সহায়োয় চবর 

হজয় নেনি বাবার বানি েজল আজসি। 

খানদো আরও োিাি, োর বাবা িা োকায় 

স্বামীর দানবমজো চ ৌেুক চদওয়া োর পজষ 

সম্ভব হয়নি। এেিে নেনি নি বােজির 

নশকার হজয়ও প্রনেবাদ কজরিনি। 

খানদোর মা মজিায়ারা চবগম ও োো 

কয়সার আহজম্মদ োিাি, চমজয়জক োরা 

অজিক কি কজর মাদরাসায় পনিজয়জেি। 

আজলম চেজল চদজখ নবজয় নদজয়জেি। নকেু 

চমজয়র সজে এমি অমানিবক আেরণ 

োরা মািজে পারজেি িা। 

https://samakal.com/whole-country/article/201247280/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/201247280/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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5 22 Dec 20 20 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
vailable 

50 years Physical 
Torture 
 
& 
 
Dowry 

Husband 
& 
Family 
member 

Rural স্ত্রীর শরীঠর ফুির পাডন চেঠল ডেঠলন 

স্বামী  কেমকাল  ২২ ডিঠেম্বর ২০২০) 

চ ৌেুজকর দানব চমটাজে িা পারায় এক  ুবক 

স্ত্রীর শরীর ফুটে পানিজে ঝলজস নদজয়জেি 

বজল অনিজ াগ উজেজে। চসামবার রাজে এ 

ঘটিায় স্বামী, িাসুর, োসহ ৫ েিজক 

আসানম কজর মামলা হজয়জে। মামলার পর 

দুই িম্বর আসানম িাসুর সুজেেজক )৫০ (

পুনলশ চগ্রপ্তার কজরজে। মামলার এোহার  

সূজে োিা  ায়, অিানমকা চদজবর সজে 

সিজেে িাজগর নবজয় ২০১৫ সাজল 

পানরবানরকিাজব সম্পন্ন হয়। নবজয়র পর 

পাস্পানরক সমজঝাোয় অিানমকার বাবার 

চদওয়া স্বণ বালঙ্কার নবজক্র কজর সিজেে 

নসএিজেোনলে একটট অজটানরকশা 

চকজিি। এরপর আরও চ ৌেুজকর দানবজে 

সিজেে নবনিন্ন সময় স্ত্রীজক শারীনরক ও 

মািনসক নি বােি শুরু কজরি। এর নকেু নদি 

চ জে িা চ জেই চফর ৫ লাখ টাকা চ ৌেুক 

দানব কজরি সিজেে। অিানমকা বাবার বানি 

চেজক টাকা এজি নদজে অপারগো প্রকাশ 

কজরি। এরপর চেজক োর ওপজর চিজম 

আজস আরও চবনশ নি বােি। গে চরাববার 

সকাজল চ ৌেুজকর টাকা এজি নদজে োপ 

চদয় স্বামী। েখি অিানমকা আপনি 

োিাজল স্বামী োজক মারনপট শুরু কজরি। 

এক প বাজয় েুলা চেজক ফুটে পানি এজি 

চেজল নদজল অিানমকার নপেসহ শরীজরর 

নবনিন্ন অাংশ ঝলজস  ায়।  

https://samakal.com/whole-country/article/201247197/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201247197/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
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6 22 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Dec 20 Police 
Caseq 

Female Housewife 18 years Not 
available 

Suicide Husbland Rural োিঠমাহঠর ডবঠয়র এক েপ্তাহ পর 

নববধূর আত্মহেযা  ককাঠলর ক  ২২ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

নবজয়র এক সপ্তাহ পর স্বামীজক নিজয় 

চবিাজে এজস বাবার বানিজে গলায় ফা াঁস 

নদজয় আত্মহেো কজরজেি পনপ রািী (১৮) 

িাজমর এক িববধূ। এলাকাবাসী োিায়, 

ঘটিার আজগ স্বামীর কাজে িাপা নপো নকজি 

খাওয়াজিার আবদার কজরনেজলি পনপ রািী 

বাদেকর। স্ত্রীর আবদার চমটাজে 

সােসকাজলই স্থািীয় বাোজর  াি নরপি। 

িাপা নপো নিজয় বানি নফজর চদজখি োজদর 

চশাবার ঘজরর দরো চিের চেজক 

আটকাজিা। প্রেজম োকাোনক ও পজর 

দরো ধাক্কা-ধানক্ক কজরও চকাজিা সািা িা 

পাওয়ায় িাঙা হয় দরো। পজর চদখা  ায় 

নেনি আত্মহেো কজরজেি। সামাজেকিাজব 

নবজয় হজয়নেল এ দম্পনের। ঘটিার আজগর 

নদি রনববার চবিাজে এজসনেজলি নেনি।  

োটজমাহর োিার ওনস আনমিুল ইসলাম 

বজলি, ময়িােদে নরজপাটব হাজে পাওয়ার 

পজর আসল কারণ োিা  াজব এবাং পরবেী 

আইিগে পদজষপ চিওয়া হজব। চমজয়টটর 

বাবার চদওয়া অনিজ াজগর নিনিজে োিায় 

ইউনে মামলা হজয়জে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/22/987817
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/22/987817


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
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victim 

Age of 
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Nature of 
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by 
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7 22 Dec 20 
 
Juganthor 

21 Dec 20 Police 
Case 

Male Landlord 48 years Not 
available 

Suicide Wife Rural স্ত্রীর পরকীয়া েহয করঠে না চপঠর োর 

েরাঠনর ডপোর আত্মহেযা  কর্ুগারর  

২২  ডিঠেম্বর ২০২০) 

স্ত্রীর পরকীয়া সহে করজে িা চপজর নবষপাি 

কজর আত্মহেো কজরজেি ব্রাহ্মণবানিয়ার 

আখাউিা উপজেলার োর সোজির নপো 

সাচু্চ নময়া (৪৮)।   নিহজের মামা ওমর খাি 

বজলি, স্ত্রীর পরকীয়ার সম্পকব চমজি নিজে 

িা চপজর চসামবার নবকাজল সাচু্চ নময়া 

কীটিাশক পাি কজর আত্মহেোর চেিা 

কজরি। পজর োজক আখাউিা উপজেলা 

স্বাস্থে কমজেজে প্রােনমক নেনকৎসা চশজষ 

ব্রাহ্মণবানিয়া সদর হাসপাোজল পাোজিা 

হয়। চসখাজি নেনকৎসাধীি অবস্থায় োর 

মৃেুে হয়। 
8 20 Dec 20 

 
Samakal 

19 Dec 20 Polie 
Caseq 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 
 
& 
Dowry 

Husband Rural চর্ৌেুঠকর জনয স্ত্রীঠক চেি ডেঠয় 

ক্ষেডবক্ষে  কেমকাল  ২০ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

সািাজরর আশুনলয়ায় পা াঁে লাখ টাকা চ ৌেুক 

িা চপজয় স্ত্রীজক চেে নদজয় সারাশরীর চকজট 

ষেনবষে কজরজে স্বামী চশখ সাদী 

আোদ।  স্থািীয়রা োনিজয়জেি, েয় বের 

আজগ মারুফা আক্তাজরর নবজয় হয় চশখ 

সাদী আোজদর সজে। নবজয়র পর চেজক ওই 

গহৃবধূর পনরবাজরর কাজে পা াঁে লাখ টাকা 

চ ৌেুক দানব কজর আসনেল চশখ সাদী 

আোদ। শনিবারও োজক টাকা এজি নদজে 

োপ চদয় আোদ। গহৃবধূ অস্বীকার করজল 

োর সারাশরীজর চেে নদজয় চকজট 

ষেনবষে কজর আোদ।  এ সময় মারুফা 

https://www.jugantor.com/country-news/376536/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.jugantor.com/country-news/376536/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201247002/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4
https://samakal.com/whole-country/article/201247002/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4
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অজ্ঞাি হজয় পিজল ঘজর োলা লানগজয় 

পানলজয়  ায় চস। জ্ঞাি নফজর চপজয় নেৎকার 

নদজয় উেজল প্রনেজবশীরা এনগজয় এজস োলা 

চিজঙ রক্তাক্ত অবস্থায় মারুফাজক উদ্ধার 

কজর হাসপাোজল নিজয়  াি। সািার 

উপজেলা স্বাস্থে কমজেজে কেববেরে 

নেনকৎসক সাজয়মুল হুদা োিাি, ওই 

গহৃবধূর হাে-পাসহ শরীজরর নবনিন্ন স্থাজি 

গুরুের েখম হজয়জে। োজক নেনকৎসা 

চদওয়া হজে। 
9  20 Dec 20 

 
Daily Star 

18 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband  Rural Woman killed for dowry (Daily 

Star, 20 Dec 2020) 

A housewife was killed allegedly 

by her dowry greedy husband in 

Rangpur's Mithapukur upazila on 

Friday night. The victim, Nasrin 

Begum, 30, was wife of Raju Mia of 

Boiragi village in the upazila. 

Victim's family members said Raju 

often used to torture Nasrin for 

dowry since their marriage. At one 

stage of altercation on Friday 

night, Raju beat his wife to death 

and later hanged the body from 

the ceiling of her room before 

fleeing the house. 

 
 
 

https://www.thedailystar.net/country/news/woman-killed-dowry-2013973


Article 
 
োকায় ডেঠন ৩৯ োলাক কপ্রথম আঠলা ২২ ডিঠেম্বর, ২০২০) 

 

কজরািার এই সমজয় োকায় োলাক বা নববাহনবজেদ চবজি চগজে। এ বেজরর েিু চেজক অজটাবর প বে পা াঁে মাজস 

োকায় নববাহনবজেদ আজগর বেজরর একই সমজয়র চেজয় প্রায় ৩০ শোাংশ চবজিজে। এই সমজয় বদনিক ৩৯টট 

োলাজকর ঘটিা ঘজটজে, অে বাৎ প্রনে ৩৭ নমনিজট একটট োলাক হজয়জে। নববাহনবজেদ চবজি  াওয়ার চপেজি 

কজরািার কারজণর বেনর হওয়া মািনসক, আনে বকসহ িািামুখী োজপর পাশাপানশ পানরবানরক ও সামাজেক বন্ধ্ি এবাং 

চ াগাজ াগ কজম  াওয়াজক অিেেম কারণ বজল মজি করজেি সমােনবজ্ঞািীরা। 

 

গে ৮ মােব চদজশ প্রেম কজরািািাইরাস সাংক্রমণ শিাজক্তর কো োিায় সরকার। এরপর ২৬ মােব চেজক ৩০ চম 

প বে সাধারণ েুটট নেল। েুটটর মজধে এনপ্রল মাজস োকার দুই নসটট করজপাজরশজি চকাজিা োলাজকর আজবদি েমা 

পজিনি। চম মাজসও োলাজকর আজবদি কম নেল। েজব েিু মাজস োলাজকর আজবদি স্বািানবক সমজয়র চেজয় 

অজিক চবজি  ায়। েলুাই, আগস্ট, চসজেম্বর ও অজটাবজরও এই ধারা অবোহে নেল। গে িজিম্বর মাজস টেক কেটট 

োলাজকর আজবদি েমা পজিজে, চস নহসাব এখজিা েূিাে করা হয়নি। েজব দুই নসটটর কম বকেবারা বলজেি, স্বািানবক সমজয়র চেজয় িজিম্বজরও আজবদজির সাংখো চবনশ 

হজব। োকনরেীবী স্বামী-স্ত্রীজদর চষজে োলাজকর ঘটিা চবনশ ঘটজে। 

 

োকা নবর্শ্নবদোলজয়র সমােনবজ্ঞাি নবিাজগর অধোপক জেিাে হুদা প্রেম আজলাজক বজলি, কজরািার মজো এমি দুজ বাগপূণ ব অনিজ্ঞো নিকট অেীজে মািুজষর নেল িা। 

কজরািার কারজণ অে বনিনেক, সামাজেক ও পানরবানরকিাজব একধরজির োজপর মধে নদজয় চ জে হজে প্রায় সবাইজক। এর ফজল মািুজষর মজধে অসনহষু্ণো চবজি চগজে। 

মিস্তাজিক এই োপ দাম্পেে কলহ ও সাংকটজক প্রিানবে করজে। পানরবানরক কলজহর চেজর চবজিজে নবজেজদর ঘটিা। 

 

নসটট করজপাজরশজি আসা োলাজকর আজবদিগুজলা চঘাঁজট চদখা  ায়, োলাজকর কারণগুজলা এজকবাজরই গৎবা াঁধা। োলাজকর চিাটটশ আজবদজির নিনদবি একটট েক বা ফরম 

আইিেীবীজদর কাজে বেনরই োজক। শুধু সাংনিি পষগুজলার িাম, পনরেয় বদজল একই ধা াঁজে আজবদি করা হয়। মাজঝমজধে দু-একটট কারণ এনদক-ওনদক করা হয়। 

 

বাাংলাজদশ পনরসাংখোি বুেজরার ( নবনবএস) েেে বলজে, কজয়ক বের ধজর োলাজকর প্রবণো বািজে। নশনষে স্বামী-স্ত্রীজদর মজধে োলাক চবনশ হজে। ২০১৯ সাজলর েিু 

মাজস প্রকানশে নবনবএজসর দে নসেুজয়শি অব িাইটাল স্টোটটসটটকস শীষ বক প্রনেজবদজি বলা হয়, ২০১৮ সাজলর েুলিায় ২০১৯ সাজল োলাজকর ঘটিা চবজিজে ১৭ শোাংশ। 

 

গে ১৮ িজিম্বর উির নসটটর চময়জরর কা বালজয় আসা ২৫টট োলাজকর আজবদজির মজধে ১৯টট আজবদি নেল স্ত্রীর পষ চেজক। আজবদিগুজলাজে োলাজকর কারণ নহজসজব 

প্রায় সবই নেল স্বামী-স্ত্রীর মজধে ‘বনিবিা িা হওয়া’। স্ত্রীর করা আজবদজি কারণগুজলার মজধে রজয়জে িরণজপাষণ িা চদওয়া, চ ৌেুজকর দানবজে নি বােি, স্বামীর সজেহবানেক 

