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Weekly news reports on Domestic Violence (DV) 

 
Sl. Date of 

Newspaper 
Date of 
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Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 28 Jan 2021 
 
Samakal 

28 Jan 
2021 

Police 
Case 

Female RMG 
worker 

22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural প োশোক শ্রমিককক মির্ যোতি ককে 

হতযোে অমিকর্োগ(সমকাল, ( ২৮(

জলনুয়লরী(২০২১) 

হবিগঞ্জের মাধিপুঞ্জর মবি বিগম (২২) 

িাঞ্জমর এক বপাশাক শ্রবমঞ্জকর মরঞ্জেহ 

উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। বিহঞ্জের পবরিাঞ্জরর 

োবি, মবি বিগমঞ্জক বির্ যােি কঞ্জর হেযা 

করা হঞ্জেঞ্জে। ঘটিার পর বেঞ্জক বিহঞ্জের 

স্বামী পিােক রঞ্জেঞ্জেি। বিহঞ্জের িািা িূর 

ইসিাম জািাি, ২-৩ বেি আঞ্জগ মবি বিগম 

স্বামীর বির্ যােঞ্জির কো ব াঞ্জি োঞ্জক 

জাবিঞ্জেবেঞ্জিি। সকাঞ্জি বমঞ্জেঞ্জক বেখঞ্জে 

এবস োর মরঞ্জেহ পঞ্জে োকঞ্জে বেঞ্জখি 

ঘঞ্জর। োর োবি, বমঞ্জেঞ্জক োর স্বামীই হেযা 

কঞ্জর পাবিঞ্জে বগঞ্জেি। 

মাধিপুর োিার এস আই আব্দিু আহাে 

িঞ্জিি, বিহঞ্জের িািার অবিঞ্জর্াগ, োঞ্জক 

বির্ যােি কঞ্জর হেযা করা হঞ্জেঞ্জে। 

মেিােেঞ্জের বরঞ্জপাটয িা আসা পর্ যে মৃেয যর 

সঠিক কারণ িিা র্াঞ্জে িা।   

 

Issue no. 26 

https://samakal.com/whole-country/article/210151002/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%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%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%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/210151002/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%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%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
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Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

2 29 Jan 2021 
 
Ittefaq 

25 Jan 
2021 

Police 
Case 

Female Housewife 19 years 22 years Through 
acid 

Husband Rural িববধূকক অকেতি ককে িুখ ঝলকে 

মিকলি স্বোিী (ইকেফোক, ২৯ জোিুয়োেী 

২০২১) 

িাইঞ্জক বিঞ্জেশ পািাঞ্জিার জিয স্ত্রীর িািার 

বিকট বেঞ্জক েে িাখ টাকার োবি কঞ্জরি 

স্বামী। অসহাে শ্বশুর টাকা বেঞ্জে অস্বীকৃবে 

জািাঞ্জি িিিধূ বমেয  খােয ঞ্জির (১৯) মুখ োহয 

পোে য বেঞ্জে ঝিঞ্জস বেি স্বামী আবর  

বহাঞ্জসি। শুক্রিার পুবিশ অবির্ুক্ত আবর  

বহাঞ্জসিঞ্জক (২২) আটক কঞ্জর পািিা 

বজিহাজঞ্জে বেরণ কঞ্জর। বিঞ্জের পর 

বেঞ্জকই আবর  স্ত্রী বমেয র মাধযঞ্জম বর্ৌেযক 

োবি কঞ্জর বির্ যােি চাবিঞ্জে আসবেি। 

সম্প্রবে বোট িাই আিমগীরঞ্জক বিঞ্জেশ 

পািাঞ্জিার জিয টাকার েঞ্জোজি হওোে 

স্ত্রীর মাধযঞ্জম শ্বশুঞ্জরর বিকট েে িাখ টাকা 

োবি কঞ্জরি আবর । টাকা িা বেওোে বিপ্ত 

হঞ্জে গে মাঞ্জসর ২৫ জািুোবর খািাঞ্জরর 

সঞ্জে ঘুঞ্জমর ওষুধ বমবশঞ্জে স্ত্রীঞ্জক খাওোি 

বেবি। বমেয  অঞ্জচেি হঞ্জে পেঞ্জি োর মাোর 

চযি ও বচাঞ্জখর ভু্র বকঞ্জট মুঞ্জখ োহযপোে য 

মাবখঞ্জে বেি আবর । বমেয  খােযি জািাি, 

েবেঞ্জিশীরা উদ্ধার কঞ্জর োঞ্জক ঈশ্বরেী 

উপঞ্জজিা স্বাস্থ্য কমঞ্জেঞ্জে িবেয কঞ্জরি। এ 

ঘটিাে বেবি োর স্বামী আবরঞ্জ র 

েৃষ্টােমূিক শাস্তি োবি কঞ্জরঞ্জেি। 

ঈশ্বরেী সাঞ্জকযঞ্জির অবেবরক্ত পুবিশ সুপার 

বমা. ব ঞ্জরাজ কিীর জািাি, অবিঞ্জর্াগঠট 

অবধকের েেে পূি যক সেযো পাওোে 

মামিা বহঞ্জসঞ্জি গ্রহণ করা হঞ্জেঞ্জে।  

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/218177/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/218177/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

3 28 Jan 2021 
 
Samakal 

27 Jan 
2021 

Police 
Case 

Female Child 14 years 47 years Attempt 
to rape 

Step- 
Father 

Rural মককশোেীকক ধর্ যণকেষ্টোে অমিকর্োকগ েৎ 

বোবো পেপ্তোে( (সমকাল, ( ২৮( জলনয়ুলরী(

২০২১) 

রাজিােীর বগাোিঞ্জে ১৪ িের িেসী এক 

বকঞ্জশারীঞ্জক ধষ যণঞ্জচষ্টার অবিঞ্জর্াগ পাওো 

বগঞ্জে। এ ঘটিাে ওই বকঞ্জশারীর মাঞ্জের 

মামিাে সৎ িািাঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জর পুবিশ। 

ওই বকঞ্জশারীর মা জািাে, েেম স্বামী সেক 

েুঘ যটিাে মারা র্াওোর পর ৬ িের আঞ্জগ 

োর ২ে বিঞ্জে হে। আঞ্জগর স্বামীর ঘঞ্জর জন্ম 

বিওো কিযা সোিসহ স্বামীঞ্জক বিঞ্জে বেবি 

িািার িাবেঞ্জে িসিাস কঞ্জরি। বেবি িাজাঞ্জর 

বপিা বিস্তক্র কঞ্জর সংসাঞ্জরর খরচ বমটাি।  

িুধিার বিঞ্জকঞ্জি বেবি বপিা বিস্তক্র করঞ্জে 

বগঞ্জি োর বকঞ্জশারী কিয একাই ঘঞ্জর বেঞ্জিা। 

এ সুঞ্জর্াঞ্জগ োর িেযমাি স্বামী বেিু বশখ (৪৭) 

বমঞ্জেঞ্জক ধষ যঞ্জণর বচষ্টা কঞ্জর। এসমে বমঞ্জের 

বচৎকাঞ্জর আশপাঞ্জশর বিাকজি এবগঞ্জে 

এঞ্জস বেিু বশখঞ্জক আটক কঞ্জর পুবিঞ্জশ 

বেে। 

এ বিষঞ্জে বগাোিে ঘাট োিার ওবস 

আব্দলু্লাহ আি োোিীর জািাি, বকঞ্জশারীর 

মাঞ্জের অবিঞ্জর্াঞ্জগর পবরঞ্জেবিঞ্জে মামিা 

গ্রহণ করা হঞ্জেঞ্জে। অবির্ুক্ত বেি ু বশখঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জর আোিঞ্জে পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210151012/%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%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%B8%E0%A7%8E-%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://samakal.com/whole-country/article/210151012/%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%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%B8%E0%A7%8E-%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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

4 28 Jan 2021 
 
Samakal 

27 Jan 
2021 

Police 
Case 

Female Housewife 50 years 55 years Murdered Husband Rural পগো োলগকে স্বোিীে মির্ যোতকি স্ত্রীে 

িৃতয যে অমিকর্োগ( (সমকাল, ( ২৮(

জলনুয়লরী(২০২১) 

