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1 15 Jan 21 
 
Ittefaq 

14 Jan 21 Police 
Case 

Male Landlord 32 years Not 
available 

Murdered Wife Rural স্ত্রীর আঘাতে স্বামীর মৃেয ুর অভিত াগ 

 ইত্তেফাক,  ১৫ জকনুয়করী ২০২১) 

দিনাজপুরেে কাহারোরে স্ত্রীে োঠিে 

আঘারে স্বামী দিদেশ চন্দ্র োয় (৩২) ে 

মৃেয ুে অদির াগ ওরিরে। এ ঘটনায় থানায় 

মামো হরয়রে। অদি কু্ত স্ত্রী বদবো োণী 

োয়রক গ্রেফোে করেরে পুদেশ।  

কহারোে থানাে পুদেশ জানায়, 

বহৃস্পদেবাে দবকাে আনুমাদনক সারে 

৪টায় সময় স্বামী-স্ত্রীে মরযু ঝগো হরে স্ত্রী 

বদবো োণী োঠি দিরয় দিদেশরক আঘাে 

করে। গুরুেে আহে হরে সন্ধ্ুায় 

দিনাজপুে এম.আব্দেু েদহম গ্রমদিরকে 

করেজ হাসপাোরে দিদেশরক িদেি কো 

হয়। শুক্রবাে িুপুরে কাহারোে থানাে পুদেশ 

বীেগঞ্জ হরে বদবো োণী োয়রক আটক 

করে কাহারোে থানায় দনরয় আরস। 

দবষয়ঠট দনশ্চিে করেরেন কাহারোে থানাে 

অদফসাে ইনচাজি গ্রমা. গ্রফেরিৌস আেী। এ 

বুাপারে কাহারোে থানায় একঠট হেুা 

মামো িারয়ে করেরে দনহে দিদেরশে 

পদেবাে। 

Issue no. 25 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/214611/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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by 
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2 16 Jan 21 
 
Prothom Alo 

16 Jan 20 Police 
Case 

Male Child 7 years 32 years Murdered Father Rural সাতেক স্ত্রীর সতে ভেতরাতের জেতর 

সাে েছতরর জছতেতক হেুার 

অভিত াগ ইথম  লেোক  ১৬ জকনুয়করী 

২০২১) 

গ্রনত্ররকানায় বাবাে হারে সাে বেরেে এক 

গ্রেরে খুন হরয়রে বরে অদির াগ উরিরে। 

আজ শদনবাে সকারে সিে উপরজোে 

কান্দদুেয়া োরম এ ঘটনা ঘরট। দনহে 

গ্রেরেে নাম আোফাে। বাবাে নাম এেশাি 

দময়া (৩২)।  পুদেশ সূরত্র জানা গ্রগরে, 

এেশাি দময়াে সরে আট বেে আরগ 

কান্দদুেয়া োরমে মদে দময়াে গ্রমরয় 

আফরোজা আক্তারেে দবরয় হয়। ো াঁরিে 

একঠট গ্রেরে—ওই দশশুই আোফাে (৭)। 

করয়ক বেে যরে এেশাি ও আফরোজাে 

মরযু পাদেবাদেক দবরোয গ্রিখা গ্রিয়। চাে 

মাস আরগ আফরোজা ো াঁে স্বামী এেশাি 

দময়ারক োোক দিরয় বাবাে বাদেরে 

গ্রেরেরক দনরয় এরস বসবাস কেরে 

থারকন। আজ সকাে সােটাে দিরক হিাৎ 

এেশাি শ্বশুেবাদে হাশ্চজে হন। পরে দেদন 

আফরোজাে কাে গ্রথরক আোফােরক 

গ্রটরন দনরয় ঘরে  ান এবং ঘরেে িেজা বন্ধ্ 

করে গ্রিন। িীঘ িিণ ঘে গ্রথরক গ্রবে না 

হওয়ায় আফরোজা দচৎকাে শুরু করেন 

এবং পুদেশরক খবে দিরে পুদেশ এরস ঘে 

গ্রথরক আোফারেে মৃেরিহ উদ্ধাে করে। 

গ্রনত্ররকানা মরিে থানাে িােপ্রাপ্ত 

কম িকেিা (ওদস) গ্রমা. োজেু ইসোম হেুাে 

ঘটনা দনশ্চিে করে জানান, পাদেবাদেক 

দবরোরযে গ্রজে যরে দশশু আোফােরক োে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%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%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%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%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%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%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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বাবা এেশাি দময়া গোয় েদশ গ্রপাঁদচরয় 

শ্বাসরোরয হেুা করেরেন। পরে ঘরেে 

িেজা বন্ধ্ করে োরশে পারশই দেদন বরস 

দেরেন। খবে গ্রপরয় পুদেশ ঘটনাস্থরে 

গ্রপৌৌঁরে দশশুঠটে োশ উদ্ধাে ও এেশাি 

দময়ারক আটক করে।  
3 10 Jan 21 

 
Samakal 

10 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহেেূতক ভিটিতে হেুার অভিত াগ 

 ইম ,কো  ১০ জকনুয়করী ২০২১) 

কক্সবাজারেে গ্রপকুয়ায় পােদিন আক্তাে 

(৩৫) নারমে এক গহৃবযূরক দপঠটরয় হেুাে 

অদির াগ উরিরে স্বামী ও শ্বশুেবাদেে 

গ্রোকজরনে দবরুরদ্ধ।  জানা গ্রগরে, ২০০৯ 

পােদিন আক্তারেে সারথ জয়নাে 

আরবিীরনে গ্রেরে কারয়স উশ্চিরনে দবরয় 

হয়। িাম্পেু জীবরন োরিে িুইঠট কনুা 

সন্তান েরয়রে। পােদিন আক্তারেে বাবা 

জানান, কারয়স উশ্চিন একজন জয়ুাদি ও 

গ্রনশারখাে। জয়ুা গ্রখো দনরয় প্রায়ই স্বামী-

স্ত্রীে মরযু ঝগো গ্রেরগ থাকে। এোো 

কারয়স প্রায়ই গ্র ৌেয রকে জনু মােযে কেে 

পেদিনরক। এেই গ্রজে যরে শদনবাে োরে 

পােদিরনে স্বামী কারয়স, িাসুে আরনায়াে 

গ্রহারসন ও শ্বাশুদে মাহফুজা গ্রবগম দমরে 

োরক গ্রপটায়। োরিে অদির াগ, দপপাসায় 

েটফট কেরেও পােদিনরক পাদন গ্রিনদন 

োো। দনহরেে স্বজনো আরো জানায়, এে 

আরগও পােদিরনে স্বামী ও শ্বশুেবাদেে 

গ্রোকজন করয়কিফা দন িােন পােদিরনে 

ওপে । কুদপরয় মাোত্বক জখম করেরেও 

করয়কবাে। ঘটনাে দিন একজন স্থানীয় 

বুশ্চক্ত পােদিরনে ওপে দন িােরনে কথা 

মুরিারফারন োরিেরক জানায়। কারয়রসে 

https://samakal.com/whole-country/article/210149137/%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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সৎিাই মদফজ উশ্চিন জানান, কারয়স 

মািক ও জয়ুায় আসক্ত। প্রায়ই গ্রস 

পােদিনরক মােযে কেে। এদিরক গহৃবযূে 

মৃেয ুে ঘটনাে পেপেই োে স্বামী ও 

শ্বশুেবাদেে গ্রোকজন বাদে গ্রথরক পাদেরয় 

গ্রগরে।  

4 11 Jan 21 

 

kaler 

kontha 

10 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Father-in-
law 

Rural জছতে ভেতেশ, িুত্রেেূতক ের্ ষণতেষ্টাে 

জেপ্তার েম্পি শ্বশুর!  ই,কেোর ,  ১১ 

জকনুয়করী ২০২১) 

পটযয়াখােীে কোপাোয় গ্রেরে দবরিশ 

থাকাে সুবারি পুত্রবযূরক নানািারব উত্ত্ুক্ত 

ও যষ িণরচষ্টাে অদির ারগ দসশ্চিক মুসদি 

নারমে এক েম্পট শ্বশুেরক গ্রেপ্তাে করেরে 

পুদেশ।  

 

মামো সূরত্র জানা  ায়, প্রায় িুই বেে  াবৎ 

ওই গহৃবযূে স্বামী গ্রসৌদি আেরব বসবাস 

করে আসরেন। স্বামী দবরিশ  াওয়াে পে 

গ্রথরকই শ্বশুে োরক দবদিন্নিারব কু-প্রস্তাব 

দিরয় আসরেন। পরে গেকাে সকারে োে 

শাশুদে বাজারে গ্রগরে ঘে ফাাঁকা থাকা 

অবস্থায় শ্বশুে োরক যষ িণরচষ্টা চাোয়। এ 

সময় গহৃবযূে িাক-দচৎকারে স্থানীয়ো 

এদগরয় এরে শ্বশুে দসশ্চিক মুসদি পাদেরয় 

 ান। পরে খবে গ্রপরয় পুদেশ শ্বশুেরক 

গ্রেপ্তাে করে থানায় দনরয় আরস। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/11/994139
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/11/994139
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5 9 Jan 20 
 
Prothom alo 
 

9 Jan 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

   

28 years 
& 

17 years 

Not 
available 

Murdered Husband Urban ঢাকাে স্ত্রী-শুাভেকাতক কুভিতে 

হেুা ইথম  লেোক  ৯ জকনুয়করী ২০২১) 

আজ শদনবাে  োজযানীে পূব ি 

নাখােপাোে এক বাসায় স্ত্রী ও শুাদেকারক 

িা দিরয় কুদপরয় হেুাে অদির ারগ েদন 

দময়া নারমে এক বুশ্চক্তরক আটক করেরে 

পুদেশ। দনহে িুজন হরেন ইয়াসদমন 

আক্তাে (২৮) ও সীম ু(১৭)। ঘটনাে বণ িনা 

দিরয় গ্রেজগা াঁও দশল্পাঞ্চে থানা-পুদেরশে 

একঠট সূত্র জানায়, গ্রবো একটাে দিরক 

২৫৩/৩ পূব ি নাখােপাো িবরনে েৃেীয় 

েোয় একঠট করি েদন ো াঁে স্ত্রীরক িা দিরয় 

গ্রকাপাশ্চিরেন,  া আশপারশে গ্রোকজন 

জানাো দিরয় গ্রিখরে পান। েখন ো াঁো 

িবনমাদেকরক গ্রফান করে দবষয়ঠট 

জানান। আশপারশে গ্রোকজন গ্রসখারন 

জরো হন। গ্রোকজরনে উপদস্থে গ্রটে 

গ্রপরয় েদন গ্রিেে দিরয় িেজা বন্ধ্ করে 

গ্রিন। পরে িেজা গ্রিরে করি প্ররবশ 

করেন আশপারশে গ্রোকজন। পুদেশ 

জানায়, প্রাথদমকিারব োো গ্রজরনরে, েদন 

প্রথরম শুাদেকারক হেুা করে খারট শুইরয় 

োরখ। স্ত্রী ঘরে দফেরে ো াঁরকও হেুা 

করেন। 

6 8 Jan 20 
 
Samakal 

7 Jan 20 Police 
Case 

Female Housewife 45 years 24 years Murdered Son Rural জছতের োটির আঘাতে মাতের 

মৃেয ু ইম ,কো  ৮ জকনুয়করী ২০২১) 

বহৃস্পদেবাে  নওগা াঁে সাপাহারে গ্রেরে 

আদেফ গ্রহারসরনে (২৪) োঠিে আঘারে মা 

শাহনাজ গ্রবগরমে (৪৫) মৃেয ু হরয়রে। 

পুদেশ  সূরত্র জানা গ্রগরে, মাদনককুো 

োরমে পাশ্ব িবেী োজপুে োরম দবরয় হয় 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/212750/%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/212750/%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81
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শাহনাজ গ্রবগরমে। দবরয়ে পে গ্রেরে 

আদেফসহ একঠট গ্রমরয়ে জন্ম হওয়াে পে 

শাহনাজরক োোক গ্রিন স্বামী। এেপে 

বাবা অদেে উিীরনে বাদেরে গ্রেরে 

আদেফরক দনরয় আোিািারব বসবাস করে 

আসদেরেন দেদন।ঘটনাে দিন সন্ধ্ুায় 

এনশ্চজওে দকশ্চস্তে টাকা পদেরশারযে দবষয় 

দনরয় মা শাহনাজ গ্রবগম ও গ্রেরে আদেফ 

গ্রহারসরনে মরযু আরোচনা চেদেে। 

একপ িায় বাকদবেণ্ডাে শুরু হরয় গ্রেরে 

আদেফ একঠট োঠি দিরয় মারয়ে মাথায় 

আঘাে করে। এরে শাহনাজ জ্ঞান হাদেরয় 

মাঠটরে পরে গ্রগরে প্রদেরবশীো উপরজো 

স্বাস্থু কমরেরক্স দনরয় আরসন। 

হাসপাোরেে কেিবুেে দচদকৎসক োরক 

প্রাথদমক দচদকৎসা গ্রশরষ উন্নে দচদকৎসাে 

জনু োজশাহী গ্রমদিকুাে করেজ 

হাসপাোরে (োরমক) স্থানান্তে করেন। 

োরে োরমরক গ্রনওয়াে পরথ দেদন মাো 

 ান। দনহরেে িাই নজরুে ইসোম বািী 

হরয় থানায় একঠট হেুা মামো িারয়ে 

করেরেন। ঘটনাে পে গ্রথরক আদেফ 

পোেক থাকায় গ্রেফোে কো সম্ভব 

হয়দন। োরক গ্রেফোরেে গ্রচষ্টা চেরে। 

7 Prothom Alo 
 
7 Jan 20 

7 Jan 20 Police 
Case 

Female Housewife 26 years 28 years Murdered Husband Rural ভশেগতে স্ত্রীতক কুভিতে হেুা, স্বামী 

জেপ্তার  ইথম  লেোক  ৭ জকনয়ুকরী 

২০২১) 

চা াঁপাইনবাবগরঞ্জে দশবগঞ্জ উপরজোয় 

স্ত্রীরক কুদপরয় হেুাে অদির াগ পাওয়া 

গ্রগরে। দনহে ওই গহৃবযেূ নাম োনশ্চজো 

গ্রবগম (২৬)। গ্রেপ্তাে ো াঁে স্বামী হরেন 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%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%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%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%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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গ্রমাহাম্মি ময ু(২৮)। পদেবাে ও স্থানীয় 

বুশ্চক্তরিে বোে দিরয় দশবগঞ্জ থানাে 

িােপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওদস) ফদেি গ্রহারসন 

বরেন, গ্রমাহাম্মি ময ুও ো াঁে স্ত্রী োনশ্চজো 

গ্রবগরমে পাদেবাদেক কেহ চরে আসদেে। 

বুযবাে োে ৯টাে দিরক মযু বাদেরে 

আরসন। এ সময় স্বামী-স্ত্রীে মরযু কথা-

কাটাকাঠট হয়। িুব্ধ হরয় একপ িারয় ময ু

েয দে দিরয় ো াঁে স্ত্রীরক কুদপরয় হেুা করেন। 

দবষয়ঠট বুঝরে গ্রপরে প্রদেরবশীো মযুরক 

আটক করে পুদেশরক খবে গ্রিন। পরে 

পুদেশ ঘটনাস্থরে দগরয় গহৃবযূে োশ উদ্ধাে 

করে ও মযুরক গ্রেপ্তাে করে। 

এ ঘটনায় দনহে গহৃবযূে িাই শ্চজয়ারুে 

ইসোম বািী হরয় মযুরক আসাদম করে 

হেুা মামো করেরেন। গ্রসই মামোয় 

ো াঁরক গ্রেপ্তাে গ্রিখারনা হরয়রে। প্রাথদমক 

শ্চজজ্ঞাসাবারি স্ত্রীরক হেুাে কথা স্বীকাে 

করেরেন মযু। আে ময়নােিরন্তে জনু 

োশ চা াঁপাইনবাবগঞ্জ সিে হাসপাোরে 

পািারনা হরয়রে। ো াঁরিে সংসারে িুই গ্রেরে 

আরে। 
8 5 Jan 20 

 
Daily Star 
& 
Prothom Alo 

4 Jan 20 Police 
Case 

Female Housewife 
 

Child 

20 years 
& 

5 months 

Not 
available 

Murdered Husband Rural Man 'kills wife, 5-month-old 

daughter' in Rajshahi (Daily Star, 

5 Jan 2021) 

A man has allegedly killed his wife 

and five-month-old daughter in 

Rajshahi's Puthia upazila last night.  

Police recovered bodies of Poly 

Begum, 23, and her daughter Fariha 

https://www.thedailystar.net/online/news/man-kills-wife-5-month-old-daughter-rajshahi-2022777
https://www.thedailystar.net/online/news/man-kills-wife-5-month-old-daughter-rajshahi-2022777
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from their house in Fakirpara area of 

Gopalhati village and sent the bodies 

to Rajshahi Medical College Hospital 

for autopsy, said Rezaul Islam, 

officer-in-charge of Puthia Police 

Station. 

He said Firoz Mandal, 35, was a drug 

addict and allegedly killed Poly and 

Fariha sometime between 10:30pm 

and 11:30pm while he was trying to 

take away his wife's gold jewellery. 

Feroz was arrested from Gabtoli bus 

stand in Dhaka around 5:00 am. He 

fled from home last night, the police 

official said.  He has been kept at 

Darussalam Police Station and a 

police team has been sent to Dhaka to 

bring him to Rajshahi, our staff 

correspondent reports. 

স্ত্রী ও মন্তকনে, হত্যকর পর ননশে,কেে 

ঢক,কয়(থম  লেোক, ৫ জকনুয়করী ২০২১) 

9 4 Jan 20 
 
Prothom Alo 

Not 
available 

 
Case file 

 
3 Jan 20 

Court 
filing  

Male Landlord Not 
available 

Not 
available 

Dowry  Wife Rural স্ত্রীর বিরুেে য ৌতু্ে,র  ক োক 

স্বক ীর ইথম  লেোক  ৪ জকনুয়করী 

২০২১) 

যশ োশে যযৌতুক দোবিে অবিশযোশে স্ত্রীে 

বিরুশে আদোলশত মোমলো কশেশেন য খ 

মবিজেু েহমোন নোশমে এক িযক্তি। 

েতকোল যেোিিোে যশ োশেে জবুিব য়োল 

মযোক্তজশেট আদোলশত এই অবিশযোে কেো 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0
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হয়।  মোমলোে অবিশযোে, প্রথম স্ত্রীে মৃতুযে 

পে েত িেশেে ১৬ যিবু্রয়োবে সোশয়লীে 

সশে বিশয় হয় আবমনুে েহমোশনে। বিশয়ে 

সময় কশনপক্ষ আবমনুশেে কোশে দুই লোখ 

টোকো যযৌতুক দোবি কশে। তখন স্ত্রীশক নেদ 

৫০ হোজোে টোকো ও এক িবে ওজশনে 

যসোনোে হোে, কোশনে দুলসহ যমোট ১ লোখ ৪০ 

হোজোে টোকোে মোলোমোল যদওয়ো হয়। বিশয়ে 

কশয়ক বদশনে মোথোয় তো াঁে স্ত্রী অনযশদে 

প্রশেোচনোয় আবমনুেশক িোবিসহ জবম বলশখ 

যদওয়োে জনয চোপ সৃষ্টি কশেন। একপয যোশয় 

েত ১ বিশসম্বে যসোনোে হোে, কোশনে দুল ও 

নেদ টোকো বনশয় িোবি যথশক চশল যোন 

সোশয়লী। পশে আবমনুে তো াঁশদে সশে 

যযোেোশযোে কেশল তো াঁে শ্ব ুেিোবি যথশক 

জোনোশনো হয়, ওই িোবিসহ জবম অথিো পো াঁচ 

লোখ টোকো বদশত হশি। অনযথোয় সোশয়লী আে 

সংসোে কেশিন নো। বিষয়ষ্টট মীমোংসোয় িযথ য 

হশয় বতবন আদোলশত মোমলো কশেন। 

জোনশত চোইশল িোদীে আইনজীিী আেমোন 

আলী িশলন, আদোলত যযৌতুক দোবিে 

মোমলোষ্টট আমশল বনশয় বপবিআইশক 

তদশেে আশদ  বদশয়শেন। 

 
 
 
 
 
 
 
 



Article 
 
ভেতেে এড়াতে  া েরকার(ভিশাে সুেোিা   থম  লেোক ১০  জকনয়ুকবর ২০২১) 

 

দকেয দিন আরগ প্রথম আরোরে ‘ঢাকায় দিরন ৩৯ োোক’ দশরোনারম একঠট সংবাি প্রকাদশে হরয়দেে। প্রকাদশে হওয়াে পে 

গ্রথরকই দবদিন্ন মহরে সংবািঠট দনরয় নানা েকম আরোচনা হরে শুরনদে। েথুঠট গ্রজরন অবাক হরয়রেন অরনরকই। মরন পরে, 

২০১৮ সারেে ২৭ আগস্ট প্রথম আরোরেই এ যেরনে আরেকঠট দেরপাটি প্রকাদশে হরয়দেে,  াে দশরোনাম দেে ‘ঢাকায় ঘণ্টায় 

এক োোক’। গ্রসই দেরপারটি বো হরয়দেে, মারস গরে ৭৩৬ঠট দহসারব দিরন ২৪ঠটে গ্রবদশ এবং ঘণ্টায় একঠট োোরকে আরবিন 

কো হরি। িুই বেরেে বুবযারন োোরকে আরবিন প্রায় দিগুণ হরয়রে। িুই বেে আরগ গ্র খারন ৬০ দমদনরট একঠট োোরকে 

ঘটনা ঘটে, এখন গ্রসঠট গ্রবরে ৩৭ দমদনরট একঠট হরয়রে।  

 

সম্প্রদে প্রকাদশে প্রদেরবিরন দববাহদবরিি গ্রবরে  াওয়াে গ্রপেরন করোনাে ফরে তেদে হওয়া অথ িননদেক, মানদসক, 

পাদেবাদেক ও সামাশ্চজক চাপরক িায়ী কো হরয়রে। দববাহদবরিরিে এই ঊর্ধ্ িগদেরে করোনাে হাে হয়রো দকেয টা আরে, েরব 

অিূেপূব ি এই পদেদস্থদে না এরেও এই সংখুা খুব একটা সুখকে হরো বরে মরন হয় না। ২০১৮ সারে প্রথম আরোরে প্রকাদশে গ্রসই প্রদেরবিরনই বাংোরিশ পদেসংখুান 

বুুরোে (দবদবএস) বোে দিরয় বো হরয়দেে, দবগে সাে বেরে োোরকে প্রবণো ৩৪ শোংশ গ্রবরেরে। 

 

শুয ুবাংোরিশ নয়, দবশ্বজরুেই বােরে দববাহদবরিরিে প্রবণো। ওয়ার্ল্ি পপুরেশন দেদিউ ২০২০–এে েথু অনু ায়ী বেিমারন দবরশ্ব দববাহদবরিরিে শীরষ ি আরে োদশয়া, 

গুয়াম, গ্রবোরুশ, োটদিয়া ও ইউরক্রন। মাদকিন  ুক্তোষ্ট্রও দপদেরয় গ্রনই। মাদকিন  ুক্তোরষ্ট্র প্রদে ১৩ গ্রসরকরে একঠট করে দববাহদবরিরিে ঘটনা ঘটরে। গ্রসখারন ৫০ 

শোংশ দবরয়ে পদেণদে গোরি দবরিরি। মুসদেম গ্রিশগুরোরেও বােরে দববাহদবরিি। গ্রখাি গ্রসৌদি আেরবই বােরে দবরিরিে হাে। আে েকিাউরন এই হাে গ্রবরেরে 

৩০ শোংশ প িন্ত। ইোরন গ্রবরেরে দববাহদবরিরিে হাে। এ গ্রিরত্র এদগরয় আরে গ্রেহোন। গ্রসখারন এক–েৃেীয়াংশ দবরয়ই দবরিরি গোরি। 
 

োোরকে সংখুাে এই দ্রেু বশৃ্চদ্ধে জনু স্বািাদবকিারবই িায়ী কো হরি নােীে পদেবদেিে সামাশ্চজক অবস্থানরক। নােীে নেযন সামাশ্চজক অবস্থারনে গ্রপেরন কাজ কেরে 

মূেে নােীে দশিা, অথ িননদেক স্বদনিিেো আে দসদ্ধান্ত েহরণে সিমো। আসরে দশিাে সরে অনু দবষয়গুরো দনদবেিারব জদেে। দশিাে অদযকাে গ্রমৌদেক অদযকাে 

হরেও অরনক  ুগ যরে নােী এই অদযকাে গ্রথরক বশ্চঞ্চে দেে। আজ  খন দশদিে, স্বাবেম্বী নােী ো াঁে অশ্চস্তত্বরক জানান দিরিন, ঠিক েখনই গ্রিখা দিরি বুশ্চক্তরত্বে েীব্র 

িন্দ্ব আে সংঘাে। বােরে নােী-পুরুরষে মানদসক িেূত্ব, বােরে নােীে প্রদে পাদেবাদেক দন িােন ও সদহংসো।  

 

গ্র রহেয  নােীই পাদেবাদেক দন িােরনে দশকাে হন অরনক গ্রবদশ, োই ো াঁো একসময় দবরিরিে দসিান্ত দনরিন। সংঘােময় এই পদেদস্থদেরে বােবাে দশদিে নােীরকই 

আসাদমে কািগোয় িা াঁে কোরনা হরি; গ্র ন দশদিে হওয়া নােীে অপোয। দশদিে নােীে বুশ্চক্তত্বই গ্র ন পাদেবাদেক বন্ধ্নরক গ্রিরে চযেমাে করে দিরি। মজাে বুাপাে 