মজিািাব, অিে িারীর সজে সম্পকব, মাদকাসজক্ত, পুরুষত্বহীিো, বেজক্তজত্বর সাংঘাে। আর স্বামীজদর আজবদজি স্ত্রীর বদজমোে, সাংসাজরর প্রনে উদাসীিো, সোি িা 

হওয়া, অবাধে হওয়া, ইসলানম শনরয়ে অিু ায়ী িা েলাসহ নবনিন্ন কারজণর কো উজেখ করা হজে। 

 

বিািী এলাকার এক বেজক্ত গে ১৪ িজিম্বর োলাজকর আজবদি কজরি। িাম িা প্রকাজশর শজেব নেনি বজলি, স্ত্রী আজগ একটট নবজয় কজরনেজলি। নবজয়র আজগ চসই েেে 

চগাপি করা হয়। নকেুনদি আজগ নেনি নবষয়টট োিজে পাজরি। স্ত্রী আজগর স্বামীর সজেও চ াগাজ াগ রাখনেজলি। োই বাধে হজয়ই োলাজকর নসদ্ধাে নিজয়জেি নেনি। 
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Increase in divorce cases is ominous (By Majhar Mannan, Independent, opinion, 25 Dec 2020) 

The divorce rate is much higher among educated people but it is lower among the common people. A survey 

shows that from 2010 to 2019, the number of divorces in the capital is about 70000, and 50 to 60 divorce 

applications are submitted daily. Bangladesh is one of the countries in the world where family ties and happiness 

are very important. A culture of maintaining conjugal life has been going on in our country for a long time. Our 

culture and tradition focus on strengthening family ties. It is very unfortunate but true that we are slowly moving 

away from the culture of continuing married life in our country. Divorce cases are occurring frequently at 

present which is really incompatible with our culture. Under Muslim law, marriage is a civil contract and 

through this contract the couple takes an oath to have a beautiful family. Husbands and wives have no blood ties, yet their mutual trust, love and 

respect inspire them to have a nice family for the rest of their lives. Marriage is a sacred bond that lasts on the mutual trust of husband and wife. 

Divorce is permitted for very specific reasons, but it is discouraged, even in the Quran. Divorce can never be desirable but sadly it is happening 

now in our urban and rural areas. The number of divorce in our country is rising at an alarming rate. According to the Muslim Family Law of 1961 

and the Marriage & Divorce Registration Act of 1974, divorce  can be done in case of urgent need but it seems to be a fashion in our country now. 

The number of divorces has been steadily rising over the past few years and marriage life is being spoilt due to slight quarrel. The number of 

divorce applications filed by only the two city corporations in Dhaka is extremely worrying and alarming. According to statistics, in the first 180 

days of 2019, 4500 divorce applications were filed. Every 1 hour an application to break up a family is being submitted to the city corporation. 

The divorce rate is higher in urban areas than in rural areas of Bangladesh. About 70 percent of divorce applications come from women and 30 

percent from men. The divorce rate is much higher among educated people and lower among the common people. A survey shows that from 2010 

to 2019, the number of divorces in the capital is about 70000 and 50 to 60 divorce applications are submitted daily. 

 

According to a newspaper report dated 22 December 2020, in just five months from June to October 2020, the rate of divorce has increased largely. 

During this time there were 39 divorces everyday, i,e,  one divorce every 37 minutes. Divorce rates are highest among working husbands and 

wives. In the five months of this year 5970 divorces have been taken place in Dhaka. There is an average of 1194 divorces per month. Last year 

there was an average of 920 divorces per month. Divorce has increased by 29.78 percent in the first 5 months of this year. The incidence of divorce 

in 2019 has increased by 17 percent compared to 2018. There have been 4773 divorces in Chittagong this year. In Sylhet there were 2336 divorce 

applications filed in 10 months of this year. 

 

Higher incidence of divorce (Financial Express, editorial, 24 Dec 2020) 

Marital breakup was once thought to be an ailment of industrial and capitalist societies in the Western world. A horrendous picture of talak or 

divorce as presented by a leading Bangla contemporary may make people believe that this country is catching up with Western societies or even 

has caught up with those. If the rest of the country lags far behind, urban centres like Dhaka City, Chattogram and Sylhet seem to have outdone 

some of the western countries in this dismal conjugal relationship. As many as 39 divorces taking place in the capital every day or one divorce in 

http://www.theindependentbd.com/post/257615
https://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/higher-incidence-of-divorce-1608728079


every 37 minutes in the five months from June beats one's wildest imagination. The figure for November was not available and the suspicion is it 

will be no fewer than the five-month average. Chattogram follows with 18 divorces a day. But it is Sylhet where submission of divorce appeal has 

gone up 10 times higher in the first 10 months of this year. Other big cities are hardly unlikely to be different. 

Notably, in the first month of the general holiday in Dhaka, March that is, not a single divorce notice was submitted and in April too, the number 

was very low but June saw an increase in the number of such notices. In March, the extraordinary shock may have proved baffling and people 

mostly confined themselves to their homes but the ugly symptom started exposing its raw laceration in April and by June things went berserk with 

conjugal lives of many crossing the threshold of tolerance on to the rock. Between June and October, 5,970 divorces were completed. In a city of 

18 million, divorce had been already high before the pandemic. In 2019, the numberof divorces was 920 each month during the five months under 

review as against 1,194 ---an increase of 29.78 per cent. In England and Wales the increase in divorce is 18.4 per cent this year. 

উপহার িাগািাডগ ডনঠয় বর ও কঠনপঠক্ষর ঝগড়া, ডবঠয়র কঠয়ক ঘণ্টা পরই ডবঠেে কপ্রথম আঠলা ১৯ ডিঠেম্বর, ২০২০) 

রােশাহীর বাগমারায় চেসনমি আক্তার (২৩) ও মহনসি আলীর (২৮) নবজয় হয় গেকাল শুক্রবার নবজকজল। িববধূজক নিজয় বানি চফরার প্রসু্তনে নিজেল বরপষ। এর 

মজধেই নবজয়জে অনেনেজদর চদওয়া উপহারসামগ্রী িাগািানগ নিজয় বর ও কজিপজষর পজষর মজধে ঝগিা চলজগ  ায়। নবজয়র কজয়ক ঘণ্টার মজধেই নববাহনবজেজদর ঘটিা 

ঘজট। 

 

পুনলশ ও এলাকার চলাকেজির িাষে, উপজেলার চেনলপুকুর গাজোপািা গ্রাজমর মহনসি আলীর সজে একই উপজেলার ইসমাইলপুর গ্রাজমর চেসনমি আক্তাজরর গেকাল 

এক লাখ টাকা চদিজমাহজর নবজয় হয়। েজব িেুি বউজক বজরর বানিজে নিজয়  াওয়ার সময়ই নবপনি বাজধ। উপহারসামগ্রীর বণ্টি নিজয় প্রেজম মজিামানলিে ও পজর ঝগিা 

েূিাে প বাজয় চপৌৌঁোয়। গিীর রাে প বে েজল এ অবস্থা। নবষয়টট স্থািীয় আওয়ামী লীগ চিোজদর মাধেজম োিা-পুনলশ প বে গিায়। পজর উিয় পজষর সমজঝাোর মাধেজম 

বর-কজির নববাহনবজেদ হজয়  ায়। 

 নিকাহ চরজেস্ট্রার আক্কাে আলী মুজোজফাজি প্রেম আজলাজক বজলি, একই আসজর নবজয়র কজয়ক ঘণ্টা পরই নববাহনবজেদ হয়। 
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1 26 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

23 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

19 years 
& 
19 Years 

Raped Neighbor Urba
n 

টিকিঠকর ফাাঁঠে পঠড় ধষ যঠণর ডশকার 

চমঠয়টি(প্রথম আঠলা, ২৬ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

চমজয়টট (১৩) সপ্তম চেনণজে পজি। োর 

‘টটকটক’ নিনেও বািাজিার শখ। নিজের 

একটট টটকটক আইনেও আজে। চসখাি 

চেজক পনরেয় আরও কজয়কেি টটকটক 

বনু্ধ্র সজে। ‘টটকটক স্টার’ বািাজিা হজব 

এমি কো বজল চমজয়টটজক বানি চেজক 

চবর কজরি ওই বনু্ধ্রা। এরপর োজক 

নিজয়  াওয়া হয় একটট নিেবি োয়গায়। 

চসখাজি টািা নেি নদি আটজক চরজখ 

েজল দলজবাঁজধ ধষ বণ।ওই নকজশারীর বানি 

গােীপুজর। ২৩ নেজসম্বর বানি চেজক 

নিজখা াঁে হয় চস। ২৪ নেজসম্বর টেী পূব ব 

োিায় একটট সাধারণ োজয়নর ( জেনে) 

কজর োর পনরবার। আে শনিবার 

অনি াি োনলজয় রােধািীর হানেরজঝল 

এলাকা চেজক চমজয়টটজক উদ্ধার কজর 

পুনলশ। এ সময় ধষ বজণর সজে েনিে 

োকার অনিজ াজগ নশনশর (১৯) ও 

েিুাজয়দ (১৯) িাজমর দুই েরুণজক 

চগ্রপ্তার কজরজে পুনলশ। এ ঘটিায় 
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নবজকজল একটট মামলা কজরজে ওই 

নকজশারীর পনরবার। 

2 26 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

26 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 1 years 22 years Murdered Mother Rural নান্দাইঠল পুকুঠর ডশশুর লাশ, বাডড়র 

চবশ েরূ চথঠক মাঠক আিক(প্রথম 

আঠলা, ২৬  ডিঠেম্বর ২০২০) 

পুনলশ বলজে, নশশুটটর বাবা চমা. আবদুল 

কাইয়ুম (৩৫) অনিজ াগ কজরজেি চ  

দাম্পেে কলজহর চেজর ো াঁর স্ত্রী স্বপ্না 

আক্তার (২২) পুকুজর চফজল সোিজক 

হেো কজর পানলজয় চগজেি। আবদুল 

কাইয়ুম োিাি, নেনি এলাকায় মাটট 

কাটার কাে কজরি। গেকাল শুক্রবার 

সকাজল স্বপ্না ো াঁর বাবার বানি 

নকজশারগজের পাকুজেয়ায় চবিাজে 

চ জে চেজয়নেজলি। নকেু বানিজে সমসো 

োকায় নেনি স্ত্রীজক চসখাজি চ জে 

চদিনি। এ নিজয় দুেজির মজধে ঝগিা 

হয়। গেকাল গিীর রাজে ো াঁর ঘুম চিজঙ 

চগজল নবোিায় স্ত্রী ও সোিজক চদখজে 

পািনি। বানির বাইজর নগজয় আশপাজশ 

চখা াঁে কজরও ো াঁজদর সন্ধ্াি পািনি। আে 

চিাজর নেনি স্ত্রীর চখা াঁজে নবনিন্ন োয়গায় 

 াি। সকাজল চফাজি ো াঁজক োিাজিা হয়, 

মনিরার মরজদহ পুকুজর িাসজে। 

সোিজক হেো করার অনিজ াগ প্রসজে 

োিজে োইজল নেনি অসাংলগ্ন উির 

চদি। পজর পুনলশ নগজয় ো াঁজক আটক 

কজর োিায় নিজয়  ায়। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%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%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%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%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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3 26 Dec 20 
 
Samakal 

24 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 18 years Raped Neighbor Rural ঝালমুডড় খাওয়াঠনার কথা বঠল োে 

বছঠরর ডশশঠুক ধষ যণ  কেমকাল  ২৬ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

িীলফামারীর চোমার উপজেলায় 

ঝালমুনি খাওয়াজিার কো বজল সাে 

বেজরর এক নশশুজক বানির পাজশর 

বাগাজি নিজয় ধষ বণ কজরজে মারুফ 

ইসলাম (১৮) িাজমর স্থািীয় এক ো 

নবজক্রো। বহৃস্পনেবার দুপুজর এ ঘটিা 

ঘজট। নশশুটট স্থািীয় একটট সু্কজলর প্রেম 

চেনণর োেী। মারুফ ইসলাম চোমার 

চপৌর এলাকার ১ িাং ওয়াজেবর পজিম 

চবািাগািী কজলেপািা এলাকার মুকুল 

ইসলাজমর চেজল।  মামলা সূজে োিা 

 ায়, গে বহৃস্পনেবার দুপুজর প্রনেজবশী 

নহে ুপনরবাজরর ওই নশশুটটজক ঝালমুনি 

খাওয়াজিার কো বজল বানির পাজশর 

একটট বাগাজি নিজয় ধষ বণ কজর মারুফ। 

বানিজে আসার পর নশশুটটর হা াঁটজে কি 

হজল োর মা োজক কারণ জেজজ্ঞস 

কজরি। এ সময় নশশুটট মাজক ঘটিাটট 

খুজল বজলি। এরপর শুক্রবার োর মা 

বাদী হজয় মারুফজক আসানম কজর 

চোমার োিায় একটট মামলা দাজয়র 

কজরি। চোমার োিার ওনস 

চমাস্তানফোর রহমাি বজলি, নশশুটটজক 

উদ্ধার কজর নেনকৎসার েিে চেলা 

হাসপাোজল পাোজিা হজয়জে। আসানমজক 

দ্রেু চগ্রপ্তাজরর চেিা েলজে।       

 

https://samakal.com/whole-country/article/201247582/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/201247582/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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4 25 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