বগাপািগঞ্জে স্বামীর বির্ যােঞ্জি বশপিু বিগম 

(৫০) িাঞ্জমর এক গহৃিধরূ মৃেয য হঞ্জেঞ্জে িঞ্জি 

অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে।  বশপিু বিগম ওই 

গ্রাঞ্জমর শবহেুি ইসিাঞ্জমর (৫৫) স্ত্রী। 

পাশ্ব যিেী বিাোবিো িাজাঞ্জর গযাঞ্জরজ রঞ্জেঞ্জে 

শবহেুঞ্জির। ঘটিার পর বেঞ্জক বস পিােক 

আঞ্জে। 

বশপিু বিগঞ্জমর বিাি রুিা বিগম িঞ্জিি, 

'বিঞ্জের পর বেঞ্জক বর্ৌেয ঞ্জকর জিয বশপিুঞ্জক 

বির্ যােি কঞ্জর আসবেি শবহেুি। স্বামীর 

মারধর সহয করঞ্জে িা বপঞ্জর মাঞ্জঝই মাঞ্জঝই 

আমাঞ্জের িাবেঞ্জে আশ্রে বিে বশপুি। 

িুধিার গিীর রাঞ্জে ঝগোর এক পর্ যাঞ্জে 

শবহেুি োঞ্জক বিধেক মারধর কঞ্জর। এঞ্জে 

বস গুরুের অসুস্থ্ হঞ্জে পেঞ্জি িহৃস্পবেিার 

বগাপািগে বজিাঞ্জরি হাসপাোঞ্জি বিঞ্জে 

র্াওো হে। বসখাঞ্জি বচবকৎসক োঞ্জক মৃে 

বঘাষণা কঞ্জরি।' 

রুিা অবিঞ্জর্াগ কঞ্জর িঞ্জিি, 'ওর 

শ্বশুরিাবের বিাকজি েবেঘবে কঞ্জর িাশ 

ো ঞ্জির বচষ্টা কঞ্জর। খির বপঞ্জে আমরা 

বগঞ্জে িা াঁধা বেই। পঞ্জর পুবিশ এঞ্জস িাশ 

উদ্ধার কবর বগাপািগে বজিাঞ্জরি 

হাসপাোি মঞ্জগ য পািাে। আমার বিাঞ্জির 

শরীঞ্জর আঘাঞ্জের বচহ্ন রঞ্জেঞ্জে। ওঞ্জক শবহেুি 

হেযা কঞ্জরঞ্জে। আবম এ হেযার বিচার চাই।' 

https://samakal.com/whole-country/article/210150999/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%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
https://samakal.com/whole-country/article/210150999/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
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victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

5 26 Jan 2021 
 
Samakal 

25 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural স্বোিীে পেকি বোধো পিওয়োয় স্ত্রীকক 

হতযোে অমিকর্োগ( (সমকাল, ( ২৬(

জলনুয়লরী(২০২১) 

বসরাজগঞ্জের উল্লাপাোে স্বামীর বেঞ্জম িাধা 

বেওোে োবিো খােযি (২২) িাঞ্জম এক 

গহৃিধূঞ্জক হেযার অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে।  

উল্লাপাো মঞ্জেি োিার উপ পবরেশ যক 

বমাশার  বহাঞ্জসি জািাি, িের বেঞ্জিক 

আঞ্জগ পস্তিম িদ্রঞ্জকাি গ্রাঞ্জমর মাসুে 

সরকাঞ্জরর বমঞ্জে োবিোর সঞ্জে আস্তজজিু 

িয ইোর বিঞ্জে হে। বিঞ্জের পর আস্তজজিু 

িয ইো অিয এক িারীর সঞ্জে বেঞ্জমর সম্পকয 

গঞ্জে বোঞ্জিি। এঞ্জে োবিো িাধা বেওো 

েুজঞ্জির মঞ্জধয পাবরিাবরক কিহ বিঞ্জগই 

োকঞ্জো। এরই বজর ধঞ্জর বসামিার রাঞ্জে 

োবিোর স্বামী আস্তজজিু িয ইো োর 

স্বজিঞ্জেরঞ্জক বিঞ্জে বিঞ্জজর বশািার ঘঞ্জর 

োবিোঞ্জক গিা ঠটঞ্জপ শ্বাসঞ্জরাধ কঞ্জর হেযা 

কঞ্জরি। 

পুবিঞ্জশর ওই কম যকেযা আরও জািাি, পুবিশ 

োবিোর মরঞ্জেহ উদ্ধার কঞ্জর মেিােেঞ্জের 

জিয বসরাজগঞ্জের িেমাো বশখ 

 স্তজিােযিঞ্জিো মুস্তজি বজিাঞ্জরি 

হাসপাোঞ্জি পাঠিঞ্জেঞ্জে। হেযাকাঞ্জের পর 

োবিোর স্বামী ও োর পবরিাঞ্জরর সিাই 

পাবিঞ্জে বগঞ্জেি। এ িযাপাঞ্জর  োবিোর মা 

বসবিিা বিগম িােী হঞ্জে উল্লাপাো মঞ্জেি 

োিাে বিহঞ্জের স্বামী আস্তজজিুসহ ৭ 

জঞ্জির বিরুঞ্জদ্ধ হেযা মামিা োঞ্জের 

কঞ্জরঞ্জেি। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210150793/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%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://samakal.com/whole-country/article/210150793/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%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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6 28 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

23 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Npt 
available 

Physical 
Torture 
& 
Suicide 

Son Rural অতযোেোকে িোকয়ে আত্মহিি, লোশ 

েৎকোকে পেকলে বোধো!( (সালে,র( া, (

২৮(জলনুয়লরী(২০২১) 

বকঞ্জশারগঞ্জের কুবিোরচঞ্জর েেসূেী গ্রাঞ্জমর 

মা উমা রািী োঞ্জসর সৎকাঞ্জর িাধা বেি 

বেঞ্জি উেে চন্দ্র োসসহ োর বিাকজি।  

বিহঞ্জের স্বজি ও স্থ্ািীেরা জািাে, েেসূেী 

গ্রাঞ্জমর চেি কুমার োঞ্জসর স্ত্রী উমা রািী 

োস গে শবিিার বিিা সাঞ্জে ১১টার বেঞ্জক 

বিজ িাবেঞ্জে বিষপাি কঞ্জরি। বেঞ্জি উেে 

চন্দ্র োঞ্জসর অেযাচার ও বির্ যােি সইঞ্জে িা 

বপঞ্জর বেবি বিষপাি কঞ্জরি িঞ্জি অবিঞ্জর্াগ 

স্বজিঞ্জের। স্থ্ািীেরা োঞ্জক িাস্তজেপুর 

জহয রুি ইসিাম বমবেকযাি কঞ্জিজ 

হাসপাোঞ্জি বিঞ্জে বগঞ্জি বসামিার রাঞ্জে 

বচবকৎসাধীি অিস্থ্াে বেবি মারা র্াি।  

িুধিার বকঞ্জশারগে সের হাসপাোঞ্জি 

িাঞ্জশর মেিােেে বশঞ্জষ সন্ধ্যাে বিজ 

গ্রাঞ্জমর িাবেঞ্জে বিঞ্জে আসা হে। সিােি 

ধম যািুসাঞ্জর র্খি িাশ সৎকাঞ্জরর েিয বে বিে 

স্বজিরা। এ সমে িাধা বেে বেঞ্জি উেে। 

উমা রািীর মৃেয যর ঘটিাে োিাে িা 

আোিঞ্জে মামিা িা করার শঞ্জেয িন্ডসই 

বেঞ্জি িাঞ্জশর সৎকার করঞ্জে পারঞ্জি িঞ্জি 

োবি কঞ্জরি বেঞ্জি উেে। িন্ড সই িা করঞ্জি 

িাশ সৎকার করঞ্জে বেওো হঞ্জি িা িঞ্জিও 

জািাি বেবি। এ ঘটিাে বিহঞ্জের অপর 

বেঞ্জি বসৌরি োস এিং োর িািা কুবিোরচর 

োিা পুবিঞ্জশ জািাে। খির বপঞ্জে পুবিশ 

এঞ্জি পাবিঞ্জে র্াে উেে োস।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/28/999501
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/28/999501
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by 
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7 27 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

27 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 28 years Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহবধূে ঝুলন্ত লোশ উদ্ধোে, স্বোিী আটক(

(স (ালে,র(া, (২৭(জলনুয়লরী(২০২১) 