হরো, সংসাে ঠটদকরয় োখাে বুথ িোে জনু দশদিে নােীরক  েটা িায়ী কো হরি, দশদিে ও স্বাবেম্বী নােীে সরে মাদনরয় দনরে না পাোে জনু পুরুষরক েেটা িায়ী কো 

হরি না।  

 

 

 

 

https://www.prothomalo.com/opinion/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A6-%E0%A6%8F%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Violence Against Women – Domestic Violence (Jan-Dec 2020) (Ain O Salish Kendra) 

 

 

 
 

Frightening issues behind increasing divorce rate (By Md Ariful Islam Laskar, Daily Observer, op-ed, 3 Jan 2021) 

In this age of materialism, marriage too has become an institution like any other organization which looks for more profit. Shobha De, a famous 

Indian writer, once told that like any other institution marriage is a flawed one. But she also termed it an adventurous one- how do we take up the 

adventure that is the issue? To survive a marriage, couples need to know the mechanism; however, more than that mechanism trust, commitment, 

and support issues are much more important. As an institution marriage has got its own politics and power dynamics, the zeitgeist of this age is 

'over competition' and 'quick success'. We are busy with toppling one another. This nature of human beings is increasing keeping hand in hand 

with an alluring trap of capitalism and materialism. The concrete value of money is overpowering the abstract value of love. 

http://www.askbd.org/ask/2020/12/31/violence-against-women-domestic-violence-jan-dec-2020/
https://www.observerbd.com/news.php?id=292377
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1 16 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

16 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 10 
years 

26 years Sexual 
harassme
nt 

Teacher Rural ছাত্রীতক জ ৌি ভিিীড়তির অভিত াতগ 

ভশক্ষক জেপ্তার  ইথম  লেোক  ১৬ 

জকনুয়করী ২০২১) 

দিনাজপুরেে হাদকমপুে উপরজোয় ১০  

বেে বয়সী োত্রীরক গ্র ৌন দনপীেরনে 

অদির ারগ ২ ৬  বেে বয়সী এক 

দশিকরক গ্রেপ্তাে কো হরয়রে।  গ্র ৌন 

দনপীেরনে অদির ারগ গ্রমরয়ঠটে বাবা 

বািী হরয় শদনবাে িুপুরে হাদকমপুে 

থানায় মামো করেন। মামোে এজাহাে 

সূরত্র জানা  ায়, প্রদেদিরনে মরো আজ 

সকারে গ্রমরয়ঠট মাদ্রাসায় পেরে  ায়। 

একসময় দশিক এনামেু হক মাদ্রাসাে 

সব দশিাথীরক গ্রকৌশরে ২ ০  দমদনরটে 

জনু দবেদে গ্রিন ও বাইরে গ্রথরক ঘুরে 

আসরে বরেন। পরে গ্রমরয়ঠটরক গ্রিরক 

দনরয় যষ িরণে গ্রচষ্টা করেন দেদন। এ সময় 

গ্রমরয়ঠট দচৎকাে দিরে অনুো এরস োরক 

উদ্ধাে করে। হাদকমপুে থানাে িােপ্রাপ্ত 

কম িকেিা (ওদস) গ্রফেরিৌস ওয়াদহি বরেন, 

মামোে পে দশিক এনামুে হকরক 

মাদ্রাসা গ্রথরক গ্রেপ্তাে কো হরয়রে।  
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2 16 Jan 21 
 
Samakal 

15 Jan 21 Police 
Case 

Female Domestic 
Worker 

17 
years 

Not 
available 

Murdered Employer Urba
n 

গৃহকমীর কাে করতে ভগতে ভিরে োশ 

হতে  ইম ,কো  ১৬ জকনুয়করী ২০২১) 

ময়মনদসংরহে ঈশ্বেগরঞ্জে এক েরুণী 

ঢাকায় গহৃকমী োদনয়া আক্তাে (১ ৭ )ে 

কাজ কেরে দগরয় োশ হরয় বাদে 

দফরেরে। োশ দনরয় গহৃকত্রী বাদে গ্রগরে 

স্থানীয় গ্রোকজন োরক আটরক পুদেশরক 

খবে গ্রিয়। পুদেশ  জানায়, োদনয়াে বাবা 

গ্রপশায় দিনমজেু। পদেবারেে বে সন্তান 

দহরসরব োদনয়া আক্তাে ঢাকাে বনানী 

এোকায় এক বাসায় গহৃকমীে কারজ 

 ায়। কারজ গ্র াগ গ্রিওয়াে পে গে 

আোই মাস পূরব ি বাবাে দবকাশ নম্বরে 

মাত্র ৫  হাজাে টাকা পািায় োদনয়াে 

গহৃকত্রী। দকন্তয  আে টাকাও পাশ্চিরেন না 

পদেবােঠট। এে মরযু গে শুক্রবাে িুপুরে 

োদনয়াে বাবাে মুরিারফারন গহৃকত্রী 

বিরুন নাহাে গ্রফান করেন। গ্রমরয়ে 

অসুস্থুোে কথা জাদনরয় দ্রেু বনানী গ্র রে 

বো হয় োরিে। গ্রমরয়ে অসুস্থুোে কথা 

শুরন পদেবারেে গ্রোকজন েওনা গ্রিন 

গ্রমরয়ে কারে গ্র রে। দকন্তয  গাজীপুরেে 

শ্রীপুে এোকায় গ্র রেই দবরকরে গ্রফে 

গ্রফান আরস োদনয়াে বাবাে গ্রফারন। 

োরিে বো হয়- োদনয়ারক দচদকৎসাে 

জনু ময়মনদসংহ গ্রমদিরকে করেজ 

হাসপাোরে গ্রনওয়া হরি। ওই সময় 

োদনয়াে বাবা োরিে অবস্থারনে কথা 

জানারে গ্রসখারনই অরপিা কেরে বো 

হয়। িীঘ িিণ অরপিাে পে োে সারে 

৯ টাে দিরক একঠট অুামু্বরেরে এরস থারম 

পদেবােঠটে কারে। গ্রিেরে গ্রিরখন 

https://samakal.com/whole-country/article/210149804/%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%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/210149804/%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%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

োদনয়াে দনথে গ্রিহ। সরে দেরো গহৃকত্রী 

বিরুন নাহােও। গ্রসখান গ্রথরক গহৃকত্রী 

চরে গ্র রে চাইরে গ্রকৌশরে দনরয়  াওয়া 

হয় োদনয়াে বাদেরে। পরে গ্রসখারন 

এোকাে গ্রোকজন গহৃকত্রী বিরুন 

নাহােরক একঠট ঘরে আটরক খবে গ্রিয় 

আিােবাদে পুদেশ েিন্ত গ্রকরন্দ্র।  

3 15 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

15 Jan 21 Police 
Case 

Male Child 8 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural িােিাে ভশশুর েস্তােন্দী োশ 

উদ্ধারইথম  লেোক  ১৫ জকনুয়করী 

২০২১) 

পাবনাে ফদেিপুে উপরজোয় আেী 

গ্রহারসন (৮ ) নারমে এক দশশুে বস্তাবন্দী 

োশ উদ্ধাে কো হরয়রে। আজ শুক্রবাে 

সকারে োশঠট উদ্ধাে করে পুদেশ। পুদেশ 

সূরত্র জানা  ায়, বহৃস্পদেবাে োরে আেী 

গ্রহারসন প্রদেরবশীরিে সরে বাদেে পারশ 

যম িসিা শুনরে  ায়। এেপে োরে আে 

বাদে গ্রফরেদন। োেিে অরনক 

গ্রখা াঁজাখুাঁশ্চজ করেও োরক পাওয়া  ায়দন। 

আজ সকারে নরিে পাদনরে একঠট বস্তা 

িাসদেে। দবষয়ঠট গ্রিখরে গ্রপরয় স্থানীয় 

গ্রোকজন থানায় খবে গ্রিয়। পুদেশ এরস 

বস্তাঠট েয রে গ্রিেরে োশঠট পায়। খবে 

গ্রপরয় স্বজরনো এরস আেী গ্রহারসরনে 

োশ শনাক্ত করেন। 

 

4 15 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

13 Jan 21 Police 
Case 

Female Domestic 
Worker 

17 
years 

51 years Raped 
& 
Suicide 

Neighbor Urba
n 

কোোগাতি োথরুম জথতক গৃহকমীর 

োশ উদ্ধার, ভিরািত্তারক্ষী 

ভরমাতে ইথম  লেোক  ১৫ জকনুয়করী 

২০২১) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE-%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%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE-%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%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE-%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%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

োজযানীে কোবাগান এোকায় গেকাে 

বুযবাে একঠট বাসা গ্রথরক এক দকরশােী 

গহৃকমীে োশ উদ্ধাে হরয়রে। এ ঘটনায় 

কো মামোয় ওই বাসাে জনুারয়ি (৫ ১ ) 

নারমে এক দনোপত্ত্ােিীরক গ্রেপ্তাে 

করেরে কোবাগান থানা-পুদেশ।  

িযক্তরিাগী দকরশােীে পদেবাে এবং 

কোবাগান থানা-পুদেরশে সরে কথা বরে 

জানা গ্রগে, ১ ৭  বেে বয়সী ওই দকরশােী 

কোবাগারনে একঠট বাসায় পাাঁচ বেে যরে 

গহৃকমীে কাজ করে আসদেে। গেকাে 

িুপুরে বাসাে োরি কাপে গ্রমেরে  ায়। এ 

সময় বাসাে িারোয়ান জনুারয়ি োরক 

যষ িণ করেন। এ ঘটনা জানাজাদন হরে 

দকরশােীঠট বাথরুরম গোয় ওেনা গ্রপাঁদচরয় 

আত্মহেুা করে। ঘটনাস্থরে  াওয়া পুদেশ 

কম িকেিা দবেব গ্রহারসন প্রথম আরোরক 

বরেন, খবে গ্রপরয় গেকাে সন্ধ্ুা সারে 

েয়টাে দিরক দেদন ওই বাসায় দগরয় 

গ্রমরয়ঠটে োশ উদ্ধাে করেন। েখন বাসা 

গ্রথরক দনোপত্ত্ােিী জনুারয়িরক আটক 

কো হয়। প্রাথদমক শ্চজজ্ঞাসাবারি 

জনুারয়ি স্বীকাে করেন, দকরশােীঠটরক 

দেদন োরি যষ িণ করেন। আে এ ঘটনা ওই 

বাসাে আরেকজন দনোপত্ত্ােিী গ্রিরখ 

গ্রফরেন। েখন জনুারয়ি এ ঘটনা কাউরক 

না বোে জনু ওই দনোপত্ত্ােিীরক 

অনুরোয করেন। েরব ওই দনোপত্ত্ােিী 

এই ঘটনা বাসাে মাদেকরক জাদনরয় গ্রিন। 
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5 14 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

14 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

Not 
available 

Murdered Neighbor Rural েগুড়ার জশরিতুর ভকতশারীর ঝুেন্ত োশ 

উদ্ধার ইথম  লেোক  ১৪ জকনুয়করী 

২০২১) 

বগুোে গ্রশেপুরে শম্পা বাো (১৪) নারমে 

এক দকরশােীে ঝুেন্ত োশ উদ্ধাে করেরে 

থানা-পুদেশ। আজ বহৃস্পদেবাে িুপুে 

গ্রসায়া ১২টাে দিরক উপরজোে খানপুে 

ইউদনয়রন চকখানপুে োম গ্রথরক োশঠট 

উদ্ধাে কো হয়।  ওই দকরশােীে বাবা 

িীরনশ চন্দ্র সেকাে একজন কৃষক। দেদন 

বরেন, গ্রিােোরে বাদেে গ্রশাবাে ঘরে 

আোে সরে গোয় েদশ গ্রপাঁদচরয় ো াঁে 

গ্রমরয় ঝুরে দেে। কী কােরণ ো াঁে গ্রমরয় 

এিারব মাো গ্রগে, ো দেদন জারনন না। 

মৃেয ুে সঠিক কােণ দনশ্চিে হরে োশঠট 

ময়নােিরন্তে জনু বগুো শহীি 

শ্চজয়াউে েহমান গ্রমদিরকে করেজ 

হাসপাোরেে মরগ ি পািারনা হরয়রে। 

গ্রশেপুে থানাে িােপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওদস) 

শদহিুে ইসোম বরেন, এই মৃেয ুে ঘটনায় 

গ্রশেপুে থানায় একঠট অস্বািাদবক মৃেয ু 

(ইউদি) মামো গ্রেকিি কো হরয়রে। 

দকরশােীে মৃেয ুে প্রকৃে কােণ দনশ্চিে 

হওয়াে জনু পুদেদশ েিন্ত চেরে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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6 14 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

13 Jan 21 News 
Report 

Female Domestic 
worker 

16 
years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Employer Rural ঘরেন্দন্দ কতর ভি ষােি, গৃহকমী সাথী 

এখি িাগে প্রাে  ই,কেোর ,  ১৪ 

জকনুয়করী ২০২১) 

দিনাজপুরেে পাব িেীপুরে গহৃকেিাে 

দনম িম দন িােরনে দশকাে সাথী আক্তাে 

(১৬) নারম এক গহৃকমীরক হাসপাোরে 

িদেি কো হরয়রে। ঘেবশ্চন্দ করে োরক 

শােীদেক দন িােন ও মাথাে চযে গ্রকরট 

গ্রিওয়াে অদির াগ পাওয়া গ্রগরে। 

গহৃকেিা ও কেীে দন িােরন সাথী এখন 

মানদসক িােসমুহীন বরেও িাদব োে 

পদেবারেে। দিনমজেু সদহে আেীে 

গ্রমরয় সাথী আক্তােরক (১৬) বেে খারনক 

আরগ বাদেরে গহৃকমী দহরসরব গ্রনন 

গ্রপৌে শহরেে গ্রমা. সািরুে ইসোম। 

এেপে সাথীরক সািরুে ও োে স্ত্রী 

গ্রসদেনা দবদিন্ন সমরয় ঘেবশ্চন্দ করে 

দন িােরনে পাশাপাদশ োে চযে গ্রকরট 

দিরয়রে বরে অদির াগ করেন সাথীে 

পদেবাে। সাথীে মা মীনা আক্তাে জানান, 

কারজে জনু োরিে গ্রমরয়রক বাদেরে 

দনরয় ঠিকমরো গ্রখরে দিরেন না। োরিে 

সরে সাথীরক গ্রিখাও কেরে দিরেন না। 

বুযবাে োরে অসুস্থ অবস্থায় সািরুরেে 

বাদে গ্রথরক সাথীরক উদ্ধারেে পে 

পাব িেীপুে উপরজো স্বাস্থু কমরেরক্স 

িদেি কো হরয়রে। মানদসক ও শােীদেক 

দন িােরনে দশকাে হাসপাোরে 

দচদকৎসাযীন সাথীরক মানদসক 

িােসামুহীরনে মরো আচেণ কেরে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/14/995127
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/14/995127
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7 14 Jan 21 
 
Samakal 

14 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

28 years, 
25 years 

Gang rped Neighbor Rural োেমভিরহাতি ভকতশারীতক সংঘেদ্ধ 

ের্ ষণ, আিক ২  ইম ,কো  ১৪ জকনুয়করী 

২০২১) 

োেমদনেহাট সিে উপজোে গ্রগাকুো 

ইউদনয়রন এক দকরশােীরক সংঘবদ্ধ 

যষ িরণে অদি াগ উরিরে। এ ঘটনায় 

িুইজনরক আটক করেরে সিে থানা 

পুদেশ। 

আটকো হরেন, কুদেোরমে োজােহাট 

উপরজোে ঘদেয়াে িাো ইউদনয়রনে 

পশ্চিম গ্রিবাত্ত্ে এোকাে শ্চত্রপি োরয়ে 

গ্রেরে গ্রেস্টয রেন্ট বুবসায়ী দনম িে চদ্র োয় 

(২৮) ও োেমদনেহাট গ্রগাকুো 

ইউদনয়রনে পূব ি িাোেপাো 

আফজােনগে এোকাে তেয়ব আেীে 

গ্রেরে আদেকুে ইসোম (২৫)। 

পুদেশ জানায়, ওই দকরশােীরক দনম িে োয় 

দেস্তা গ্রসেয  গ্রিখারনাে কথা বরে গ্রমাবাইরে 

গ্রিরক আরনন। 

বহৃস্পদেবাে িুপুরে গ্রগাকুো ইউদনয়রনে 

পূব ি িাোেপাো দেস্তা গ্রটােোজা 

আফজােনগে এোকায় দেপরনে গুিাম 

ঘরে এ ঘটনা ঘরট। 

ওই দকরশােী দনম িে োরয়ে প্রদেরবশী বরে 

জানা গ্রগরে। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210149604/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://samakal.com/whole-country/article/210149604/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
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8 13 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

9 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

16 years Raped Neighbor Rural িাাঁকা োভড়তে জেতক সু্কেছাত্রীতক ের্ ষণ 

করে ভকতশার! ই,কেোর ,  ১৩ 

জকনুয়করী ২০২১) 

বগুোে দশবগঞ্জ উপরজোে পিীরে ষষ্ঠ 

গ্রশ্রদণে এক োত্রীরক (১৩) যষ িরণে 

অদির াগ পাওয়া গ্রগরে। এ ঘটনায় 

গ্রসামবাে োরে দশবগঞ্জ থানায় সু্কেোত্রীে 

বাবা বাদি হরয় থানায় একঠট মামো িারয়ে 

করেরেন। মামোয় আসাদম কো হরয়রে 

িশম গ্রশ্রদণে এক সু্কেোত্ররক (১৬)।  

মামো  সূরত্র জানা গ্রগরে, ৯ জানুয়াদে 

গ্রবো ১১টায় ওই দকরশাে একই োরমে ওই 

সু্কেোত্রীে বাদে দগরয় োরক দনরজরিে 

বাদে গ্রিরক আরন। এ সময় বাদেরে গ্রকউ 

দেে না। এই সুর ারগ দকরশাে ওই োত্রীরক 

ঘরে ঢয দকরয় িেজা বন্ধ্ করে গ্রিয়। পরে 

প্রাণনারশে হয মদক দিরয় োরক যষ িণ করে। 

এ সময় সু্কেোত্রীে দচৎকারে আশপারশে 

গ্রোকজন েয রট এরে অদি ুক্ত দকরশাে 

পাদেরয়  ায়। 

গ্রমাকামেো পুদেশ েিন্ত গ্রকরন্দ্রে 

ইনচাজি (আইদস) পদেিশ িক 

শাহীনুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় থানায় 

যষ িণ মামো হরয়রে। যষ িকরক অদচরেই 

গ্রেপ্তাে করে আইরনে আওোয় আনা 

হরব। 

9 13 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

11 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

35 years Raped Driver Rural ভকতশারীতক জিৌৌঁতছ জেওোর কথা েতে 

ের্ ষণ (আমারিে সময় ১৩ জোনুয়োেী 

২০২১) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/13/994824
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/13/994824
http://www.dainikamadershomoy.com/post/296240
http://www.dainikamadershomoy.com/post/296240
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িোন্দেিোশন এক বকশ োেীশক যপৌৌঁশে 

যদওয়োে কথো িশল ধষ যণ কেোে অবিশযোশে 

অবিযুি যমোটেসোইশকল চোলকশক 

যেপ্তোে কশেশে পুবল । েতকোল 

মেলিোে তোশক যেপ্তোে কেো হয়। 

িোন্দেিোশনে লোমো উপশজলোয় েত 

যসোমিোে সকোশলে এ ঘটনোয় েতকোল 

মেলিোে যিোশে বনজ এলোকো যথশক 

যেপ্তোে হওয়ো যমোটেসোইশকল চোলশকে 

নোম যমো.আলোউক্তিন (৩৫)। বতবন 

উপশজলোে িো াঁবসয়োখোলীে বঘলোতলী 

পোিোে িোবসন্দো আিু েোশলে যেশল। 

এে আশে েত যসোমিোে সকোশল 

িোন্দেিোশনে লোমোে িো াঁবসয়োখোলী 

ইউবনয়শনে ওই বকশ োেী কক্সিোজোশেে 

চকবেয়োয় যোওয়োে উশিশ  একষ্টট 

িোিোয়চোবলত যমোটেসোইশকশল ওশে। বকেু 

যমোটেসোইশকলষ্টটে চোলক তোশক 

চকবেয়োয় নো বনশয় পোশ্ব যিতী বনতোিোবনয়ো 

এলোকোে েোিোে িোেোশন বনশয় ধষ যণ কশেন। 

এ সময় বকশ োেীে বচৎকোে কেশল 

িোেোশনে এক নোেী শ্রবমক এবেশয় যেশল 

পোবলশয় যোন অবিযুি চোলক। 

 

10 12 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

26 Dec 21 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

28 years Raped Neighbor Rural মা-োো কম ষস্থতে, এই সুত াতগ ঘতর ঢয তক 

সু্কেছাত্রীতক ের্ ষণ!  ই,কেোর ,  ১২ 

জকনুয়করী ২০২১) 

োেমদনেহারটে পাটোম উপরজোে 

শ্রীোমপুে ইউদনয়রন পঞ্চম গ্রশ্রদণে এক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/12/994570
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/12/994570
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সু্কেোত্রীরক (১২) যষ িরণে অদির ারগ 

গ্রেরজায়ান গ্রহারসন (২৮) নারম এক 

 ুবকরক গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ।  

পুদেশ সূরত্র জানা গ্রগরে, সু্কেোত্রীে 

বাবা-মা কারজে কারজে জনু প্রদেদিন 

ঘরেে বাইরে থারকন। এই সুর ারগ গে 

২৬ দিরসম্বে বাদে ঢয রক সু্কেোত্রীরক 

যষ িণ করে গ্রেরজায়ান। পরে গ্রমরয়ঠট োে 

পদেবােরক দবষয়ঠট জানারে স্থানীয়িারব 

দমংমাসাে গ্রচষ্টা চাোয় গ্রেরজায়ারনে 

পদেবাে। স্থানীয়িারব দবচাে না গ্রপরয় গে 

গ্রসামবাে োরে সু্কেোত্রীে মা বািী হরয় 

মামো িারয়ে করেন। 

পাটোম থানাে িােপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওদস ) 

সুমন কুমাে মহন্ত বরেন, গ্রেপ্তােকৃে 

আসাদমরক মেেবাে োেমদনেহাট 

আিােরেে মাযুরম কাোগারে গ্রপ্রেণ 

কো হরয়রে। সু্কেোত্রীরক িাক্তােী 

পেীিাে জনু পািারনা হরয়রে। 

 

11 12 Jan 21 
 
Samakal 

9 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 6 
months 

40 years Through 
Acid 

Neighbor Rural ছে মাতসর ভশশুতক 'এভসতে' ঝেতস ভেে 

প্রভেতেশী িারী  ইম ,কো  ১২ 

জকনুয়করী ২০২১)9 Jan 

কথা কাটাকাঠটে গ্রজে যরে কাপাদসয়ায় 

আদফয়া আক্তাে মীম নারমে  েয় মাস 

বয়সী এক দশশুরক এদসি জােীয় িাহু 

পিারথ ি ঝেরস দিরয়রে োে প্রদেরবশী 

নােী শামসুন্নাহাে (৪০)। 

https://samakal.com/whole-country/article/210149361/%E0%A6%9B%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/210149361/%E0%A6%9B%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

মীরমে চাচা আেমান জানান, গে 

শুক্রবাে দবরকরে মীম োে িািী ও ঘরেে 

অনুরিে সরে বাদেে উিারন গ্রোি 

গ্রপাহাশ্চিে। এ সময় শামসুন্নাহাে গ্রসখারন 

হাশ্চজে হয়। এক প িারয় মীমরক আিে 

করে গ্রকারে দনরয় পারশে বাদে চরে  ায়। 

দকেয িণ পে মীরমে দচৎকারে গ্রসখারন 

েয রট  ায় স্বজনো। এ সময় মীরমে কী 

হরয়রে জানরে চাইরে অসংেগ্ন জবাব 

গ্রিয় শামসুন্নাহাে। এক প িারয় মীরমে 

শেীে গ্রথরক গ্রপাো গন্ধ্ গ্রবে হরে থারক 

এবং শেীরেে দবদিন্ন স্থান ঝেরস গ্র রে 

গ্রিখা  ায়। এ সময় স্বজনো োরক দ্রেু 

পাশ্ব িবেী আমোইি বাজারে একঠট 

প্রাইরিট দিদনরক দনরয়  ায়। মীরমে 

শেীরে িাহু পিাথ ি দনরিপ কো হরয়রে 

জাদনরয় গ্রসখানকাে দচদকৎসক োরক 

উপরজো স্বাস্থু কমরেরক্স দনরয়  াওয়াে 

পোমশ ি গ্রিন। উপরজো স্বাস্থু কমরেরক্স 

গ্রনওয়াে পে গ্রসখানকাে দচদকৎসরকে 

পোমরশ ি োরক ঢাকায় গ্রনওয়া হয়। ঢাকাে 

বােরিরম দচদকৎসাে গ্রশরষ মীমরক বাদে 

দনরয় আসা হরেও এখনও োে িেস্থান 

শুকায়দন। খবে গ্রপরয় মেেবাে কােীগঞ্জ 

সারকিে এএসদপ ফােজানা ইয়াসদমন ও 

কাপাদসয়া থানাে ওদস গ্রমা. আেম চা াঁি 

ঘটনাস্থে পদেিশ িন করেন। 
12 10 Jan 21 

 
Prothom 
Alo 

7 Jan 21 Police 
Case 

Female Domestic 
worker 

10 
years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Employer Urba
n 

ভশশ ুগৃহকমীতক ভি ষােতির মামোে 

সরকাভর কতেতের ভশভক্ষকা 

জেপ্তার ইথম  লেোক  ১০ জকনুয়করী 

২০২১) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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News paper 
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Incident 
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Age of 

accused 

Nature of 

Crime 
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by 
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দসোজগরঞ্জ দশশু গহৃকমীরক দন িােরনে 