17 Dec 20 Police 
Case 

Male Student 8 years Not 
available 

   ধরমপাশায় সু্কলছাত্র নয় ডেন ধঠর 

ডনঠখাাঁজ(প্রথম আঠলা, ২৫ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

সুিামগজের ধরমপাশা উপজেলার 

চসলবরষ ইউনিয়জির নসাংপুর গ্রাজমর 

বানসো আট বের বয়সী নশশু সাগর নময়া 

িয় নদি ধজর নিজখা াঁে।  কজরািাকাজল 

োর নিে নশষাপ্রনেষ্ঠাি বন্ধ্ োকায় েয় 

মাস ধজর োর মা-বাবা স্থািীয় নসাংপুর 

দারুল উলুম আল আরাবীয়া মাদ্রাসার 

নশষকজদর সজে কো বজল োজক 

চসখাজি আরনব নশষার বেবস্থা কজরি। 

প্রনেনদজির মজো গে ১৭ নেজসম্বর 

সকাজলর খাবার চখজয় সকাল িয়টার 

নদজক একটট টটনফি বজে কজর ( দুপুজর 

খাওয়ার েিে) খাবার নিজয় ওই মাদ্রাসার 

উজিজশ রওিা হয়। নকেু চস ওই নদি 

মাদ্রাসায়  ায়নি। নবনিন্ন স্থাজি চখা াঁোখুাঁজে 

কজর োজক িা চপজয় ২৩ নেজসম্বর 

নবজকজল োিায় একটট জেনে কজরজেি 

সাগজরর বাবা। সাগজরর বাবা রাজ্জাক 

কান্নােনিে কজে বজলি, ‘আনম নরকশা 

োনলজয় কুিু রকজম সাংসার োলাই। 

আত্মীয়স্বেিসহ িািা োয়গায় 

চেজলোজর খুাঁইো চগনে, নকিেু চহর কুিু 

খবর ফাইনেিা। আনম োিা-পুনলশ, 

চেয়ারমোি, সাাংবানদক চবজহর (সবার) 

কাজে চগনে, চকউ চহর চখা াঁে নদজে হাজর 

িাই। আমার কনলোর টুকরা চেজলো 

নিজহাে হওয়ার ফর োইকো আমরার 

খুউব কজির মজধে নদি  াইোজে।’ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C
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ধরমপাশা োিার িারপ্রাপ্ত কম বকেবা 

 (ওনস) চমাহাম্মদ চদজলায়ার চহাজসি আে 

শুক্রবার চবলা ১১টার নদজক মুজোজফাজি 

প্রেম আজলাজক বজলি, এ ঘটিায় োিায় 

একটট জেনে হজয়জে। ওই নশশুটটজক খুাঁজে 

চবর করজে আমরা সব বরকম চেিা 

করনে।।  

5 25 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

20 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 11 
years 

23 years, 
21 years, 
25 years 

Abduction  Neighbor Rural মাদ্রাোছাত্রীঠক অপহরঠণর অডিঠর্াঠগ 

মামলা(প্রথম আঠলা, ২৫ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

িরনসাংদীর মাধবদী উপজেলায় ১১ বের 

বয়সী এক মাদ্রাসাোেীজক অপহরজণর 

অনিজ াজগ মামলা হজয়জে। গে চরাববার 

চবলা নেিটার নদজক মাধবদীর চেৌঘনরয়া 

এলাকা চেজক এই অপহরজণর ঘটিা 

ঘজট। ওই োেীর মাজয়র অনিজ াগ, 

অপহরজণর পর চেজক পা াঁে নদি ধজর ো াঁর 

চমজয়র চকাজিা চখা াঁে পাওয়া  াজে িা। 

অপহরজণর নশকার চমজয়টট পাজশর 

এলাকার একটট বানলকা মাদ্রাসার পঞ্চম 

চেনণর োেী। ঘটিার সময় োেীটট োর 

ফুফার সজে িারায়ণগজের 

আিাইহাোজর আত্মীজয়র বানিজে 

চবিাজে  াজেল। চস সময় োর পেজরাধ 

ও মারধর কজর একটট নসএিজেোনলে 

অজটানরকশায় োজক েুজল নিজয়  াওয়া 

হয়। অপহৃে োেীর পনরবাজরর 

সদসেজদর সজে কো বজল োিা চগজে, 

আনরফ নময়া িাজমর এক েরুণ ওই 

মাদ্রাসাোেীজক বানির আশপাজশ ও 

মাদ্রাসায় আসা- াওয়ার পজে 

একানধকবার চপ্রজমর প্রস্তাব নদজয়নেল। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 

Newspa per 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

এসবসহ নবনিন্ন সময় আনরজফর চদওয়া 

িািা রকম কুপ্রস্তাজবর কো োেীটট োর 

পনরবাজরর সদসেজদর োনিজয় নদে। এসব 

ঘটিায় অনি ুক্ত আনরফজক আর উিেক্ত 

িা করজে একানধকবার অিুজরাধ করা হয় 

এবাং োর পনরবাজরর সদসেজদর এসব 

ঘটিা োিাজিা হয়। এজে নষপ্ত হজয় 

আনরফ ওই মাদ্রাসাোেীজক অপহরণ 

কজরজে।মাধবদী োিার ওনস 

বসয়দুজ্জামাি োিাি, এ ঘটিায় 

আটেিজক আসানম কজর ওই 

মাদ্রাসাোেীর মা মামলা করার পর 

চেজকই অপহৃে োেীজক উদ্ধার ও 

আসানমজদর চগ্রপ্তাজরর চেিা শুরু কজরজে 

পুনলশ 

6  25 years 
 
Juganthor 

6 Dec 20 Police 
Case 

Female Child  5 years 16 years Raped Uncle Urba
n 

োঠড় পাাঁে বছঠরর ডশশঠুক ধষ যণ, মামার 

ডবরুঠে মামলা  কর্ুগারর  ২৫ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

গােীপুর মহািগরীর পূবাইল 

চমজরাপনলটি োিার উজেরপুজর সাজি 

পা াঁে বেজরর নশশুকিোজক ধষ বজণর ঘটিা 

ঘজটজে। নশশুটটর আপি মামা উজ্জ্বজলর 

(১৬) নবরুজদ্ধ মামলা দাজয়র করা হজয়জে। 

মামলা সূজে  ািা  ায়, ৬ নেজসম্বর 

নবকাজল নশশুটটর মামা ফুসনলজয় বানির 

পাজশর চঝাপঝাজি নিজয় ধষ বণ কজর। পজর 

নশশুটট োর বাবাজক নবষয়টট োিাজল োর 

বাবা নিে এলাকা ময়মিনসাংহ চমনেজকল 

কজলে হাসপাোজল িনেব কজরি। ওখাজি 

নেনকৎসার পর বানি নফজর নশশুটটর মামা 

https://www.jugantor.com/country-news/377553/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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://www.jugantor.com/country-news/377553/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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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উজ্জ্বজলর নবরুজদ্ধ পূবাইল োিায় মামলা 

কজরি। 

7  25 Dec 20 
 
Juganthor 

24 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 3 years Not 
available 

Abduction Neighbor Rural ১০ িাকার চলাি চেডখঠয় ডশশু অপহরণ, 

ডেডেটিডি ফুঠিজ চেঠখ উোর 

 কর্ুগারর  ২৫  ডিঠেম্বর ২০২০) 

ো াঁদপুজরর হােীগজে ১০ টাকার চলাি 

চদনখজয় সাজ্জাদ িাজম ৩ বেজরর নশশুজক 

অপহরণ কজর ২ িারী। এর মাে ১৪ ঘণ্টা 

পর নসনসটটনি ফুজটে চদজখ নশশু 

সাজ্জাদজক উদ্ধার কজরজে পুনলশ। নশশু 

সাজ্জাদ চপৌরসিার মনকমাবাদ গ্রাজমর 

নরকশাোলক োহােীজরর চেজল। 

সাজ্জাজদর মা োিাি, বহৃস্পনেবার 

সন্ধ্োয় ২ েি িারী ১০ টাকার চলাি 

চদনখজয় োর সোিজক বাোজর নিজয় 

 ায়। পরবেীজে নশশুর চকাজিা সন্ধ্াি িা 

চপজয় হােীগে োিায় সাধারণ োজয়নর 

কজরি। পজর রাজেই পুনলশ নবনিন্ন স্থাজির 

নসনসটটনি ফুজটে চদজখ অপহরণকারীজক 

নেনিে কজর। 

হােীগে োিার ওনস চমা. আলমগীর 

চহাজসি রনি  ুগােরজক  োিাি, নশশু 

সাজ্জাদজক উদ্ধাজর রাে চেজক হােীগে 

োিার কজয়কটট টটম কাে কজরজে। 

আটক িারী োিা আর চকউ এর সজে 

েনিে আজে নকিা খনেজয় চদখা হজে। 

8 24 Dec 20 
 
Ittefaq 

22 Dec 20 Police 
Case 

Male Child-
Disability 
person 

12 
years 

35 years Raped Neighbor Rural চগৌরীপঠুর প্রডেবন্ধী ডশশঠুক বলাৎকার 

 কইঠফফাক  ২৪ ডিঠেম্বর ২০২০) 

ময়মিনসাংজহর চগৌরীপুজর এক প্রনেবন্ধ্ী 

নশশুজক (১২) বলাৎকাজরর অনিজ াগ 

https://www.jugantor.com/country-news/377536/%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/377536/%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/209043/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%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%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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পাওয়া চগজে। গে মেলবার (২২ 

নেজসম্বর) চপৌর এলাকার ইসলামাবাদ 

মহোয় এ ঘটিা ঘজট। পরনদি বুধবার 

(২৩ নেজসম্বর) নশশুটটর মা বানদ হজয়জে 

চগৌরীপুর োিয় মামলা দাজয়র কজরি। 

নশশুটটর োক্তানর পরীষার েিে 

ময়মিনসাংহ চমনেজকল কজলে 

হাসপাোজল পাোজিা হজয়জে। পলােক 

রজয়জে অনি ুক্ত।  

বলাৎকাজর অনি ুক্ত বেজক্তর িাম 

োহােীর আলম (৩৫)। নেনি ওই 

এলাকার মৃে আের আলী ওরজফ রুপা 

নময়ার চেজল। চপশা োহােীর বাজসর 

সুপারিাইোর। মামলা সূজে োিা  ায়, 

চমাবাইল চফাজি েনব চোলার কো বজল 

নশশুটটজক স্থািীয় একটট মাদ্রাসায় নিজয় 

বলাৎকার কজর োহােীর। এসময় নশশুটট 

কান্নাকাটট করজল স্থািীয়রা োজক বানি 

নিজয় আজসি। চগৌরীপুর োিার অনফসার 

ইিোেব (েদে) কামাল চহাজসি বজলি, 

পুনলশ মামলাটট েদে করজে। অনি ুক্ত 

োহােীর পলােক রজয়জে। োজক 

চগ্রফোজরর চেিা েলজে 

9 23 Dec 20 15 Dec 20 Police 
Case 

Female 
 
 

Female 

Student 
 
 

Student 

12 
years 
 
13 
years 

28 years, 
28 years, 
27 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural চর্ৌনপডিঠে ডনঠয় সু্কলছাত্রীঠক ধষ যঠণর 

অডিঠর্াগ, চেপ্তার ৩  কইঠফফাক  ২৩ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

রােবািীর চগায়ালে উপজেলার 

চদৌলেনদয়া চ ৌিপনেজে নিজয় দুই 

সু্কলোেীর একেিজক চোরপূব বক ধষ বণ 

এবাং আজরকেিজক ধষ বণজেিার 

অনিজ াজগ স্থািীয় চলাকেি হাজেিাজে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/208852/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A9
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/208852/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A9
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৩ েিজক আটক কজর পুনলজশ চসাপদব 

কজরজে। অনিজ াজগ উজেখ বলা হয়, ১৬ 

নেজসম্বর নবেয় নদবস পালজি গে ১১ 

নেজসম্বর োরা চদৌলেনদয়ায় পনরবাজরর 

কাজে আজস। মেলবার নবজকল সাজি 

নেিটার নদজক দুই বান্ধ্বী চদৌলেনদয়া 

চ ৌিপনের েনিক চলাংিার চদাকাজি 

আোর নকজি চফরার সময় চটাকাই 

চমাোর বানির সামজি চপৌৌঁেজল চিের 

চেজক োজদর োক চদয়। সািা নদজয় 

চটাকাই চমাোর বানিজে চপৌৌঁজে চদখজে 

পায় েীবি প্রামানিক, চসাজহল ওরজফ 

িাঙা চসাজহল ও ইউসুফ মন্ডল োিা 

চকউ চিই। েীবি প্রামানিক ১২ বের 

বয়সী সু্কলোেীজক ঝাপজট ধজর একটট 

কজষ নিজয় দরো বন্ধ্ কজর চদয়। 

দা াঁনিজয় োকা চসাজহল চমাো ও ইউসুফ 

মন্ডল অপর সু্কলোেীজক ঝাপজট ধজর 

আজরক কজষ নিজয়  ায়। েীবি 

চোরপূব বক ১২ বের বয়সী সু্কলোেীজক 

ধষ বণ করজলও অপর কজষ আটজক রাখা 

আজরকেিজক (১৩) ধষ বণজেিা কজর বেে ব 

হয়। োজদর নেৎকাজর আশপাজশর 

চলাকেি এমিটট চদজখ োৎষনণকিাজব 

বানির চগজট োলা চমজর পুনলজশ খবর 

চদয়। পনরবার ও পুনলশ ঘটিাস্থজল চপৌৌঁজে 

োজদরজক উদ্ধার এবাং আটককৃেজদর 

োিায় নিজয় আজস। 

10 23 Dec 20 
 
Kaler 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student 12 
years 

23 years Pornogrp
hy 

Neighbor Urba
n 

ডকঠশারীর নগ্ন ছডব ইন্টারঠনঠি ছডড়ঠয় 

র্ুবক চেপ্তার  ককাঠলর ক  ২৩ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/23/988364
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/23/988364
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েট্টগ্রাজম নবজয়র প্রজলািি চদনখজয় 

শারীনরক সম্পকব স্থাপি এবাং এই সময় 

নিনেও ধারণ কজর ো ইন্টারজিজট েনিজয় 

চদওয়ার অনিজ াজগ চমা. ফানহম (২৩) 