সােিীরার মাগুরা বেঞ্জক এক গহৃিধূর ঝুিে 

িাশ উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। এ ঘটিাে 

স্তজজ্ঞাসািাঞ্জের জিয বিহে গহৃিধূর স্বামী 

বশিক সাধি সাধুঞ্জক আটক করা হঞ্জেঞ্জে। 

বিহে গহৃিধূর িাম বিউঠট সাধু (২৮)।  

বিহঞ্জের মামাঞ্জোিাই কণক বিশ্বাস জািাি, 

সাধি সাধুর সঞ্জে অিয একঠট বমঞ্জের 

পরকীো রঞ্জেঞ্জে। এ বিঞ্জে েীঘ যবেি ধঞ্জর 

োঞ্জের বিঞ্জরাধ চঞ্জি আসবেি। এরই বজঞ্জর 

গেকাি মেিিার রাঞ্জের বকাঞ্জিা একসমে 

োর েুিািাই সাধি সাধু োর বিািঞ্জক 

শ্বাসঞ্জরাঞ্জধ হেযা কঞ্জর।  এ হেযাঞ্জক োরা 

আত্মহেযা িঞ্জি েচার কঞ্জর। এরপর স্থ্ািীে 

বিাকজঞ্জির মাধযঞ্জম বিষেঠট জািঞ্জে বপঞ্জর 

সােিীরা সের োিার পুবিশ সকাঞ্জি োর 

িাশ উদ্ধার কঞ্জর। বিহে বিউঠট সাধুর চার 

িেঞ্জরর একঠট বেঞ্জি রঞ্জেঞ্জে। বেবি এ সমে 

োর বিাঞ্জির হেযাকারীর উপর্ুক্ত শাস্তির 

োবি জািাি। 

সােিীরা সের োিার ওবস আসােুজ্জামাি 

জািাি, এ ঘটিাে স্তজজ্ঞাসািাঞ্জের ইবেমঞ্জধয 

বিহে গহৃিধূর স্বামী সু্কিবশিক সাধি 

সাধুঞ্জক আটক করা হঞ্জেঞ্জে। বিহঞ্জের িাশ 

উদ্ধার কঞ্জর মেিােেঞ্জের জিয সের 

হাসপাোি মঞ্জগ য পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

মেিােেঞ্জের বরঞ্জপাটয পাওোর পর হেযার 

আসি রহসয জািা র্াঞ্জি। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/27/999193
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8 27 Jan 2021 
 
Protom Alo 

23 Jan 21 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

Not 
available 

36 years Murdered Husband Rural েোকমে কেোয় স্ত্রীকক গলো টটক  হতযো—

আিোলকত স্বোিীে িোয় স্বীকোে(সথমক(

আে,ল (২৭(জলনুয়লরী(২০২১) 

চাকবর করার অপরাঞ্জধ স্ত্রীঞ্জক গিা ঠটঞ্জপ 

হেযা করার কো আোিঞ্জে ১৬ ৪  ধারাে 

জিািিস্তেঞ্জে স্বীকার কঞ্জরঞ্জেি স্বামী সাদ্দাম 

বহাঞ্জসি (৩ ৬ )।  

আোিঞ্জের িরাে বেঞ্জে পুবিশ সুপার বিটি 

কুমার সাহা িঞ্জিি, ২ ৩  জািুোবর রাঞ্জে 

সাদ্দাম বহাঞ্জসঞ্জির বশাোর ঘর বেঞ্জক ো াঁর স্ত্রী 

শারবমি খােয ঞ্জির িাশ উদ্ধার করা হে। এ 

সমে ো াঁর স্বামী পিােক বেঞ্জিি। এ ঘটিাে 

বিহে শারবমঞ্জির িাই বমা. বরপি আিী িােী 

হঞ্জে িািপুর োিাে ো াঁর িবিপবে সাদ্দাম 

বহাঞ্জসিঞ্জক আসাবম কঞ্জর হেযা মামিা 

কঞ্জরি। পরিেী সমঞ্জে পুবিঞ্জশর একাবধক 

েি েেযেরু্স্তক্ত িযিহার কঞ্জর বসরাজগে 

বজিার উল্লাপাো বেঞ্জক সাদ্দাম বহাঞ্জসিঞ্জক 

আটক কঞ্জর।  

পুবিশ জািাে, োবরঞ্জদ্রযর কারঞ্জণ শারবমি 

খােযি ঈশ্বরেী ইবপঞ্জজঞ্জে চাকবর 

বিঞ্জেবেঞ্জিি। এটা বমঞ্জি বিঞ্জে পাঞ্জরিবি 

ো াঁর স্বামী। ঘটিার বেি রাে সাঞ্জে ১ ১টাে 

বিজ ঘঞ্জর চাকবরর বিষে বিঞ্জে স্বামী-স্ত্রীর 

মঞ্জধয ঝগো িাঞ্জগ। একপর্ যাঞ্জে শারবমঞ্জির 

িুঞ্জকর ওপর উঞ্জি ো াঁর গিা ও মুখ ঠটঞ্জপ 

শ্বাসঞ্জরাঞ্জধ হেযা কঞ্জরি সাদ্দাম। এই 

মামিার অবিঞ্জর্াগপত্র খুি বশগবগর 

আোিঞ্জে জমা বেওো হঞ্জি।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%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 

9 28 Jan 2021 Case file 
 

27 Jan 21 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Dowry Husband Urban স্ত্রীে িোিলোয় আ'লীগ পিতো পেপ্তোে 

(েিকোল, ২৮ জোিুয়োেী ২০২১) 

বর্ৌেযক োবি ও বির্ যােঞ্জির অবিঞ্জর্াঞ্জগ স্ত্রীর 

করা মামিাে ঢাকা মহািগর উত্তর 

আওোমী িীঞ্জগর সাংগিবিক সম্পােক 

এ.বি.এম মাজহারুি আিামঞ্জক বগ্রপ্তার 

কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। 

িােীর অবিঞ্জর্াগ, ২ ০ ০ ৮  সাঞ্জি বিঞ্জের পর 

োরা িািকুঠি এিাকার িাসাে িসিাস কঞ্জর 

আসবেঞ্জিি। োঞ্জের সংসাঞ্জর ১ ১  িের িেসী 

একঠট বেঞ্জি সোি রঞ্জেঞ্জে। বিঞ্জের পর োর 

পবরিাঞ্জরর কাে বেঞ্জক িযিসার কো িঞ্জি 

আসাবম আিাম ২ ০  িাখ টাকা বিে। এোো 

বিঞ্জের সমঞ্জে আরও অেে ১০  িাখ টাকার 

আসিািপত্র বেওো হে। আরও ১০  িাখ 

টাকার বর্ৌেযক োবি কঞ্জর আসবেঞ্জিি। বেঞ্জে 

িা পারাে োর উপর বির্ যােি বিঞ্জম আঞ্জস। 

সি যঞ্জশষ গে বসামিার ১  িম্বর আসাবম 

আিামসহ অিযািয আসামীরা োর উপর 

বির্ যােি চািাে। 

িােী এজাহাঞ্জর উঞ্জল্লখ কঞ্জরঞ্জেি, োর স্বামী 

এক িারীর সঞ্জে পরকীোে বিপ্ত। ওই 

িারীসহ অিযািয আসাবমঞ্জের পরামঞ্জশ য 

সংসাঞ্জর অশাবের সৃঠষ্ট হঞ্জেঞ্জে। আিাম 

োোও মামিাে োর িাই কামরুি ইসিাম, 

মাকসুে আিাম, বিাি বমবি, িাঞ্জি  ুোে, 

স্বজি সাগর সরকার এিং িাজমা আক্তার 

(মুন্নী) িাঞ্জমর ৬  জিঞ্জক এজাহাঞ্জর আসাবম 

বহঞ্জসঞ্জি উঞ্জল্লখ করা হঞ্জেঞ্জে। 

https://samakal.com/law-justice/article/210150848/-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%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%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 
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by 
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10 25 Jan 2021 
 
Prothom Alo 

24 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband Urban পেিেোয় এক িোেীে লোশ উদ্ধোে(সথমক(

আে,ল (২৫(জলনুয়লরী(২০২১) 

রাজধািীর বেমরা এিাকার হাজীিগঞ্জর 

রাবশো বিগম িাঞ্জমর এক িারীর িাশ উদ্ধার 

কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। বরািিার রাে ৮ টার বেঞ্জক এ 