অদির ারগ কো মামোয় দশউদে মদিকা 

নারম সেকাদে করেরজে এক 

দশদিকারক গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ। 

থানা-পুদেশ সূরত্র জানা  ায়, ৭  জানুয়াদে 

গহৃকত্রী দশউদে মদিকা ো াঁে গহৃকমী 

দমনদে খােযন (১০ ) হাদেরয় গ্রগরে উরিখ 

করে দসোজগঞ্জ সিে থানায় একঠট 

সাযােণ িারয়দে (শ্চজদি) করেন। এেপে 

৯  জানুয়াদে সন্ধ্ুায় দমনদেরক অসুস্থ 

অবস্থায় উদ্ধাে করে থানায় এরন 

শ্চজজ্ঞাসাবাি কো হয়। গ্রস জানায়, 

দন িােন সইরে না গ্রপরে গ্রস বাসা গ্রথরক 

গ্রবদেরয়  ায়। োে শেীরে অসংখু 

আঘারেে দচহ্ন আরে। প্রদেদিন োরক 

দন িােন কো হরো বরে গ্রস পুদেশরক 

জানায়। অসুস্থ শেীে আে গ্রচারখে পাদন 

গ্রিরখ কামােখন্দ উপরজোে িদ্রঘাট 

োরমে জাহানাো গ্রবগম নারমে এক নােী 

দমনদেরক উদ্ধাে করে দচদকৎসা ও খাবাে 

গ্রিন। পরে দেদন দশশুঠটরক পুদেরশে 

কারে গ্রিন। খবে গ্রপরয় দমনদেে 

অদিিাবক খাে ুআবুে কারশম গেকাে 

শদনবাে বািী হরয় থানায় মামো করেন 

13 9 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

7 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 
 
 

Student 

12 
years 
 
13 
years 

26 years, 
28 years 
& 
20 years 

Raped 
 
 
Attempt 
to rape 

Teacher Urba
n 

এক ভশশুতক ের্ ষণ ও আতরকেিতক 

ের্ ষণতেষ্টার অভিত াতগ ভেি ভেতে 

জেপ্তার  ইথম  লেোক  ৯ জকনুয়করী 

২০২১) 

একজন সরব পঞ্চম গ্রশ্রদণরে পেরে, 

বয়স ১২ বেে। আরেকজন সপ্তম গ্রশ্রদণে 

োত্রী, বয়স ১৩ বেে। এই িুই দশশুে 

একজনরক যষ িণ ও আরেকজনরক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%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%93-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%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%93-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%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%93-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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যষ িণরচষ্টাে অদির ারগ ওই নােীসহ দেন 

দিরজরক গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ। োজ ু

আহরমি (২৬), নয়ন দময়া শাহ (২৮) 

এবং যষ িরণ সহর াদগোে অদির ারগ 

দনশা খােযন ওেরফ গ্রনহারক (২০) গ্রেপ্তাে 

করেরে সিে থানা-পুদেশ। মামোে 

এজাহাে সূরত্র জানা গ্রগরে, অদি ুক্ত 

োজ ুআহরমি, নয়ন দময়া শাহ ও দনশা 

খােযন দেনজন একঠট দিরজ িরেে 

সিসু। দিরজ পাঠটিরে গান বাজারনা ও 

নাচ কোই ো াঁরিে গ্রপশা। এে মরযু দনশা 

শহরেে কােীেো গ্রবনুকুে গ্রেরনে 

দমনরকা পুারেরসে চেযথ ি েোয় একাই 

একঠট ফ্ল্ুাট িাো দনরয় থারকন। দনশাে 

মাযুরম িুই দশশু ো াঁে দিরজ িরে গ্র াগ 

গ্রিয়। িুই দশশুে পদেবারেে অদির াগ, 

দিরজ পাঠটিে কথা বরে বহৃস্পদেবাে 

োরে গ্রকৌশরে বাদে গ্রথরক িুই দশশুরক 

দনশাে ফ্ল্ুারট গ্রিরক গ্রনন োজ ুআহরমি। 

গ্রসখারন োজ ুগ্রিরক গ্রনন আরেক দিরজ 

নয়ন দময়া শাহরক। োরে খাওয়ািাওয়া 

গ্রশরষ দনশাে সহর াদগোয় একঠট করি 

পঞ্চম গ্রশ্রদণে দশশুরক দনরয় দিরজ োজ ু

ইিাে দবরুরদ্ধ োেিে যষ িণ করেন। 

অনু আরেকঠট করি সপ্তম গ্রশ্রদণে 

দশিাথীরক দনরয় দবরয়ে আশ্বাস দিরয় 

যষ িরণে গ্রচষ্টা ও গ্র ৌন দনপীেন করেন 

নয়ন দময়া শাহ। অদির াগ গ্রপরয় পুদেশ 

শুক্রবাে োরেই অদি ান চাদেরয় 

অদি ুক্ত দেন দিরজরক আটক করে। 

14 9 Jan 21 
Prothom 
Alo 

8 Janr 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

15 
years 

27 years Raped 
& 
Traficking 

Sister-in-
law 

Rural শুাভেকাতক ের্ ষতণর ির জ ৌিিল্লীতে 

ভেন্দির জেষ্টা, েেুািাইতের ভেরুতদ্ধ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

মামো ইথম  লেোক  ৯ জকনুয়করী 

২০২১) 

শুাদেকারক (১ ৫ ) যষ িরণে পে গ্র ৌনপদিরে 

দবশ্চক্রে গ্রচষ্টাকারে িুোিাইরক (২ ৭ ) 

হারেনারে যরে পুদেরশ দিরয়রেন স্থানীয় 

গ্রোকজন।  পুদেশ  জানা  ায়, দকরশােীে 

সরে পারশে োরমে এক েরুরণে গ্রপ্ররমে 

সম্পকি আরে। দবষয়ঠট জানরে গ্রপরে 

দকরশােীে চাচারো গ্রবারনে স্বামী ফশ্চন্দ 

আাঁরটন। দেদন গে বহৃস্পদেবাে োরে 

শ্বশুেবাদে দগরয় শুাদেকারক ওই েরুরণে 

কারে গ্রপৌৌঁরে গ্রিওয়াে প্রস্তাব গ্রিন। 

দকরশােী োশ্চজ হরে বাদেে কাউরক না 

জাদনরয় দেদন শুাদেকারক সরে দনরয় 

েওনা হন। োরে ওই দকরশােী যষ িরণে 

দশকাে হয়। পরেে দিন সকারে 

দকরশােীরক গ্রিৌেেদিয়াে গ্র ৌনপদিে 

প্রযান ফটরকে কারে দনরয়  ান দেদন। 

দকরশােী দবষয়ঠট বুঝরে গ্রপরে দচৎকাে 

দিরে আশপারশে গ্রোকজন জরো হরয় 

ওই বুশ্চক্তরক আটক করে পুদেরশ গ্রিন।3 

15 9 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

8 Jan 21 Police 
Case 

Female Disability 
person 

12 
years 

30 years Raped Neighbor Rural মাগুরাে প্রভেেন্ধী ভশশুতক ের্ ষতণর 

অভিত াতগ মামো  ইথম  লেোক  ৯ 

জকনুয়করী ২০২১) 

মাগুোয় ১২ বেে বয়সী এক মানদসক 

প্রদেবন্ধ্ী দশশুরক যষ িরণে অদির ারগ 

মামো হরয়রে। িযক্তরিাগী দশশুে িাই 

বরেন, গেকাে দবরকরে বাদেে পারশ 

একঠট বাগারন পাো কুোরে  ায় ো াঁে 

গ্রবান। এমন সময় ঠটরটা গ্রমািা (৩০) 

নারমে এক  ুবক দশশুঠটরক যষ িণ করেন। 

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


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

ঘটনাঠট দশশুঠটে িাদি গ্রিরখ গ্রফরেন। পরে 

দবষয়ঠট স্থানীয় মুেশ্চিরিে জানারে ো াঁো 

এ দবষরয় গ্রকারনা িাদয়ত্ব দনরে অস্বীকৃদে 

জানান। পরে জরুদে গ্রসবা নম্বে ৯৯৯-এ 

গ্রফান করেন িযক্তরিাগী দশশুে িাই। খবে 

গ্রপরয় পুদেশ িযক্তরিাগী দশশু ও োে 

পদেবারেে সিসুরিে থানায় দনরয় মামো 

গ্রনয়। 

গেকাে শুক্রবাে দবরকরে সিে 

উপরজোে একঠট োরম এ ঘটনা ঘরট। 

আজ শদনবাে িুপুরে মাগুো সিে থানায় 

মামো করেরেন দশশুঠটে মা। 

16 9 Jan 21 
 
Juganthor 

29 Dec 21 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
availab
le 

27 years, 
16 years 
20 years 
25 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural জহামিাে েুন্দদ্ধপ্রভেেন্ধীতক গণের্ ষতণর 

অভিত াগ,আিক ৪  ই ুাকন্তর  ৯ 

জকনুয়করী ২০২১) 

কুদমিাে গ্রহামনায় এক বুশ্চদ্ধপ্রদেবন্ধ্ী 

মদহোরক গণযষ িরণে অদির াগ উরিরে। 

গে ২৯ দিরসম্বে োে অনুমান ২টায় 

উপরজোে শুক্রবাে গিীে োরে অদি ান 

চাদেরয় দিকঠটমরক উদ্ধােসহ চােজন 

আসাদমরক আটক করে পুদেশ। 

আটককৃেো হরো- গ্রমা. হাসান (২৭), গ্রমা. 

োরসে (২০), ইউসুফ প্রকাশ বািশা (২৫) 

ও গ্রসাহাগ দময়া (১৬)।  

শদনবাে দবকারে দিকঠটমরক িাক্তাদে 

পেীিাে জনু কুরমক হাসপাোরে এবং 

আসাদমরিে আিােরে গ্রপ্রেণ কো 

হরয়রে। 

https://www.jugantor.com/country-news/382307/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%AA
https://www.jugantor.com/country-news/382307/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%AA


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

দসদনয়ে সহকােী পুদেশ সুপাে ফজেুে 

কদেম  ুগান্তে প্রদেদনদযরক জানান, গে 

২৯ দিরসম্বে োরে আোিপুে ইউদনয়রনে 

চােকুদেয়া োরম এক বুশ্চদ্ধপ্রদেবন্ধ্ী 

মদহোরক গণযষ িণ কো হরয়রে। 

দিকঠটরমে এমন অদির ারগে 

পদেরপ্রদিরে অদি ান চাদেরয় ৪ জনরক 

আটক কো হরয়রে। দিকঠটমরক িাক্তাদে 

পেীিাে জনু কুরমক হাসপাোরে গ্রপ্রেণ 

কো হরয়রে। আসাদমরিে আিােরেে 

মাযুরম কাোগারে গ্রপ্রেণ কো হরয়রে। 

 

17 8 Jan 21 
 
Kaler 
Konth0 

5 Dec 21 Police 
Case 

Female Child 7 years 16 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural ভশশুতক ঘতর ভিতে জ ৌি ভি ষােি, 

ভকতশার জেপ্তার (কাতের কন্ঠ, ৮ 

জকনুয়করী ২০২১) 

গ্রনত্ররকাণাে বােহাট্টায় দশশু দন িােরনে 

অদির ারগ শুক্রবাে এক দকরশােরক 

আিােরে গ্রসাপিি করেরে পুদেশ। 

পাশ্ব িবেী বাদেে সাে বেে বয়রসে এক 

দশশুরক গ্র ৌন দন িােরনে অদির ারগ 

বহৃস্পদেবাে োরে োরক গ্রেপ্তাে কো 

হয়। এ ঘটনায় দশশুঠটে দপো বািী হরয় 

থানায় মামো িারয়ে করেরে। গ্রেপ্তাে 

দকরশাে(১৬) উপরজোে ব-ৃআন্ধ্াদিয়া 

োরমে আব্দেু োজ্জারকে গ্রেরে। 

 

িযক্তরিাগী দশশুে দপো বরেন, োো 

উিরয়ে বাদে পেস্পরেে পাশাপাদশ। 

মেেবাে সন্ধ্ুায় ওই দকরশাে দশশুঠটরক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/08/993343
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/08/993343
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ফুাঁ সদেরয় োে বসে ঘরে দনরয়  ায় এবং 

গ্র ৌন দন িােন করে। দন িােরন দশশুঠট 

মাোত্মকিারব আহে হয়। োরক 

গ্রনত্ররকাণা সিে আযুদনক হাসপাোরে 

দচদকৎসা গ্রিওয়া হরয়রে। 

 

বােহাট্টা থানাে িােপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওদস) 

দমজানুে েহমান বরেন, ঘটনা জানাে পে 

অদি ুক্ত দকরশােরক আটক কো হয়। 

শুক্রবাে োরক আিােরে গ্রপ্রেণ কো 

হরয়রে। 

18 8 Jan 21 
 
Samakal 

8 Jan 21 Police 
Case 

Male Disability 
person 

12 
years 

65 years Raped Neighbor Rural ভশশুতক েোৎকাতরর অভিত াতগ েৃদ্ধ 

আিক  ইম ,কো  ৮ জকনুয়করী ২০২১) 

পাবনাে চাটরমাহরে বাক প্রদেবন্ধ্ী 

দশশুরক বোৎকারেে অদির ারগ সেু 

নাোয়ণ সেকাে (৬৫) নারম এক বদৃ্ধরক 

আটক করেরে পুদেশ। 

পুদেশ ও স্থানীয়ো জানায়, সন্ধ্ুায় একই 

োরমে বাক প্রদেবন্ধ্ী (১২) এক দশশুরক 

ময়িারনে পুকুেপারে আমগারেে দনরচ 

বোৎকাে কেদেরেন সেু নাোয়ণ 

সেকাে। এ সময় এোকাবাসী োরক 

হারে-নারে আটক করে থানায় খবে 

গ্রিয়। পরে পুদেশ ঘটনাস্থে গ্রথরক সেু 

নাোয়ণ সেকােরক আটক ও দশশুঠটরক 

উদ্ধাে করে। 

এ দবষরয় সহকােী পুদেশ সুপাে 

(চাটরমাহে সারকিে) সজীব শাহেীন 

জানান, খবে গ্রপরয় দিকঠটম দশশুরক 

https://samakal.com/whole-country/article/210148966/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/210148966/%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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উদ্ধাে ও জদেে বুশ্চক্তরক আটক করে 

থানায় আনা হরয়রে। দিকঠটম দশশুে 

িাক্তাদে পেীিা কোরনাে পাশাপাদশ 

জবানবশ্চন্দ গ্রনওয়া হরব। এ ঘটনায় 

দশশুঠটে পদেবারেে পি গ্রথরক থানায় 

মামো িারয়রেে দবষয়ঠট প্রশ্চক্রয়াযীন 

েরয়রে। 

 

 

19 7 Jan 21 
 
 
Daily Star 
& 
Prothom 
Alo 

6 Jan 21 Police 

Case 

Female Student 17 

years 

18 years Raped 

 

& 

Murdere

d 

Neighbor Rura

l 
Fardin took her to hospital to 

deflect blame after rape: victim’s 

father in case statement(7 Jan 

Daily Star) 

A case was filed against Fardin 

Iftekhar Dihan in connection with 

the murder of a 17-year-old after 

rape, at a flat in Dhaka's Kalabagan 

area yesterday. 

In the case statement, the 

complainant alleged that Fardin 

tricked his daughter to go to his flat 

and raped her when his family 

members were not home. Due to 

rape, the victim bled profusely and 

was unconscious. Fardin then took 

her to hospital to deflect blame, the 

victim's father alleged. Police 

earlier said they learnt about the 

incident after Fardin drove the girl 

https://www.thedailystar.net/online/news/fardin-took-her-hospital-deflect-role-murder-victims-father-alleges-case-statement-2024369
https://www.thedailystar.net/online/news/fardin-took-her-hospital-deflect-role-murder-victims-father-alleges-case-statement-2024369
https://www.thedailystar.net/online/news/fardin-took-her-hospital-deflect-role-murder-victims-father-alleges-case-statement-2024369
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to Anwar Khan Modern Hospital 

yesterday afternoon. Doctors at the 

hospital said she was brought dead. 

Three friends of the youth, who 

went to the hospital, were also 

held. Victim's mother said her 

daughter went out yesterday 

morning, telling her that she was 

going to a friend's home to bring 

some worksheets provided by a 

coaching centre. Around 1:00pm, 

one of the youths called her over 

phone and told her that her 

daughter suddenly fell sick and that 

he was taking her to the hospital. 

The mother saw the body after 

arriving at the hospital. 

সু্কেছাত্রীতক ের্ ষতণর ির হেুাে 

একেিতক আসাভম কতর মামো(প্রথম 

আতো, ৭ জকনুয়করী ২০২১) 

20 7 Jan 21 
 
Manabzami
n 

30 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

22 years Raped Neighbor Rural িুটিোে সু্কেছাত্রী ের্ ষতণর অভিত াতগ 

আিক ১ ( কনিজব ন ৭ জকনুয়করী 

২০২১) 

োজশাহীে পুঠিয়া উপরজোয় িশম 

গ্রশ্রদণে এক দশিাথী (১৬) গ্রক যষ িরণে 

অদির ারগ গ্রসাহান আেী ওেরফ সুজন 

(২২) নারমে এক  ুবকরক গ্রেপ্তাে করেরে 

থানা পুদেশ। মামো সূরত্র জানা গ্রগরে, 

গে ৩০গ্রশ দিরসম্বে োে সারে ১০টায় 

প্রদেরবশী গ্রসাহান আেী ওেরফ সুজন 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-2
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-2
https://mzamin.com/article.php?mzamin=257565&cat=9
https://mzamin.com/article.php?mzamin=257565&cat=9
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(২২) বাদেে পারশে আম বাগারন োে 

সু্কেপেুয়া গ্রমরয়রক একা গ্রপরয় 

গ্রজােপূব িক যষ িণ করে। পরে ওই 

দকরশােীে দচৎকারে প্রদেরবশীো এদগরয় 

এরে সুজন পাদেরয়  ায়। পরে 

স্থানীয়িারব দবষয়ঠট মীমাংসাে গ্রচষ্টা 

চাদেরয় বুথ ি হরে গে গ্রসামবাে োরে 

দকরশােীে মা বািী হরয় থানায় মামো 

িারয়ে করেন। পুঠিয়া থানাে ইেরপক্টে 

(েিন্ত) খারেিুে েহমান জানান, গ্রসামবাে 

োরে বািীে এজাহাে েহণ করে একমাত্র 

আসাদম সুজনরক ওইদিন োরেই আটক 

কো হয়।  

21 7 Jan 21 
 
Samakal 

7 Jan 21 Police 
Case 

Male Student 10 
years 

Not 
vailable 

Murdered Neighbor Rural মাদ্রাসার মাতি ভমেে ছাতত্রর ক্ষেভেক্ষে 

োশ  ইম ,কো  ৭ জকনুয়করী ২০২১) 

নওগা াঁে মহারিবপুে উপরজোে কুঞ্জবন 

িারুে উেুম কওদম মাদ্রাসাে ফাকা মাি 

গ্রথরক োিী গ্রহারসন(১০) নারম এক 

োরত্রে িেদবিে োশ উদ্ধাে করেরে 

পুদেশ।  

বহৃস্পদেবাে িুপুরে ওই োরত্রে োশ 

উদ্ধাে করে ময়নােিরন্তে জনু নওগা াঁ 

সিে হাসপাোে মরগ ি পাঠিরয়রে পুদেশ। 

স্বজনরিে বোে দিরয় মহারিবপুে থানাে 

ওদস নজরুে ইসোম জরুয়ে বরেন, 

োিী বুযবাে োরে দনরজে বাদেরে িাে 

গ্রখরয় মাদ্রাসায়  ায়। সকারে ওই 

মাদ্রাসাে ফাাঁকা মারি োিীে োশ পরে 

থাকরে গ্রিরখ এোকাবাসী থানায় খবে 

গ্রিয়। োরশে দবদিন্ন স্থারন আঘারেে দচহ্ন 

https://samakal.com/whole-country/article/210148883/%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%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/210148883/%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%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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েরয়রে। োরক হেুাে পে োশ ওই স্থারন 

গ্রফরে  াওয়া হরয়রে বরে প্রাথদমকিারব 

যােণা কেরে পুদেশ। এ ঘটনায় থানায় 

মামো িারয়রেে প্রস্তয দে চেরে। 

 

22 7 Jan 20 
 
Samakal 

7 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 2 years 12 years Murdered Neighbor Rural োিতমাহতর ভশশুর হাতে ভশশ ু খুি 

 ইম ,কো ৭ জকনুয়কর ২০২১) 

মামারো িাইরয়ে হারে নশৃংসিারব খুন 

হরো খাদিজা খােযন নারমে িুই বেরেে 

এক দশশু। বহৃস্পদেবাে দবরকে ৫টা গ্রথরক 

সন্ধ্ুা সােটাে মরযু গ্রকারনা একসময় এই 

ঘটনা ঘরট। এ ঘটনায় জদেে মামারো 

িাই আহসান হাবীবরক (১২) আটক 

করেরে পুদেশ। 

স্থানীয়ো জানান, দশশু আহসান হাবীব 

মানদসক িােসামুহীন। মারঝ মরযুই 

োরমে দবদিন্নজনরক মােযে করে। 

দবরকরে দশশুঠটে মা খাবাে দকরন দিরে 

আহসান হাবীবরক িশ টাকা গ্রিন। পরে 

মামারো িাই আহসান দশশু খাদিজারক 

গ্রকারে দনরয় স্থানীয় একঠট গ্রিাকান গ্রথরক 

খাবাে দকরন গ্রিয়। োেপে গ্রথরক োরিে 

গ্রকারনা গ্রখা াঁজ দেে না। পরে গ্রখা াঁজাখুাঁশ্চজ 

কেরে দগরয় সন্ধ্ুা সারে সােটাে দিরক 

বাদেে অিরূে মৃে আব্দেু হাদমরিে গ্রেরে 

গ্রমা. আব্দিুাহে দনম িাণাযীন বাদেরে 

দশশুঠটে োশ পরে থাকরে গ্রিরখ থানায় 

খবে গ্রিয় স্থানীয় গ্রোকজন। পরে পুদেশ 

ঘটনাস্থে গ্রথরক দশশুঠটে োশ উদ্ধাে 

করে। পুদেশ জানান, প্রাথদমকিারব যােণা 

https://samakal.com/whole-country/article/210148893/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
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কো হরি, মাথায় আঘাে করে দশশুঠটরক 

হেুা কো হরয়রে। হেুায় জদেে দশশুঠটে 

মামারো িাই আহসান হাবীবরক আটক 

করেরে পুদেশ। 

23 7 Jan 21 
 
Dhaka 
Tribune 

7 Jan 21 News 
and 

reports 

Female Student 14 
years 

Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Rural Schoolgirl gang raped in Bhola, 

suspect detained (Dhaka Tribune, 

7 January 2021) 

Locals and relatives of the victim 

said the 10th grader was waiting in 

front of her school when Masud and 

his associate picked her up on their 

motorcycle. A 10th grader was 

allegedly gang-raped in Bhola’s 

Borhanuddin upazila on 

Wednesday. The victim, 14, is 

currently being treated at Bhola 

Sadar Hospital in critical condition. 

Although police have detained 

Masud, one of the suspects, no 

complaint has been filed yet. 

Masud, a resident of Tajumuddin 

upazila’s Chandpur union, is an 

acquaintance of the victim. He 

works at a shop in Tajumuddin 

market. The girl, who can barely 

speak after the assault, said Masud 

picked her up on his motorcycle 

from in front of her school in the 

pretext of dropping her home 

around noon. Dr Md Sayedur 

Rahman of the Sadar Hospital said 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/01/07/schoolgirl-gang-raped-in-bhola-suspect-detained
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/01/07/schoolgirl-gang-raped-in-bhola-suspect-detained
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they could not stop bleeding. “We’ll 

consult a gynecologist and decide 

on further action,” he said. 

The victim’s parents said they were 

searching for their daughter as she 

had not returned home and then 

police informed them that she was 

at a hospital. Borhanuddin Police 

Station’s Officer-in-Charge 

Mohammad Mazharul Amin said 

they are yet to receive any formal 

complaint. 