িাজম একেিজক চগ্রপ্তার কজরজে েট্টগ্রাম 

মহািগর পুনলজশর কাউন্টার চটজরানরেম 

ইউনিট। ঘটিার নবষজয় কাউন্টার 

চটনরজরােম ইউনিজটর অনেনরক্ত উপ 

কনমশিার বজলি, ২০১৫ সাজল ১২ বের 

বয়সী এক নকজশারীর সজে চপ্রজমর 

সম্পকব বেনর কজর ফানহম। পজর ওই 

নকজশারীর সজে শারীনরক সম্পকব স্থাপি 

কজর। একপ বাজয় পারনক বসকজে নিজয় 

শারীনরক সম্পকব স্থাপি কজর এবাং চসই 

সময় নিনেও ধারণ কজর। পরবেীজে ওই 

নকজশারীর আত্মীয় স্বেিজক এই নিনেও 

পাটেজয় চদয়। সম্প্রনে কজয়কটট পূণ ব 

সাইজটও নিনেও আপজলাে কজর। পূণ ব 

সাইজট নিনেও আপজলাে করার ঘটিায় 

গেকাল মেলবার কণ বফুলী োিায় িারী 

ও নশশু নি বােি আইি ও পণ বগ্রানফ 

নিয়ন্ত্রণ আইজি একটট মামলা দাজয়র 

কজর ওই নকজশারীর িাই।  

11 23 Dec 20 
 
Juganthor 

20 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

Not 
available 

Abduction Teacherq Rural মাদ্রাোডশক্ষঠকর চনেৃঠে সু্কলছাত্রী 

অপহরণ  কর্ুগারর  ২৩ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

চফিীর চসািাগােীজে ষষ্ঠ চেনণর োেী 

(১২) অপহরজণর োর নদি পরও উদ্ধার 

করজে পাজরনি পুনলশ। চসািাগােী োিা 

পুনলশ, সু্কলোেীর পনরবার, এলাকাবাসী 

োিাি, চমজয়টট ষষ্ঠ চেনণর একেি 

নিয়নমে োেী। সু্কজল  াওয়া-আসার সময় 

https://www.jugantor.com/country-news/376920/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.jugantor.com/country-news/376920/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3
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দীনঘরপাজির বানসো মৃে আবদুস 

শহীজদর চেজল স্থািীয় চফারকানিয়া 

মাদ্রাসার নশষক িূজররোমাি োজক 

চপ্রজমর প্রস্তাব ও দীঘ বনদি ধজর উিেক্ত 

কজর আসনেল। নকেু োর চপ্রজমর 

প্রস্তাজব রাজে হয়নি ওই োেী।পজর 

চরাববার সকাজল সু্কজল পরীষার 

অোসাইিজমন্ট েমা নদজয় বানি চফরার 

পজে ওেজপজে োকা িূজররোমাজির 

চিেৃজত্ব ৪-৫ েি অস্ত্র চেনকজয় ওই 

োেীজক চোরপূব বক অপহরণ কজর 

নসএিজে অজটানরকশায় অজ্ঞাে স্থাজি 

নিজয়  ায়। এ নবষজয় রাজে সু্কলোেীর 

নপো আবুল চহাজসি বাদী হজয় 

চসািাগােী মজেল োিায় মামলা দাজয়র 

কজরি।মামলার েদে কম বকেবা 

চসািাগােী এসআই আজিায়ার হুজসইি 

বজলি, প্র ুজক্ত বেবহাজরর মাধেজম 

অপরাধীজদর অবস্থাি নিজিেসহ 

চগ্রফোজরর চেিা েলজে। 

 

12 22 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 
 
Daily Star 

17 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

18 years Raped Neighbor Rural সু্কলছাত্রীঠক েুঠল ডনঠয় ধষ যঠণর 

অডিঠর্াঠগ েরুণ কারাগাঠর(প্রথম 

আঠলা, ২২ ডিঠেম্বর ২০২০) 

কুনমোর ব্রাহ্মণপািায় অিম চেনণর এক 

োেীজক েুজল নিজয় ধষ বজণর অনিজ াজগ 

মামলা হজয়জে। পুনলশ ঘটিায় েনিে 

োকার অনিজয়াজগ চমা. হানকম ওরজফ 

আদর (১৮) িাজমর এক েরুণজক চগ্রপ্তার 

কজর ।মামলার এোহার সূজে োিা 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
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চগজে, হানকম ওরজফ চসাহাগ োজক 

প্রায়ই উিেক্ত করজেি। ওই োেী গে 

বহৃস্পনেবার (১৭ নেজসম্বর) দুপুজর 

নবদোলজয়র অোসাইিজমন্ট েমা চদওয়ার 

েিে বানি চেজক চবর হয়। রাস্তা চেজক 

োেীজক েুজল নিজয়  াি হানকম। এরপর 

োজক ব্রাহ্মণবানিয়াসহ নবনিন্ন স্থাজি 

আটজক চরজখ ধষ বণ কজরি হানকম। গে 

চসামবার নবজকজল হানকম একটট 

নসএিজেোনলে অজটানরকশা নদজয় 

কুনমোয়  াওয়ার পজে ওই োেীর স্বেি 

ও পুনলশ ব্রাহ্মণপািার হনরমেল বাোর 

এলাকায় হানকমজক আটক কজরি। 

চসখাি চেজক ওই োেীজক উদ্ধার করা 

হয়।এ ঘটিায় গে চসামবার রাজে 

ব্রাহ্মণপািা োিায় অপহরণ ও ধষ বজণর 

অনিজ াজগ মামলা কজরজেি। 

Teen stalker sent to jail for abduction, 

rape of schoolgirl in Cumilla (Daily 

Star, 22 Dec 2020) 

13 22 Dec 20 
 
Samakal 

21 Dec 20 Police 
Case 

Female Domestic 
helper 

16 
years 

Not 
available 

Suicide Police 
Officer 

Urba
n 

পুডলশ কম যকেযার বাো চথঠক গৃহকমীর 

ঝুলর লাশ উোর  কেমকাল  ২২ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

চকরািীগজের কলানেয়া পুনলশ ফা াঁনির 

ইিোেব আনশকুজ্জামাজির বাসা চেজক 

গহৃকমীর ঝুলে লাশ উদ্ধার কজরজে 

পুনলশ। নিহে চসানিয়া আক্তার োন্নানে 

(১৬) চগাপালগজের কানশয়ািী োিার 

বাঘোপা গ্রাজমর সানকল নময়ার চমজয়। 

কলানেয়া পুনলশ ফা াঁনির এসআই েুন্ন 

নময়া োিাি, নেি বের ধজর োন্নানে 

https://www.thedailystar.net/country/news/teen-stalker-sent-jail-abduction-rape-schoolgirl-cumilla-2015593
https://www.thedailystar.net/country/news/teen-stalker-sent-jail-abduction-rape-schoolgirl-cumilla-2015593
https://samakal.com/whole-country/article/201247128/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201247128/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ফাাঁনির ইিোেব আনশকুজ্জামাজির বাসায় 

গহৃকমীর কাে করে। এক মাস আজগ 

ওই বাসায় চবিাজে আজসি োন্নানের মা 

চোসিা চবগম। এজস মা চদখজে পাি 

চমজয় লুনকজয় চমাবাইল চফাজি কার সজে 

চ ি কো বজল। চমজয়জক চফাজি কো িা 

বলার েিে একানধকবার বারণ কজরি 

চোসিা চবগম। নকেু োন্নানে মাজয়র 

কো আমজল চিয়নি। এ কারজণ চসামবার 

দুপুজর চমজয়জক গালমে কজরি নেনি। 

অনিমাজি সন্ধ্োয় ঘজরর ফোজির সজে 

ওিিা চপাঁনেজয় ফা াঁস নদজয় আত্মহেো 

কজর োন্নানে। মা চোসিা চবগম 

চকরািীগে মজেল োিায় একটট 

অপমৃেুে মামলা কজরজেি। 

Domestic help ‘dies by suicide’ at 

cop’s house in Keraniganj (Daily Star, 

22 Dec 2020) 

14 21 Dec 20 
 
Samakal 

20 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 8 years 16 years Attempmt 
to rape 

Neighbor Rural ডশশুঠক ধষ যঠণর চেষ্টা, ডকঠশার চেপ্তার 

 কেমকাল  ২১ ডিঠেম্বর ২০২০) 

চফিীর দাগিিূঞায় এক নশশুজক (৮) 

ধষ বজণর চেিার অনিজ াজগ আবদুল 

আজেে ইমি (১৬) িাজম নকজশারজক 

চগ্রপ্তার কজরজে পুনলশ। পুনলশ োিায়, 

চরাববার পাজশর চকৌশলো দনষণ পািা 

এলাকার এক নশুশুজক চদাকাজি নিজয় 

ধষ বজণর চেিা োলায়। এসময় নশশুটটর 

নেৎকাজর স্থািীয়রা এনগজয় আসজল ইমি 

পানলজয়  ায়। এঘটিায় নশশুটটর মা বাদী 

https://www.thedailystar.net/country/news/domestic-help-dies-suicide-cops-house-keraniganj-2015569
https://www.thedailystar.net/country/news/domestic-help-dies-suicide-cops-house-keraniganj-2015569
https://samakal.com/whole-country/article/201247077/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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হজয় ইমিজক আসানম কজর িারী ও নশশু 

নি বােি দমি আইজি মামলা কজরজেি। 

মামলার বাদী বজলি, আমার নশশু 

চমজয়জক ধষ বজণর চেিা োনলজয়জে বখাজট 

ইমি। আনম োর দৃিােমূলক শাজস্ত োই। 

দাগিিূঞা োিার ওনস চমা. ইমনেয়াে 

আহজমদ োিাি, মামলার েদেকারী 

কম বকেবা এসআই চমা. মরুাদ চহাজসি 

রাজেই নিে বানি চেজক  ইমিজক চগ্রপ্তার 

কজরজেি। চসামবার নিকটটমজক 

আদালজে েবািবজে চদওয়ার েিে 

চিওয়া হজয়নেল। আসানমজকও আদালজে 

পাোজিা হজয়জে। 

 

15 20 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

13 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager 12 
years 

30 years Raped Neighbor Urba
n 

ডকঠশারীঠক হাে-পা চবাঁঠধ ধষ যণ, রু্বক 

চেপ্তার(প্রথম আঠলা, ২০ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

িারায়ণগজের রূপগে উপজেলায় ১২ 

বেজরর এক নকজশারীজক হাে–পা চবাঁজধ 

ধষ বণ করার অনিজ াগ পাওয়া চগজে। এ 

ঘটিায় চরাববার সকাজল অনি ুক্ত  ুবক 

হুমায়ুি কনবরজক চগ্রপ্তার কজরজে পুনলশ। 

ওই নকজশারীর মা অনিজ াজগ বজলি, ো াঁরা 

স্বামী-স্ত্রী োকনরেীবী। ো াঁজদর পাজশর 

বাসায় িািা োজকি হুমায়ুি কনবর (৩০) 

িাজমর এক  ুবক। প্রনেনদজির মজো ১৩ 

নেজসম্বর ো াঁরা দুেি কাজে েজল  াি। 

ওই নদি চবলা ১১টার নদজক ো াঁর নকজশারী 

চমজয়জক একা চপজয় ো াঁর কজষ প্রজবশ 

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%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://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%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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কজর হাে-পা চবাঁজধ ধষ বণ কজরি হুমায়ুি। 

চমজয়টটজক হুমনক-ধমনক নদজয় েজল  াি 

নেনি। নবষয়টট স্থািীয় গণমািে বেজক্তজদর 

োিাজল ো াঁরা ধামাোপা চদওয়ার চেিা 

কজরি। এ নবষজয় পজর পুনলজশর কাজে 

অনিজ াগ করা হজয়জে। 

 

রূপগে োিার িারপ্রাপ্ত কম বকেবা (ওনস) 

মাহমুদুল হাসাি বজলি, অনি ুক্ত 

 ুবকজক চগ্রপ্তার করা হজয়জে। এ ঘটিায় 

মামলা প্রজক্রয়াধীি। ওই নকজশারীজক 

স্বাস্থে পরীষার েিে চসামবার 

িারায়ণগে চেিাজরল হাসপাোজল 

পাোজিা হজব। 

16 20 Dec 20 
 
Samakal 

19 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager 16 
years 

Not 
available 

Murdered Neighbor Rural িুট্টাঠক্ষঠে পঠড় ডছল ডকঠশারীর লাশ 

 কেমকাল ২০ ডিঠেম্বর ২০২০) 

গাইবান্ধ্ার ফুলেনি উপজেলার হনরেজন্ড 

েজরর িুট্টাজষে চেজক আিুমানিক ১৫-

১৬ বের বয়সী অজ্ঞাে এক নকজশারীর 

লাশ উদ্ধার কজরজে পুনলশ। চরাববার 

সকাজল ফুলেনি োিা পুনলশ লাশটট 

উদ্ধার কজর। 

োিা চগজে, উপজেলার এজরন্ডাবানি 

ইউনিয়জির হনরেজন্ড গ্রাজমর আন্ডারের 

এলাকায় শনিবার নবজকজল একটট 

িুট্টাজষজে অজ্ঞাে এক নকজশারীর লাশ 

চদখজে পায় এলাকাবাসী। খবর চপজয় 

সকাজল ফুলেনি োিার ওনস (েদে) 

োেলু ইসলাম চফাস ব নিজয় ঘটিাস্থজল 

https://samakal.com/whole-country/article/201246949/%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6


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 

নগজয় লাশটট উদ্ধার কজর। পরবেীজে 

ময়িােদজের েিে লাশটট গাইবান্ধ্া 

চেলা হাসপাোজল মজগ ব পাোজিা করা 

হয়। 

ফুলেনি োিার ওনস কাওোর আলী 

বজলি, নিহে নকজশারীর চোজখর ওপজর ও 

গলায় আঘাজের নেি রজয়জে। ধারণা করা 

হজে র্শ্াসজরাধ কজর হেোর পর চকউ 

লাশ িুট্টাজষজে চফজল চগজে। েজব োজক 

ধষ বজণর চকাি ঘটিা ঘজটজে নকিা খনেয়া 

চদখা হজে। 

 