ঘটিা ঘঞ্জট। এঠট খুঞ্জির ঘটিা হঞ্জে পাঞ্জর 

িঞ্জি ধারণা করঞ্জে পুবিশ। বেমরা োিার 

বেউঠট অব সার উপপবরেশ যক বমাজাঞ্জেি 

হক েেম আঞ্জিাঞ্জক ঘটিার সেযো বিস্তিে 

কঞ্জরি। বমাজাঞ্জেি হক িঞ্জিি, 

হেযাকাঞ্জের পর বেঞ্জক ওই িারীর স্বামী 

পিােক। ো াঁঞ্জক বগ্রপ্তাঞ্জরর বচষ্টা চিঞ্জে। 

িাশ উদ্ধার কঞ্জর ঢাকা বমবেঞ্জকি কঞ্জিজ 

মঞ্জগ য মেিােেঞ্জের জিয পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

েবেঞ্জিশীঞ্জের উদৃ্ধে কঞ্জর পুবিশ িঞ্জিঞ্জে, 

বেমরাে মৃে হাস্তজ বসরাজ বমোর িাসাে 

বেি িেঞ্জরর সোিসহ িাো োকঞ্জেি 

রাবশো-বজািাঞ্জেে েম্পবে। পাবরিাবরক 

কিঞ্জহর বজর ধঞ্জর এ খুঞ্জির ঘটিা ঘটঞ্জে 

পাঞ্জর। 
11 22 Jan 2021 

 
Prothom Alo 

21 jan 
2021 

Police 
Case 

Female Teacher Not 
available 

Not 
available 

Dowry Husband Rural পর্ৌতযককে িোমবকত স্ত্রীকক মির্ যোতকিে 

িোিলোয় স্বোিী কোেোগোকে(সথমক(আে,ল (

২২(জলনুয়লরী(২০২১) 

বশরপুঞ্জর বর্ৌেয ঞ্জকর োবিঞ্জে সু্কিবশিক 

স্ত্রীঞ্জক বির্ যােঞ্জির অবিঞ্জর্াঞ্জগ করা মামিাে 

স্বামীঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। মামিার 

এজাহার সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, ২০০৮ সাঞ্জি 

আিেুর রউঞ্জ র সঞ্জে বশিক খাি জাহাি 

কাাঁকঞ্জির বিঞ্জে হে। ো াঁঞ্জের ঘঞ্জর একঠট 

বমঞ্জেসোি রঞ্জেঞ্জে। বকেয  বিঞ্জের পর বেঞ্জক 

স্বামী রউ  স্ত্রী কাাঁকিঞ্জক বিবিন্ন সমঞ্জে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%B0-2
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
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by 
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শারীবরক ও মািবসকিাঞ্জি বির্ যােি কঞ্জরি। 

বর্ৌেযক োবি কঞ্জর এরই মঞ্জধয কঞ্জেক িাখ 

টাকা আোে কঞ্জরি। এরপরও িন্ধ্ হেবি 

বির্ যােি। গে িুধিার রউ  আিারও 

বর্ৌেয ঞ্জকর োবিঞ্জে স্ত্রীঞ্জক বিেম মারবপট 

কঞ্জরি। বির্ যােি সহয করঞ্জে িা বপঞ্জর 

কাাঁকি িােী হঞ্জে িারী ও বশশু বির্ যােি েমি 

আইঞ্জি িুধিার রাঞ্জে আিেুর রউঞ্জ র 

বিরুঞ্জদ্ধ সের োিাে মামিা কঞ্জরি। পঞ্জর 

িহৃস্পবেিার সকাঞ্জি পুবিশ রউ ঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জর। 

12 22 Jan 2021 
 
Samakal 

22 Jan 21 News 
Report 

Male Landlord 45 years 35 years Physicl 
Torture 

Wife Rural জিিোঙ্গ কোটোে  ে স্বোিীকক 

হোে োতোকল পেকখ  োলোকলি 

স্ত্রী(মকাল, (২২(জলনুয়লরী(২০২১) 

রাজশাহীঞ্জে স্বামী পিাি সরকার (৪৫)র 

জিিাে বকঞ্জট বেওোর পর োঞ্জক 

হাসপাোঞ্জি বিঞ্জে র্াি স্ত্রী। পঞ্জর স্বামীঞ্জক 

হাসপাোঞ্জি বরঞ্জখই পাবিঞ্জে র্াি ওই গহৃিধ ূ

বখাঞ্জেজা বিগম (৩৫)।  স্থ্ািীে বমম্বার 

আব্দিু মান্নাি আহে িযস্তক্ত জািাি, 

পাবরিাবরক কিঞ্জহর বজর ধঞ্জর পিাঞ্জির স্ত্রী 

এমি কাে ঘঠটঞ্জেঞ্জেি । আহে পিাি 

জাবিঞ্জেঞ্জেি, বিঞ্জের পর স্ত্রী আপােে শ্বশুর 

িাবেঞ্জেই োঞ্জকি। মাঞ্জঝ-মঞ্জধযই পিাি 

সরকার স্ত্রী খঞ্জেজা বিগমঞ্জক বেখঞ্জে শ্বশুর 

িাবেঞ্জে আসঞ্জেি। বকেয  এই বিষেঠট বিঞ্জে 

োঞ্জের মঞ্জধয পাবরিাবরক কিঞ্জহর সৃঠষ্ট হে। 

এর বজর ধঞ্জর শুক্রিার বিাঞ্জরও েু'জঞ্জির 

ঝগো শুরু হে। এরপর পিাি আিারও 

ঘুমাঞ্জে র্াি। এই সুঞ্জর্াঞ্জগ স্ত্রী খঞ্জেজা বিগম 

োর জিিাে বকঞ্জট ব ঞ্জিি। পঞ্জর 

https://samakal.com/whole-country/article/210150415/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/210150415/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/210150415/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

রক্তিরণ শুরু হঞ্জি আশঙ্কাজিক অিস্থ্াে 

োঞ্জক চারঘাট উপঞ্জজিা স্বাস্থ্য বকঞ্জন্দ্র বিঞ্জে 

র্াি স্ত্রী বখাঞ্জেজা ও পাঞ্জশর িাবের মঞ্জিাোরা 

িাঞ্জমর এক িারী। বসখাঞ্জি রক্তাত্ত অিস্থ্াে 

ব ঞ্জি বরঞ্জখ স্ত্রী পাবিঞ্জে র্াি।িাঘা োিার 

ওবস িজরুি ইসিাম িঞ্জিি, খিরঠট জািার 

পর ঘটিাস্থ্ঞ্জি পুবিশ পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। েঞ্জি 

এ ঘটিাে এখিও বকউ োিাে অবিঞ্জর্াগ 

কঞ্জরবি। অবিঞ্জর্াগ বপঞ্জি আইবি িিস্থ্া 

বিওো হঞ্জি। 

13 21 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

21 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Suuicide 
& 
Physical 
torture 

Husband Rural স্বোিীে মির্ যোতি, ঋকণে েো , েইকত িো 

প কে পেকিে মিকে গৃহবধূ((সালে,র(া,(

২১(জলনুয়লরী(২০২১) 

বকঞ্জশারগঞ্জের কুবিোরচঞ্জর স্বামীর বির্ যােি 

আর ঋঞ্জণর বিাঝা সইঞ্জে িা বপঞ্জর োেবিমা 

বিগম (৩৫) িাঞ্জম এক গহৃিধূ বেঞ্জির বিঞ্জচ 

ঝাপ বেঞ্জে আত্মহেযা কঞ্জরঞ্জেি। 

কুবিোচঞ্জরর মধুোরচর এিাকাে আজ 

সকাি ৮টাে ঢাকাগামী একঠট বেঞ্জির বিঞ্জচ 

ঝাপ বেি বেবি।  

খির বপঞ্জে ভিরি বরিওঞ্জে োিা পুবিশ 

িাশঠট উদ্ধার কঞ্জর মেিােেঞ্জের জিয 

বকঞ্জশারগঞ্জের সের বজিাঞ্জরি 

হাসপাোঞ্জির মঞ্জগ য পাঠিঞ্জেঞ্জে।  

বিহে গহৃিধূর বোট বিাি মাহমুো বিগম 

জািাি, ১১ িের পূঞ্জি য সিুজ বমোর সঞ্জে 

বিঞ্জে হে োসবিমার। বিঞ্জের পর বেঞ্জকই 

স্বামী োেই োসবিমাঞ্জক মারধর করে। এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/21/997258
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/21/997258
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োো সিুঞ্জজর কাঞ্জে পাওোিাোররা িাবেঞ্জে 