িকবি যপৌৌঁেে যেয়কর ,মক িেো বনেয় 

বােয় সু্কোেকত্রীে, ধর্ ষণ  ইম ,কো  ৬  

জকনুয়করী ২০২১) 

24 6 Jan 20 
 
Prothom 
Alo 

2 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 14 
years 

20 years Kidnaped Neighbor Rural বিেয়র থস্তকেি রকজজ নক হওয়কয় 

ব,েশকরীে, অপহরণ ইথম  লেোক  ৬ 

জকনুয়করী ২০২১) 

 োবকল যহোশসশনে (২০) সশে মুশেোশিোশন 

পবেচয় হশয়বেল নিম যশ্রবণে েোত্রীষ্টটে 

(১৪)। পবেচশয়ে সূত্র ধশে যপ্রম। ওই 

েোত্রীশক বিশয়ে প্রস্তোি যদন  োবকল। বকেু 

বিশয়ে প্রস্তোশি েোক্তজ হয়বন ওই েোত্রী। এশত 

বক্ষপ্ত হশয়  োবকল ও তো াঁে সহশযোেী 

ইব্রোবহম য খ (৪৫) ওই েোত্রীশক অপহেণ 

কশেশেন িশল অবিশযোে পোওয়ো যেশে। 

মোমলোে এজোহোশে িলো হয়, যমশয় নিম 

যশ্রবণে েোত্রী।  োবকল যহোশসশনে সশে 

তো াঁে যমশয়ে মুশেোশিোশন পবেচয় হয়। 

https://samakal.com/whole-country/article/210148773/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%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%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
https://samakal.com/whole-country/article/210148773/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%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%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%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
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এেপে তো াঁশদে মশধয যপ্রশমে সম্পকয েশি 

ওশে। একপয যোশয়  োবকল তো াঁে যমশয়শক 

বিশয়ে প্রস্তোি যদন। বকেু তো াঁে যমশয় যস 

প্রস্তোশি েোক্তজ হয়বন। েত  বনিোে বিশকল 

চোেটোে বদশক তো াঁে যমশয় বিদযোলয় যথশক 

নতুন িই বনশয় িোবি বিেবেল। এ সময় 

বিদযোলশয়ে সোমশন পোকো সিশকে ওপে 

যথশক  োবকল যহোশসন ও ইব্রোবহম য খ 

তো াঁে যমশয়শক অপহেণ কশে 

যমোটেসোইশকশল যশ োে  হশেে বদশক 

চশল যোন। যমশয়ে বচৎকোশে আ পোশ ে 

যলোকজন যসখোশন উপবিত হন। বকেু 

তো াঁেো যমশয়শক েক্ষো কেশত পোশেনবন। 

 ো যো থোনোে িোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওবস) 

িদরুল আলম খোন জোনোন, মোমলো কেোে 

পে দুপুশে অবিযোন চোবলশয় কুষ্টিয়োে ইবি 

থোনোে িেইপোিো েোম যথশক অপহৃত 

েোত্রীশক উেোে কেো হশয়শে। দুই আসোবম 

 োবকল যহোশসন ও ইব্রোবহম য খশক 

যেপ্তোে কেো হশয়শে।  

25 6 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

5 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 11 
years 

32 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural শীত্িস্ত্র যেওয়কর ,মক িেো বশশুে, 

ধর্ ষণেেষ্টকর অবিে কা ইথম  লেোক  ৬ 

জকনুয়করী ২০২১) 

সোতক্ষীেোয়  ীতিস্ত্র যদওয়োে কথো িশল 

এক ব  ুশক (১১) ধষ যণশচিোে অবিশযোে 

পোওয়ো যেশে। েতকোল মেলিোে সন্ধ্যো 

সোশি েয়টোে বদশক সোতক্ষীেো যমবিশকল 

কশলজ হোসপোতোল িিশন এ ঘটনো ঘশট।  

যো াঁে বিরুশে অবিশযোে, তো াঁে নোম বমনু্ট 

যহোশসন ওেশি নকু্ক (৩২)। বতবন সোতক্ষীেো 

িো াঁকোল যুিলীশেে আঞ্চবলক কবমষ্টটে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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সোশিক সিোপবত। তো াঁে িোবি সোতক্ষীেো 

সদে উপশজলোে ইসলোমপুে েোশম। 

যমশয়ষ্টটে মোশয়ে িোষয, তো াঁে যমশয় চতুথ য 

যশ্রবণশত পশি। যমশয়শক  ীতিস্ত্র যদওয়োে 

কথো িশল বমনু্ট সোতক্ষীেো যমবিশকল 

কশলজ হোসপোতোশলে পো াঁচতলোয় বনশয় 

ধষ যশণে যচিো কশেন। এ সময় যমশয়ে 

বচৎকোশে যলোকজন এশস পিশল বমনু্ট 

পোবলশয় যোন। এ ঘটনোয় বতবন িোদী হশয় 

বমনু্টে বিরুশে ধষ যণশচিোে মোমলো 

কশেশেন। সোতক্ষীেো সদে থোনোে 

িোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওবস) িশলন, 

যেপ্তোশেে যচিো অিযোহত আশে। 

26 6 Jan 21 2 Jan 21 Police 
Case 

Female Howker 12 
years 

16 years 
19 years 

Gang 
Raped 

Neighbor  Rural ধর্ ষেণর বশ,কর াুো বিেেত্ক 

ব,েশকরী ইথম  লেোক  ৬ জকনুয়করী 

২০২১) 

েোজধোনীে বমেপুে এলোকোয় েোস্তোয় িুল 

বিক্তি কেত বকশ োেীষ্টট (১২)। মো েয় মোস 

আশেই তোশক যেশি চশল যেশেন। িুল 

বিক্তি কশেই িোসমোন জীিন চশল তোে। ২ 

জোনুয়োবে সন্ধ্যোয় বমেপুে-১–এে 

যেোলচত্বে এলোকোয় ধষ যশণে ব কোে 

হশয়শে যস।  অবিশযোে উশেশে িোসমোন 

এক বকশ োে (১৬) ও সুমন (১৯) নোশমে 

এক তরুশণে বিরুশে। মেলিোে তোশদে 

দুজনশক আটক কশেশে বমেপুে মশিল 

থোনোে পুবল । বমেপুে মশিল থোনোে 

পবেদ যক আিোরুজ্জোমোন িশলন, ২ 

জোনুয়োবে সন্ধ্যো সোশি ৬টোে বদশক 

বমেপুে-১–এে যেোলচত্বে এলোকোয় 

য োশপে মশধয পথব  ুষ্টট দলিে ধষ যশণে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%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%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%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%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
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ব কোে হয়। ব  ুষ্টট অশচতন অিিোয় 

েোস্তোয় পশিবেল। িোনীয় যলোকজন ৯৯৯–

এ যিোন কশে ঘটনোষ্টট পুবল শক জোনোয়। 

পশে পুবল  তোশক উেোে কশে ঢোকো 

যমবিশকল কশলজ হোসপোতোশলে ওয়োন–

স্টপ িোইবসস যসন্টোশে (ওবসবস) িবতয 

কশে। পুবল  কম যকতযো আিোরুজ্জোমোন 

িশলন, অশনক যখোজোখুাঁক্তজে পেও 

ব  ুষ্টটে মো–িোিোে যখো াঁজ পোওয়ো যোয়বন। 

ব  ুষ্টটে বনেোপত্তোে কথো বচেো কশে 

বকশ োেী উন্নয়ন যকশে পোেোশনো হশয়শে। 

পুবল  এ ঘটনোয় জবিত দুজনশক যেপ্তোে 

কশেশে।  

27 6 Jan 21 
 
Samakal 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student 13 
years 

28 years Raped Neighbor  Rural মকেোুযকপেুর বিেয়র থবত্শু্রবত্েত্ র্ষ্ট 

যশ্রবণর েকত্রীে, ধর্ ষেণর 

অবিে কা ইম ,কো  ৬  জকনুয়করী 

২০২১) 

বিশয়ে প্রবতশু্রবতশত ষি যশ্রবণে েোত্রীশক 

ধষ যশণে অবিশযোে উশেশে স্বপন বময়ো 

(২৮) নোশম এক যুিশকে বিরুশে।  জোনো 

যোয়, িুিশিোেী েোত্রীে িোিো-মো িোবিে 

িোইশে কোজ কেোে সুশযোশে ওই েোত্রীশক 

একো যপশয় তোে সশে যপ্রশমে সম্পকয 

েশি যতোশলন স্বপন বময়ো। এেপে প্রোয় 

এক মোশস আশে েোত্রীশক বিশয়ে কথো িশল 

স্টোশম্প স্বোক্ষে যনওয়োসহ দুই কবপ 

পোসশপোটয সোইশজে েবি যনয় স্বপন বময়ো। 

এে পেবদন যস ওই েোত্রীশক জোনোয়- 

যতোমোে আে আমোে বিশয় হশয় যেশে। 

এখন যথশক আমেো স্বোমী-স্ত্রী। এেপে 

প্রোয়ই সুশযোে িুশ  ওই েোত্রীশক ধষ যণ কশে 

https://samakal.com/whole-country/article/210148694/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B7%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/210148694/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B7%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/210148694/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B7%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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যস। যসোমিোে েোশত স্বপন বময়ো আিোশেো 

ওই যমশয়ে ঘশে আসশল তোশক আটশকে 

যচিো কশে যমশয়ষ্টটে পবেিোে। বকেু যস 

যদৌৌঁশি পোবলশয় যোয়। মেলিোে এ বনশয় 

িোনীয়িোশি সোবল  বিেশক আশপোস-

েিোে যচিো কশে িযোথ য হয় েোশমে 

মোতোব্বেেো। পশে যমশয়ষ্টটে িোিো পুবলশ ে 

আশ্রয় যনন।সোদুলযোপুে থোনোে অবিসোে 

ইনচোজয (ওবস) মোসুদ েোনো জোনোন, এই 

ঘটনোয় যমশয়ষ্টটে িোিো িোদী হশয় মেলিোে 

স্বপন বময়োে বিরুশে ধষ যশণে মোমলো 

কশেশেন।  

28 6 Jan 21 
 
 
Samakal 

2 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenager 13 
years 

40 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural িকণ্ডকবরয়কয় ব,েশকরীে, ধর্ ষেণর যেষ্টকয় 

 ক োক ইম ,কো  ৬  জকনুয়করী ২০২১) 

বপশেোজপুশেে িোণ্ডোবেয়ো উপশজলোে 

কোনুয়ো মহল্লোয় এক বকশ োেীশক (১৩) 

ধষ যশণে যচিোে অবিশযোে উশেশে  োহীন 

যমোল্লো (৪০) নোশম এক িযক্তিে বিরুশে।  

পুবল  জোনোয়, েত  বনিোে েিীে েোশত 

লম্পট  োহীন যকৌ শল ঘশে ঢুশক ঘুমে 

অিিোয় হত দবেদ্র ওই যমশয়ষ্টটশক ধষ যশণে 

যচিো চোলোয়। এসময় যমশয়ষ্টটে বচৎকোশে 

পবেিোশেে অনযোনয সদসযেো ঘুম যথশক 

যজশে উেশল  োহীন যমোল্লো পোবলশয় যোয়। 

িোণ্ডোবেয়ো থোনোে অবিসোে ইনচোজয (ওবস) 

এস.এম মোকসুদুে েহমোন জোনোন, এ 

িযোপোশে মেলিোে েোশত যমশয়ষ্টটে িোিো 

থোনোয় নোেী ও ব  ু বনয যোতন দমন আইশন 

একষ্টট মোমলো দোশয়ে কশেশেন। 

https://samakal.com/whole-country/article/210148696/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/210148696/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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আসোবমশক যেিতোশেে জনয অবিযোন 

অিযোহত েশয়শে। 

 

29 5 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Male Student 13 
years 

34 years Raped Teacher Rural েকত্রে, ধর্ ষেণর অবিে কা,  কদ্রকমকর 

বশক্ষ, যেপ্তকর ইথম  লেোক  ৫ 

জকনুয়করী ২০২১) 

যশ োশেে ক্ত কেেোেো উপশজলোয় এক 

মোদ্রোসোেোত্রশক (১৩) ধষ যশণে অবিশযোে 

উশেশে। এ ঘটনোয় ওই েোশত্রে িোিো 

মোদ্রোসোে ব ক্ষক ইয়োকুি আলীশক (৩৪) 

আসোবম কশে আজ মেলিোে থোনোয় 

মোমলো কশেশেন। পুবল  ওই মোদ্রোসোে 

ব ক্ষকশক যেপ্তোে কশেশে।  এজোহোশে 

িোদী উশল্লখ কশেশেন, েত িহৃস্পবতিোে 

(৩১ বিশসম্বে) যস কোউশক বকেু নো িশল 

মোদ্রোসো যথশক িোবি চশল আশস। পেবদন 

 ুিিোে তোশক মোদ্রোসোয় পোেোশল যস 

মোদ্রোসোয় নো বেশয় আিোেও িোবি বিশে 

আশস। মোদ্রোসোয় নো যোওয়োে কোেণ 

জোনশত চোইশল যস জোনোয়, হুজেু তোে 

সশে ‘খোেোপ কোজ’ কশেন। মোমলোয় 

উশল্লখ কেো হশয়শে, েত ১৫ অশটোিে 

যথশক ২৫ বিশসম্বশেে মশধয বিবিন্ন 

সমশয় মোদ্রোসোে ব ক্ষক ইয়োকুি আলী 

মোদ্রোসোয় তো াঁে  য়নকশক্ষ ওই ব  ুশক 

যিশক বনশয় একোবধকিোে ধষ যণ কশেন। এ 

ঘটনো কোউশক নো িলোে জনয ওই ব  ুশক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

িয়িীবত যদখোন ও হুমবক যদন বতবন। 

একষ্টট সূত্র জোনোয়, েতকোল যসোমিোে 

সন্ধ্যোয় ঘটনোষ্টট জোনোজোবন হয়। এেপে 

িোনীয় যলোকজন ব ক্ষক ইয়োকুি 

আলীশক আটশক যেশখ িো াঁকিো পুবল  

তদেশকশে খিে যদন। পশে পুবল  এশস 

ইয়োকুি আলীশক যেপ্তোে কশে থোনোয় 

বনশয় যোয়। 

30 5 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 
 

4  jan 21 Police 
Case 

Male Child 7 
months 

Not 
available 

Murdered Father Urba
n 

মকত্  কেমর যেেো খুন, িকিক 

যেপ্তকর ইথম  লেোক  ৫ জকনুয়করী 

২০২১) 

েোজধোনীে দবক্ষণখোশন সোত মোশসে 

ব  ুসেোনশক হতযোে অবিশযোশে এক 

িযক্তিশক যেপ্তোে কশেশে পুবল । যেপ্তোে 

িযক্তিে নোম েবিকুল ইসলোম। দবক্ষণখোন 

থোনোে পবেদ যক আিতোি উিীন প্রথম 

আশলোশক িশলন, েোবহমো সুলতোনো ও 

েবিকুল ইসলোম িেে পো াঁশচক আশে 

িোশলোশিশস বিশয় কশেন। সম্প্রবত বতবন 

মোদকোসি হশয় পশিন। সংসোে চোলোশত 

পোেবেশলন নো। িোিো যমটোশত নো যপশে 

এক িোসো যেশি পশে িুিুে িোসোয় ওশেন।  

পুবল  জোনোয়, যসোমিোে দুপুশেে বদশক 

স্বোমী–স্ত্রীে মশধয  েিো লোশে। এে 

একপয যোশয় েবিক যেশল আিদুল কোশদে 

ক্তজলোনীে মোথো যমশ শত েুশক হতযো কশেন 

িশল তোেো যজশনশে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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31 5 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

4 Jan 20 Police 
Case 

Male Student 15 
years 

25 years 
& 
30 years 

Murdered Neighbor Rural াকেের ডকো ,কটকর ‘অপরকেধ’ 

সু্কোেকত্রে, বপটটেয় হত্যক ইথম  

লেোক  ৫ জকনয়ুকরী ২০২১) 

জোমোলপুশেে ইসলোমপুে উপশজলোে 

বিবেেচে পয়ক্তস্ত েোশম েোশেে িোল 

কোটোে অপেোশধ যমো. রুশিল বময়ো (১৫) 

নোশমে এক সু্কলেোত্রশক বপষ্টটশয় হতযোে 

অবিশযোে পোওয়ো যেশে।  পুবল  

এমদোদুল হক (২৫) ও যমো. িোিু (২০) 

নোশমে দুজনশক যেপ্তোে কশেশে। পুবল  

সূশত্র জোনো যেশে, েতকোল সন্ধ্যোে বদশক 

রুশিল িনু্ধ্শদে বনশয় যমো. নূে ইসলোশমে 

িোবিে পোশ  িযোিবমন্টন যখলশত যোয়। 

পোশ  একষ্টট েোে বেল। যসই েোশেে 

একষ্টট িোল যকশট যদয় রুশিল। িোল 

কোটোে জনয তোশক যিধিক যপটোশনো হয়। 

পশে িোনীয় যলোকজন তোশক উেোে কশে 

প্রথশম জোমোলপুে যজনোশেল হোসপোতোশল 

এিং পশে উন্নত বচবকৎসোে জনয 

ময়মনবসংহ যমবিশকল কশলজ 

হোসপোতোশল িবতয কশেন। বচবকৎসোধীন 

অিিোয় েতকোল েিীে েোশত যস মোেো 

যোয়।  

 

32 5  Jan 21 
 
Samakal 

3 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 6 years 15 years Raped Neighbor Rural বশশু ধর্ ষেণর অবিে কো ব,েশকর যেপ্তকর 

 ইম ,কো  ৫ জকনুয়করী ২০২১) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%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%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%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%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
https://samakal.com/whole-country/article/210148616/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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টোেোইশলে মধুপুশে েয় িেে িয়সী এক 

ব  ুশক ধষ যশণে অবিশযোশে দোশয়ে কেো 

মোমলোয় এক বকশ োে েোবকি যহোশসন 

(১৫)যক যেপ্তোে কশেশে পুবল ।  ব  ুষ্টটে 

চোচো জোনোন, যেোিিোে বিশকশল েোবকি 

তোে িোবতক্তজশক িোজোশে যোওয়োে যলোি 

যদবখশয় িোবিে পোশ ে মৎসয খোমোশেে 

পবেতযি এক ঘশে ধষ যণ কশে। বিষয়ষ্টট 

কোউশক িলশল ব  ুষ্টটশক প্রোণনোশ ে 

হুমবকও যদয়। সন্ধ্যোয় ব  ুষ্টট অসুি হশয় 

পিশল বিষয়ষ্টট জোনোজোবন হয়। পশে 

ঘটনোষ্টট েোবকশিে পবেিোেশক জোনোশনো 

হশল তোেো বিষয়ষ্টট ধোমোচোপোে যদওয়োে 

জনয টোকোে বিবনমশয় আশপোশষে যচিো 

কশে । পো োপোব  এলোকোে 

প্রিোি োলীশদে বদশয় নোনো ধেশনে 

হুমবকও বদশত থোশক।   

মধুপুে থোনোে িোেপ্রোপ্ত কম যকতযো(ওবস) 

তোবেক কোমোল ঘটনোে সতযতো বনক্তিত 

কশে জোনোন, বনয যোবতত ব  ুষ্টটে মো 

মোমলো দোশয়শেে পে অবিযুি ওই 

বকশ োেশক যেপ্তোে কেো হশয়শে।  

33 5 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

1 Jan 21 Police 
Case 

Male Student 14 
years 

Not 
available 

Murdered Neighbor Rural ধকরকেোক অস্ত্র বেেয় লঘকত্, বত্ন বেন পর 

ব,েশকেরর োকশ উেকর ইথম  লেোক  ৫ 

জকনুয়করী ২০২১) 

েোজিোিীে িোবলয়োকোক্তন্দ উপশজলোে 

জেল ইউবনয়শনে যঢোলজোবন েোশম 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%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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একষ্টট য োপ োি যথশক বনশখো াঁজ 

বকশ োশেে লো  উেোে কেো হশয়শে। বনহত 

বকশ োশেে নোম ওমে আলী য খ (১৪)। যস 

যঢোলজোবন েোশম েোশমে অশহদ আলী 

য শখে যেশল। িোনীয় িোবসন্দো আইয়ুি 

আলী িশলন, বকশ োে ওমে আলী 

পিোশলখো কেত নো। িোিোে সশে মোশে 

কোজ কেত। েত  ুিিোে যথশক যস 

বনশখো াঁজ বেল। ওই বদন েোশত যস 

যঢোলজোবন িোজোে স-বমশলে সোমশন 

িযোিবমন্টন যখলো যদশখশে। এেপে তোশক 

আে যকোথোয়ও খুাঁশজ পোওয়ো যোয়বন। 

ওমেশক বিবিন্ন িোশন যখো াঁজোখুাঁক্তজ কেো 

হয়। পশে েতকোল তো াঁে িোিো থোনোয় ক্তজবি 

কশেন। আজ যসোমিোে বিশকশল একষ্টট 

যেোট য োশপে আিোশল তোে লো  যদখশত 

পোন িোনীয় িযক্তিেো। লোশ ে মোথোে 

যপেশনে বদশক আঘোশতে বচহ্ন েশয়শে। এ 

সময় তোে েোশয় লোল জোমো ও পেশন লুবে 

বেল। খিে যপশয় পুবল  ঘটনোিশল বেশয় 

লো  উেোে কশে। িোবলয়োকোক্তন্দ থোনোে 

িোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওবস) যমো. 

তোবেকুজ্জোমোন িশলন, ওমেশক ধোেোশলো 

অস্ত্র বদশয় আঘোত কেো হশয়শে।  

34 4 Jan 21 
 
Samakal 
 

1 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 7 years Not 
available 

Raped Cousin  Urba
n 

খকোকর িকমকয় যিিকেত্ বােয় যিকনে, 

ধর্ ষণ,  ুি, যেপ্তকর  ইম ,কো  ৪ 

জকনুয়করী ২০২১) 

চট্টেোশম সোত িেশেে ব  ুশক ধষ যশণে 

অবিশযোশে এক যুিকশক যেপ্তোে কশেশে 

পুবল । ওই যুিক সম্পশকয ব  ুষ্টটে 

খোলোশতো িোই। িোসোয় একো যপশয় 

https://samakal.com/whole-country/article/210148528/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210148528/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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Category  Gender Occupation Age of 
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by 
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ব  ুষ্টটশক ধষ যণ কশেশেন িশল অবিশযোে 

কশেশেন ব  ুষ্টটে মো-িোিো। যকোশতোয়োলী 

থোনোে ওবস যমোহোম্মদ মহসীন জোনোন, 

রূপন েত  ুিিোে নেশেে িলুয়োে বদঘী 

এলোকোয় তোে খোলোে িোসোয় যিিোশত যোন। 

তোে খোলো-খোলু দুইজনই চোকবেজীিী। 

দুপুশে কম যিল যথশক খোলু িোসোয় বিেশল 

তোে খোলো কম যিশল যোয়। যমশয়ষ্টট তখন 

তোে খোলোশতো িোইশয়ে সশে ষ্টটবি 

যদখবেল। তোশদে িোসোয় যেশখ যমশয়ষ্টটে 

িোিো িোজোশে যোয়। এসময় িোসোয় একো 

যপশয় ব  ুষ্টটশক ধষ যণ কশেন রূপন। 

সন্ধ্যোয় খোলো-খোলু িোসোয় বিেশল দ্রতু 

সটশক পশিন বতবন। ব  ুষ্টটে মো যমশয়ে 

েিক্ষেশণে বিষয়ষ্টট যটে যপশয় ক্তজশেস 

কেশল তখন ধষ যশণে ঘটনো জোনোয়। 

ঘটনোে পে রূপন আত্মশেোপন কশেন। 

পশে যেোিিোে েোশত পুবল  অবিযোন 

চোবলশয় নেশেে যষোল হে দুই নম্বে যেইট 

এলোকো যথশক তোশক যেপ্তোে কশে। 

 

35 4 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

18 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 1 years 35 years Kidnaped 
& 
Raped 

Neighbor Rural লটে, যরেখ বশশুে, ধর্ ষেণর 

অবিে কা ইথম  লেোক  ৪ জকনুয়করী 

২০২১) 

যিনীশত ১৪ বদন আশে অপহেশণে 

ব কোে ১১ িেশেে এক কনযোব  ুশক 

উেোে কশেশে পুবল । ধষ যণ ও 

অপহেশণে সশে জবিত থোকোে 

অবিশযোশে পুবল  যমো. েোবকি যহোশসন 

(৩৫) নোশমে একজনশক যেপ্তোে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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কশেশে। আদোলশত যদওয়ো জিোনিক্তন্দশত 

ব  ুষ্টট িশল, ১৮ বিশসম্বে েোশত 

যচতনোনো ক বদশয় অশচতন কশে বতন 

যুিক তোশক েোবিশত তুশল বনশয় যোন। 

বতনজশনে অপহেণকোেী দশলে মশধয যস 

দুজশনে নোম িলশত যপশেশে। তো াঁশদে 

একজন ওই ব  ুে প্রবতশি ী যমো. েোবকি 

যহোশসন ও অপেজশনে নোম মোমুন। 

মোমুনই তোশক েোবিশত তুশল বনশয় যোন 

িশল ব  ুষ্টট জোনোয়। অপহেশণে পে 

প্রথশম তোশক ঢোকোে কমলোপুে এলোকোয় 

বনশয় যোওয়ো হয়। ঢোকোয় বতন বদন েোখোে 

পে ব  ুষ্টটশক চট্টেোশম বনশয় যোন 

অপহেণকোেীেো। এেপে চট্টেোশমে 

বনউমোশকযট এলোকোে একষ্টট িোসোয় 

আটশক যেশখ েোবকি তোশক ধষ যণ কশেন। 

যিনী মশিল থোনোে িোেপ্রোপ্ত কম যকতযো 

 (ওবস) যমো. আলমেীে যহোশসন িশলন, 

িহৃস্পবতিোে যেপ্তোে েোবকশিে যিোন 

যথশক ওই ব  ু তোে িোিোে কোশে যিোন 

কশে। এ সময় েোবকি যিোন যিশল িোইশে 

বেশয়বেশলন। ওই যিোনকশলে সূত্র ধশেই 

েোবকিশক যেপ্তোে কেো হয়। 

36 4 Jan 21 
 
Samakal 

3 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 11 
years 

25 years Raped Neighbor Rural পকওনক টক,ক যারত্ যেওয়কর ,মক িেো 

ব,েশকরীে, ধর্ ষণ,  ুি, লট, 

 ইম ,কো  ৪ জকনুয়করী ২০২১) 

িবেদপুশেে িোেোয় এক বকশ োেীশক (১১) 