17 Kaler 
Kantho 

17 Dec 20 News 
Report 

Female Student Not 
availab
le 

Not 
available 

Sexual 
Harassme
nt 

Teacher Urba
n 

ছাত্রীঠক অশ্লীল ইডিে, ডশক্ষক োমডয়ক 

বরখাস্ত ককাঠলর ক  ২০ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

োেীজক চপ্রজমর প্রস্তাব ও কুরুনেপূণ ব 

প্রস্তাজবর অনিজ াজগ নসরােগে 

কাজলটজরট সু্কল অোন্ড কজলজের 

সহকারী নশষক রাজেব েক্রবেীজক 

সামনয়কিাজব বরখাস্ত করা হজয়জে।  এর 

আজগ বহৃস্পনেবার নসরােগে 

কাজলটজরট সু্কল অোন্ড কজলজের এক 

প্রাক্তি োেী চফসবুক স্টোটাজস 

অনিজ াগ কজর োিায়, চেজলজবলার চসই 

স্মনৃেগুজলাজক িেুিিাজব উপজিাগ 

করজে আনম কজলজের সাাংসৃ্কনেক 

অিুষ্ঠাি চদখজে  াই। এ সময় সহকারী 

নশষক রাজেব েক্রবেী আমাজক চেজক 

পাোি। োর নিকট  াওয়ার পর চস িািা 

কো বলার েজল চপ্রজমর প্রস্তাব চদি এবাং 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/20/987342
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/20/987342
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কুরুনেপূণ ব কোবাে বা বজলি। চোটজবলায় 

 াজক আনম বাবার মজো চদখোম োর 

মুখ চেজক এমি কুরুনেপূণ ব প্রস্তাব 

পাওয়ায় আনম নবজস্মে হই। আমার 

নবেমুাে ধারণা নেল িা আমাজক এমি 

পনরনস্থনের নশকার হজে হজব। কোগুজলা 

শুিনেলাম আর আমার মজি হজেল চ ি 

চকাজিা রূপকোর গল্প। অেবা ওই 

নশষজকর মািনসক নবকৃনে ঘজটজে। 

আমার মজো চকাজিা োেী চ ি 

দুিনরজের অনধকারী ওই নশষজকর 

নশকার িা হয় চস েিে বাবা-মাসহ 

সকলজক সেকব করজেই এিাজব চপাস্ট 

নদলাম। এনদজক োর এই চপাস্ট নিজয় 

বহৃস্পনেবার রাজেই সামাজেক 

চ াগাজ াগ মাধেজম সমাজলােিার ঝি 

ওজে।  ার চপ্রনষজক শনিবার নসরােগে 

কাজলটজরট সু্কল অোন্ড কজলে কেৃ বপষ 

সহকারী নশষক রাজেব েক্রবেীজক 

সামনয়ক বরখাস্ত কজর ঘটিা েদজের 

নিজদবশ চদি। 
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সাে বেজরর নশশুটটজক বাসায় চরজখ োর মা–বাবা প্রনেনদি সকাজল 

কাজের উজিজশে চবনরজয়  াি। বাবা োনস্টজকর কারখািায় আর মা 

একটট সু্কজল আয়ার কাে কজরি। রােধািীর লালবাগ এলাকায় টটজির 

োউনির চোট্ট ঘজর একাই সময় কাজট োর।  

নশশুটটর িানি োজদর বাসার কাজেই োজকি। কাজের ফাাঁজক নেনিও 

িােনির চখা াঁে চিি। গে ২৫ অজটাবর সন্ধ্োর নদজক িানি এজস 

চদখজে পাি বাসার দরো বন্ধ্। নেনি চবশ নকেুষণ োকাোনক করার 

পর দরো খুজল নশশুটটর এক প্রনেজবশী চবনরজয়  াি। িানি চিেজর 

েুজক চদজখি, নশশুটট িজয় েিসি হজয় আজে, চেজম চেজম কাাঁদজে। 

কী ঘজটজে ো বুঝজে সময় লাজগনি িানির। দ্রেু নশশুটটজক োকা 

চমনেজকল কজলে হাসপাোজলর ওনসনসজে (ওয়াি–স্টপ ক্রাইনসস 

চসন্টার) নিজয়  াি স্বেজিরা। পজর নশশুটটর বাবা বাদী হজয় লালবাগ 

োিায় ধষ বণ মামলা কজরি। পুনলশ অবশে দ্রেুই আসানমজক চগ্রপ্তার 

কজরজে।  

নশশুটটর বাবা প্রেম আজলাজক বজলি, কাজের েিে ো াঁরা স্বামী–স্ত্রী সব 

সময় বাইজর োজকি। এই সুজ াগই নিজয়জে প্রনেজবশী রজ্জব োলুকদার। োর চমজয় চকমি চ ি েুপোপ হজয় চগজে। নেনি বজলি, নেনকৎসার পর োর চমজয় 

শারীনরকিাজব এখি অজিকটাই সুস্থ। নকেু চ  ষনে হজয়জে, চসটট কীিাজব পূরণ হজব? নেনি আসানমর সজব বাচ্চ শাজস্ত চেজয়জেি। 

ধষ বজণর এ ঘটিাসহ েলনে বেজরর োিুয়ানর চেজক অজটাবর প বে গে ১০ মাজস ধষ বণ, দলবদ্ধ ধষ বণ ও ধষ বজণর পর হেোর ঘটিায় রােধািীর ৫০টট োিায় মামলা 

হজয়জে ৫২৫টট। এর মজধে নশশু-নকজশারী ধষ বজণর মামলা প্রায় অজধ বক (২৩৫টট)। প্রেম আজলার অিুসন্ধ্াজি চদখা চগজে, িুক্তজিাগীজদর ৪৫ শোাংশই নশশু–নকজশারী, 

 াজদর বয়স ৩ চেজক ১৮ বেজরর মজধে। চমাট ৫২৫টট মামলার মজধে ১৮৬টট মামলার িনে প বাজলােিা কজরজে প্রেম আজলা।  

এসব মামলার েেে প বাজলােিা কজর চদখা চগজে, ধষ বজণর নশকার হওয়া িারীজদর একটট বি অাংশজক 

প্রোনরে করা হজয়জে। এর মজধে নবজয়র আর্শ্াস ও চপ্রজমর ফাাঁজদ চফলা (ধষ বণ ও দলবদ্ধ নশকার) 

হজয়জে ৬৪ শোাংশ িারীজক। ধষ বজণর নশকার হওয়া নশশু–নকজশারী ও িারীজদর অে বনিনেক ও 

সামাজেক অবস্থাজির চষজেও একটট নমল পাওয়া  ায়। চবনশর িাগ ধষ বজণর ঘটিাজেই িুক্তজিাগী 

এবাং আসানম উিজয় নিম্ন আজয়র মািুষ। অিুসন্ধ্াজি উজে আসা েেে নিজয় োকার িারী ও নশশু 

নি বােি দমি রাইবুেিাজলর সাজবক ও বেবমাি পাাঁেেি সরকানর চকৌৌঁসুনলর (নপনপ) সজে কো বজলজে 

প্রেম আজলা।  ো াঁরাও নিজেজদর অনিজ্ঞো চেজক মজি কজরি, োকায়  ারা ধষ বজণর নশকার হজে, 

োজদর বি অাংশই নশশু–নকজশারী এবাং নিম্ন আজয়র পনরবাজরর সদসে। আবার ধষ বজণর সজে েনিে 

আসানমজদরও বি অাংশই দনরদ্র।  



পাাঁেেি সরকানর চকৌৌঁসুনলর এমি অনিমেজক সটেক বজলই মজি কজরি োকা চমনেজকল কজলে হাসপাোজলর ওয়াি–স্টপ ক্রাইনসস চসন্টাজরর (ওনসনস) আইিেীবী 

ফাহনমদা আক্তার।  দীঘ বনদি ধজর আদালজে ধষ বজণর নশকার িারীজদর পজষ আইনি সহায়ো নদজয় আসা এই আইিেীবী প্রেম আজলাজক বজলি, আনে বকিাজব  াজদর 

অবস্থাি সুসাংহে িয়, োজদর িািা ধরজির ফাাঁজদ চফলা হয়। গনরব পনরবাজরর একটট নশশুজক েকজলট, আইসজক্রম বা টাকার চলাি চদনখজয় অিেজদর কাে চেজক আলাদা 

কজর নিজে পাজর ধষ বজকরা। আবার ওই সব চলাকেি োজদর পনরনেে হয় বা আশপাজশই বসবাস কজর।  

প্রেম আজলার অিুসন্ধ্াজি চদখা চগজে, িুক্তজিাগীজদর ৪৫ শোাংশই নশশু–নকজশারী,  াজদর বয়স ৩ 

চেজক ১৮ বেজরর মজধে। চমাট ৫২৫টট মামলার মজধে ১৮৬টট মামলার িনে প বাজলােিা কজরজে 

প্রেম আজলা। 

এর আজগ ২০১৮ সাজল প্রেম আজলার দীঘ ব অিুসন্ধ্াজিও একই েেে উজে আজস। েখি প্রেম আজলা 

ধষ বণসাংক্রাে ৫২টট মামলা খুাঁটটজয় চদজখ। এর মজধে ৪৬টট মামলার িুক্তজিাগী িারীরা নেজলি দনরদ্র 

পনরবাজরর, নেন্নমূল, বজস্তবাসী, গহৃকমী, েমেীবী বা চপাশাকেনমক। িারী ও নশশু নি বােি দমি 

আইজি ধষ বণসহ েয় ধরজির অপরাজধ করা মামলা নিজয় ২০১৮ সাজলর ৮ মােব চেজক ২৩ চম প বে 

চমাট েয়টট পজব ব অিুসন্ধ্ািী প্রনেজবদি প্রকাশ কজর প্রেম আজলা। ওই অিসুন্ধ্াজিই উজে আজস ৯৭ 

শোাংশ মামলায় আসানমজদর সাো হয় িা। 
 
এক  ুজগর চবনশ সময় ধজর িারী ও নশশু নি বােি দমি রাইবুেিাজল নপনপর দানয়ত্ব পালি করজেি এম 

এ বারী। নেনি প্রেম আজলাজক বজলি, চবনশর িাগ চষজে আশপাজশর মািজুষরাই ধষ বজণর ঘটিার 

েিে দায়ী। নিম্ন আজয়র েমেীবী মা–বাবারা  খি কাজে চবনরজয় পজিি, েখি ো াঁজদর সোজিরা 

ঝুাঁ নকজে োজক।  

কজরািায় সাধারণ েুটটর ৬৬ নদজি মামলা কম গে ৬ মােব রােধািীর কামরােীরের এলাকায় 

বুজদ্ধপ্রনেবন্ধ্ী একটট নশশু (৭) ধষ বজণর নশকার হয়। নশশুটটর মা নপো নবজক্র কজর সাংসার োলাি। 
৬ মােব নবজকজল নপো নবজক্রর েিে নেনি বাইজর  াি। রাে ১০টায় নফজর চদজখি ঘজর চমজয় 

চিই। আশপাজশর নবনিন্ন োয়গায় চমজয়জক খুাঁেজে োজকি।  পজর কামরােীরেজর 

ইসলামিগজর একটট িাঙানর চদাকাজির পাজশ চমজয়জক খুাঁজে পাি নেনি। নশশুটট ধষ বজণর নশকার 

হজয়নেল। এ মামলায় চগ্রপ্তার হওয়া আসানমর বয়স ৪০ বের। এই আসানম এখি কারাগাজর 

রজয়জেি। কামরােীরেজরই গে ১৮ অজটাবর ১২ বের বয়সী এক নশশু দলবদ্ধ ধষ বজণর নশকার 

হয়। এ ঘটিায় োর মা বাদী হজয় পাাঁেেজির নবরুজদ্ধ মামলা কজরি। আসানমজদর মজধে 

োরেিজক ইনেমজধে চগ্রপ্তার কজরজে পুনলশ। োরা গে ২০ অজটাবর অপরাধ স্বীকার কজর 

আদালজে স্বীকাজরাজক্তমূলক েবািবজে নদজয়জেি। 



রােধািীর োরটট োিায় িারপ্রাপ্ত কম বকেবার (ওনস) দানয়ত্ব পালি করা কােী ওয়াজেদ আলী (বেবমাজি পেবীর ওনস) প্রেম আজলাজক বজলি, নিম্ন আজয়র পনরবাজরর 

নশশু-নকজশারী সবজেজয় চবনশ ধষ বজণর নশকার হজে।  ারা আসানম, োরাও নিম্ন আজয়র মািুষ। চবনশর িাগ েনমক।  

োিুয়ানর চেজক অজটাবর প বে ধষ বণ মামলার েেে প বাজলােিা কজর চদখা চগজে, মাজেবর চশষ সপ্তাহ চধজক রােধািীজে ধষ বজণর ঘটিা কজম আজস। কজরািািাইরাজসর 

সাংক্রমণ চমাকানবলায় গে ২৬ মােব চেজক ৩০ চম প বে চদজশ সাধারণ েুটট নেল। ওই সমজয় (এনপ্রল ও চম মাজস) রােধািীর ৫০ োিায় ধষ বজণর মামলা হজয়জে ৩৪টট। 
েজব েুটট চশজষ মামলার সাংখো চবজি  ায়। েিু মাজস মামলা হজয়জে ৬৪টট। আর গে অজটাবর মাজস মামলা হজয়জে ৯৩টট। 

ডবঠয়র আশ্বাঠে ও ফাাঁঠে চফঠল ধষ যণ চবডশ 

রােধািীর একটট চবসরকানর কজলজের োেী গে ১৫ চফব্রুয়ানর  াোবািী োিায় ধষ বজণর মামলা কজরি। 

এোহাজর নেনি উজেখ কজরজেি, এক  ুবজকর সজে পাাঁে বের আজগ োাঁর পনরেয় হয়। পজর োাঁজদর মজধে 

চপ্রজমর সম্পকব গজি ওজে। চেজলটট োাঁজক নবজয় করার আর্শ্াস নদজয় ধষ বণ কজরনেল। প্রায় একই ধরজির একটট 