এঞ্জস েসবিমাঞ্জক কো বশািাঞ্জো।  

 

ভিরি বরিত্তঞ্জে োিার িারোপ্ত কম যকেযা 

(ওবস) ব রঞ্জেৌস আহেে বিশ্বাস িঞ্জিি, 

মেিােেঞ্জের বরঞ্জপাটয োবপ্তর মৃেয যর েকৃে 

কারণ জািা র্াঞ্জি। আপােে পুবিশিােী 

হঞ্জে বরিত্তঞ্জে োিাে একঠট অপমৃেয য 

মামিা োঞ্জের কঞ্জরঞ্জে। 

14 21 Jan 2021 
 
Juganthor 

21 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 24 years Suicide Husband Rural স্বোিী-স্ত্রীে  েস্পকেে  েকীয়ো 

েকেকহে েেি  মেণমত( (সুুালরর( ২১(

জলনুয়লরী(২০২১) 

স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরঞ্জক পরকীো সঞ্জেহ 

করঞ্জেি। এ বিঞ্জে কিহও চিবেি। আর এ 

পরকীো সঞ্জেঞ্জহর মাসিু বেঞ্জে হঞ্জে। স্ত্রী 

আত্মহেযা কঞ্জরঞ্জেি, স্বামীঞ্জক আটক 

কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। মেমিবসংঞ্জহর িািুকাে 

আঞ্জেশা আক্তার পবপ (২০) িাঞ্জমর এক 

গহৃিধূর িাশ িািুকা মঞ্জেি োিা পুবিশ 

উপঞ্জজিা স্বাস্থ্য কমঞ্জেে বেঞ্জক উদ্ধার 

কঞ্জরঞ্জে। এ ঘটিাে পবপর স্বামী বিশােঞ্জক 

(২৪) পুবিশ আটক কঞ্জরঞ্জে।  পুবিশ জািাে, 

েুই িের আঞ্জগ বিশাঞ্জের সঞ্জে পবপর বিঞ্জে 

হে। িেযমাঞ্জি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরঞ্জক 

পরকীোে সঞ্জেহ করঞ্জো। ঘটিার বেি 

েুপুঞ্জর পরকীো বিঞ্জে স্বামী-স্ত্রীর মাঞ্জঝ ঝগো 

হে। এঞ্জে বজে কঞ্জর পবপ বিঞ্জজর ওেিা 

বেঞ্জে বসবিং  যাঞ্জির সঞ্জে  াাঁস বিে। বখা াঁজ 

বপঞ্জে োঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর িািুকা উপঞ্জজিা 

স্বাস্থ্য কমঞ্জেঞ্জে বিঞ্জে বগঞ্জি জরুবর 

https://www.jugantor.com/country-news/386313/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://www.jugantor.com/country-news/386313/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BF
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বিিাঞ্জগর বচবকৎসক মেৃ বঘাষণা কঞ্জরি। 

খির বপঞ্জে িািুকা মঞ্জেি োিা পুবিশ 

হাসপাোি বেঞ্জক পবপর িাশ উদ্ধার কঞ্জর 

স্বামী বিশােঞ্জক আটক কঞ্জর।িািুকা মঞ্জেি 

োিার ওবস বমাহােে মাইি উস্তদ্দি িঞ্জিি, 

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরঞ্জক পরকীো বিঞ্জে সঞ্জেহ 

করঞ্জেি। এ বিঞ্জে ঝগো কঞ্জর পবপ 

আত্মহেযা কঞ্জরি। এ ঘটিাে আত্মহেযার 

েঞ্জরাচিার অবিঞ্জর্াঞ্জগ মামিা হঞ্জেঞ্জে। 

বিহঞ্জের স্বামীঞ্জক বগ্র োর করা হঞ্জেঞ্জে। 
15 21 Jan 21 

 
Juganthor 

19 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural মিতীয় মবকয় কেকত ৮ িোকেে অন্তঃেত্ত্বো 

স্ত্রীে প কট লোমি( (সুুালরর(২১(জলনুয়লরী(

২০২১) 

কুবমল্লার মঞ্জিাহরগে উপঞ্জজিাে আট 

মাঞ্জসর অেঃসত্ত্বা স্ত্রীর বপঞ্জট িাবে বমঞ্জর 

গিযপাে করাঞ্জিার অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে স্বামী 

বরপি বমোর বিরুঞ্জদ্ধ।  

স্থ্ািীেরা জািাে, ২০০৪ সাঞ্জি ঝিম (ে.) 

ইউবিেি বপামাঁগাও গ্রাঞ্জমর আিেুি িাঞ্জরক 

বমঞ্জের পান্না বিগঞ্জমর সঞ্জে একই গ্রাঞ্জমর 

স্তজবকর বমোর বেঞ্জি বরপি বমোর বিঞ্জে হে। 

োঞ্জের সংসাঞ্জর েুই বেঞ্জি এক বমঞ্জে রঞ্জেঞ্জে। 

বরপি বমো একজি অঞ্জটাবরকশাচািক। 

কঞ্জেক িের ধঞ্জর বরপি বমো আরও একঠট 

বিিাহ করার বসদ্ধাে বিে। োই স্ত্রী পান্নার 

সঞ্জে সংসার িা করার জিয োিিাহািা 

কঞ্জর। এ বিঞ্জে গে মেিিার উিঞ্জের মঞ্জধয 

কো-কাটাকাঠট হে। একপর্ যাঞ্জে বরপি বমো 

আট মাঞ্জসর অেঃসত্ত্বা স্ত্রী পান্নার বপঞ্জট িাবে 

মাঞ্জর। মুমূষু য অিস্থ্াে পান্নাঞ্জক িাকসাম 

বমটাবিঞ্জকি বিবিঞ্জক িবেয করা হে। 

https://www.jugantor.com/country-news/386260/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%AE-%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-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BF
https://www.jugantor.com/country-news/386260/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%AE-%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-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BF
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বিবিঞ্জকর কম যরে বচবকৎসকরা িঞ্জিি, 

েিঞ্জপঞ্জট আঘাঞ্জের কারঞ্জণ রক্তিরণ ও 

আট মাঞ্জসর িাচ্চা িষ্ট হঞ্জেঞ্জে। িুধিার 

সন্ধ্যাে গিযপাঞ্জে মৃে সোি হে এিং 

সোঞ্জির মা পান্না বিগম সুস্থ্ রঞ্জেঞ্জেি। 
16 20 Jan 2021 

 
Kaler kantho 

20 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 21 years Not 
available 

Suicide Husband Rural পেি, মবকয়,  েমিি 'বোেে ঘে'-এ মিলল 

তন্বীে লোশ!((সালে,র(া,(২০(জলনুয়লরী(

২০২১) 

বেম কঞ্জর বিঞ্জে করার পরবেিই স্বামীর 

িাবেঞ্জে িিিধূ জান্নােযি রুিাইোে েন্বীর 

(২১) আত্মহেযা কঞ্জরঞ্জে িঞ্জি জািা বগঞ্জে।  

েন্বীর বেির শাবকি খাি জািাি, স্থ্ািীে 

গণযমািয িযস্তক্তঞ্জের উপবস্থ্বেঞ্জে িািীর 

(েন্বী) পবরিার বিঞ্জের আিুষ্ঠাবিকো বশষ 

করঞ্জিও বমঞ্জের েবে োরা হেঞ্জো অসেযষ্ট 

বেঞ্জিি। সকাঞ্জি োঞ্জক খুি মিমরা 

িাগবেঞ্জিা। ধারণা করা হঞ্জে, সকাঞ্জি োর 

িািা মাঞ্জের সঞ্জে বমািাইঞ্জি ঝগো করার 

পর রাঞ্জগ বিাঞ্জি বেবি আত্মহেযা কঞ্জরঞ্জে। 

েন্বীর িািা হাঞ্জশম খািশুর িঞ্জিি, বিঞ্জের 

মাত্র একরাঞ্জের মাোে বমঞ্জের মৃেয যর ঘটিা 

সবেযই মম যাবেক এিং এটা স্বািাবিক িঞ্জি 

বমঞ্জি বিওো র্াে িা। আত্মহেযার জিয 

আমার বমঞ্জেঞ্জক েঞ্জরাবচে করা হঞ্জেঞ্জে িঞ্জি 

আমার বিশ্বাস। মেিােেে বরঞ্জপাটয হাঞ্জে 

বপঞ্জি মামিার বিষঞ্জে এবগঞ্জে র্াঞ্জিা। 

িাসাইি োিার িারোপ্ত কম যকেযা (ওবস) 