পোওনো টোকো যিেত যদওয়োে কথো িশল 

যিশক বনশয় ধষ যশণে অবিশযোে পোওয়ো 

যেশে। এ ঘটনোয় আলমেীে িবকে 

ওেশি িোিু (২৫) নোশমে এক যুিকশক 

https://samakal.com/whole-country/article/210148504/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/210148504/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95


Sl. Date of 

News paper 

Date of 
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Age of 
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Nature of 
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Allegation 

by 
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আটক কশেশে পুবল ।  পুবল  সূশত্র জোনো 

যোয়, িোিুে মোশয়ে কোে যথশক টোকো 

যপশতন িুিশিোেী বকশ োেীে মো। 

যেোিিোে সন্ধ্যোয় পোওনো টোকো যিেত 

আনশত তোে মো যিশকশে িশল জোনোয় 

িোিু। পশে িুিশিোেীে মো যমশয়শক টোকো 

আনশত পোেোয়। পবথমশধয কলো িোেোশন 

বনশয় বেশয় বকশ োেীষ্টটশক ধষ যণ কশে িোিু। 

পশে যসখোন যথশক বকশ োেীষ্টটশক উেোে 

কশে পবেিোশেে সদসযেো। এ ঘটনোয় 

যসোমিোে সকোশল িুিিুেী ওই বকশ োেীে 

মো িোদী হশয় িোেো থোনোয় ওই যুিশকে 

বিরুশে অবিশযোে দোশয়ে কশেশেন।  

ঘটনোে সতযতো বনক্তিত কশে িোেো থোনোে 

ওবস বসয়দ লুৎিে েহমোন জোনোন, এ 

ঘটনোয় অবিযুি যুিকশক আটক কশে 

থোনোয় আনো হশয়শে।  পেিতীশত ঘটনোে 

তদে সোশপশক্ষ আইনত িযিিো েহণ কেো 

হশি। 

37 4 Jan 21 
 
Samakal 

3 Jan 20 Police 
Case 

Female Child 4 years 65 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural ৪ িেেরর বশশুে, য ৌন বনপীিেনর 

ঘটনকয় িৃে যেপ্তকর  ইম ,কো  ৪ 

জকনুয়করী ২০২১) 

যিনীে দোেনিূঞোয় চোে িেশেে এক 

ব  ুশক যযৌন বনপীিশনে ঘটনোয় আিদুল 

হোবলম (৬৫) নোশমে এক িেৃশক যেপ্তোে 

কশেশে পুবল ।  

পুবল  ও িূিশিোেী সূশত্র জোনো যোয়, 

ঘটনোে বদন েোশত ইয়োেপুে েোশমে যমোল্লো 

িোবি সংলগ্ন আশনোয়োে যহোশসশনে 

িসতঘশেে যেইশটে সোমশন আিদুল 

হোবলম িুিশিোেী ব  ুষ্টটশক একো যপশয় 

https://samakal.com/whole-country/article/210148499/%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210148499/%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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তোে  েীশেে স্প যকোতে িোশন আঘোত 

কশে। এসময় ব  ুষ্টটে বচৎকোশে িোনীয়েো 

এবেশয় এশল হোবলম পোবলশয় যোন। পশে 

পুবল  যেোপন সংিোশদে বিবত্তশত খিে 

যপশয় তোশক যেপ্তোে কশে থোনোয় বনশয় 

আশস। যসোমিোে সকোশল বিকষ্টটশমে মো 

িোদী হশয় থোনোয় নোেী ও ব  ু বনয যোতন 

দমন আইশন িেৃশক আসোবম কশে মোমলো 

দোশয়ে কশেন। 

দোেনিুঞো থোনোে অবিসোে ইনচোজয 

 (ওবস) যমো. ইমবতয়োজ আহশমদ ঘটনোে 

সতযতো বনক্তিত কশে িশলন, আসোবমশক 

আদোলশত পোেোনো হশয়শে এিং 

বিকষ্টটমশক জিোনিক্তন্দ যদয়োে জনয 

আদোলশত যনওয়ো হশয়শে। 

 

38 4 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

31 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 3 years 13 years Kidnaped 
& 
Murdered 

Neighbor Rural ভিক্ষা করাতে অিহরণ, জকাঁ তে জিোে 

হেুা  ই,কেোর ,  ৪ জকনুয়করী ২০২১) 

দিিায় গ্রবদশ আরয়ে গ্রোরি সারে দেন 

বেরেে দশশু গ্রোহানরক গে বহৃস্পদেবাে 

সকারেে দিরক অপহেণ কো হয়। এেপে 

োরক দনরয়  াওয়া হয় সিে হাসপাোে 

চত্বরে। েরব দকেয িণ পেই িুরযে দশশুঠট 

কান্না জরুে গ্রিয়। এ অবস্থায় 

হাসপাোরেে গ্রপেরন গ্রখাো গ্রসপঠটক 

টুাংরকে গ্রিেে দশশুঠটরক গ্রফরে গ্রিওয়া 

হয়। এই হেুাে অদির াগ উগ্রিরে ১৩ 

বেরেে এক দকরশারেে দবরুরদ্ধ। গে 

শদনবাে দিবাগে োে সারে ১২টাে দিরক 

চা াঁপাইনবাবগঞ্জ সিে উপরজোে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/04/991928
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/04/991928
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আোমবাগ এোকাে দনজ বাদে গ্রথরক 

অদি ুক্ত দকরশােরক আটক করেরে 

পুদেশ। গ্রস স্বীকাে করেরে, দিিায় োে 

গ্রেমন গ্রোজগাে না হওয়ায় ঠটদিরে 

অপহেণ ও দিিাে কাদহদন গ্রিরখ গ্রস 

পারশে মসশ্চজিপাোে দনম িাণ শ্রদমক 

সুজন আেীে গ্রেরে গ্রোহানরক যরে দনরয় 

দগরয়দেে। চা াঁপাইনবাবগরঞ্জে অদেদেক্ত 

পুদেশ সুপাে মাহবুব আেম খান গেকাে 

জানান, দনরখা াঁরজে পে গ্রোহারনে মা সিে 

থানায় অদির াগ কেরে পুদেশ 

দসদসঠটদিে ফুরটরজে সূত্র যরে শদনবাে 

োে সারে ৮টাে দিরক দশশুঠটে মেরিহ 

হাসপাোরেে গ্রখাো গ্রসপঠটক টুাংক 

গ্রথরক উদ্ধাে করে।  

39 3 Jan 21 
 
Samakal 

29 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

19 years, 
28 years, 
24 years 

Kidnaped Neighbor Rural িাুিকয় সু্কোেকত্রী অপহরেণর 

অবিে কো েকর  ুি, যেপ্তকর  ইম ,কো  

৩ জকনুয়করী ২০২১) 

িেুিোয় অিম যশ্রবণে েোত্রীশক 

অপহেশণে অবিশযোশে অশটোবেক ো 

চোলকসহ চোে যুিকশক যেপ্তোে কশেশে 

পুবল ।  বনিোে েোত ১২টোে বদশক 

েংপুশেে পীেেঞ্জ এলোকো যথশক তোশদে 

যেপ্তোে এিং ওই েোত্রীশক উেোে কেো হয়।  

অবিযুিেো হশলো- িেুিো সদশেে 

যতবলহোেো িোলুপোিোে আিদুল কোশদশেে 

যেশল ক্তজসোন ইসলোম সোেে (১৯), একই 

এলোকোে খোজো বময়োে দুই যেশল মুিোে 

যহোশসন (২৮) ও মুসো বময়ো (২৪) এিং 

আশ োশকোলো পূি যপোিোে মৃত আিদুল 

https://samakal.com/whole-country/article/210148441/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%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%A7%80-%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%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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/210148441/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%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%A7%80-%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%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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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জব্বোশেে যেশল অশটোবেক ো চোলক 

নুরুন্নিী (২৫)। 

িেুিো সদে থোনোে ওবস হুমোয়ুন কবিে 

জোনোন, ১৩ িেশেে ওই েোত্রীশক েত ২৯ 

বিশসম্বে অপহেণ কেো হয়। এ ঘটনোয় 

যমশয়ষ্টটে িোিো  বনিোে মোমলো কশেন। 

এজোহোশে উশল্লখ কেো হয়, তোে যমশয়শক 

দীঘ যবদন ধশে উত্তযি কশে আসবেল 

ক্তজসোন। ঘটনোে বদন সন্ধ্যোয় তোে যমশয়শক 

িোবিে পো  যথশক ক্তজসোন দুই সহশযোেী 

মুিোে ও মুসোে সহোয়তোয় অপহেণ কশে 

নুরুন্নিীে অশটোবেক োয় তুশল বনশয় যোয়। 

 

40 4 Jan 21 
 
Daily Star 

17 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 10 
years 

23 years Raped Neighbor Rural Youth lands in jail for raping 

minor girl in Gaibandha (Daily 

Star, 4 January 2021) 

A Gaibandha court yesterday sent a 

young man to jail in connection 

with a case for raping a 10-year-old 

girl in Gaibandha's Sadullapur 

upazila in December last year. The 

accused, Mizanur Rahman, 23, is a 

resident of Shrirampur village in the 

upazila. Neighbour Mizanur entered 

the victim's house on December 17 

afternoon, and raped her forcible 

when none of her family members 

were present at the house. He also 

threatened the victim, a Class V 

https://www.thedailystar.net/country/news/youth-lands-jail-raping-minor-girl-gaibandha-2022113
https://www.thedailystar.net/country/news/youth-lands-jail-raping-minor-girl-gaibandha-2022113
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student at a local school, not to 

disclose the matter to others. 

The traumatised girl told her parents 

about the incident only a few days 

ago, Officer in Charge of 

Sadullapur Police Station Masud 

Rana said, adding that they 

produced Mizanur befor a court 

yesterday noon that sent him to jail. 

The victim was sent to Gaibandha 

Sadar Hospital for medical test 

yesterday, he added. 

 

41 4 Jan 21 
 
 

3 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

40 years Sexual 
Harassme
nt 

Teacher Urba
n 

ছাত্রীতক জ ৌি ভিিীড়তির অভিত াতগ 

ভশক্ষক জেিোর  ইত্তেফাক,  ৪ 

জকনুয়করী ২০২১) 

ফেযিাে করেজ পেুয়া িািশ গ্রশ্রদণে এক 

োত্রীরক (১৬) গ্র ৌন দনপীেরনে 

অদির ারগ গ্রকাদচং গ্রসন্টারেে দশিক 

দবিাস সেকােরক (৪০) গ্রেফোে করেরে 

পুদেশ। েদববাে সন্ধ্ুায় গ্রকাদচং গ্রসন্টাে 

গ্রথরক োরক গ্রেফোে কো হয়।  

েদববাে (৩ জানুয়াদে) িুপুে আোইটাে 

দিরক গ্রকাদচং গ্রসন্টারে এরস ওই োত্রী 

গ্রিরখ গ্রসখারন অনু গ্রকউ গ্রনই। পরে 

বাসায় দফরে আসরে চাইরে দবিাস 

সেকাে গ্রকাদচং গ্রসন্টারেে িেজা গ্রিেে 

গ্রথরক বন্ধ্ করে ওই োত্রীরক জদেরয় যরে 

গ্র ৌন দনপীেন করে। এক প িারয় োত্রীে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/211583/%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/211583/%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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খাোে িাই শ্চজহানরক গ্রফান কো হগ্রে গ্রস 

োরক উদ্ধাে করে বাসায় দনরয়  ায়। 

এসআই আবুে হাসান বরেন, গ্রকাদচং 

গ্রসন্টারেে ওই দশিরকে দবরুরদ্ধ োত্রী 

দনরজ বািী হরয় মামো করেরেন। 

42 4 Jan 21 
 
Manabzami
n 

26 Dec 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availale 

38 years Raped Neighbor Urba
n 

মেমিভসংতহর সু্কেছাত্রীতক েট্টোতম 

আিতক জরতখ ের্ ষণ  ই কিনজব ন  ৪ 

জকনুয়করী ২০২১) 

ময়মনদসংরহে ঈশ্বেগঞ্জ থানাে এক 

সু্কেোত্রীরক চট্টোরমে হাদেশহে 

এোকাে একঠট বাসায় পাাঁচদিন আটরক 

যষ িণ করেরে আোউে েহমান ওেরফ 

আেেয  দময়া (৩৮) নারম িুই সন্তারনে 

জনক। গ্রস একই উপরজোে মাইজহাঠট 

োরমে বাদসন্দা।   

শ্চজজ্ঞাসাবারি ওই সু্কেোত্রী জানান, 

আেেয  দময়া নারমে ওই বুশ্চক্ত হাদেশহরেে 

একঠট িাো বাসায় োরক আটরক গ্রেরখ 

একাদযকবাে যষ িণ করেরে। েরব অদি ুক্ত 

আেেয  দময়া পুদেশরক জানান, গ্রপ্ররমে 

সম্পরকিে সূত্র যরে োো পাদেরয়দেরেন। 

ওই োত্রীরক দেদন দবরয়ও করেরেন। 

মামোে এজাহারে জানা  ায়, গে ২৬গ্রশ 

দিরসম্বে খাোে বাদেরে গ্রবোরে  াওয়াে 

জনু গ্রবে হরয় আে বাদে গ্রফরেদন ওই 

োত্রী। শদনবাে গিীে োরে অদি ান 

চাদেরয় আেেয  দময়ারক আটক এবং 

সু্কেোত্রীরক উদ্ধাে করে ঈশ্বেগঞ্জ থানায় 

দনরয়  াওয়া হয়। 
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Juganhor 

3 Jan 21 Police 
Case 

Female Child Not 
availab
le 

40  years Raped Driver Rural মািভসক প্রভেেন্ধী ভশশুতক ভশমতক্ষতে 

ভিতে ের্ ষণ( ুগান্তর, ৪ োিুোরী ২০২১) 

হদবগঞ্জ গ্রজোে বাহয বে উপরজোে 

পুঠটজেুী ইউদনয়রন মানদসক প্রদেবন্ধ্ী 

এক দশশুরক যষ িণ করেরে শাহ আেম 

নারমে এক টমটম চােক। এ ঘটনায় শাহ 

আেমরক গ্রেফোে করেরে পুদেশ। 

দিকঠটরমে দপো অদির ারগ উরিখ 

করেরেন, আমাে গ্রমরয় মানদসক 

প্রদেবন্ধ্ী। গ্রস মারঝ-মরযু পদেবারেে 

অরগাচরে বাদে গ্রথরক গ্রবে হরয় এদিক 

গ্রসদিক চরে  ায়। গ্রোববাে সন্ধ্ুায় সবাে 

অরগাচরে গ্রবে হরয়  ায়। দিকঠটমরক 

এক গ্রপরয় মামুন দময়া দকেয  দকরন গ্রিয়াে 

প্ররোিন দিরয় শাহ আেরমে টমটরম 

েয রে গ্রিয়। শাহ আেম দিকঠটমরক িযে 

বুশ্চঝরয় গ্রনায়াঐ োম গ্রথরক দিগাম্বে 

বাজােগামী োস্তাে সদন্নকরট জননক 

আবিুে কাদিরেে দশমরিরে দনরয়  ায়। 

গ্রসখারন দনরয় োে সারে ৮টায় শাহ 

আেম দিকঠটমরক গ্রজােপূব িক যষ িণ 

করে। পরে একই এোকাে োে বনু্ধ্ 

গ্রখায়াে দময়ারক টমটম দিরয় বাদেরে 

গ্রপৌৌঁরে দিরে বরে। গ্রখায়াে দময়া (৪০) 

োরক পুনোয় যষ িরণে গ্রচষ্টা কেরে 

দিকঠটম টমটম গ্রথরক োফ দিরয় দচৎকাে 

শুরু করে। এ সময় আশপারশে গ্রোকজন 

দিকঠটমরক উদ্ধাে করে প্রথরম বাহয বে ও 

পরে হদবগঞ্জ সিে হাসপাোরে িদেি 

করেন। 
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Article 

 
প্রস্তাভেে িারী ভি ষােি েমি আইিঃ ের্ ষতণর ঘিিাে গিষিাতের বেেো, েন্ম জিওো ভশশুর িরণতিার্ণ জেতে সরকার ইআেু সাতেহ রভি   ম ,কো ১৩ জকনুয়করী 

২০২১) 

 

 করোনা সংক্রমণ পদেদস্থদেে মরযুও যষ িণসহ নােীে দবরুরদ্ধ সদহংসোে ঘটনা গ্রবরে চরেরে। এসব ঘটনায় গ্রিশজরুে প্রদেবাি, গ্রেপ্তাে- 

গ্রকারনা দকেয রে থামরে না এ িয়াবহো। গে বেরেে ১৩ অরক্টাবে নােী ও দশশু দন িােন িমন আইন সংরশাযন করে যষ িরণে সরব িাচ্চ 

শাশ্চস্ত মৃেয ুিরণ্ডে দবযান  ুক্ত কোে পেও করমদন যষ িণসহ নােীে দবরুরদ্ধ সদহংসো। এমন পদেদস্থদেরে নােী দন িােন িমন আইন গ্রঢরে 

সাজারনাে কথা িাবরে সেকাে। এ পদেরপ্রদিরে 'নােী দন িােন আইন ২০২১' নারম নেযন একঠট আইরনে খসোও ইরোমরযু তেদে কো 

হরয়রে। 

প্রস্তাদবে খসোয় যষ িরণে ফরে অন্তঃসত্ত্বা হরে আইনানুগিারব গিিপারেে দবযান এবং যষ িরণে ফরে জন্ম গ্রনওয়া দশশুে প্রদেপােরনে 

জনু যষ িক দপো বা োরষ্ট্রে কাে গ্রথরক িেণরপাষণ পাওয়াে কথা বো হরয়রে। পাশাপাদশ ১৬ বেরেে দনরচ গ্রকারনা দশশুে সম্মদেরে শােীদেক সম্পকি হরে গ্রসঠটও যষ িণ 

দহরসরব সংজ্ঞাদয়ে কো হরয়রে। এঠট কা িকে হরে গ্রিরশে দবচাে বুবস্থায় নেযন একঠট যাো তেদে হরব। এ োো প্রস্তাদবে আইরন যষ িরণে ঘটনায় সুষ্ঠয  েিরন্ত পুদেরশে 

িাদয়ত্ব ও কেিবু, েিন্তকােী কম িকেিা ও সংদিষ্ট দচদকৎসরকে জবাবদিদহোে দবষরয়ও নানা দবযান  ুক্ত কো হরয়রে।  

সারবক প্রযান দবচােপদে এদবএম খায়রুে হরকে গ্রনেৃত্বাযীন আইন কদমশরনে তেদে কো ২৯ পষৃ্ঠাে প্রস্তাদবে নােী দন িােন িমন আইরনে গ্রপ্রিাপরট বো হরয়রে, নােী 

ও দশশু দন িােন িমন আইন ২০০০ প্রণয়রনে পে প্রথম দিরক করয়ক বেে গ্রমাটামুঠট প্রদেকাে পাওয়া  াশ্চিে। েরব এখন আইনঠট প্রণয়রনে উরিশু বা েিু পূেণ 

সরন্তাষজনক নয় বরে সাম্প্রদেক গরবষণা, প িরবিণ ও সমীিায় উরি এরসরে। দবদিন্ন েিন্ত প্রদেরবিন প িারোচনায় গ্রিখা গ্রগরে, গে সাে বেরে যষ িণ বা গ্র ৌেয রকে 

িাদবরে হেুাে অদির ারগ করয়ক হাজাে মামোে মরযু ঢাকাে চােঠট ট্রাইবুুনারে আসাদমরিে শাশ্চস্ত বা িণ্ড পাওয়াে হাে নগণু। আইরনে অপপ্ররয়ারগে হােও 

আশঙ্কাজনক। এ গ্রপ্রিাপরট দবচােকরিে আসাদমরিে গ্রিাষী সাবুস্ত কেরে ও গুরুিণ্ড আরোরপ সাবযানো অবেম্বন কেরে হরি। ো োো ২০১৩ সারে দশশু আইন 

নারম একঠট পথৃক আইন কো হরয়রে, োই শুযু নােীে দবষয়ঠট গুরুত্ব দিরয় নােী দন িােন িমন আইন প্রণয়ন কো প্ররয়াজন। 

 

এ প্রসরে আইন কদমশরনে প্রস্তাবনায় বো হয়, গ্র রহেয  নােী বেরে সব বয়রসে নােী গ্রবাঝায়, গ্রসরহেয  গ্রমরয় দশশুো নােী জাদেিযক্ত এবং নােীে দবরুরদ্ধ সংঘঠটে দবরশষ 

অপোযসমূহ অথ িাৎ যষ িণ, দশশুসহ গ্র  গ্রকারনা বয়রসে নােীে ওপেই সংঘঠটে হরে পারে। এ জনু নােী দশশু ও পুরুষ দশশু উিয় দশশুে ওপরে সাযােণিারব সংঘঠটে 

অপোযগুরো একঠট পথৃক আইরনে আওোিযক্ত কোই বাঞ্ছনীয়। 

জানা গ্রগরে, গে সপ্তারহ ১৩ পষৃ্ঠাে প্রস্তাবনা ও ২৯ পষৃ্ঠাে প্রস্তাদবে নােী দন িােন িমন আইনঠট সংসরি দবে আকারে উপস্থাপরনে জনু মদিপদেষি দবিাগ, আইন মিণােয় 

এবং মদহো ও দশশুদবষয়ক মিণােরয় পািারনা হরয়রে। সংদিষ্ট মিণােয় এখন দবদয অনুসারে আইনঠট প িারোচনা করে সংসরি উপস্থাপরনে দবষরয় প্ররয়াজনীয় পিরিপ 

েহণ কেরব। অবশু এে আরগ দবদিন্ন দবষরয় আইন কদমশন সুপাদেশ পািারেও োে অদযকাংশই সেকাে কা িকে করেদন। েরব আইন কদমশন সূরত্র জানা  ায়, 

মািপ িারয়ে গরবষণা, দবদিন্ন গ্রবসেকাদে সংস্থাে মোমে, গ্রিশ-দবরিরশে উরিখর াগু োরয়ে দিদত্ত্রে নেযন এই আইরনে খসোঠট চূোন্ত কো হরয়রে। এঠট িীঘ িরময়াদি 

গরবষণাে ইদেবাচক পিরিপ। জানরে চাইরে আইনমিী আদনসুে হক সমকােরক বরেন, 'এখনও আমাে নজরে আনা হয়দন। হয়রো িুই-একদিরন এরস  ারব। এঠট গ্রপরে 

প িারোচনা করে প্ররয়াজনীয় বুবস্থা েহণ কো হরব।' আইন কদমশরনে গ্রচয়ােমুান সারবক প্রযান দবচােপদে এদবএম খায়রুে হক বরেন, 'নােী দন িােন িমনসহ অপোরযে 

https://samakal.com/bangladesh/article/210149514/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A7%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-


দশকাে নােীে নুায়দবচাে দনশ্চিরে সবরচরয় গ্রবদশ প্ররয়াজন সুষ্ঠয  ও দ্রেু েিন্ত। খসোয় এঠটরক গুরুত্ব গ্রিওয়া হরয়রে। এঠট সম্ভব হরে নােী দন িােন-সংক্রান্ত অপোযগুরোে 

েিন্ত ও দবচাে দ্রেু দনষ্পদত্ত্ সম্ভব হরব। অপোরযে দশকাে নােীে দবচােপ্রাদপ্ত সহনীয় হরব এবং দবচােপ্রাথী নােীে গ্র  দেক্ত অদিজ্ঞো, ো দকেয টা হরেও োঘব হরব।' 
 

 
েট্টেকে  ধর্ ষেণর বশ,কর হওয়ক ৬৪ শত্কাংশত্ত বশশু-ব,েশকরী (থম  লেোক ১২  জকনুয়কবর ২০২১) 

 

কনযোব  ুষ্টটে িয়স পো াঁচ িেে। িোিো বেক োচোলক। মো মোনুশষে িোসোয় কোজ কশেন। ঘশে একোই থোশক ব  ুষ্টট। প্রবতশি ী এক নোেী 

ব  ুষ্টটশক যদখোশ োনো কশেন। সোেো বদন িোসোয় একো থোকো ব  ুষ্টটে মন চোয় যখলশত। িোসোে পোশ ে মোশে যখলশত বেশয় ব কোে হয় 

ধষ যশণে। িোনীয় যলোকজন ধষ যশণে অবিশযোশে বনম যল চে নোশমে িোনীয় এক িযক্তিশক ধশে পুবলশ  যদন। বকেু ‘দোয়সোেো’ তদে য শষ 

আসোবমশক অিযোহবত বদশয় চূিোে প্রবতশিদন যদয় পুবল । 

েত িেশেে ৪ যম বিশকশল চট্টেোম নেশেে আকিে  োহ থোনোে যিলতলী যঘোনো এলোকোয় এই ঘটনো ঘশটবেল। দুই বদন পে ৭ যম ব  ুষ্টট 

চট্টেোম যমশরোপবলটন মযোক্তজশেট আদোলশত জিোনিক্তন্দ যদয়। যসখোশন পুশেো ঘটনোে িণ যনো যদয় যস। এ েোিো ব  ুষ্টটে িোিো িোদী হশয় 

আকিে  োহ থোনোয় বনম যলশক আসোবম কশে মোমলো কশেন।  োেীবেক পেীক্ষো য শষ বচবকৎসশকেো প্রবতশিদন বদশয়শেন, ব  ুষ্টট ধবষ যত 

হশয়শে। ব  ুষ্টটে বিএনএ নমুনোও সংেহ কশে পুবল । বকেু ঘটনোিল যথশক যেপ্তোে হওয়ো ওই িযক্তিে সশে নমুনো বমবলশয় যদশখনবন 

তদে কম যকতযো। 

আসোবমশক মোমলো যথশক অিযোহবত বদশয় চূিোে প্রবতশিদশন িলো হয়, ‘ব  ুষ্টট ধবষ যত হশয়শে সতয, তশি বনম যল চে জবিত থোকোে তথয 

পোওয়ো যোয়বন। েত ২২ জলুোই নেশেে িোশয়ক্তজদ যিোস্তোমীশত পুবলশ ে সশে িন্দকুযুশে বনহত হন যিলোল যহোশসন নোশমে এক 

অশটোবেক োচোলক। বতবন িবমক ধষ যক বহশসশি পবেবচত। ব  ুষ্টটশক ধষ যশণ যিলোলই জবিত। বতবন মোেো যোওয়োয় মোমলোয় আসোবম কেো 

যোশে নো।’ 
 

Violence Against Women -Rape (Jan-Dec 2020) (Ain O Salish Kendra) 
 

          

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%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%A7%AC%E0%A7%AA-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
http://www.askbd.org/ask/2020/12/31/violence-against-women-rape-jan-dec-2020/


 
 

Schools must teach more than academic syllabus: A schoolgirl’s rape and murder highlights the inadequacies of conventional education 

(By Noora Shamsi Bahar, Daily Star, opinion, 11 Jan 2021) 

The recent rape and consequent death of a school-going, 17-year-old girl fills one with rage and helplessness.  