মামলা হজয়জে চশজরবাাংলা িগর োিায়। োকার একটট চবসরকানর নবর্শ্নবদোলজয়র োেী গে ৩ অজটাবর 

মামলাটট কজরি।  

এোহাজর নেনি উজেখ কজরি, চফসবুজকর মাধেজম এক  ুবজকর সজে ো াঁর পনরেয় হয়। এরপর 

সম্পকব বেনর হয়। গে ১৭ চসজেম্বর একটট চহাজটজল নিজয় চকামলপািীয়র সজে চিশাোেীয় দ্রবে 

নমনশজয় ো াঁজক খাওয়াজিা হয়। এরপর ওই  ুবক ো াঁজক ধষ বণ কজরি এবাং ো নিনেও কজরি। পজর চসই 

নিনেও েনিজয় চদওয়ার হুমনক চদি।  

 

োকার ৩ িম্বর িারী ও নশশু নি বােি দমি রাইবুেিাজলর সরকানর চকৌৌঁসুনল মাহমুদা আক্তার প্রেম আজলাজক বজলি, চপ্রম, োকনর ও নবজয়র আর্শ্াজস ধষ বজণর মামলা চবনশ 

হয় োকায়। এখি চদখা  াজে ধষ বজণর ঘটিার নিনেও কজর রাখজে অপরাধীরা। নিনেও েনিজয় চদওয়ার িয় চদনখজয় টাকা আদাজয়র ঘটিাও ঘটজে।  

সাংসাজর সেলো আিজে চলখাপিার পাশাপানশ োকনর খুাঁেনেল পেবী এলাকার দশম চেনণর এক োেী। গে ১৫ অজটাবর োর মুজোজফাজি একটট কল আজস। বলা 

হয়, বানয়াং হাউজস চলাক নিজয়াগ চদওয়া হজব। চলখাপিার পাশাপানশ োকনরও করা  াজব। সরল নবর্শ্াজস ওই বেজক্তর কোমজো গে ১৬ অজটাবর োকনরর সাষাৎকার 

নদজে একটট অনফজস  ায়। চসখাজি চকামলপািীয়র সজে চেেিািাশকদ্রবে নমনশজয় োজক পাি করাজিা হয়। পজর োজক ধষ বণ করা হয়।  এ ঘটিায় করা মামলায় পুনলশ 

অনি ুক্ত বেজক্তজক চগ্রপ্তার কজরজে। ওই োেীর বাবা সবজে নবজক্রো। নেনি প্রেম আজলাজক বজলি, ো াঁর চমজয় মািনসকিাজব চিজঙ পজিজে। চকাজিা নকেুজেই এখি োর 

আগ্রহ চিই। চমজয়র িনবষেৎ নিজয় নেনেে নেনি।  

ধষ বণসাংক্রাে অপরাধ িা কমার চপেজি সাো িা হওয়াজক দায়ী করজেি নবজশষজ্ঞরা। চেেষ্ঠ চফৌেদানর আইিেীবী আরফাি উজিি খাি প্রেম আজলাজক বজলি, 

ধষ বণসাংক্রাে অপরাজধর মামলায় সাো এজকবাজরই কম। ধষ বণ করার পরও একেি অপরাধীর  নদ শাজস্ত নিজিে িা করা  ায়, খালাস চপজয়  ায়, োহজল সমাজে কী 

বােবা  ায়। বােবা  ায় এই চ  ধষ বণ করজল নকেুই হজব িা।  



 
চবনশর িাগ ধষ বণকারীর শাজস্ত নিজিে করা  াজে িা। ধষ বজণর সজব বাচ্চ সাো মৃেুেদজের নবধাি 

চরজখ িারী ও নশশু নি বােি দমি আইি সাংজশাধি কজরজে সরকার। গে ১৩ অজটাবর চেজক 

আইিটট কা বকর হজয়জে।  

িেুি সাো কা বকর হওয়ার পর গে ১৪ অজটাবর চেজক ১৩ িজিম্বর প বে প্রেম আজলার 

োপা সাংস্করজণ প্রকানশে ধষ বজণর সাংবাদগুজলা নবজিষণ কজর চদখা  ায়, এ সমজয় ১৭১টট ঘটিায় 
১৮৩ েি ধষ বজণর নশকার হি,  া আজগর এক মাজসর েুলিায় ৫৮ শোাংশ চবনশ নেল।  

োকা নবর্শ্নবদোলজয়র সমােনবজ্ঞাি নবিাজগর অধোপক চিহাল কনরম প্রেম আজলাজক বজলি, 

উচ্চনবি পনরবাজরর সদসেরা ধষ বজণর মজো অপরাজধর নশকার হজলও চবনশর িাগ চষজে 

মামলা-চমাকিমায় চ জে োয় িা। ঘটিা চেজপ  ায়। আপস কজর চফজল। িাজব মামলা করজল 

সমাজেক ম বাদাহানি হজব। আর ধষ বজণর নশকার হজয় গনরব মািুষ োিায়, আদালজে মামলা 

কজর। েজব অজিক চষজে চদখা  ায়, িুক্তজিাগীর পনরবার মামলা করজলও চশষ প বে োজপ 

পজি আপস কজর চফজল। এর ফজল অপরাধীর শাজস্ত হয় িা, ধষ বজণর ঘটিাও োজম িা। 

 

 

 

 

Instability of laws about the age of sexual consent (By Meshkat A Rabbani & Tanzina Akter Riya, Independent, opinion, 20 Dec 2020) 

The minimum age of sexual consent is a certain age from which an individual is estimated to capable of 

consenting to sexual intercourse. It has been a factor determining the proper age of sexual consent to protect 

the minors and adolescents from sexual violence and the consequences of premature sexual activity on their 

rights and growth. If we consider the laws of our country, indeed it has given a confusing idea regarding the 

age of sexual consent. Regrettably, these laws are supposed to protect children and adolescents. Our country 

still follows some legislation created in the British era, and the Penal Code 1860 is one of them. Section 375 

of the Penal Code 1860 defines statutory rape as 'with or without her consent, when she is less than 14 years 

of age'. From this provision, it can be said that the age of sexual consent is 14 in Bangladesh. However, according to section 9 of the Prevention 

of the Oppression Against Women and Children Act, 2000 amended in 2003, the age of sexual consent is 16 years. Unfortunately, these two 

http://www.theindependentbd.com/post/257452


provisions from Penal Code and Nari O Shishu Nirjatan Daman Ain give us different expression and indicate instability regarding the age of 

sexual consent in our country. 

Another Act enacted in 2017 as the Child Marriage Restraint Act has ratified the age of marriage to 18 for women. A question could arise: why is 

the legal age of marriage different from the age of sexual consent or would not match the age of sexual consent. This distinction could be harmful, 

especially in a nation where relevant learning on sexual consent is utterly unavailable in secondary schools, as well as another medium of 

educational institutions. But what do we understand by the word 'consent.' The term 'consent' is the expression of one's genuine will to carry out 

any action. 'Will,' alternatively, is the sheer wish to perform an action. For that reason, any individual who engages in sexual contact with another 

individual with the will and no consent turns out to be legally responsible and held guilty for committing a sexual offence. Therefore, determining 

an unwavering age of consent is vital to establish the fruitful justice system. 

Hope is stronger than fear (By Zarin Zeba Khan, Dhaka Tribune, 18 Dec 2020) 

 

Gender-based violence needs to be eradicated from society. But how? 

The Covid-19 pandemic revealed how gender-based violence dehumanizes individuals to the extent that 

they are left voiceless. While the vaccine gives us hope that the pandemic will come to an end, will this 

curtail the prevailing shadow pandemic of gender-based violence?  

How many suicides, murders, instances of harassment and rape of women and children are required before 

we develop a system to control and diminish gender-based violence?  The feminist movements of the 

1970s helped stimulate a wave of research on gender and sexuality. Bangladesh is following the same 

pattern, but the progress could be faster in the 21st century, a knowledge-based era, where information 

and research are there to show the right path to creating gender equality and to eradicate such violence from our society.  It is time for society to 

reinvent the wheel of change, where the private sector, academic institutions, mental health experts, artists, CSOs, and development partners work 

together to address the challenge.   

 

ধষ যণ- েঠব যাচ্চ শাস্তস্তর আইঠনও িয় চনই!  ককাজী েুডফয়া আখে্ার  েমকাল  ২১ ডিঠেম্বর, ২০২০) 

 

সম্প্রনে আইি কজর ধষ বজণর সজব বাচ্চ শাজস্ত 'মৃেুেদে' করার পজরও ধষ বণ কমজে িা। দ্রেু সমজয় এই আইি কা বকর কজর ইজোমজধে দুই-নেিটট ধষ বজণর মামলায় ধষ বজকর 

শাজস্ত মৃেুেদে চদওয়া হজয়জে। অিেনদজক, আদালজে এবাং চেলজগজট ধষ বজকর সজে ধষ বজণর নশকার নিকটটজমর নবজয় চদওয়া হজয়জে আইি অবজ্ঞা কজর। ধষ বণ চ  একটট 

গুরুের 'অপরাধ'- এই নবষয়টট চেজক চফলার অবোহে চেিা অজিক চষজেই সজক্রয় রজয়জে। ধষ বণ, নি বােি অনে পুজরাজিা একটট েঘিে অমািনবক অপরাধ। 

িারীর প্রনে সনহাংসো মাজিই মািবানধকার লঙ্ঘি। িারীর প্রনে সনহাংসো বজৃদ্ধ চপজয়জে। প্রনেনদজির বদনিক পজেকা, পুনলজশর খাোয় দাজয়র করা িারী নি বােজির 

অনিজ াগ ও মামলা এ সাষেই চদয়। িারী ও মািবানধকার সাংগেি/সাংস্থা গণমাধেজম প্রকানশে খবজরর নিনিজেই স্ব স্ব সাংগেজির/প্রনেষ্ঠাজির মানসক/বানষ বক িারী 

https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/12/18/op-ed-hope-is-stronger-than-fear
https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/201247024/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87


নি বােজির পনরসাংখোিসহ প্রনেজবদি বেনর কজর োজক। আইি ও সানলশ চকন্দ্র কেৃবক প্রসু্তে ৫ িজিম্বর ২০২০ োনরজখ প্রকানশে িারীর প্রনে সনহাংসো নবষয়ক প্রনেজবদজি 

উজেখ করা হজয়জে, োিুয়ানর-অজটাবর ২০২০ সমজয় ধষ বজণর নশকার হজয়জেি ১,৩৪৯ িারী। ধষ বজণর পজর ৪৬ েিজক চমজর চফলা হজয়জে। ধষ বণজেিার নশকার হজয়জেি 

২৭১ িারী। ১৩ েি িারী ও নকজশারী ধষ বজণর পজর আত্মহেো কজরজেি। এখাজি অিোিে িারী নি বােজির কো উজেখ করনে িা। কারণ, িারীর প্রনে সনহাংসো  ে প্রকাজর 

বা প্রজক্রয়ায় ঘজট োজক নকাংবা  ে ধরজির প্রজক্রয়া রজয়জে, োর মজধে ধষ বণ সবজেজয় েঘিে, িশৃাংস, নিকৃি এবাং এর নবরূপ প্রিাব সমাজে, পনরবাজর ও বেজক্তেীবজি অেেে 

গিীর, সুদরূপ্রসারী। 

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 

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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Crime 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 26 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

26 Decv 20 Police 
Case 

Female Student 19 years Not 
available 

Attempt 
to rape 

Bus Driver Rural েলর বাঠে ধষ যঠণর চেষ্টা, লাডফঠয় পঠড় 

কঠলজছাত্রী আহে(প্রথম আঠলা, ২৬ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

সুিামগজের নদরাই চপৌর শহজর েলে বাজস 

একাদশ চেনণর এক োেীজক ধষ বজণর চেিা 

কজরজেি ওই বাজসর োলক ও োলজকর 

সহকারী। নিজেজক রষা করজে নগজয় বাস 

চেজক লাফ চদয় ওই োেী। এজে গুরুের 

আহে হজয়জে চস। পজর স্থািীয় চলাকেি 

উদ্ধার কজর োজক হাসপাোজল িনেব 

কনরজয়জেি। খবর চপজয় পুনলশ বাসটট েব্দ 

কজরজে। েজব োলক ও ো াঁর সহকারী 

পলােক রজয়জেি।ওই োেীর বরাে নদজয় 

োর োো বজলি, নদরাই চপৌর শহজর ো াঁজদর 

বানি। সুিামগে-নসজলট সিজকর পাজশই 

ো াঁজদর বানি। বি চবাজির বানিজে চবিাজে 

নগজয়নেল চোট চবাি। শনিবার দুপুজর নসজলট 

চেজক নদরাইগামী একটট  ােীবাহী বাজস 

োজক েুজল চদি োর বি চবাজির স্বামী। 

বাসটট  াোপজে পজে বারবার চেজম  ােী 

ওোিামা করজে করজে আসনেল। 

একপ বাজয় বাসটটজে ো াঁর িানেজে একা হজয় 

পজিি। েখি সুজ াগ চপজয় বাজসর সহকারী 

োর চপাশাক ধজর টািাজহাঁেিা শুরু কজরি। 

ধস্তাধজস্তর এক ফা াঁজক ো াঁর িানেজে বাস 
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চেজক লাফ নদজয় চিজম পজি। এজে চস 

গুরুের আহে হয়। 

2 26 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

25 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 40 years Not 
available 

Raped UP 
Chairman 

Rural ইউডপ চেয়ারমযাঠনর কাঠছ ডবোর োইঠে 

ডগঠয় ধষ যঠণর ডশকার হঠলন গৃহবধূ প্রথম 

আঠলা, ২৬ ডিঠেম্বর ২০২০) 