হারুিুর রবশে িঞ্জিি, িাশ উদ্ধার কঞ্জর 

মেিােেঞ্জের জিয মঞ্জগ য বেরণ করা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/20/996976
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/20/996976
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হঞ্জেঞ্জে। িাসাইি োিাে অপমৃেয য মামিা 

োঞ্জের করা হঞ্জেঞ্জে। 

17 20 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

17 Jan 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

25 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Uncle Rural িোমতজজে হোত- ো পবেঁকধ পেে মিকয় 

েক্তোক্ত, েোেো পেপ্তোে( (সালে,র( া,( ২০(

জলনুয়লরী(২০২১) 

ব্রাহ্মণিাবেোে শাো আক্তার (২৫) িাঞ্জম 

এক িারীঞ্জক হাে-পা বিাঁঞ্জধ শরীঞ্জরর 

বিবিন্নস্থ্াঞ্জি বেে বেঞ্জে বির্ যােিকারী চাচা 

আিী বমোঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। 

মেিিার রাঞ্জে সের উপঞ্জজিার 

সুিোিপুর ইউবিেঞ্জির বশিাউর গ্রাম 

বেঞ্জক োঞ্জক বগ্রপ্তার করা হে। 

আহে শাো আক্তার সুিোিপুর 

ইউবিেঞ্জির বশিাউর গ্রাঞ্জমর আিগািাবের 

আইেুি বমোর বমঞ্জে ও একই গ্রাঞ্জমর 

পাশাপাবশ িাবের রাজবমস্ত্রী রাঞ্জসি বমোর 

স্ত্রী। গে কঞ্জেক বেি আঞ্জগ শাোর বেঞ্জির 

সাঞ্জে চাচা হয মােূি বমোর বেঞ্জির ঝগো 

হে। এ বিঞ্জে হয মােূি বমো শাোঞ্জক গািাগাি 

কঞ্জর বেঞ্জখ বিওোর হয মবক বেি। গে 

রবিিার সন্ধ্যাে শাো আক্তার োক্তার 

বেখাঞ্জে ব্রাহ্মণিাবেো শহঞ্জর আসার জিয 

িাবে বেঞ্জক বির হঞ্জি চাচা হয মােূি বমো 

মুঞ্জখাশপো কঞ্জেকজি সহঞ্জর্াগী বিঞ্জে 

শাোঞ্জক আটক কঞ্জর োর হাে-পা বিাঁঞ্জধ 

ব ঞ্জি। পঞ্জর শাোর শরীঞ্জরর বিবিন্ন স্থ্াঞ্জি 

বেে বেঞ্জে জখম কঞ্জর। পঞ্জর আহে 

শাোঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর ব্রাহ্মণিাবেোে ২৫০ 

শর্যা বিবশষ্ট বজিাঞ্জরি হাসপাোঞ্জি বিওো 

হে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/20/996964
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/20/996964
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18 19 Jan 2021 
 
Samakal 

8 Jan 21 Police 
Case 

Male Landlord Not 
available 

Not 
available 

Suicide Wife Rural স্ত্রীে অনিমতক েম্পককযে পজকে স্বোিীে 

আত্মহতযোে অমিকর্োগ( (সমকাল, ( ১৯(

জলনুয়লরী(২০২১) 

 বরেপুঞ্জরর িাোে স্ত্রীর অনিবেক 

সম্পঞ্জকযর বজঞ্জর এিাঞ্জেে বশখ িাঞ্জম এক 

র্ুিক বিষপাঞ্জি আত্মহেযা কঞ্জরঞ্জেি িঞ্জি 

অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে। এ ঘটিাে বিহঞ্জের িািা 

িাো োিাে অবিঞ্জর্াগ োঞ্জের কঞ্জরঞ্জেি। 

এিাঞ্জেে উপঞ্জজিার আিগী ইউবিেঞ্জির 

িাবিোচরা গ্রাঞ্জমর িুে র বশঞ্জখর বেঞ্জি।  

স্থ্ািীে ও পাবরিাবরক সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, গে 

৬ জািুোবর রাঞ্জে স্বামী-স্ত্রী বমঞ্জি বশািার 

ঘঞ্জর ঘুমাঞ্জে র্াি। একপর্ যাঞ্জে স্ত্রী োর 

স্বামীঞ্জক ওষুধ খাইঞ্জে ঘুম পাোি। গিীর 

রাঞ্জে হটাৎ এিাঞ্জেঞ্জের ঘুম বিঞ্জে বগঞ্জি 

বেবি বশািার ঘঞ্জর অপবরবচে এক র্ুিঞ্জকর 

সঞ্জে স্ত্রীঞ্জক আপবত্তকর অিস্থ্াে বেঞ্জখ 

ব ঞ্জিি। সকাঞ্জি ঘটিাঠট উিে পবরিার ও 

েবেঞ্জিশীর মঞ্জধয জািাজাবি হে। 

একপর্ যাঞ্জে বিাকিজ্জো গে ৮ জািুোবর 

েুপুঞ্জর বিঞ্জজর ঘঞ্জর এিাঞ্জেে বিষপাি 

কঞ্জরি। 

বিহে এিাঞ্জেঞ্জের পবরিাঞ্জরর সেসযরা 

অবিঞ্জর্াগ কঞ্জর িঞ্জিি, োে ৬ মাস আঞ্জগ 

এিাঞ্জেঞ্জের সঞ্জে ওই েরুণীর 

পাবরিাবরকিাঞ্জি বিঞ্জে  হঞ্জেঞ্জে। আমরা 

জািোম িা বিঞ্জের আঞ্জগ বেঞ্জকই োর সঞ্জে 

অিয বেঞ্জির বেঞ্জমর সম্পকয বেি। স্ত্রীর 

পরকীোর বজঞ্জর এিাঞ্জেঞ্জের এমি মৃেয য 

হি। 

https://samakal.com/whole-country/article/210150115/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%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%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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/210150115/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0%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%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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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19 20 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

20 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Ot 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural স্ত্রীকক ম স্তল মিকয় িোেমেকলি বোবে 

আলী...( (সালে,র( া,( ২০( জলনুয়লরী(

২০২১) 

ঢাকার ধামরাইঞ্জে েযে ঘটিাে বপিি বেঞ্জে 

স্ত্রীঞ্জক মারবপঞ্জটর সমে গ্রাম পুবিঞ্জশর হাঞ্জে 

আটক হি িাির আিী িাঞ্জমর এক িযস্তক্ত। 

োঞ্জক সূোপুর ইউবিেি পবরষঞ্জে আিার 

পর উত্তম-মধযম বেঞ্জে পুবিঞ্জশ বসাপেয করা 

হঞ্জেঞ্জে। পঞ্জর আহে স্বামী-স্ত্রীঞ্জক উপঞ্জজিা 

স্বাস্থ্য কমঞ্জেঞ্জে িবেয করা হে।  

এিাকািাসী জািাি, িাির আিী ও োর 

শযািক মবির বহাঞ্জসি একসাঞ্জে একঠট 

র্াত্রীিাহী িাস বকঞ্জিি বকেয বেি আঞ্জগ। ওই 

িাসঠট ঢাকার গািেিী বেঞ্জক সুোপুর রুঞ্জট 

চিাচি কঞ্জর। িাির আিী িাসঠট গািেিী 

বেঞ্জক সাটয বরো রুঞ্জট চিাচঞ্জির জিয েিাি 

বেি োর শযািক মবির বহাঞ্জসঞ্জির কাঞ্জে। এ 

বিঞ্জে েুজঞ্জির মঞ্জধয কো কাটাকাঠট হে। 

এরই বজর ধঞ্জর িাির আিী োর স্ত্রী 

বরৌশিারাঞ্জক মারধর কঞ্জরি। এক পর্ যাঞ্জে 

বপিি বির কঞ্জর স্ত্রীর মাোে আঘাে কঞ্জর 

িাির আিী। এঞ্জে আহে হি বরৌশিারা। 

এসমে খির বপঞ্জে স্থ্ািীে গ্রাম পুবিশ 

বপিিসহ োঞ্জক আটক কঞ্জর ইউবিেি 

পবরষঞ্জের বচোরমযাঞ্জির বিঞ্জেযঞ্জশ পবরষঞ্জে 

বিঞ্জে আঞ্জসি। বসখাঞ্জি উত্তম-মধযম বেঞ্জে 

োঞ্জক পুবিঞ্জশ বসাপেয করা হে। এ বিষঞ্জে 

ধামরাই োিার অব সার ইিচাজয (ওবস) 