Initially there were conflicting reports in the media and it was uncertain if she was raped by one or multiple 

boys—her alleged boyfriend, Iftekhar Fardin Dihan (who has confessed to the crime) and three of his friends 

who were later released by police. The head of the forensic department at Dhaka Medical College Hospital 

where she was taken has confirmed that the student was raped and died of haemorrhagic shock and excessive 

bleeding due to injuries to the private parts. The accused, according to reports, has passed his A levels 

recently.  What does this tell us about the education that such boys from relatively privileged backgrounds 

receive? Is there something missing in it that has caused this young man to commit such a horrible crime? 

The education system, in my opinion, is a failure. What is the point of educating our sons in the sciences, 

mathematics, social studies, languages, and arts if they cannot develop a conscience and if they cannot develop a sense of empathy? 

 

 

 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/schools-must-teach-more-academic-syllabus-2025525


ের্ ষণ মামো েেতন্ত জেভর জকিঃ ভমেতছ িা োক্তাভর ও ভেএিএ িরীক্ষার প্রভেতেেি, সুত াগ ভিতে আসাভমরা (সমকাে, ৩ োিুোভর ২০২১) 

 
োজযানীে দখেগা াঁওরয় গে বেরেে ২০ মাচি এক েরুণী সংঘবদ্ধ যষ িরণে দশকাে হন। এ ঘটনায় থানায় মামোে পে 

অদি ুক্ত িু'জনরক গ্রেপ্তাে করে পুদেশ। দনয়ম অনু ায়ী ওই েরুণীে িাক্তাদে পেীিা কো হয়। আসাদমরিে দিএনএ 

নমুনা সংেহ করেও পেীিা কোরে পািারনা হয়। দকন্তয  েিরন্তে সব কাজ পুদেশ গুদেরয় আনরেও এখনও আিােরে 

চাজিদশট িাদখে কো  ায়দন।  দিও নােী ও দশশু দন িােন িমন (সংরশাযন) আইন, ২০০৩ অনু ায়ী৬০ কা িদিবরসে মরযু 

েিন্ত গ্রশষ করে আিােরে চাজিদশট গ্রিওয়াে কথা। শুয ুদখেগা াঁওরয়ে এই গ্রকসস্টাদি নয়, োজযানীে দবদিন্ন থানায় কো 

১০ঠট সংঘবদ্ধ যষ িরণে মামোে েিন্ত কা িক্রম সম্পরকি সমকারেে পি গ্রথরক গ্রখা াঁজ দনরয় গ্রিখা গ্রগরে, সবক'ঠট মামোই 

চাঞ্চেুকে; অথচ একঠট মামোেও সময়মরো  চাজিদশট িাদখে কো  ায়দন। 

 

যষ িণ মামোে েিরন্তও এে গ্রিদেে কােণ খুাঁজরে দগরয় জানা গ্রগরে, িাক্তাদে পেীিাে প্রদেরবিন কাঙ্ক্ষিে সমরয় দমেরে 

না। দিএনএ দেরপাটি দিরে গ্রিদেে কােরণও আটরক েরয়রে অরনক মামোে চাজিদশট। দে-এরজন্ট সংকট থাকায় দিএনএ পেীিাে প্রদেরবিন দ্রেু দমেরে না। দিরনে পে 

দিন এসব কােরণ যষ িরণে মামোে েিন্ত স্থদবে হরয় থাকরে। এ সময় অরনক আোমে নষ্ট হরি। েিরন্তে িীঘ িসূত্রোে সুর াগ দনরি আসাদমো। 

 

যষ িরণে মামো করে এখনও দবচাে পানদন- এমন িুঠট পদেবাে হোশা প্রকাশ করে সমকােরক বরেন, এখনও অদযকাংশ যষ িরণে ঘটনাে পে নােীরকই সরন্দহ বা অদবশ্বারসে 

িৃঠষ্টরে গ্রিখা হয়। অরনরক যরেই গ্রনন, িযক্তরিাগী নােী দমথুা বেরেন। গ্রসখারন এমন মামোে েিন্ত দ্রেু গ্রশষ হওয়াে পে নুায়দবচাে গ্রপরে সমারজ অন্তে িযক্তরিাগী ও 

োে পদেবাে সম্মান দনরয় বা াঁচরে পারে। 
মানবাদযকাে আইনজীবী অুািরিারকট সােমা আেী বরেন, িযক্তরিাগীে বয়স চাে বেরেে কম হরে বা অনু গ্র  গ্রকারনা গ্রিরত্র সঠিক সময় নমুনা সংেহ না কেরে 

দিএনএ দেরপাটি পাওয়া  ায় না। দিএনএ পেীিা িেকাে, েরব এটা সব ঘটনায় অেুাবশকীয় কো ঠিক হয়দন। গ্রকারনা কােরণ দিএনএ দেরপাটি না গ্রপরে আসাদম পি পাে 

পাওয়াে সুর াগ পারব। 

মানবাদযকাে সংস্থা আইন ও সাদেশ গ্রকরন্দ্রে (আসক) গ্রহি অব গ্রপ্রাোম নীনা গ্রগাস্বামী বরেন, নেযন আইরন প্রদেঠট মামোয় দিএনএ পেীিা বাযুোমূেক কো হরয়রে। 

অনুদিরক আমো প্রথম গ্রথরকই বেদে, গ্রকস টয  গ্রকস দিএনএ দেরপাটি কোে ওপে গ্রজাে দিরে। সব ঘটনায় দিএনএ দেরপাটি কোরনাে প্ররয়াজন হওয়ায় এক যেরনে জট 

তেদে হরি। আবাে ঘটনাে িাক্তাদে দেরপাটিও সময়মরো পাওয়া  ারি না। এরে েিন্ত গ্রশষ কেরে গ্রিদে হরি। েিরন্ত িীঘ ি সময় োগাে জনু শুযু পুদেশরক গ্রিাষ দিরে 

হরব না। অরনক সময় েিন্ত গ্রশষ হওয়াে পেও দবচাে চোে সময় নানা অসেদে যো পরে। নােী ও দশশু দন িােন িমন আইরনে ৯৭ িাগ মামোে আসাদমো গ্রকন পাে 

পারিন- এে কােণ গ্রখা াঁজা িেকাে। পাবদেক প্রদসদকউটে িযক্তরিাগীে দবচাে পাওয়া দনশ্চিে কেরে বুথ ি হরিন। অথচ েিরন্ত তু্রঠট থাকরে পুদেশ দিরয় গ্রফে েিন্ত কোরনা 

 ায়। 

পুদেরশে অপোয েিন্ত দবিারগে (দসআইদি) ফরেনদসক দবিারগে প্রযান অদেদেক্ত দিআইশ্চজ শাহািাে গ্রহারসন বরেন, দিএনএ পেীিাে দেরপাটি না পাওয়ায় মামোে 

েিরন্ত গ্রিদে হরি- এটা েিন্ত কম িকেিারিে এক যেরনে অজহুাে। আিােরেে গ্রকারনা দনরিিশনা গ্রপরে আমো দিএনএ পেীিা করে থাদক। এখারন প্রদেরবিন আটরক 

থাকাে সুর াগ গ্রনই। 

িাক্তাদে পেীিায় গ্রিদে হওয়াে বুাপারে জানরে চাইরে ঢাকা গ্রমদিরকে করেজ হাসপাোরেে পদেচােক দব্ররগদিয়াে গ্রজনারেে নাজমুে হক বরেন, ওয়ান স্টপ ক্রাইদসস 

গ্রসন্টারে (ওদসদস)  াো িদেি হন, োরিে শােীদেক পেীিাে প্রদেরবিন খুব দ্রেু গ্রিওয়া হয়। েরব অনু জায়গা গ্রথরক প্রদেরবিন গ্রচরয় গ্র  আরবিন আরস ো িাদখে কেরে 

নানা কােরণ দকেয টা গ্রিদে হয়। গ্র মন- গ্র  দচদকৎসরকে কারে গ্রোগী দচদকৎসা দনরয়দেরেন দেদন বিদে হরয় গ্রগরে প্রদেরবিন দিরে সময় দকেয টা গ্রবদশ োরগ। 

https://samakal.com/bangladesh/article/210148361/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8


নাজমুে হক জানান, োরিে কারে প্রদেদিন গরে ৫০ঠটে গ্রবদশ িাক্তাদে পেীিাে প্রদেরবিরনে জনু আরবিন আরস। এখনও দেন হাজারেে গ্রবদশ আরবিন েরয়রে। একজন 

দচদকৎসক োে তিনশ্চন্দন কাজ গ্রসরেই এ যেরনে প্রদেরবিন তেদে করে সেবোহ করেন। নানা কােরণ ২-৪ঠট ঘটনা বারি িাক্তাদে দেরপাটি  থাসমরয় গ্রিওয়া হয়। গ্র  ২-৪ঠট 

দ্রেু গ্রিওয়া  ায় না, গ্রিখা  ায় গ্রসগুরো দনরয় কথা হয়। 

Rape Case Investigation: Delays put justice at risk (By Shariful Islam, Daily Star, 3 Jan 2021) 

Two schoolgirls lost their way back home in the capital's Badda from an outing on the night of February 8 last 

year. Wandering on the road for a few hours, they came across one Emon Hossain. Emon, 30, sacked organising 

secretary of Badda Thana Krishak League, promised the girls, both aged around 13, to take them to his home 

nearby, saying they were like his daughter who is of their age and can stay the night safely with her. Convinced, 

the girls agreed to go without knowing the danger lurking for them. Emon instead took them to a warehouse at 

a secluded place in Badda where he along with his accomplices Abdur Rob, 32, and Md Kabir, 30, raped them, 

according to the mother of one of the schoolgirls. She filed a rape case against the three with Badda Police 

Station on February 10. Eleven days into the incident, police arrested all three accused. 

Yet, it took nine months to submit the charge sheet although the Women and Children Repression (prevention) Act stipulates 60 working days for 

police to complete a rape case probe -- which a court may extend for another 30 days. 

There are many more examples of such delays. 

A top official at Dhaka Metropolitan Police headquarters said in the first of week of November that they could not submit charge sheets in at least 

10 gang rape cases, even in eight to 12 months. The cases were filed with Badda, Vatara, Khilgaon, Jatrabari, Kafrul, Kamrangirchar and Darus 

Salam police stations, he added. At least two of the cases were still awaiting charge sheets till filing of this report.  

According to a High Court ruling issued in December 2016, rape cases must be concluded within 180 days.  

The officer said the accused in most of the 10 cases were arrested, and in five cases the accused confessed to their crimes before the court. Yet 

police could not press charges within the stipulated time because of the delay in receiving medical reports or DNA test results. 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.thedailystar.net/frontpage/news/rape-case-investigation-delays-put-justice-risk-2021277


BLAST Library 

17 Jan 2021 

 

 
Sl. Date of 

Newspaper 
Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 15  Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

14 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 31 years 25 years 
& 
24 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural ের্ ষণ মামো মীমাংসাে জেতক োেীতক 

িাোিতম ের্ ষণ!  ই,কেোর ,  ১৫ 

জকনুয়করী ২০২১) 

শেীয়েপুরেে নদেয়া উপরজোয় গ্রজােপূব িক 

গ্রবে ঝারে দনরয় ৩১ বেে বয়রসে এক নােীরক 

িে গ্রবাঁরয যষ িরণে অদির াগ পাওয়া গ্রগরে।  

শুি ফদকে (২৫) ও আদেফ কাশ্চজরক (২৪) 

গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ। মামোে এজাহারে 

উরিখ কো হরয়রে, ওই নােী গে ২৪ অরক্টাবে 

োজনগে ইউদনয়রনে িাকুকাশ্চন্দ োরমে 

গ্রমাোরেে মােরেে গ্রেরে োরশি মােরেে 

দবরুরদ্ধ নােী ও দশশু দন িােন িমন আইরন 

(যষ িণ) মামো করেন। গ্রসই মামোে উরত্ত্ােন 

ও মীমাংসাে জনু বেিমান মামোে প্রযান 

আসাদম দবিাে কাশ্চজ (৩৫) মারঝ মরযুই ওই 

নােীরক গ্রফান কেরেন। মীমাংসাে জনু 

বহৃস্পদেবাে (১৪ দিরসম্বে) ওই নােীরক দবিাে 

গ্রফান করে গ্রিরক গ্রনন। দবরকে ৫টাে দিরক 

ওই নােী োরশি মােরেে বাদে দগরয় অরপিা 

করে। গ্রচয়ােমুান ও োে গ্রেরে এোকায় না 

থাকায় সন্ধ্ুা সারে ৬টাে দিরক দবিাে, আদেফ 

ও শুিসহ অজ্ঞাে ২-৩জন ওই নােীরক 

গ্রজােপূব িক বাদেে পূব িপারশে গ্রবে ঝারে 

Issue no. 25 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/15/995416
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/15/995416
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দনরয় দগরয় োরক পাোক্ররম যষ িণ করে। 

নদেয়া থানাে িােপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওদস) বরেন, 

নােী বািী হরয় দেনজনরক আসাদম করে 

মামো করেরেন। মামোে ২ ও ৩ নম্বে 

আসাদমরক গ্রেপ্তাে কো হরয়রে।  

2 13 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

12 Jan 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

45 years Raped Neighbor Rural কভেরাতের কাতছ ভগতে ের্ ষতণর ভশকার 

 ইথম  লেোক  ১৩ জকনুয়করী ২০২১) 

ঢাকাে যামোই উপরজোয় কদথে কদবোরজে 

কারে দগরয় এক নােী যষ িরণে দশকাে হরয়রেন 

বরে অদির াগ পাওয়া যষ িরণে অদির ারগ 

কদথে কদবোজ গ্রমাহাম্মি োোমরক (৪ ৫ ) 

গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ। দেদন িীঘ িদিন যরে 

কদবোশ্চজ ও োদিক দচদকৎসা করে 

আসদেরেন। এোকাে গ্রোকজন ো াঁরক 

কদবোজ দহরসরব গ্রচরনন।পুদেশ জানায়, ওই 

নােীে সরে কাোেপ্রবাসী এক  ুবরকে 

গ্রপ্ররমে সম্পকি আরে। ২ ০  দিন যরে প্রবাসী 

গ্রপ্রদমক ো াঁে সরে গ্র াগার াগ বন্ধ্ করে 

দিরয়রেন। গ্রপ্রদমরকে সরে গ্র াগার াগ কেরে 

না গ্রপরে প্রদেকারেে জনু ওই নােী গেকাে 

কদথে োোম কদবোরজে কারে  ান। ওই 

নােীে মুরখ সব শুরন অরেৌদককিারব ো াঁে 

সমসুাে সমাযারনে আশ্বাস গ্রিন োোম। পরে 

ওই নােীরক একঠট করি দনরয় যষ িণ করেন 

দেদন। এ সময় ওই নােীে সরে  াওয়া িুই 

েরুণ-েরুণী োোরমে কথামরো করিে 

বাইরে িা াঁদেরয় দেরেন। 
3 12 Jan 21 

 
Samakal 

10 Jan 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

24 years 
& 
20 years 

Raped Neighbor Rural জপ্রভমকাতক কুোকািা জেড়াতে ভিতে 

েেেদ্ধ ের্ ষণ, জেপ্তার ৩   ইম ,কো  ১২ 

জকনুয়করী ২০২১) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210149322/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://samakal.com/whole-country/article/210149322/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
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গ্রবোরনাে কথা বরে এরন কুয়াকাটাে একঠট 

আবাদসক গ্রহারটরে আটরক সেীরিে দনরয় 

গ্রপ্রদমকারক যষ িণ করেরেন েদন পুািা (২ ৪ ) 

নারম এক  ুবক। পুদেশ মামোে আসাদম েদন 

পুািা, মাইনুে ইসোম (২ ০ ) ও গ্রহারটে 

মুারনজাে শদহিুে ইসোমরক গ্রেপ্তাে করে। 

মামোে অদির ারগ বো হয়, ১০  গ্রথরক ১ ৫  

দিন আরগ েদনে সরে  ওই েরুণীে গ্রফারন 

পদেচয় হয়। গ্রসই সূত্র যরে গে ১০  জানুয়াদে 

সন্ধ্ুায় ওই েরুণীরক নানা প্ররোিরন 

কুয়াকাটায় গ্রবোরে দনরয় আরসন েদন। 

দসেিাে ক্রাউন নারম একঠট আবাদসক 

গ্রহারটরে দনরজরিে স্বামী-স্ত্রী পদেচয় দিরয় 

২ ০ ৬  নম্বে রুম িাো গ্রনন। ওই রুরম 

েরুণীরক আটরক গ্রেরখ প্রথরম েদন এেপে 

িশদমনা গ্রথরক োে সরে আসা মাইনুে 

ইসোম যষ িণ করেন। আে এরে সহর াদগো 

করেন গ্রহারটে মুারনজাে শদহিুে ইসোম। 

মদহপুে থানাে পদেিশ িক ও মামোে েিন্ত 

কম িকেিা গ্রমা. দমজানুে েহমান সমকােরক 

বরেন, দিকঠটমরক উদ্ধাে করে িাক্তাদে 

পেীিাে জনু পটযয়াখােী গ্রমদিরকে করেজ 

হাসপাোরেপািারনা হরয়রে। 

 

4 11 Jan 21 
 
Samakal 
 
 

9 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 45 years 
40 years 

Physical 
Torture 

Neighbor Rural আভেোসী িারীতক জোঁতে ভি ষােি, েেু 

জখতে জেওো হেভি ৬  মাতসর ভশশুতকও 
 ইম ,কো  ১১ জকনুয়করী ২০২১) 

টাোইরেে ঘাটাইে উপরজোয় গ্রচাে সরন্দরহ 

বম িন সম্প্রিারয়ে এক আদিবাসী নােীরক 

https://samakal.com/whole-country/article/210149263/%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%93
https://samakal.com/whole-country/article/210149263/%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%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%93
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by 
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গারেে সরে গ্রবাঁরয দন িােরনে অদির ারগ 

থানায় মামো হরয়রে। গ্রোববাে োরে সন্ধ্ুা 

োনী (৩৫) নারম ওই নােী বাদি হরয় ৫ জনরক 

আসাদম করে এ মামো করেন।  আসাদমো 

হরেন- মদনরুে ইসোম িূইয়া (৮০), োে িুই 

গ্রেরে গ্রমাস্তফা িূইয়া (৪৫) ও সশ্চজব িূইয়া 

(৪০) এবং িুই গ্রমরয় গ্রমাোঃ খুদক (৩৭) ও সুদম 

আক্তাে (৩২)। মামোে দববেরণ জানা  ায়, 
সন্ধ্ুা োনীে িুই গ্রেরে ও এক গ্রমরয়। 

আসাদমরিে সন্তানরিে সরে োে গ্রোট গ্রেরে 

পোশ (৮) গ্রখোযুো কেে এবং ঘুদে উোে। 

ঘটানাে ১৫ দিন আরগ পোশ ১ নং আসাদম 

মদনরুে ইসোম িূইয়াে বাদে গ্রথরক ঘুদে 

বানারনাে জনু পশ্চত্রকা দনরয় আরস এবং োে 

সন্তানরিে সরে ঘুদে উোয়। হিাৎ মদনরুরেে 

বাদে গ্রথরক স্বণ ি ও টাকা-পয়সাসহ মূেুবান 

কাগজপত্র চয দে  ায়। পরে গে ৩ জানুয়াদে 

পোশরক োো যরে দনরয় মােযে করেন এবং 

মাোমাে চয দে করে োে মারয়ে কারে জমা 

দিরয়রে এ যেরণে কথা বেরে বরে। ো না 

হরে োে মারক গ্রমরে গ্রফোে হয মদক গ্রিওয়া 

হয়। িরয় পোশ স্বীকারোশ্চক্ত গ্রিয়। পরে গে 

শদনবাে মামোে ৪ এবং ৫ নং আসাদম সন্ধ্ুা 

োনীে বাদেরে ঢয রক োরক অকথু িাষায় 

গাদেগাোজ করে। এক প িারয় োরক বাদে 

গ্রথরক যরে এরন কদেম িূইয়াে বাগারন েদশ 

দিরয় গারেে সরে গ্রবাঁরয ৫ আসাদম দমরে 

এরোপাোদে মােযে করে। পরে স্থানীয়ো 

োরক উদ্ধাে করে দচদকৎসরকে কারে দনরয় 

 ায়। এদিরক মামো কোে পে সন্ধ্ুা োনী ও 

োে পদেবােরক আসাদমো হয মদক দিরি বরে 

দেদন জানান।েরব প্রেুিিশী মহানন্দ চন্দ্র 

বম িন বরেন, প্রায় চাে ঘণ্টা সন্ধ্ুা োনীরক 
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গ্রবাঁরয োখা হয়। এসময় সন্ধ্ুা োনীে ৬ মারসে 

দশশু সন্তান অনবেে কান্নাকাঠট করেরে। এে 

মারঝ দশশুঠটরক োো োে মারয়ে বুরকে িুযও 

গ্রখরে গ্রিয়দন।  

5 12 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

24 Dec 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped UP 
Chairman 

Rural ভেি সন্তাতির েিিীতক ের্ ষণ : মীমাংসার 

কথা েতে আিতক রাখার অভিত াগ 

 ই,কেোর ,  ১২ জকনয়ুকরী ২০২১) 

বদেশারেে বানােীপাোে চাখাে ইউদনয়রনে 

িদেকে োরম দেন সন্তারনে জননীরক 

যষ িরণে অদির াগ পাওয়া গ্রগরে। এমনদক 

ঘটনাে দবচারেে নারম ওই নােীরক গ্রিরক 

দনরয় টানা ১০ দিন আটরক োখাে অদির াগ 

উরিরে স্থানীয় গ্রচয়ােমুান দখশ্চজে সেিারেে 

দবরুরদ্ধ।এই ঘটনায় বদেশাে নােী ও দশশু 

দন িােন িমন ট্রাইবুুনারে যদষ িো নােী বািী 

হরয় মামো িারয়ে করেরেন। িারয়েকৃে ওই 

মামোঠট আমরে দনরয় দবচােক গ্রমা. আব ু

শামীম আজাি বদেশাে গ্রজো গ্রগারয়ন্দা 

শাখারক েিন্ত করে আগামী ৮ মারচিে মরযু 

প্রদেরবিন িাদখরেে জনু দনরিিশ দিরয়রেন। 

এজাহাে সূরত্র জানা গ্রগরে, ‘২০২০ সারেে ২৪ 

দিরসম্বে বানােীপাো উপরজোে উত্ত্ে চাখাে 

ইউদনয়রনে িদেকে োরমে আবুে গ্রহারসরনে 

স্ত্রী দনজ ঘরে োন্না কেদেরেন। এসময় 

অদি ুক্ত আন্টয  হাওোিাে দসদেং ফুান 

গ্রনওয়াে কথা বরে দেন সন্তারনে জননীে ঘরে 

প্ররবশ করেন। এক প িায় ঘরে একা গ্রপরয় 

গামো দিরয় গহৃবযূে মুখ গ্রবাঁরয যষ িণ করেন। 

হিাৎ করে গহৃবযূে স্বামী ঘরে উপদস্থে হরে 

যষ িক আন্টয  হাওোিারেে সরে োে হাোহাদে 

হয়। এক প িায় িাক-দচৎকাে শুরন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/12/994396
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/12/994396
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প্রদেরবশীো েয রট আসরে অপে আসাদম 

গ্রসদেম হাওোিাে ও গ্রসদেম সেিাে যষ িক 

আন্টয  হাওোিােরক দনরয় পাদেরয়  ান। 

মামোয় অদির াগ কো হরয়রে, ‘যষ িরণে 

ঘটনায় যদষ িো ও োে স্বামী থানায় মামো 

কোে প্রস্তয দে দনরে বানােীপাোাা উপরজো 

আওয়ামী েীরগে সহ-সিাপদে ও চাখাে 

ইউদনয়ন পদেষরিে গ্রচয়ােমুান দখশ্চজে 

সেিাে ঘটনাে সুষ্ঠয  সমাযারনে কথা বরে 

োরিে গ্রিরক গ্রনন। পরে দবচাে না করে ওই 

গ্রচয়ােমুান িযক্তরিাগী নােীরক িদেকে 

োরমে একঠট বাদেরে আটরক োরখন। 

এমনদক বশ্চন্দ থাকা অবস্থায় গ্রচয়ােমুান ও 

োে সহর াগীো গহৃবযূে কাে গ্রথরক 

গ্রজােপূব িক ৩০০ টাকাে সািা স্টুারম্প স্বািে 

দনরয়রেন বরে অদির াগ কো হরয়রে। 

এেপে টানা ১০ দিন বশ্চন্দ থাকাে পে গে ৭ 

জানুয়াদে গহৃবযূ গ্রকৌশরে পাদেরয় এরস মামো 

কোে জনু স্থানীয় থানায়  ান। দকন্তয  আোমে 

নষ্ট হরয় গ্রগরে বরে মামো হরব না জাদনরয় 

গহৃবযূ ও োে স্বামীরক থানাে গ্রগট গ্রথরকই 

পাঠিরয় গ্রিন গ্রকারনা এক কনরস্টবে। পরে 

গ্রসামবাে (১১ জানুয়াদে) বদেশাে আিােরে 

মামো িারয়ে কো হয়। 

6 10 Jan 21 
 
Samakal 

10 Jan 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

25 years Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural জমতেতক উত্তুতক্তর প্রভেোে করাে মাতক 