মানিকগে সদর উপজেলার িািানরয়া 

ইউনিয়ি পনরষজদর (ইউনপ) চেয়ারমোি 

আবদুল কাজদজরর নবরুজদ্ধ এক গহৃবধূজক 

(৪০) ধষ বজণর অনিজ াগ পাওয়া চগজে। 

মামলার এোহার সূজে োিা চগজে, ১৩ 

নেজসম্বর সাাংসানরক নবষয় নিজয় স্বামীর সজে 

ওই গহৃবধূর ঝগিা হয়। এ ঘটিায় নবোর 

োইজে পজরর নদি চবলা নেিটার নদজক ওই 

িারী ইউনিয়ি পনরষজদ ইউনপ চেয়ারমোি ও 

ইউনিয়ি আওয়ামী লীজগর সিাপনে আবদুল 

কাজদজরর কাজে  াি। এ সময় সব শুজি সন্ধ্ো 

হওয়ায় ইউনিয়ি পনরষদ কা বালয় বন্ধ্ করার 

কো বজল ঘটিার মীমাাংসার েিে ওই 

িারীজক ইউনপ চেয়ারমোি নিজের বানিজে 

নিজয়  াি। এ সময় বানিজে আর চকউ নেল 

িা। রাজে ওই বানিজে ইউনপ চেয়ারমোি ওই 

গহৃবধূজক ধষ বণ কজরি। িুক্তজিাগী িারীর 

স্বামী প্রেম আজলাজক বজলি, মামলা েুজল 

নিজে ইউনপ চেয়ারমোজির চলাকেি োপ 

নদজেি। সদর োিার িারপ্রাপ্ত কম বকেবা 

 (ওনস) আকবর আলী খাি বজলি, গেকাল 

রাজে ইউনপ চেয়ারমোজির নবরুজদ্ধ ওই িারী 

োিায় ধষ বজণর অনিজ াজগ মামলা কজরজেি।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82
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3 26 Dec 2o 
 
Juganthor 

22 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 22 years Raped Neighbor Rural অররি ছডব প্রকাঠশর হমুডক ডেঠয় 

প্রবােীর স্ত্রীঠক ধষ যণ  কর্ুগারর  ২৬ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

গহৃবধূ ও োর স্বামীর অেরে মুহজূে বর েনব 

প্রকাজশর হুমনক নদজয় প্রবাসীর স্ত্রীজক (১৯) 

একানধকবার ধষ বজণর অনিজ াগ উজেজে 

রানকবুল হাসাি রানকব (২২) িাজম এক 

 ুবজকর নবরুজদ্ধ। অনিজ াগ সূজে োিা 

চগজে, োর বের আজগ নবজয় হয় ওই িারীর। 

নবজয়র পর চকাজিা এক সময় গহৃবধূর 

অোজে চমাবাইল নদজয় োজদর স্বামী-স্ত্রীর 

একাে মুহজূে বর নকেু েনব েুজল রানকব। 

এরপর ওই েনবগুজলা ইন্টারজিজট েনিজয় 

চদয়ার হুমনক নদজয় একানধকবার গহৃবধূজক 

ধষ বণ কজর রানকব। নিজের সাংসার চিজঙ 

 াওয়ার িজয় প্রবাসী স্বামীজক নকেুই 

োিািনি ওই গহৃবধূ। গে মেলবার চবলা 

সাজি ১১টার নদজক গহৃবধূর র্শ্শুজরর ঘজর 

চকউ িা োকার সুবাজদ ঘজর আজস রানকব। এ 

সময় রানকব গহৃবধূর কজষ েুজক োর নশশু 

বাচ্চাজক পানিজে চফজল হেোর হুমনক ও 

েনবগুজলা আেই ইন্টারজিজট চেজি চদজব 

বজল চোরপূব বক আবারও ধষ বণ কজর।  একই 

নদি সন্ধ্ো ৭টার নদজক আবারও গহৃবধূর 

কজষ েুজক গহৃবধূর মুজখ োিােুর েুনকজয় মুখ 

বন্ধ্ কজর নদজয় পুিরায় ধষ বজণর চেিা োলায় 

রানকব। পজর রানকজবর সজে গহৃবধূর 

ধস্তাধজস্তর শব্দ চপজয় পাজশর কষ চেজক 

https://www.jugantor.com/country-news/377859/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.jugantor.com/country-news/377859/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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পনরবাজরর চলাকেি এনগজয় এজস োজক 

উদ্ধার কজরি। চকাম্পািীগে োিার ওনস 

মীর োনহদুল হক রনি নবষয়টট নিজিে কজর 

োিাি, ওই গহৃবধূ বাদী হজয় নেিেিজক 

আসানম কজর একটট মামলা দাজয়র 

কজরজেি।  

4 26 Dec 20 
 
Juganthor 

25 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 42 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban প্রবােীর স্ত্রীঠক খুন কঠর স্বণ যালংকার ও 

নগে িাকা লুি  কর্ুগারর  ২৬ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

গােীপুজরর কালীগজে চসৌনদ প্রবাসী চমাজমি 

নমেবার স্ত্রী িােমা চবগমজক (৪২) হেো কজর 

স্বণ বালাংকারসহ িগদ সাজি ৪ লাখ টাকা নিজয় 

 ায় দুবৃ বিরা। নেনি ৪ সোজির েিিী। নেনি 

একই এলাকার মৃে চমারজশদ নময়ার চমজয়। 

খবর চপজয়  কালীগে োিা পুনলশ ঘটিাস্থল 

চেজক ষে-নবষে অবস্থায় ওই িারীর লাশ 

উদ্ধার কজর োিায় নিজয়  ায়। অনেনরক্ত 

পুনলশ সুপার ফারোিা ইয়ােনমি ও ওনস 

এজকএম নমোিুল হক োিাি, খবর চপজয় 

দ্রেু  ঘটিাস্থল পনরদবশি কনর। এখিও 

কাউজক চগ্রফোর করা হয়নি। নেনি আরও 

োিাি, নিহজের স্বণ বালাংকার োর ঘর চেজকই 

পাওয়া চগজে, েজব টাকার চকাজিা সন্ধ্াি 

পাওয়া  ায়নি। 

https://www.jugantor.com/country-news/377839/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%9F
https://www.jugantor.com/country-news/377839/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%9F


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 25 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

25 Dec 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

36 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural শাহজােপুঠর প্রডেবন্ধী নারীঠক গলা 

চকঠি হেযা  ককাঠলর ক  ২৫ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

নসরােগজের শাহোদপুর উপজেলার নব্র-

আোরু গ্রাজমর এক মািনসক প্রনেবন্ধ্ী িারী 

িারগু খােুি (৩৬) চক েবাই কজর হেো 

কজরজে দুবৃ বিরা। পুনলশ োিাি, শুক্রবার 

গিীর রাজে চক বা কারা েবাই কজর হেোর 

পর িারগু খােুজির লাশ বানির পাজশ চফজল 

েজল  ায়। আে শুক্রবার চিাজর এলাকাবাসী 

োর লাশ চদখজে চপজয় োিায় খবর চদয়। 

পজর পুনলশ এজস লাশটট উদ্ধার কজর মজগ ব 

পাোয়। ধারণা করা হজে পনরকনল্পেিাজব 

অনববানহে প্রনেবন্ধ্ী এই  িারীজক হেো করা 

হজয়জে। এনদজক গে কজয়ক নদি ধজর 

এলাকায় আব্দেুাহ ও রউফ গ্রুজপর মজধে 

আনধপেে নবস্তারজক চকন্দ্র কজর নবজরাধ েজল 

আসনেল। এরই মধে আব্দেুাহ গ্রুপ সমনে বে 

ইসমাইল সরদাজরর চমজয়জক হেো করা 

হজলা। শাহোদপুর োিার ওনস শানহদ 

মাহমুদ খাি োিাি, নবষয়টট আমরা 

গুরুজত্বর সাজে খনেজয় চদখনে।  

Woman killed in Sirajganj (Daily Star, 

25 Dec 2020) 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/25/988881
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/25/988881
https://www.thedailystar.net/country/news/woman-killed-sirajganj-2017161


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

6 23 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 
 

22 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped UP 
Chairman 

Rural ডবঠয়র প্রঠলািঠন ধষ যণ, অনযত্র ডবঠয়র 

পঠরও ধষ যণ- চেয়ারমযাঠনর!  ককাঠলর 

ক  ২৩ ডিঠেম্বর ২০২০) 

নদিােপুজরর বীরগজে এক প্রবাস চফরে 

িারীজক ধষ বজণর অনিজ াজগ আব্দলু খাজলক 

সরকার িাজম এক ইউনিয়ি পনরষজদর 

 (ইউনপ) চেয়ারমোজির নবরুজদ্ধ মামলা দাজয়র 

হজয়জে। মামলার এোহাজর উজেখ কজরি, 

প্রেম স্বামীর সাজে নবজয় নবজেদ হওয়ার পর 

বাবার বানিজে অবস্থাি করাকালীি ২০১৫ 

সাজলর ঈদ উপলজষ চেয়ারমোি আব্দলু 

খাজলক সরকার সরকানর োল চদওয়ার েিে 

ইউনিয়ি পনরষজদ চেজক চিি। োর কোমে 

ইউনিয়ি পনরষজদ চগজল চসখািকার একটট 

পুরােি িবজি নিজয় ওই িারীজক ধষ বণ কজরি 

চেয়ারমোি। ধষ বজণর পর বাইজর ঘটিার 

বোপাজর িা বলার েিে হুমনক চদয় এবাং 

কাউজক োিাজল োর পনরবাজরর সকলজক 

চমজর লাশ গুম কজর নদজব বজল োিাি 

চেয়ারমোি। এিাজব ২০১৫ সাল চেজক 

২০১৮ সাল প বে ওই িারীজক নবনিন্নস্থাজি 

নিজয় 'নবজয়র প্রজলািি' চদনখজয় ধষ বণ কজর 

এবাং নিনেও নেে ধারণ কজর রাজখি 

চেয়ারমোি। পজর নিনেওগুজলা চফরে 

চদওয়ার কো বজল চদখা করজে বজলি। োর 

কোমজো গে মেলবার ২২ নেজসম্বর দুপুর 

২টার নদজক উপজেলার চিাখাপািায় 

চেয়ারমোজির ইটিাটার পাজশ মৃে চদজলায়ার 

চহাজসজির চেজল আব্দরু রনশজদর বাসায় নিজয় 

নগজয় ধষ বণ ও োর চমাবাইজল নিনেও ধারণ 

কজরি। এ সময় ওই িারী প্রাণপি চেিা কজর 

োর চমাবাইজলর চমজমানর খুজল চিি এবাং 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/23/988288
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/23/988288


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 

চেোজমনে করজল চেয়ারমোি ঘটিাস্থল চেজক 

পানলজয়  াি। পজর নবষয়টট পনরবারজক 

োিাজল পনরবাজরর চলাকেি োজক মামলা 

দাজয়র করার পরামশ ব চদয় এবাং নেনি মামলা 

দাজয়র কজরি। 

7 23 Dec 20 
 
Juganthor 

22 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years 40 years Physical 
Torture 

Neighbor Urban মামলা করায় নারীর হাে ডবস্তেন্ন, 

গণডপিুডনঠে র্ুবক ডনহে কর্ুগারর  ২৩ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

েট্টগ্রাজম ো াঁদাবাজের মামলা করায় বাদীর 

বানি চঘরাও কজর এক িারীর হাে নবজেন্ন 

করার ঘটিা ঘজটজে। এ সময় নবষুব্ধ 

েিোর গণনপটুনিজে হামলাকারী ওই  ুবক 

ঘটিাস্থজলই নিহে হি।  প্রেেষদশীরা 

োিাি, একটট সরকানর েিা চেজক বানল 

উজিালি নিজয় নমনু্ট ও স্থািীয় েয়িাজলর 

মজধে দীঘ বনদি ধজর নবজরাধ েজল আসনেল। 

পজর েয়িাল নমনু্টর নবরুজদ্ধ ২ লাখ টাকা 

ো াঁদাবাজের অনিজ াগ এজি  বা চবর কাজে 

একটট অনিজ াগ কজরি। এজে উজিজেে 

হজয় নমনু্ট ৭-৮ েি সন্ত্রাসী নিজয় মেলবার 

সন্ধ্োয় েয়িাজলর বানি চঘরাও কজর হামলা 

োলায়। এ সময় নমনু্টর দাজয়র চকাজপ 

েয়িাজলর স্ত্রী খনেো চবগজমর একটট হাে 

নবজেন্ন হজয়  ায়। এ বোপাজর বা াঁশখালী োিার 

ওনস শনফউল কবীর বজলি, নিহে নমনু্ট 

নময়ার বানি বা াঁশখালী হজলও ঘটিাস্থল 

চপকুয়া উপজেলার টইটাং হওয়ায় মামলার 

দানয়ত্ব চপকুয়া োিার।  

https://www.jugantor.com/country-news/376811/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4
https://www.jugantor.com/country-news/376811/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

8 22 Dec 20 
 
Samakal 

16 Nov 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

25 years Video of 
pornogra

phy 

Neighbor Rural েরুণীর আপডফকর ছডব ও ডিডিও 

চফেবুঠক, র্ুবক চেপ্তার কেমকাল  ২২ 

ডিঠেম্বর ২০২০) 

মাদারীপুজর এক েরুণীর আপনিকর েনব ও 

নিনেও ধারণ কজর চফইসবুজক েনিজয় 

চদওয়ার অনিজ াজগ চমা. শনহদুল ইসলাম 

(২৫) িাজম এক  ুবকজক চগ্রপ্তার কজরজে 

র োব-৮। নবজ্ঞনপ্তজে োিাজিা হজয়জে, গে 

বেজরর চসজেম্বর মাজস ওই েরুণীর সজে 

সামাজেক চ াগাজ াগ মাধেজম চপ্রজমর 

সম্পকব গজি ওজে চমা. শনহদুল ইসলাজমর। 

এরপর চেজক আসানম নবনিন্ন সময় েরুণীজক 

িািা রকম োপ নদজয় ও প্রজলািি চদনখজয় 

চহায়াটসঅোপ এবাং মোজসোজর নিনেও 

চফাজি অিীল কো বলজে বাধে করে। 

নিনেও কজল কো বলার সময় আসানম 

চগাপজি ো চরকেব কজর নিকটটমজক 

শারীনরক সম্পকব করজে োপ চদি। নকেু ওই 

েরুণী নবজয় বনহ বিূে সম্প বজক েিাজে িা 

োওয়ায় ধারণকৃে েনব এবাং নিনেও 

সামাজেক চ াগাজ াগ মাধেজম েনিজয় 

চদওয়ার িয় চদখাি শনহদুল।এক প বাজয় 

েলনে বের ১৬ িজিম্বর রাজে আসানমর নিে 

চমাবাইল চেজক চহায়াটসঅোজপ েরুণীর ২টট 

আপনিকর েনব চপাস্ট কজরি। এরপর 

চসামবার ওই েরুণী র োব-৮, মাদারীপুর 

কোজম্প অনিজ াগ দাজয়র কজরি। োর 

অনিজ াজগর নিনিজে রাজেই অনি ুক্ত চমা. 