আবেকুর রহমাি িঞ্জিি, বপিিসহ িাির 

আিীঞ্জক আটক করা হঞ্জেঞ্জে। োর বিরুঞ্জদ্ধ 

মামিার েিয বে চিঞ্জে।   

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/20/996911
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/20/996911
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20 19 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

19 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 55 years Not 
available 

Murdered Son Rural জমি মবজি ককে স্বোিীে মেমকৎেো 

কেকত পেকয়মেকলি িো, অতঃ ে হতযো!(

(সালে,র(া,(১৯(জলনুয়লরী(২০২১) 

জবম বিস্তক্র কঞ্জর িািার বচবকৎসা করাঞ্জে 

চাওোর অপরাঞ্জধ রাজিােীর 

িাবিোকাস্তেঞ্জে মা সরিা রািী বিশ্বাস (৫৫) 

বক বপঠটঞ্জে হেযার অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে বেঞ্জি 

ও পুত্রিধুর বিরুঞ্জদ্ধ। পুবিশ িাশ উদ্ধার 

কঞ্জর মেিােেঞ্জের জিয মেিিার সকাঞ্জি 

রাজিােী মঞ্জগ য বেরণ কঞ্জরঞ্জে।  এিাকািাসী 

জািাে, সুকুমার বিশ্বাঞ্জসর েুই বেঞ্জি। 

একজি পাশ্ব যিেী বেশ িারঞ্জে িসিাস 

কঞ্জরি। একজি িাবেঞ্জেই োঞ্জকি। েীঘ যবেি 

ধঞ্জর সুকুমার বিশ্বাস জঠটি বরাঞ্জগ 

িযগবেঞ্জিি। বেঞ্জিরা োর বচবকৎসা িা করাে 

স্ত্রী সরিা রািী বিশ্বাস িাবের কঞ্জেকঠট গাে 

বিস্তক্র কঞ্জর স্বামীঞ্জক িারঞ্জে বিঞ্জে বর্ঞ্জে 

পাসঞ্জপাটয কঞ্জর। জবম বিস্তক্র করঞ্জে চাইঞ্জি 

বেঞ্জি িািিু বিশ্বাস ও োর স্ত্রী সবিো রািী 

বিশ্বাঞ্জসর সাঞ্জে বিঞ্জরাঞ্জধর সৃঠষ্ট হে। োঞ্জের 

িাঞ্জম জবম বরস্তজবি কঞ্জর বেঞ্জে চাপ সৃঠষ্ট 

কঞ্জর। এবিঞ্জে গে মেিিার িািিু ও োর স্ত্রী 

বমঞ্জি মাঞ্জক মারবপট কঞ্জর। এ সমে আহে 

অিস্থ্াে োঞ্জক  বরেপুর হাসপাোঞ্জি 

বিওো হে। বসামিার সন্ধ্যাে সরিা রািী 

বিশ্বাঞ্জসর মৃেয য হে। রাঞ্জেই োিা পুবিশ িাশ 

উদ্ধার কঞ্জর। িাবিোকাস্তে োিার িারোপ্ত 

কম যকেযা (ওবস) োবরকুজ্জামাি িঞ্জিি, 

এিাকার বিাকজঞ্জির অবিঞ্জর্াঞ্জগর 

বেবিঞ্জে িাশ উদ্ধার কঞ্জর মেিােেঞ্জের 

জিয রাজিােী মঞ্জগ য পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/19/996627
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21 19 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

18 jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 23 years 27 yars Murdered Husband Rural মবকয়ে  ে েুকখে েংেোে, মতি িোকেে 

িোিোয় স্ত্রীকক হতযোে অমিকর্োগ((সালে,র(

া,(১৯(জলনুয়লরী(২০২১) 

িোইঞ্জির বিাহাগোর ইেিা গ্রাঞ্জম শারবমি 

(২৩) িাঞ্জম এক গহৃিধূঞ্জক হেযার অবিঞ্জর্াগ 

উঞ্জিঞ্জে। অবির্ুক্ত বরকাে বশখ (২৭) 

পিােক রঞ্জেঞ্জেি।  

পুবিশ ও বিহঞ্জের পবরিার সূঞ্জত্র জািা 

বগঞ্জে, বিাহাগো বপৌরসিার রামপুর 

গ্রাঞ্জমর বিটি বশঞ্জখর বমঞ্জে শারবমঞ্জির সাঞ্জে 

বেি মাস পূঞ্জি য ইেিা গ্রাঞ্জমর িািি ুবশঞ্জখর 

বেঞ্জি বরকাে বশঞ্জখর বিঞ্জে হে। বিঞ্জের পর 

বেঞ্জক োঞ্জের সংসার সুঞ্জখ কাটবেি। বমঞ্জের 

বপো বিটি বশখ অবিঞ্জর্াগ কঞ্জরি, 

বর্ৌেয ঞ্জকর োবিঞ্জে বসামিার (১৮ জািুোবর) 

বিকাঞ্জি বিজ িাবেঞ্জে জামাই বরকাে বশখ 

আমার বমঞ্জে শারবমিঞ্জক শ্বাসঞ্জরাধ কঞ্জর 

হেযা কঞ্জর পাবিঞ্জেঞ্জে। আবম খির বপঞ্জে 

পুবিঞ্জশর সহঞ্জর্াবগোে বসখাি বেঞ্জক 

শারবমঞ্জির িাশ উদ্ধার কঞ্জর োিাে বিঞ্জে 

আবস।  

বিহে শারবমঞ্জির শ্বশুর িািিু বশখ িঞ্জিি, 

আবম শুঞ্জিবে বেঞ্জির বিৌ গিাে েবে বিঞ্জে 

আত্মহেযা কঞ্জরঞ্জে।    

বিাহাগো োিার অব সার ইিচাজয (ওবস) 

ভসেে আবশকুর রহমাি িঞ্জিি, বিহঞ্জের 

িাশ উদ্ধার কঞ্জর মেিােেঞ্জের জিয 

িোইি সের হাসপাোঞ্জি বেরণ কঞ্জরবে। 

পরিেীঞ্জে আইিগে িযিস্থ্া বিো হঞ্জি। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/19/996562
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/19/996562
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22 17 Jan 2021 
 
Prothom Alo 

12 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Gang 
raped 

Husband 
& 
Others 

Urban স্বোিীে  মেকল্পিোয় গণধর্ যকণে মশকোে 

হওয়োে অমিকর্োকগ িোিলো(সথমক(

আে,ল (১৭(জলনুয়লরী(২০২১) 

স্বামীর পবরকল্পিাে গণধষ যঞ্জণর বশকার 

হঞ্জেঞ্জেি, এমি অবিঞ্জর্াঞ্জগ রাজধািীর 

বখিগা াঁও োিাে মামিা কঞ্জরঞ্জেি এক িারী 

(২৫)।  

 মামিার এজাহাঞ্জর অবিঞ্জর্াগকারী িারী 

উঞ্জল্লখ কঞ্জরি, ো াঁর সঞ্জে স্বামীর িবিিিা 

হস্তেি িা, মামিা-বমাকদ্দমাও বেি। ১২ 

জািুোবর সন্ধ্যা েেটার বেঞ্জক কোিাে যা 

িিার জিয ো াঁঞ্জক বখিগা াঁওঞ্জের বমরাবেোর 

একঠট িাসাে বেঞ্জক বিঞ্জে র্াি ো াঁর স্বামী। 

স্বামীর সঞ্জে ো াঁর িনু্ধ্রা বেঞ্জিি। স্বামীর 

িনু্ধ্রাও মামিা-বমাকদ্দমা বিঞ্জে ো াঁর সঞ্জে 

কো িঞ্জিি।  

কোিাে যা িাঞ্জিা িা িাগাে বেবি িাসাে ব ঞ্জর 

বর্ঞ্জে চাি। সন্ধ্যা সাঞ্জে সােটার বেঞ্জক ো াঁর 

স্বামীর বিঞ্জেযঞ্জশ ওই িিঞ্জির পাাঁচেিার 

একঠট কঞ্জি ো াঁঞ্জক আটঞ্জক পািাক্রঞ্জম ধষ যণ 

করা হে। পঞ্জর ো াঁর স্বামী ও ো াঁর িনু্ধ্রা ো াঁঞ্জক 

িাসা বেঞ্জক বিঞ্জচ িাবমঞ্জে বেি। বসখাি 

বেঞ্জক বেবি ো াঁর খািার িাসাে র্াি। অসুস্থ্ 

বিাধ করাে আত্মীেস্বজঞ্জির পরামঞ্জশ য বেবি 

ঢাকা বমবেঞ্জকি কঞ্জিজ হাসপাোঞ্জি র্াি। 

বসখাঞ্জি পুবিঞ্জশর সহঞ্জর্াবগোে বেবি 

ওোি–স্টপ ক্রাইবসস বসন্টাঞ্জর িবেয হি।  
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Article 
 