মারের  ইম ,কো  ১০ জকনুয়করী ২০২১) 

গ্রমরয়রক উত্ত্ুরক্তে প্রদেবাি কোয় মারক 

প্রকারশু দপঠটরয় গুরুেে আহে করেরেন 

আবিুে কাইয়ুম নারমে এক  থানায় কো 

অদির াগ সূরত্র জানা  ায়, গ্রপৌেসিাে ১ নম্বে 

ওয়ারিিে বাদসন্দা ওই নােীে এক গ্রমরয়রক (২৫) 

https://samakal.com/whole-country/article/210149161/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210149161/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%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 

িীঘ িদিন যরে আবিুে কাইয়ুম অননদেক 

প্রস্তাব দিরয় আসদেরেন। শদনবাে দবরকরে 

ওই েরুণী োে মারক দনরয় গ্রকনাকাটাে 

উরিরশ বাদে গ্রথরক গ্রবে হন। বাদেে সামরন 

োস্তায় গ্রগরে আবিুে কাইয়ুম েরুণীরক 

উরিশু করে অশােীন মন্তবু করেন। 

আবিুে কাইয়ুম গ্রমরয়ঠটে ওেনা যরেও টান 

গ্রিন। গ্রমরয়ঠটে মা এে প্রদেবাি কেরে 

িু'জরনে মরযু বাগ  দবেণ্ডা হয়। েখন আবিুে 

কাইয়ুরমে সহর াগী জরুয়ে গ্রমাবাইে গ্রফারন 

আেও সাে-আটজনরক গ্রিরক আরনন। 

একপ িারয় আবিুে কাইয়ুম ওই নােীে চয রেে 

মুঠি যরে প্রকারশু গ্রটরনদহাঁচরে মাঠটরে গ্রফরে 

এরোপাোদে দকে, ঘুদস ও োদথ মােরে 

থারকন। এ সময় মা-গ্রমরয়ে দচৎকারে 

আশপারশে গ্রোকজন এদগরয় এরে িুবৃ িত্ত্ো 

পাদেরয়  ায়।  াওয়াে সময় মা-গ্রমরয়রক 

অুাদসি দনরিপ কোে হয মদক দিরয়  ায়। ওই 

েরুণী বরেন, এ ঘটনায় পুদেশ শদনবাে 

দবরকরে আবিুে কাইয়ুমরক আটক করে 

থানায় দনরয় গ্রগরেও েহসুজনকিারব দেদন 

োো গ্রপরয়  ান।  
7 12  Jan 21 

 
Ittefaq 

Not 
available 

Police 
Casae 

Female Divorce Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural রাণীিগতর ের্ ষতণর অভিত াতগ ইমামসহ 

৭ েতির ভেরুতদ্ধ মামো, জেিোর ২ 

 ইত্তেফাক,  ১২ জকনুয়করী ২০২১) 

নওগা াঁে োণীনগরে দবযবারক দবরয়ে প্ররোিরন 

যষ িরণে অদির ারগ ইমাম, স্থানীয় মােবেসহ 

সােজরনে দবরুরদ্ধ মামো িারয়ে কো 

হরয়রে। এ ঘটনায় থানাপুদেশ োরেই 

অদি ান চাদেরয় িুইজনরক গ্রেফোে 

করেরে। যষ িরণে ঘটনা যামাচাপা দিরে োমু 

মােবেো সাদেশ বদসরয় ১োখ ২০ হাজাে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/213691/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%AD-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/213691/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%AD-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8


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 

টাকা জদেমানা করে ওই ইমারমে। জানা 

গ্রগরে, জাদকরুে ইসোম জাদকে সম্প্রদে 

োরে দবযবাে বাদেরে ঢয রক দবরয়ে প্ররোিরন 

যষ িণ করে। এঘটনাে চাে দিন পে আবােও 

ওই দবযবাে ঘরে ঢযকরে দবযবা জাদকরুেরক 

দবরয়ে চাপ গ্রিন। এসময় দবরয় কেরব না 

জাদনরয় দবযবারক মােদপট করে চরে  ায় 

জাদকে।উপরজোে বেগাো বাজারে মােবে 

জামােসহ করয়কজনরক জানারে চেদে 

মারস োরে ঘটনাঠট যামা চাপা দিরে দবযবারক 

গ্রিরক বেগাো বাজারে সাদেশ বদসরয় ইমাম 

জাদকরুরেে ১োখ ২০ হাজাে টাকা জদেমানা 

আিায় করে। এেপে দবযবারক গ্রকানও টাকা 

না দিরয় ঘটনা কাউরক না বেরে চাপ গ্রিয় 

মােবেো। োণীনগে থানাে ওদস বরেন, যষ িণ 

ও যষ িরণে সহায়োে অদির াগ এরন মামো 

িারয়ে করেরেন দবযবা। এ ঘটনায় োরেই 

অদি ান চাদেরয় িুইজনরক গ্রেফোে করে । 

 

8 10 Jan 21 
 
Samakal 

9 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

35 years Raped Neighbor Rural গৃহেেূতক ের্ ষণতেষ্টার অভিত াতগ  ুেক 

জেপ্তার  ইম ,কো  ১০ জকনুয়করী ২০২১) 

নওগা াঁে যামইেহারট এক গহৃবযূরক যষ িরণে 

গ্রচষ্টাে অদির ারগ বািে গ্রহারসন (৩ ৫ ) নারমে 

এক  ুবকরক গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ।  পুদেশ 

জানায় জানা গ্রগরে, শদনবাে সন্ধ্ুায় ঘরে একা 

গ্রপরয় বািে গ্রহারসন ওই গহৃবযূরক যষ িরণে 

গ্রচষ্টা চাোয়। এ সময় ওই নােীে দচৎকারে োে 

স্বামী ও োরমে গ্রোকজন েয রট এরে বািে 

পাদেরয়  ায়। পরে বািেরক আসাদম করে 

থানায় মামো কো হরে োরেই পুদেশ োরক 

https://samakal.com/whole-country/article/210149132/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%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/210149132/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%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 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

গ্রেপ্তাে করে। যামইেহাট থানাে 

ইেরপক্টে(েিন্ত) আব্দেু গ্রমান্নাফ বরেন, 

যষ িরনে গ্রচষ্টাে মামোয় বািে গ্রহারসনরক 

গ্রেপ্তাে করে গ্রোববাে িুপুরে গ্রজে হাজরে 

পািারনা হরয়রে। 

9 10 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural কতেেছাত্রীতক জ ৌি ভিিীড়ি, েড়-

থাপ্পড় ও িা েতর মীমাংসা!  ই,কেোর ,  

১০ জকনুয়করী ২০২১) 

নারটারেে দসংোয় করেজোত্রীরক গ্র ৌন 

দনপীেরনে ঘটনা সাদেরস মীমাংসা করেরেন 

একই করেরজে দশিকো। গ্রগাপরন 

অদি ুক্তরক েঘু শাশ্চস্ত আে গ্রিে োখ টাকা 

জদেমানা করে এমন ঘটনা যাপাচাপা গ্রিওয়া 

হয়। স্থানীয়ো জানান, ওই করেজোত্রী োে 

চাচারো গ্রবানরক ষষ্ঠ গ্রশ্রদণরে িদেি কোরে 

দসংো উপরজোে হাদেয়ান্দহ বাদেকা উচ্চ 

দবিুােয় ও করেরজ  ান। িদেিে কাগজপত্র 

জমা গ্রিওয়াে পে অদফস সহকােী গ্রেজাউে 

কদেম গ্রকৌশরে করেজোত্রীরক পারশে রুরম 

ওজন মাপাে কথা বরে দনরয়  ায়। পরে গ্রকউ 

না থাকাে সুর ারগ োরক জাপরট যরে োে 

সরে খাোপ আচেণ করে। গ্রজাে করে 

করেজোত্রী গ্রসখান গ্রথরক বাদে দফরে 

ঘটনাঠট পদেবােরক জানায়। পুদেশ সুপাে 

দেটন কুমাে সাহা জানান, খুব গ্রগাপরন 

দবষয়ঠট মীমাংসা কো হরয়রে।  া মীমাংসা 

কোে গ্রকারনা সুর াগ গ্রনই। ঘটনাঠট জানাে 

পেপেই বুযবাে োরে অদি ুক্ত গ্রেজাউেরক 

আটক কো হয়। োরেই োে নারম িযক্তরিাগী 

েরুণী গ্র ৌন দনপীেরনে অদির াগ এরন 

মামো িারয়ে করেরেন। পরে অদি ুক্ত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/10/993846
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/10/993846


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 

গ্রেজাউেরক আিােরেে মাযুরম বহৃস্পদেবাে 

িুপুরে কাোগারে পািারনা হরয়রে। 

10 9 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

1 Jan 21 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

22 years 26 years Raped Neighbor Urban জিাশাক শ্রভমকতক ের্ ষতণর ঘিিাে 

মামো,  ুেক জেপ্তার  ই,কেোর ,  ৯ 

জকনুয়করী ২০২১) 

নাোয়ণগরঞ্জে রূপগরঞ্জ কাজ গ্রশরষ বাদে 

গ্রফোে পরথ এক গ্রপাশাক শ্রদমকরক (২ ২ ) 

যষ িরণে ঘটনায় থানায় মামো হরয়রে। শাহীন 

(২ ৬ ) নারম এক  ুবকরক গ্রেপ্তাে করেরে 

পুদেশ।  মামোে এজাহাে সূরত্র জানা  ায়, 

যষ িরণে দশকাে ওই গ্রপাশাক শ্রদমক 

নেযনবাজাে এোকাে একঠট িাো বাদেরে 

বসবাস করেন। ওই নােী স্থানীয় একঠট 

গ্রপাশাক কােখানায় কাজ করেন। গে ১  

জানুয়াদে দিবাগে োে ১ ২ টাে দিরক োে 

কম িস্থে গ্রথরক গ্রবদেরয় বাদে দফেরে শাহীন 

নারম এক  ুবরকে দেকশায় উরিন। এসময় 

োো খােপাে এোকায় গ্রপৌৌঁোরে যাোে েয দে 

দিরয় িয় গ্রিদখরয় মুখ হাে-পা গ্রবাঁরয ওই 

গ্রপাশাক শ্রদমকরক যষ িণ করে শাহীন বীে। এ 

ঘটনায় ওই নােী গে ৮  জানুয়াদে োরে বািী 

হরয় রূপগঞ্জ থানায় যষ িণ মামো িারয়ে 

করেন।  
11 9 Jan 2021 

 
Kaler 
Kantho 

7 nJan 21 Police 
Case 

Female Teenager 19 years 20 years Raped Neighbor Rural ঘতর ঢয তক েরুণীতক ের্ ষণ!  ুেক 

জেপ্তার ই,কেোর ,,  ৯ জকনুয়করী ২০২১) 

দিনাজপুরেে দবোমপুে উপরজোয় এক 

েরুণীরক যষ িরণে অদির ারগ মদনরুজ্জামান 

মদনে (২০) নারম এক  ুবকরক গ্রেপ্তাে 

করেরে দবোমপুে পুদেশ।   মামোে বাোে 

দিরয় দবোমপুে থানাে উপপদেিশ িক 

(এসআই) গ্রমাস্তাদফজেু েহমান বরেন, 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/09/993744
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/09/993744
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/08/993308
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/08/993308


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 

বহৃস্পদেবাে োরে ওই েরুণী(১৯) দনজ 

বাদেরে গ্রোট গ্রবান এবং নানীে সরে ঘুদমরয় 

দেরেন। োরে মদনরুজ্জামান মদনে োরিে 

ঘরে প্ররবশ করে োরক যষ িণ করেন। 

দবোমপুে থানাে িােপ্রাপ্ত কম িকেিা (ওদস) 

েরুণীরক িাক্তাদে পেীিা কোে জনু 

দিনাজপুে এম আব্দেু েদহম গ্রমদিরকুে 

করেজ হাসপাোরে পািারনা হরয়রে। 

12 9 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

3 Oct 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

32 years Raped 
& 

Video 

Neighbor Rural ভিন্দেএি কাতেষর কথা েতে জেতক ভিতে 

ের্ ষতণর ভিভেও, মামোে আ.েীগ 

জিোসহ জেপ্তার ২ ইথম  লেোক  ৯ 

জকনুয়করী ২০২১) 

নারটারেে নেিাো উপরজোয় দিশ্চজএফ 

কািি করে গ্রিওয়াে কথা বরে বাদেরে গ্রিরক 

দনরয় যষ িরণে অদির ারগ গেকাে শুক্রবাে 

োরে মামো করেরেন গহৃবযূ।  গ্রেপ্তাে িুজন 

হরেন ইব্রাদহম গ্রিওয়ান (৩২) ও ো াঁে সহর াগী 

বকুে  মামোে অদির ারগ বািী বরেরেন, ৩ 

অরক্টাবে দবরকরে ইব্রাদহম গ্রিওয়ান দিশ্চজএফ 

কািি করে গ্রিওয়াে কথা বরে ো াঁরক ো াঁে 

বাদেরে িারকন। এেপে ো াঁরক যষ িণ করেন। 

ো াঁে সহর াগী বকুে গ্রহারসন ও গ্রেজাউে 

যষ িরণে িৃশু মুরিারফারন যােণ করেন। 

যষ িরণে ঘটনা কাউরক বেরে ওই দিদিও 

প্রকাশ করে গ্রিওয়াে হয মদক গ্রিন ইব্রাদহম। 

িরয় দবষয়ঠট দেদন গ্রগাপন োরখন। ইব্রাদহম 

দিদিওঠট প্রকাশ করে গ্রিওয়াে হয মদক দিরয় 

শােীদেক সম্পরকিে প্রস্তাব দিরে দেদন থানায় 

দগরয় দেনজরনে নারম মামো করেন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
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13 9 Jan 21 
 
Juganthor 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

34 years Pornogra
phy 

Neighbor Rural ভশভক্ষকার আিভত্তকর ছভে ভেতে স্বামীতক 

ব্ল্ুাকতমইে, ছাত্রেীগ জিো 

জেিোর ই ুাকন্তর  ৯ জকনুয়করী ২০২১) 

কক্সবাজারে এক সু্কেদশদিকাে আপদত্ত্কে 

েদব দিরয় দশদিকাে স্বামীরক ব্ল্ুাকরমইে 

কোয় গ্রেফোে হরয়রেন দমজানুে েহমান 

দহরমে (৩৪) নারম এক োত্রেীগ গ্রনো।  

সূত্রমরে, প্রথরম বনু্ধ্ত্ব, োেপে গ্রপ্রম-

িারোবাসা, গ্রসখান গ্রথরক আেও গিীরে 

গোয় িুইজরনে সম্পকি। এক প িারয় 

দশদিকাে সরে নানা আপদত্ত্কে ও অশ্লীে 

েদব গ্রোরেন কক্সবাজাে গ্রজো োত্রেীরগে 

সারবক সহ-সিাপদে দমজানুে েহমান 

দহরমে। পরে ওই েদবগুরো গ্রিদখরয় দশদিকাে 

স্বামীে কারে চা াঁিা িাদব ও ব্ল্ুাকরমইে কোে 

অদির াগ উরি।  এমন অদির ারগে দিদত্ত্রে 

কক্সবাজাে সিে মরিে থানায় মামো িারয়ে 

করেরেন িযক্তরিাগী দশদিকাে স্বামী। এে 

আরগই বহৃস্পদেবাে সকারে শহরেে বাস-

টাদম িনাে এোকা গ্রথরক অদি ুক্ত দমজানুে 

েহমান দহরমেরক আটক করে ে ুাব-১৫ 

সিসুো। পরে বািীে গ্রিয়া এজাহাে মরে 

থানায় গ্রসাপ িি কো হয়।  

14 8 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

7 Jan 21 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

Not 
available 

35 years, 
40 years, 
32 years 
22 years 

Raped Neighbor Rural জিাশাক শ্রভমক ের্ ষতণ জেপ্তার ৪ ই,কেোর 

,,  ৮ জকনুয়করী ২০২১) 

সািারে গ্রপশাক শ্রদমকরক যষ িরণে ঘটনায় 

চাে জনরক গ্রেপ্তাে করে আিােরে 

পাঠিরয়রে পুদেশ। গ্রমা. রুরবে আহরম্মি (৩৫) 

গ্রকয়ােরটকাে গ্রমা. দফরোজ োেুকিাে (৪০), 

িাোঠটয়া গ্রমা. সুমন গ্রহারসন (৩২) ও োে স্ত্রী 

দনেুফা আক্তাে (২২)।  এজাহারে বো হয়, 

https://www.jugantor.com/country-news/382305/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%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/382305/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%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/382305/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%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%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/08/993333
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িযক্তরিাগী ওই নােী শ্রদমক িীঘ ি পাাঁচ মাস যরে 

সািাে গ্রপৌে এোকাে আনন্দপুে মহিাে গ্রমা. 

রুরবে আহরম্মরিে মাদেকানাযীন ফ্ল্াট বাসায় 

বসবাস করে আসরেন। গ্রসই সুবারি বাদেে 

মাদেরকে পদেদচে অজ্ঞাে িুই বুশ্চক্ত োরক 

দবদিন্ন সময় কু-প্রস্তাব দিরয় আসদেরো। 

বহৃস্পদেবাে (০৭ জানুয়াদে) িুপুরে অজ্ঞাে 

ওই বুশ্চক্তিয় বাদেে মাদেক রুরবে আহরম্মি 

ও গ্রকয়ােরটকাে দফরোজ োেুকিারেে 

সহায়োয় বাদেে গ্রিেরে প্ররবশ করে ওই 

নােীে দনজ িাো করিই োরক যে ষণ করে। 

15 8 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife 25 years 50 years Raped Neighbor Rural প্রোসীর স্ত্রীতক ের্ ষতণর অভিত াতগ 

একেি জেপ্তার  ইথম  লেোক  ৮ 

জকনুয়করী ২০২১) 

ব্রাহ্মণবাদেয়াে নবীনগরে এক প্রবাসীে স্ত্রীরক 

যষ িরণে অদির ারগ দসোজেু ইসোম (৫০) 

নারমে একজনরক গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ।  

পুদেশ ও মামো সূরত্র জানা গ্রগরে, ওই নােী 

(২ ৫ ) গে িুই মাস আরগ দসোজেু ইসোরমে 

কারে  ান। ওই নােী মূেে ো াঁে পাাঁচ বেরেে 

দশশুকনুাে জনু োদবজ আনরে দসোজরুেে 

কারে  ান। গ্রসখারন দসোজেু ওই নােীরক 

যষ িণ করেন। পরে যষ িরণে দশকাে ওই নােীরক 

হয মদক গ্রিন দসোজেু। দবষয়ঠট সম্পরকি 

কাউরক দকেয  বেরে বা কােও কারে অদির াগ 

কেরে কুফদেে মাযুরম বান গ্রমরে যষ িরণে 

দশকাে নােী ও ো াঁে দশশুরক হেুা কোেও 

হয মদক গ্রিন দসোজেু। সন্তান ও দনরজে প্রারণে 

িরয় ওই নােী দবষয়ঠট গ্রগাপনই গ্রেরখদেরেন। 

দকন্তয  করয়ক দিন আরগ ওই নােী িুই মারসে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


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 

অন্তঃসত্ত্বা বরে পেীিাে মাযুরম জানরে 

পারেন। োই গ্রকারনা উপায় না গ্রপরয় 

অবরশরষ ওই নােী যষ িরণে দবষয়ঠট পদেবারেে 

কারে প্রকাশ করেন।  
16 8 Jan 21 

 
Samakal 

1 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not  
available 

Raped Neighbor Rural সন্তািতক ন্দেন্দি কতর গৃহেেূতক ের্ ষতণর 

অভিত াগ আ'েীগ জিোর 

ভেরুতদ্ধ ইম ,কো  ৮ জকনুয়করী ২০২১) 

মুেীগরঞ্জে দসোজিীখান উপরজোে 

খাসনগে োরম দশশু সন্তানরক শ্চজশ্চম্ম করে 

এক গহৃবযূরক যষ িরণে অদির াগ  
দসোজিীখান থানাে ওদস এসএম 

জাোেউশ্চিন জানান, গে ১ জানুয়াদে োরে 

গহৃবযূে বসে-ঘরে প্ররবশ করেন আওয়ামী 

েীগ গ্রনো ও ইউদপ সিসু আফজাে গ্রহারসন 

এবং োে সহর াগী নাদসেউশ্চিন। এ 

সময় গহৃবযূে স্বামী বাদেরে দেরেন না। এ 

অবস্থায় ৬ মারসে দশশু সন্তানরক শ্চজশ্চম্ম 

করেন নাদসে। গ্রসই সুর ারগ গহৃবযূরক যষ িণ 

করেন আওয়ামী েীগ গ্রনো ইউদপ সিসু 

আফজাে গ্রহারসন।  ওদস বরেন, এ ঘটনায় 

গে ৪ জানুয়াদে যষ িরণে দশকাে গহৃবয ূ

মুেীগঞ্জ নােী ও দশশু দন িােন িমন 

ট্রাইবুুনারে অদির াগ িারয়ে করেন। পরে 

ট্রাইবুুনাে দসোজিীখান থানারক মামো 

রুজেু দনরিিশ দিরয়রেন।  
17 8 Jan 21 

 
Prothom 
Alo 

6 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenager 19 years 21 years, 
26 years 
& 
19 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural িাাঁেভেভেতে েরুণী ের্ ষতণর অভিত াতগ 

মামো ইথম  লেোক  ৮ জকনুয়করী ২০২১) 

জয়পুেহারটে পাাঁচদবদব উপরজোয় এক 

েরুণীরক (১৯ ) যষ িরণে অদির াগ উরিরে। এ 

ঘটনায় আজ শুক্রবাে দেনজনরক আসাদম 

করে থানায় একঠট যষ িণ মামো কো হরয়রে।  

https://samakal.com/whole-country/article/210148955/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/210148955/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/210148955/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

মামোে এজাহাে সূরত্র জানা গ্রগরে, গে 

বুযবাে দবরকরে উপরজোে যেঞ্জী 

ইউদনয়রনে সােুয়াে দবে গ্রথরক শাক েয রে 

মাি দিরয় বাদে দফেদেরেন ওই েরুণী। এ 

সময় উচনা োরমে আবিুে োজ্জাক (২ ১ ), 

হাদবব (২ ৬ ) ও গ্রমারনায়াে গ্রহারসন (১৯ ) ো াঁরক 

একা গ্রপরয় পারশে আেুরখরে দনরয়  ান। 

গ্রসখারন োজ্জাক ো াঁরক যষ িণ করেন। পরে 

ো াঁো ো াঁরক গ্রসখারন গ্রফরে পাদেরয়  ান। পরে 

ওই েরুণী বাদেরে দফরে দবষয়ঠট ো াঁে 

পদেবারেে গ্রোকজনরিে জানান। 

পাাঁচদবদব থানাে িােপ্রাপ্ত কম িকেিা  শুক্রবাে 

দবরকরে বরেন, যষ িরণে দশকাে ওই েরুণী 

দনরজই বািী হরয় শুক্রবাে িুপুরে থানায় 

একঠট যষ িণ মামো করেরেন। পুদেশ 

আসাদমরিে গ্রেপ্তারে অদি ান চাোরি।  
18 8 Jan 21 

 
Ittefaq 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

48 years Raped Neighbor Rural প্রোসীর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, খািকা শভরতির 

েত্ত্বােোেক জেিোর  ইত্তেফাক,  ৮ 

জকনুয়করী ২০২১) 

প্রবাসীে স্ত্রীরক অন্তঃসত্ত্বা কোে অদির ারগ 

ব্রাহ্মণবাদেয়াে নবীনগে উপরজোে 

শ্রীোমপুে োরমে আবু ওোইয়া খানকা 

শদেরফে েত্ত্বাবযায়ক মাওোনা দসোজেু 

ইসোমরক (৪৮) গ্রেফোে কো হরয়রে। 

শুক্রবাে োরক কাোগারে পািারনা হরয়রে। 

জানা  ায়, খানকাে েত্ত্বাবযায়ক মাওোনা 

দসোজেু ইসোম গ্রোকজনরক ঝােফুাঁ ক 

দিরেন। এ খানকায় আশপারশে োমসহ 

দবদিন্ন এোকা গ্রথরক নােী-পুরুষ সমরবে 

হন। পারশে োম গ্রিাোচং োরমে এক 

প্রবাসীে স্ত্রীও এ খানকায় ঝােফুাঁ রকে জনু 

https://www.jugantor.com/country-news/381992/%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%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F%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/381992/%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%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A7%9F%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 