শনহদুল ইসলামজক আটক করা হয়। পজর 

রানের োিায় হস্তাের করা হজয়জে।  

https://samakal.com/whole-country/article/201247204/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%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-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201247204/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%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-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
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9 22 Dec 20 
 
Juganthor 

29 Dec 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

23 years Raped Neighbor Rural ডবঠয়র আশ্বাে ডেঠয় েরুণীঠক ধষ যণ, 

র্ুবক চেফোর  কর্ুগারর  ২২ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

চিায়াখালীর োটনখল উপজেলায় নবজয়র 

আর্শ্াস নদজয় েরুণীজক ধষ বজণর ঘটিায় চমা. 

শরীফ (২৩) িাজম এক  ুবকজক চগ্রফোর 

কজরজে পুনলশ। এ ঘটিায় মামলার পর 

চসামবার রাজে উপজেলার ৫িাং 

চমাহাম্মদপুর ইউনিয়জির চিায়াপািা গ্রাজমর 

নিে বানি চেজক শরীফজক চগ্রফোর কজরি 

েদে কম বকেবা োটনখল োিার এসআই 

শামেুল আনমি। চমা. শরীফ ওই গ্রাজমর চমা. 

কনরজমর চেজল। 

ধষ বজণর নশকার শরীজফর খালাজো চবাি 

মামলার বাদী োিাি, শরীজফর সজে োর 

চপ্রজমর সম্পকব গজি উজে। এক প বাজয় 

শরীফ োজক নবজয়র প্রজলািি নদজয় শারীনরক 

সম্পকব কজর। সব বজশষ ২৯ িজিম্বর শরীফ 

োজক ধষ বণ কজর। 

নিকটটম আরও োিাি, নবজয়র েিে োপ 

নদজল শরীফ োজক নবজয় করজে অস্বীকার 

কজর। এজে বাধে হজয় ওই েরুণী (২২) োিায় 

মামলা কজরি। োটনখল োিার ওনস 

আজিায়ারুল ইসলাম োিাি, মেলবার 

সকাজল পুনলশ শরীফজক চেল হােজে চপ্ররণ 

কজরজে। ওই েরুণীর চমনেজকল চটস্ট করার 

েিে চেলা সদর হাসপাোজল পাোজিা 

হজয়জে। 

 

https://www.jugantor.com/country-news/376537/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/376537/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


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 
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Juganthor 
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Case 

Female Student 
 

Housewife 

Not 
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35 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural চমঠয়ঠক ধষ যণঠেষ্টা: মামলা করায় মাঠক 

হেযার হমুডক  কর্ুগারর  ২২ ডিঠেম্বর 

২০২০) 

বরগুিার বামিা উপজেলায় মাদ্রাসাোেীজক 

ধষ বণজেিার মামলা করায় আসানমরা োর 

মাজক হেোর হুমনক নদজে। মেলবার চবলা 

সাজি ১১টায় বরগুিা সাাংবানদক ইউনিয়জির 

সজম্মলিকজষ এ সাংবাদ সজম্মলজি নলনখে 

বক্তবে চদি মাদ্রাসাোেীর মা। নেনি 

অনিজ াগ কজর বজলি, ১ িজিম্বর দুপুর 

১২টার নদজক প্রনেজবশী হ রে আলীর চেজল 

ওহাব (৩৫) োর চমজয়জক চোর কজর 

ওহাজবর বানির সামজি ধাি চষজে নিজয় 

ধষ বজণর চেিা কজর। মাদ্রাসাোেী চোজর 

নেৎকার নদজল োর বাবা মান্নাি নগজয় উদ্ধার 

কজর। একপ বাজয় ঘটিাস্থজল ওহাজবর 

চলাকেি আইয়ুব আলী, বাবুল ও ইউসুফ 

এজস মান্নািজক মারধর কজর। চমজয়র সামজি 

বাবাজক নববস্ত্র কজর পানিজে েুনবজয় হেোজেিা 

করার সময় স্থািীয় চলাকেি এজস মান্নািজক 

রষা কজর। এ ঘটিায় বরগুিা িারী ও নশশু 

নি বােি দমি রাইবুেিাজল মেরুী চবগম বাদী 

হজয় ওহাবসহ োরেিজক আসানম কজর 

একটট মামলা কজর। মামলাটট বামিা োিায় 

এোহার হওয়ার পর মাদ্রাসাোেী 

মোজেজস্ট্রট আদালজে েবািবজে চদি। 

 

https://www.jugantor.com/country-news/376507/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF
https://www.jugantor.com/country-news/376507/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF


Article 

Death penalty is not the answer: The need of the hour is rehabilitating sex offenders and including men in the dialogue of gender-based 

violence (By Dr Madhumita Pandey, Daily Star, opinion, 28 Dec 2020) 

Sexual violence and the fear of sexual abuse can have a profound and devastating effect on not only 

individuals but entire communities. When approaching the subject of criminality, the easiest way to 

look at criminals is from the hero and villain duality, wherein criminals are simply the "bad guys". The 

idea of a criminal brings to mind someone who is essentially flawed with a deviant nature. It helps 

create the idea of "us"—the law-abiding do-gooders and "them"—the wicked lot, and through this 

division, individuals (in the "us" group) find an easy way to blame all that is wrong in society on "them" 

without having to ever look inwards. In an article for The Daily Star, Shuprova Tasneem argues: "And 

finally, once you figure out the laws of the land do not apply to you and you can abuse your power in 

the most monstrous of ways—by violating another human being's body without facing any 

consequences—then who will answer for creating monsters like you?" 

The same sentiment was also seen during the nationwide protests following the 2012 Delhi gang-rape case, with politicians and authorities 

labelling the rapists as "monsters" who, according to them, did not represent the majority of the Indian populace. But is it really that 

straightforward? It is often difficult to "describe" who is a rapist, particularly outside of the legal definition. So, let's look at who is not. In some 

scriptures such as Deuteronomy, it is outlined that he's not a rapist if the woman didn't scream. Many judicial systems, including the one in 

Bangladesh, will say he's not a rapist if he's your husband (a national survey by the Bangladesh Bureau of Statistics in 2015 found that at least 

27 percent of the 20,000 married women surveyed had experienced sexual violence by their husbands). While only a handful, many also say that 

he's not a rapist if he marries you soon after and protects your honour. Many people who are an integral part of the criminal justice system such 

as police officers and judges may also have a myriad of rape myths that assist them in deciding who is not a rapist: perhaps well-educated men, 

famous men, rich men, men who have never raped before, men who didn't commit any physical violence or had any weapons, men who claim 

they had had previous consensual sex with the victim… the list is never ending. 

But here's the interesting thing: when Dr Samuel D Smithyman in 1976 sent a personal ad in the newspaper throughout Los Angeles that he 

wants to interview rapists anonymously over the phone, he was surprised to see how normal they sounded and how diverse their backgrounds 

were. This became the foundation of his thesis titled, "The Undetected Rapist". In my own research, for which I interviewed 100 convicted 

rapists in Delhi's Tihar Jail, it was found that traditional gender roles in India had led to the formation of negative and oppressive societal 

attitudes towards women, which continue to persist till today and their extreme manifestation can be witnessed in the form of sexual violence. 

Furthermore, there is a widespread perception that rapists as a group tend to hold more oppressive attitudes towards women. However, 

comparative findings from the interviews of convicted rapists and convicted murderers revealed no significant differences in the way gender was 

socialised. 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/death-penalty-not-the-answer-2018169
https://www.thedailystar.net/opinion/news/death-penalty-not-the-answer-2018169


In my sample of convicted offenders, home was the main gender socialisation site and the mother was central to this process. At the same time, 

both groups of offenders differed with respect to their self-perceptions of offending. Rapists referred to themselves as "inmates" and non-sex 

offenders referred to themselves as "offenders". Non-sex offenders accepted responsibility for their actions but attempted to justify their intent, 

whereas rapists denied responsibility and attributed blame to the victim. Rapists also used various identity-management mechanisms to reject the 

label of "rapist". The increased debates about sexual violence in South Asia, coupled with the lack of research on convicted sex offenders 

(particularly rapists), has demonised this group of offenders and accorded them a somewhat "extraordinary" status. These men are not special. 

They are not different. They are not sick or mad. 

Harassment of female students of private universities (By Mahbubul Hoque & Khadiza Khatun, Independent, opinion, 26 Dec 2020) 

The word “harassment” is a loan word from French. According to the Cambridge dictionary, it 

means behaviour that annoys or upsets someone. Though the etymological meaning of the word 

is torment, bother or trouble, nowadays it is used to convey the meaning of sexual assault. 

Harassment is not only an annoying behaviour rather it is a long affective and psychological 

torture. This is a persecution that is not confined to physical vexation, it is really deeper than that. 

Bangladesh is a Muslim majority country, still women of this country participate in every field 

of development. The problem is not the religion, problem is the obstacle that they face in every 

step of their life. Approximately 80% of all women in Bangladesh at any phase of their life have 

experienced some type of sexual harassment, either in the workplace or in academic 

environments. Many female students have to tolerate harassment by their fellow mates and faculty members. 

Harassment is actually a form of discrimination. Gender inequality is seemingly an issue of concern here, which mostly affects the girls and 

women in this country. Despite its high frequency, it is considered taboo to express the experience of sexual harassment in public. It can be both 

physical and verbal behaviour that humiliates a person. Both male and female can be a victim of harassment. But when any female becomes the 

victim of any kind of harassment it becomes a silent pain because most of the time they can’t express it to anyone.                          

As Bangladesh is in the way of being a developed country and women are participating side by side with men in every sector of life, they face 

some sort of harassments every day. But the most dangerous fact is that even the field of education is not free from harassment. Sometimes the 

female students have to face this problem on their own university premises in Bangladesh. Though the word harassment is very small to pronounce 

but the effect is not that small at all. It affects the very core of the victim. Crimes like rape, acid attack, eve-teasing, murders even suicides are 

actually the horrible consequence of harassment. Although it is not been taken as seriously as these crimes, harassment is the first key point of 

such horrible crimes, because most of the time female students keep their mouth shut only thinking of their dignity. 

 
 

http://www.theindependentbd.com/post/257652


ধষ যণ- েঠব যাচ্চ শাস্তস্তর আইঠনও িয় চনই! ককাজী েুডফয়া আখে্ার   েমকাল  ২১ ডিঠেম্বর, ২০২০) 

 

সম্প্রনে আইি কজর ধষ বজণর সজব বাচ্চ শাজস্ত 'মৃেুেদে' করার পজরও ধষ বণ কমজে িা। দ্রেু সমজয় এই আইি কা বকর কজর ইজোমজধে দুই-নেিটট ধষ বজণর মামলায় ধষ বজকর 

শাজস্ত মৃেুেদে চদওয়া হজয়জে। অিেনদজক, আদালজে এবাং চেলজগজট ধষ বজকর সজে ধষ বজণর নশকার নিকটটজমর নবজয় চদওয়া হজয়জে আইি অবজ্ঞা কজর। ধষ বণ চ  একটট 

গুরুের 'অপরাধ'- এই নবষয়টট চেজক চফলার অবোহে চেিা অজিক চষজেই সজক্রয় রজয়জে। ধষ বণ, নি বােি অনে পুজরাজিা একটট েঘিে অমািনবক অপরাধ। 

িারীর প্রনে সনহাংসো মাজিই মািবানধকার লঙ্ঘি। িারীর প্রনে সনহাংসো বজৃদ্ধ চপজয়জে। প্রনেনদজির বদনিক পজেকা, পুনলজশর খাোয় দাজয়র করা িারী নি বােজির 

অনিজ াগ ও মামলা এ সাষেই চদয়। িারী ও মািবানধকার সাংগেি/সাংস্থা গণমাধেজম প্রকানশে খবজরর নিনিজেই স্ব স্ব সাংগেজির/প্রনেষ্ঠাজির মানসক/বানষ বক িারী 

নি বােজির পনরসাংখোিসহ প্রনেজবদি বেনর কজর োজক। আইি ও সানলশ চকন্দ্র কেৃবক প্রসু্তে ৫ িজিম্বর ২০২০ োনরজখ প্রকানশে িারীর প্রনে সনহাংসো নবষয়ক প্রনেজবদজি 

উজেখ করা হজয়জে, োিুয়ানর-অজটাবর ২০২০ সমজয় ধষ বজণর নশকার হজয়জেি ১,৩৪৯ িারী। ধষ বজণর পজর ৪৬ েিজক চমজর চফলা হজয়জে। ধষ বণজেিার নশকার হজয়জেি 

২৭১ িারী। ১৩ েি িারী ও নকজশারী ধষ বজণর পজর আত্মহেো কজরজেি। এখাজি অিোিে িারী নি বােজির কো উজেখ করনে িা। কারণ, িারীর প্রনে সনহাংসো  ে প্রকাজর 

বা প্রজক্রয়ায় ঘজট োজক নকাংবা  ে ধরজির প্রজক্রয়া রজয়জে, োর মজধে ধষ বণ সবজেজয় েঘিে, িশৃাংস, নিকৃি এবাং এর নবরূপ প্রিাব সমাজে, পনরবাজর ও বেজক্তেীবজি অেেে 

গিীর, সুদরূপ্রসারী। 
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