আসা- াওয়া কেরেন। ওই মাওোনা োরমে 

সহজ-সেে যম িান্ধ্ নােীরিে নানা 

কোরকৌশরে গ্রফরে অননদেক কাজ 

কেরেন। ওই প্রবাসীে স্ত্রীও ওই ফাাঁরি পা গ্রিয়। 

একপ িারয় ওই নােী অন্তঃসত্ত্বা হয়। দবষয়ঠট 

কানাঘুষায় সমারজ ফাাঁস হরয়  ায়। 

এ বুাপারে নবীনগে থানাে ওদস আদমনুে 

েদশি জানান, বহৃস্পদেবাে সাোদিন 

স্থানীয়রিে মারঝ এ ঘটনায় কানাঘুষা ও 

উরত্ত্জনা দবোজ কেদেে। এ খবে জানরে 

গ্রপরে পুদেশ দগরয় ঘটনাে সেুো গ্রপরয় 

খানকাে েত্ত্বাবযায়ক মাওোনা দসোজেু 

ইসোমরক সন্ধ্ুায় আটক করে। োরেই ওই 

প্রবাসীে স্ত্রী বািী হরয় মামো করেন। 

19 7 Jan 21 
 
Samakal 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban ভেভকৎসক িভরেতে োসাে ঢয তক গৃহেেূর 

শ্লীেোহাভি,  ুেক জেপ্তার  ইম ,কো  ৭ 

জকনুয়করী ২০২১) 

চট্টোরম স্বাস্থু গ্রকরন্দ্রে দচদকৎসক পদেচরয় 

বাসায় ঢয রক গহৃবযূে শ্লীেোহাদনে অদির ারগ 

এক  ুবকরক গ্রেপ্তাে করেরে পুদেশ।  

গ্রকারোয়ােী থানাে ওদস জানান, োরশি 

কাজীে গ্রিউদেে ২ নম্বে গদেে একঠট বাসা 

গ্রখাো গ্রপরয় গ্রসখারন ঢয রক দনরজরক স্বাস্থু 

গ্রকরন্দ্রে দচদকৎসক পদেচয় গ্রিন। ওই বাসাে 

গহৃবযূে স্বাস্থু পেীিাে নারম োে শ্লীেোহাদন 

করেন। খবে গ্রপরয় ওই গহৃবযূে স্বামী বাসায় 

এরস দবস্তাদেে শুরন জােীয় জরুদে গ্রসবা ৯৯৯ 

গ্রফান দিরে গ্রকারোয়ােী থানা পুদেরশে একঠট 

ঠটম এরস ঘটনাস্থে গ্রথরক োরশিরক গ্রেপ্তাে 

করে।   

https://samakal.com/whole-country/article/210148881/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%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/210148881/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%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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20 7 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 
 

Not 
available 

 
Case file 

 
6 Jan21 

 

Police 
Case 

Female Diability 
person-

Housewife 

25 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural ের্ ষতণ অন্তঃসত্ত্বা প্রভেেন্ধী ভেেো, 

ঘরোমাই জেপ্তার  ই,কেোর ,  ৭ 

জকনুয়করী ২০২১) 

বগুোে দশবগরঞ্জে পিীরে শােীদেক প্রদেবন্ধ্ী 

দবযবা নােী (২৫) যষ িরণে দশকাে হরয় সাে 

মারসে অন্তঃসত্ত্বা হরয় পরেরেন। এ ঘটনায় 

অদি ুক্ত ঘেজামাই বািে দময়ারক গ্রেপ্তাে 

করেরে পুদেশ।  মামো সূরত্র জানা গ্রগরে, 

প্রদেবন্ধ্ী ওই দবযবাে গ্রিে বেে আরগ হিাৎ 

করেই োে স্বামী মাো  ায়। এেপে হরেই ওই 

নােী িুই সন্তানরক দনরয় স্বামীে ঘরেই অবস্থান 

কেদেরেন। এমন সময় হিাৎ োে ওপে 

কুনজে পরে এোকাে ঘেজামাই বািে 

দময়াে। এে আরগও বািে একাদযক দবরয় 

করেরে। মারঝ মরযু গ্রস দবযবা প্রদেবন্ধ্ী নােীে 

বাদেরে  াোয়াে কেে। এে মরযু বািে িয়-

িীদে গ্রিদখরয় প্রায়ই যষ িণ কেে প্রদেবন্ধ্ী ওই 

নােীরক। োগাোে যষ িরণে ফরে প্রদেবন্ধ্ী 

নােী অন্তঃসত্ত্বা হরয় পেরে িরয় গ্রকৌশরে 

পাদেরয়  ায় বািে। পরে প্রদেবন্ধ্ীে মা বািী 

হরয় ইউদপ সিসুসহ চােজরনে দবরুরদ্ধ 

মামো িারয়ে করে। 

21 6 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

 
Case file 
6 Jan 21 

Police 
Case 

Female Teenager 19 years 24 years Raped Neighbor Rural বিেয়র লশ্বকেম ধর্ ষেণর অবিে কা, 

ত্রুণী লট  কেমর অন্তঃমত্ত্বক  ইথম  

লেোক  ৬ জকনুয়করী ২০২১) 

য েপুশেে নোবলতোিোিী যপৌেসিোয় বিশয়ে 

আশ্বোস বদশয় এক তরুণীশক (১৯) ধষ যশণে 

অবিশযোে উশেশে। ওই তরুণী এখন আট 

মোশসে অেঃসত্ত্বো। অবিযুি তরুশণে নোম 

সুজন বময়ো (২৪)। পুবল  , যমশয়ষ্টটে িোিো মোেো 

যোওয়োয় বতবন মোনুশষে িোবিশত কোজ কশে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/07/993082
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/07/993082
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE
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সংসোে চোলোন। তো াঁে দুই যেশল ও এক যমশয় 

েশয়শে। েত িেে অবিযুি সুজশনে সশে 

তো াঁে যমশয়ে পবেচয় হয়। পশে বিশয়ে আশ্বোস 

বদশয় সুজন তো াঁে যমশয়ে সশে  োেীবেক 

সম্পকয েশি যতোশলন। চোে মোস আশে যমশয় 

অসুি হশয় পিশল বিষয়ষ্টট এলোকোয় 

জোনোজোবন হয়। ওই সময় সুজন এলোকো যেশি 

পোবলশয় যোন। যমশয়ে  োেীবেক অিিোে 

অিনবত হশল বিষয়ষ্টট বনশয় যমশয়ে মোশক 

এলোকোিোসী চোপ প্রশয়োে কশেন। পশে যমশয় 

তো াঁে মোশক ধষ যশণে বিষয়ষ্টট জোনোন। যমশয়ে মো 

বনরুপোয় হশয় িুধিোে অসুি যমশয়শক বনশয় 

থোনোয় যোন। পশে যমশয়ে মো িোদী হশয় 

সুজশনে বিরুশে ধষ যশণে মোমলো কশেন।  

22 6 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

6 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural ,টটয়কেীেত্ থিকমীর স্ত্রীে, াোক য,েট 

হত্যক ইথম  লেোক  ৬ জকনুয়করী ২০২১) 

বকশ োেেশঞ্জে কষ্টটয়োদীশত প্রিোসীে এক স্ত্রী 

সোবিনো আিোে (২২)যক েলো যকশট হতযো 

কশেশে দুিৃ যত্তেো। আজ িুধিোে সকোশল 

উপশজলোে কমেশিোে েোশম িোিোে িোবিশত 

খুন হন   পুবল  ও িোনীয় কশয়কজন িশলন, 

বতন িেে আশে চোচোশতো িোই দ্বীন ইসলোশমে 

সশে তো াঁে বিশয় হয়। বিশয়ে বকেুবদন পেই দ্বীন 

ইসলোম চোকবে বনশয় যসৌবদ আেি চশল যোন। 

এই সমশয়ে মশধয আে যদশ  আশসনবন বতবন। 

বিশয়ে প্রথম কশয়ক মোস সোবিনো স্বোমীে িোবি 

যথশকশেন। স্বোমী ও িোিোে িোবি পো োপোব । 

কশয়ক মোস পে যথশক শ্ব ুেিোবিে সদসযশদে 

সশে সোবিনোে দেূত্ব িোশি।  

একপয যোশয় বতবন শ্ব ুেিোবি যেশি িোিোে 

িোবিশত থোকশত  ুরু কশেন। শ্ব ুেিোবিে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%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%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%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%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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সশে দেূত্ব িোিশলও স্বোমীে সশে মুশেোশিোশন 

যযোেোশযোে বেল তো াঁে। সোবিনো থোকশতন 

আলোদো কশক্ষ। আজ সকোশল পবেিোশেে 

সদসযেো বিেোনোয় েলোকোটো অিিোয় সোবিনোে 

লো  পশি থোকশত যদশখন। 

এ বিষশয় কষ্টটয়োদী থোনোে িোেপ্রোপ্ত কম যকতযো 

 (ওবস) এম এ জবলল িশলন, ধোেোশলো অস্ত্র বদশয় 

সোবিনোে েলো কোটো হশয়শে। হতযোে েহসয 

উশমোচশন যিব  সময় লোেশি নো। 

23 6  Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

6 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urban লিকবম, যহকেটেো ত্রুণীর ঝুোন্ত 

োকশ ইথম  লেোক  ৬ জকনুয়করী ২০২১) 

মবতক্ত ল থোনোে পুবল  জোনোয়, ওই তরুণীে 

নোম যমশহনোজ যজবেন ওেশি বনপো (২৪)। 

এক যুিক যমশহনোজশক বনশজে স্ত্রী পবেচয় 

বদশয় েত যেোিিোে উত্তে কমলোপুশেে বসষ্টট 

যস্টপস ইন্টোেনযো নোল আিোবসক যহোশটশলে 

২১০ নম্বে কশক্ষ ওশেন। আজ দুপুশে 

যহোশটশলে কমীেো কক্ষ পবেষ্কোে কেশত বেশয় 

যিতে যথশক দেজো িন্ধ্ যপশয় পুবল শক 

খিে যদন।  মবতক্ত ল থোনোে উপপবেদ যক 

 (এসআই) যদশলোয়োে যহোশসন জোনোন, স্বোমী 

পবেচয়দোনকোেী যুিকশক খুাঁশজ পোয়বন 

পুবল । ধোেণো কেো হশে, যমশহনোজ বসবলং 

িযোশনে সশে েলোয় িো াঁস লোবেশয় আত্মহতযো 

কশেশেন। 

পুবলশ ে এই কম যকতযো িশলন, যহোশটশলে 

কমীশদে সশে কথো িশল জোনো যোয়, স্বোমী 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%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
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পবেচয় যদওয়ো িযক্তি অসুিতোে কথো িশল 

একষ্টট হোসপোতোশল িবতয হশয়শেন। দুই বদন 

ধশে ওই তরুণী একোই যহোশটশল অিিোন 

কেবেশলন। কক্ষ যথশক বচবকৎসোসংিোে 

বকেু কোেজপত্র পোওয়ো যেশে, তো যোচোই কশে 

তরুণীে পবেচয়  নোি কেো হয়। 

 

24 5 jan 21 30 Dec 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Raped Teacher RUrba
n 

ের্ ষণ মামোে ভশক্ষক জেিোর, েেভের 

োভে ভশক্ষাথীতের  ই ুাকন্তর  ৫ জকনুয়করী 

২০২১) 

যষ িণ মামোয় গ্রেফোে হরয়রেন োজশাহী 

ইনদস্টঠটউট অব গ্রহেথ গ্রটকরনােশ্চজে 

(আইএইচঠট) এক দশিক। করেরেন 

আইএইচঠটে দশিাথীো। সংদশ্লষ্ট সূরত্র জানা 

গ্রগরে, দেন মাস আরগ ঘটরকে মাযুরম এক 

েরুণীরক গ্রিখরে  ান ওই দশিক। এেপে 

গ্রমাবাইে গ্রফান নম্বে দনরয় আরসন। পরে 

কথাবাে িা শুরু করেন। দবরয়ে প্ররোিন দিরয় 

এক প িারয় গ্রপ্ররমে সম্পকি গরে গ্রোরেন। 

এেপে গে ৩০ দিরসম্বে ওই েরুণীরক দনরয় 

মুকুে এক আত্মীরয়ে বাদেরে গ্রবোরে  ান। 

গ্রসখারন মুকুে োরক যষ িণ করেন। 

এেপে ওই েরুণী দবরয়ে জনু চাপ দিরে 

থারকন। এ সময় ওই েরুণীে আত্মীয়-স্বজনো 

মুকুেরক আটরক গ্রেরখ পুদেরশ খবে গ্রিন। 

পরে পুদেশ োরক আটক করে দনরয়  ায়। এ 

দনরয় োজশাহীে বাঘা থানায় একঠট মামো 

https://www.jugantor.com/country-news/381051/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/381051/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0
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হয়। এেপে গ্রথরকই দশিক মুকুে কাোগারে 

েরয়রেন। 

োজশাহী আইএইচঠটে অযুি িা. ফােহানা 

হক বরেন, আদম অদফরস এরস দবষয়ঠট 

শুরনদে। েরব এ দনরয় দশিাথীরিে 

মানববন্ধ্রনে গ্রকারনা প্ররয়াজন দেরো না। 

দেদন গ্র রহেয  চাকদে করেন গ্রসরহেয  োে 

দবরুরদ্ধ চাকদেদবদয গ্রমাোরবক বুবস্থােহণ 

কো হরব। 

25 4 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

4 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 37 years Not 
available 

Murdered Neighbor 
Rural 

Rural লেেোপুের ল াকেে ঝুোবেো াৃহিধূর 

োকশ  ইথম  লেোক  ৪ জকনুয়করী ২০২১) 

জয়পুেহোশটে আশক্কলপুে উপশজলোে উত্তে 

জোলোলপুশে এক েহৃিধূ নোম যমমী যিেম 

(৩৭)ে মৃতুয বনশয় েহশসযে সৃষ্টি হশয়শে। 

যমমীে স্বোমী নূে যমোহোম্মদ িশলন, ‘আমোে 

স্ত্রীে সশে িোনীয় আলশমে সম্পকয বেল। দুই 

মোস আশে আমোশক শ্বো ুবি জোবনশয়বেল। 

আলম আমোে স্ত্রীশক উপহোেসোমেীও 

বদশয়বেল। আমোে স্ত্রী আমোশক কখশনো তোে 

সম্পশকযে কথো জোনোয়বন। আবম স্ত্রীে 

সম্পশকযে কথো যজশনবে, যস কথো স্ত্রীশকও 

কখশনো িবলবন। আমোশদে স্বোমী-স্ত্রীে মশধয 

সম্পকয িোশলো বেল। যেোিিোে েোত দুইটোে 

বদশক টয়শলশট যোওয়োে জনয যিে হশয় আে 

ঘশে যিশেবন। আমেো যিোেেোশত আমেোশে 

তোশক  ুলশত যদশখবে। পুবল  আমোে স্ত্রীে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

 েীে যথশক একষ্টট বচেকুট যপশয়শে। আমোে 

স্ত্রী বলখশত পোশে। তশি তোে যলখো সুন্দে নয়।’ 

আশক্কলপুে থোনোে িোেপ্রোপ্ত কম যকতযো (ওবস) 

আিদুল লবতি খোন িশলন, যমমীে লো  

একষ্টট আমেোশে  ুলে অিিোয় পোওয়ো 

যেশে। এষ্টট আত্মহতযো নোবক হতযো, তো 

ময়নোতদে প্রবতশিদন পোওয়োে পে জোনো 

যোশি।  

26 4 Jan 21 
 
Samakal 

1 Jan 21 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Gang 
Raped 

Rural  ২ মন্তকেনর জননীে, েোেিেঁেধ ধর্ ষণ, 

মকবোেশ ৬০ হকজকর টক,কয় ব  কাংমক 

 ইম ,কো  ৪ জকনুয়করী ২০২১) 

েোজিোিীে িোবলয়োকোক্তন্দশত দুই সেোশনে এক 

জননীশক দলশিাঁশধ ধষ যশণে ঘটনো িোনীয়িোশি 

সোবলশ  বমমোংসো কেো হশয়শে।  জোনো যেশে, 

িোবলয়োকোক্তন্দ হোসপোতোশল িবতয থোকো আত্মীয় 

এক ব  ুশক যদখশত িোবলয়োকোক্তন্দ এশসবেশলন 

ওই নোেী।  ুিিোে েোত ১২টোে বদশক 

হোসপোতোল যেশটে কোশে পোবন আনশত যেশল 

মুবদ যদোকোবন আক্তজিে ও জয়নোল িুাঁ সবলশয় 

যদোকোশনে যিতে বনশয় তোশক ধষ যণ কশেন। 

পশে বতবন তোে স্বজনশক ঘটনোষ্টট জোনোন। 

বিষয়ষ্টট জোনোজোবন হশত থোকশল  বনিোে েোশত 

িোজোে িযিসোয়ীেো মোসুদ যমোল্লোে ঘশে 

সোবলশ ে আশয়োজন কশেন। যসখোশন িোনীয় 

িযিসোয়ী মোসুদ যমোল্লো, যমো. িোিলু, জোহোেীে 

যহোশসনসহ অশনশকই বেশলন। ধষ যশণে ঘটনো 

প্রমোবণত হওয়োয় মোতিেেো অবিযুি 

দু’জনশক ৬০ হোজোে টোকো জবেমোনো কশে 

েোয় যদন। এেপে যথশক ধষ যশণে ব কোে ওই 

https://samakal.com/whole-country/article/210148511/%E0%A7%A8-%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%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/210148511/%E0%A7%A8-%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%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%BE
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নোেীে যকোশনো যখো াঁজ পোওয়ো যোশে নো।এমন 

ঘটনোয় আইশনে আশ্রয় নো বনশয় সোবল  

আশয়োজশনে কোেণ জোনশত চোইশল বতবন 

িশলন, অবিযুি যলোক দু‘ষ্টট েবেি। ওশদে 

যেশলশমশয় আশে। এসি বিশিচনো কশে 

আইশনে আশ্রয় যনওয়ো হয়বন। 

 

27 4 Jan 21 
 
Ittefaq 
 
 

3 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

45 years Attempt 
to rape 

UP 
member 

Rural ইউভি সেতসুর ভেরুতদ্ধ ের্ ষণ জেষ্টার 

অভিত াগ  ইত্তেফাক,  ৪ জকনুয়করী 

২০২১) 

সাহাব উশ্চিন (৪৫) নারম এক ইউদপ সিরসুে 

দবরুরদ্ধ যষ িণ গ্রচষ্টাে অদির াগ উরিরে।  

মামোে এজাহারে িযক্তরিাগী নােী উরিখ 

করেন, ‘যষ িণ গ্রচষ্টাকােী সাহাব উশ্চিন োে িেূ 

সম্পরকিে চাচা শ্বশুে। িীঘ িদিন যরে গ্রস 

আমারক অননদেক প্রস্তাব দিরয় আসরে। 

আদম োে কু প্রস্তারব োশ্চজ না হওয়ায় ঘটনাে 

দিন আমাে শ্বশুে-শাশুদে ঢাকায় থাকাে 

সুবারি পদেকদল্পেিারব আমাে ঘরে প্ররবশ 

করে যষ িরণে উরিরশু ঝাাঁদপরয় পরে, এবং 

বুক, মুখ ও গ্রগাপনারে স্পশ ি করে। টানা 

গ্রহাঁচো করে পেরনে কাপে দেরে গ্রফরে। 

পরে যষ িণ গ্রচষ্টায় বুথ ি হরয় মােযে এবং 

শেীরেে দবদিন্ন স্থারন মাোত্মক জখম করে। 

স্থানীয়ো চরে আসায় সাহাব উশ্চিন গ্রমম্বাে 

সরে পরে এবং হয মদক গ্রিয়। এ দবষরয় থানায় 

গ্রকান যেরনে মামো গ্রমাকিমা কেরে 

আবাে যষ িণ কেরব এবং গ্রমরে োশ গুম করে 

দিরব বরে হয মদক গ্রিয়।’ 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/211670/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/211670/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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গ্রফনী মরিে থানাে পদেিশ িক (েিন্ত) ওমে 

হায়িাে বরেন, এ দবষরয় দন িাদেো নােী ও 

দশশু দন িােন িমন আইরন মামো িারয়ে 

করেন। পুদেশ েিন্ত সারপরি বুবস্থা দনরব। 

 

 

Article 

Inheriting a culture that encourages sexual violence (Dhaka Tribune, editorial, 11 Jan 2021) 

We need a judiciary that treats cases of sexual violence on a top-priority basis. Despite widespread protests 

last year demanding justice for victims of sexual violence and a government initiative which saw an 

amendment to existing laws which would allow perpetrators to be given the death penalty if found guilty, 

the recent rape of a schoolgirl in Kalagaban has highlighted the fact that, at the root, not much has changed. 

From accusations by the victim’s family of mishandling of the case by the police to citizens of the country 

blaming the victim for the crime, in Bangladesh, rape culture is very much well and alive. This is merely 

another example of how our current ideas of solving the problem -- which merely attempts to fix 

generations of patriarchal and misogynistic notions by simplifying acts of sexual violence and separating 

them from national cultural norms -- have little to no meaningful effect, and merely seek to brush the issue under the rug temporarily -- until next 

time. 

Authorities concerned must understand that when the very notion of consent is unfamiliar to significant portions of the population -- including a 

former teacher at the school the girl was enrolled in -- and they jump to nonsensical “one hand cannot clap alone” rationale to dehumanize a young 

woman who had literally bled to death, there must be something fundamentally wrong with the way our society thinks and functions. 

Why such mental gymnastics are absent during other violent crimes is not much of a mystery considering that, when it comes to rape, many people 

feel that it is an act that is “inevitable” for men under certain circumstances and that women must try to “avoid” such a fate. 

 

 

https://www.dhakatribune.com/opinion/editorial/2021/01/11/ed-inheriting-a-culture-that-encourages-sexual-violence


When rape is encouraged by moral policing (By Shuprova Tasneem, Daily Star, opinion, 12 Jan 2021) 

On January 5, 2020, a second-year student of Dhaka University was raped in Kurmitola after she 

mistakenly got off at the wrong bus stop at around 7pm on her way to a friend's house. This was only the 

first in a string of violent attacks on women (and children) throughout the year—minors, elderly women, 

disabled women, indigenous women, housewives, domestic workers, college students, madrasa students—

none were spared. The more gruesome ones and/or the ones that triggered the most protests stayed in the 

national spotlight for longer, while others—the garments worker molested on her way back from work, the 

unchaperoned child abused by her neighbour—slipped under the radar. 

The nationwide protests against rape in 2020 led a storm of debate surrounding violence against women in Bangladesh and raised some very 

serious questions about the inefficiencies of the justice system, the sincerity of law enforcers when pursuing rapists and the abuse of power, the 

failure of the authorities in protecting the rights of women and the shortcomings of each of us in society as we fail to deal with rape culture. These 

protests and debates ultimately influenced lawmakers to amend the existing law and make death penalty the highest possible punishment for single 

perpetrator rape. 

What comes to your mind when you hear the term (By Golam Mortoza, Daily Star, opinion, 14 Jan 2021) 

Incidents leave such a devastating impact on us that it halts the normal process of thinking. The rape and 

killing of an O-level student in the capital's Kalabagan area is one such incident. But that wasn't the end 

of it. The post-incident scenario is turning out to be more pathetic. First, a section of people reached the 

conclusion that the victim and her family were responsible for this. Why did she go to her friend's 

residence? Why did her mother allow her to go there? Social media has been flooded by such types of 

questions. For many, the rape was a foregone conclusion. They also raised questions about the dress of 

the girl, her intention to go to her friend's house, and her "love affair" with the boy, thus conveniently 

shifting the blame onto the victim herself. In short, she created the situation that led to her eventual 

murder. 

Unfortunately, our society is accustomed to blaming a rape victim whether she belongs to the lower class, the middle class or the upper class. 

Maybe this mentality is a new phenomenon, or maybe it has been going on for long. It's hard to determine since there was no social media in the 

past that could give us unfettered access to the deepest reaches of people's minds. But social media has certainly brought this to the fore, and its 

impact has been far-reaching as more people seem to be influenced by this toxic mentality. 

Several factors are responsible for the growing trend of victim blaming. When a "responsible" person or institute in our society expresses such 

mentality, it influences others. Recently, a lawmaker, while delivering his speech in parliament, blamed women's attire and their "freedom of 

movement" for the growing incidence of rapes. It met no strong protest either inside or outside the parliament. The question is, how much impact 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/when-rape-encouraged-moral-policing-2026097
https://www.thedailystar.net/opinion/news/what-comes-your-mind-when-you-hear-the-term-2027365


does a comment like this from a lawmaker have on our society? A more pertinent question is, what do such remarks and the fact that they meet no 

significant resistance tell us about the entire society? 

Violence Against Women – Sexual Harassment (Jan-Dec 2020) (Ain O Salish Kendra, 31 Dec 2020) 

 

 

 

Sex education the only way to tackle rape? (Dhaka Tribune, 11 Jan 2021) 

Experts suggest prioritizing moral education to change the patriarchal mindset. “Sex education is a taboo in our school. The teachers feel awkward.” 

This statement was made recently by a friend of the rape victim, an O-level student. Sex education is not entirely absent in the country’s curriculum 

but teachers mostly avoid teaching sexual and reproductive health chapters, according to several studies. Hence, it does not bear any fruit as 

students are not remotely made aware of the issue. While sex education may be a key component for battling the rape culture it’s not enough to 

http://www.askbd.org/ask/2020/12/31/violence-against-women-sexual-harassment-jan-dec-2020/
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crisis/2021/01/10/sex-education-the-only-way-to-tackle-rape


change the society. Several other initiatives are needed to end the crisis, says an expert. On the other hand, rights activists say government should 

include sex education in details in textbooks, as well as, train teachers about sexual and reproductive health to prevent rape in Bangladesh. 
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