বোেস্ট্যোকে িইু েন্তোি ও স্ত্রীকক পেকখ  োলোকলি স্বোিী (র্ুগোন্তে, ৩০ জোিুয়োেী ২০২১) 

 

মেমিবসংঞ্জহর িাোইি উপঞ্জজিাে েুই সোি ও স্ত্রীঞ্জক বরঞ্জখ পািাঞ্জিি স্বামী। েীব্র শীঞ্জের মঞ্জধয 

িাসস্টযাঞ্জন্ড িঞ্জস আঞ্জেি মধযিেসী এক িারী। োর বকাঞ্জি েে মাঞ্জসর বশশু। পাঞ্জশই হাে বেঞ্জে ধঞ্জর বরঞ্জখঞ্জেি 

চার িের িেসী আঞ্জরক সোিঞ্জক। 

একই সঞ্জে বমািাইঞ্জি কান্না কঞ্জর ওই িারী কাউঞ্জক িঞ্জিঞ্জেি, আমাঞ্জক বিঞ্জে র্াি আপবি বকাোে বগঞ্জিি, 

আবম আপিার কাঞ্জে বকেয ই চাই িা, শুধ ুসংসার করঞ্জে চাই। শুক্রিার এ ধরঞ্জির ঘটিা ঘঞ্জট মেমিবসংহ-

বকঞ্জশারগে মহাসেঞ্জকর িাোইি উপঞ্জজিা সেঞ্জরর পুরঞ্জিা িাসস্টযাঞ্জন্ড। জািাঞ্জগঞ্জে, বিঞ্জে হওোর ১০ িের 

পর েেমিাঞ্জরর মঞ্জো শ্বশুরিাবে বিঞ্জে র্াওোর কো িঞ্জি িাসস্টযাঞ্জন্ড ওই িারীঞ্জক সোিসহ বরঞ্জখ িাপাত্তা হি 

স্বামী। িারিার ব াি বেঞ্জিও োর পঞ্জি আর সংসার করা সম্ভি িে িঞ্জি ব াি বকঞ্জট বেি। 

িাসস্টযাঞ্জন্ড অিস্থ্াি করা র্াত্রীিাহী িাঞ্জসর ঠটবকট মাস্টার-মুন্না বমো জািাি, খুি বিাঞ্জর ওই িারী েুই বশশুসোিঞ্জক বিঞ্জে িাসস্টযাঞ্জন্ড আঞ্জসি। পঞ্জর বেখা 

র্াে, ওই িারী বমািাইি ব াঞ্জি কার সঞ্জে বর্ি উচ্চস্বঞ্জর কান্না কঞ্জর োঞ্জক বিঞ্জে র্াওোর জিয আকুবে-জািাি। ওই িারী িঞ্জিি, োর িাম ঋেয  পণ যা (২২)। 

বেবি জামািপুর বজিার সের উপঞ্জজিার িাবহবেকাো িামক স্থ্াঞ্জির সামেয ি হঞ্জকর বমঞ্জে। বেবি ঢাকাে গাঞ্জম যঞ্জন্ট কাজ করঞ্জেি। বসখাঞ্জিই পবরচঞ্জের 

সূত্র ধঞ্জর ১০ িের আঞ্জগ বিঞ্জে হে বমাশার  বহাঞ্জসি (২৫) িাঞ্জম এক িযস্তক্তর সঞ্জে। কঞ্জেক িের ঢাকাে োকার পর িািার িাবেঞ্জে চঞ্জি আঞ্জসি। স্বামী 

বমাশার ও মাঞ্জঝমঞ্জধয আসঞ্জেি। োঞ্জের সংসাঞ্জর বিরি ও রূপা িাঞ্জম েুঠট সোি রঞ্জেঞ্জে। সোি জন্ম বিওোর পর বেঞ্জকই িরণ-বপাষণ বেঞ্জে অিীহা 

বেখাে স্বামী। একপর্ যাঞ্জে শ্বশুরিাবে বর্ঞ্জে চাইঞ্জি বিবিন্ন োিিাহািাে এবেঞ্জে র্াে। সি যঞ্জশষ গে িহৃস্পবেিার েুই সোঞ্জির অসুস্থ্োর কো িঞ্জি টাকা োবি 

করঞ্জি স্বামী বমাশার  বেঞ্জে অস্বীকার কঞ্জরি। পঞ্জর সোিসহ বিঞ্জজ আত্মহেযার হয মবক বেঞ্জি োঞ্জক ব াঞ্জি জািাে িাোইঞ্জি আসার জিয। 

োর কোমঞ্জো িহৃস্পবেিার সন্ধ্যার পর িাোইি সেঞ্জর এঞ্জস োঞ্জক বখা াঁজ কঞ্জর পাওো র্ােবি। োর সঞ্জে োকা স্বামীর একঠট জন্ম বিিন্ধ্ঞ্জির ঠিকািা ধঞ্জর 

স্থ্ািীে বিাকজঞ্জির সহঞ্জর্াবগোে উপঞ্জজিার বশরপরু ইউবিেঞ্জির িংগারপার গ্রাঞ্জম বগঞ্জে স্বামীর সন্ধ্াি পাি। 

রাে র্াপঞ্জির পর শুক্রিার োঞ্জক বিঞ্জে আঞ্জস িাোইি িাসস্টযাঞ্জন্ড। এরপর আসবে িঞ্জি একঠট িাঞ্জস উঞ্জি চঞ্জি র্াে স্বামী বমাশার । বিশ কঞ্জেক ঘণ্টা 

অঞ্জপিা কঞ্জরও স্বামীর বখা াঁজ পািবি ওই িারী। ওই-িারী অিঞ্জশঞ্জষ িাঞ্জপর িাবেঞ্জে চঞ্জি র্াে। 

িাোইি মঞ্জেি োিার ওবস বমা. বমজািুর রহমাি আকে জািাি, শকু্রিার রাঞ্জে বেবি বিষেঠট জািঞ্জে বপঞ্জরঞ্জেি। েঞ্জি োিাে বকাি অবিঞ্জর্াগ িা বেওোে 

িযিস্থ্া বিওো সম্ভি হে িাই। 

 

https://www.jugantor.com/country-news/389130/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%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%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
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1 28 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 

5 Nov 21 
 
Case file 
 
 

Police 
Case 

Female Student 13 
years 

26 years Raped Teacher Rural এমতি মককশোেী অন্তঃস্বত্ত্বো, ধর্ যকণে কিো 

স্বীকোে িোদ্রোেোমশক্ষককে((সথমক(আে,ল (

২৮(জলনুয়লরী(২০২১) 

সুিামগঞ্জের োেঞ্জক ধষ যঞ্জণর বশকার ১৩  

িের িেসী এবেম বকঞ্জশারী েুই মাঞ্জসর 

অেঃস্বত্ত্বা হওোর মামিাে বগ্রপ্তার 

মাদ্রাসাবশিক হাঞ্জ জ বসাঞ্জিমাি আিী 

(২ ৬ ) আোিঞ্জে ১৬ ৪  ধারাে 

স্বীকাঞ্জরাস্তক্তমূিক জিািিেী বেঞ্জেঞ্জেি। 

পুবিশ জািাে, গে িেঞ্জরর ৫  িঞ্জিম্বর ওই 

বকঞ্জশারীঞ্জক োেক উপঞ্জজিার জােয ো 

গ্রাঞ্জম িে বিাঞ্জির িাবেঞ্জে ধষ যণ কঞ্জরি 

হাঞ্জ জ বসাঞ্জিমাি আিী। এরপর িািা 

েঞ্জিািি ও িেিীবে বেবখঞ্জে 

একাবধকিার ধষ যণ কঞ্জরি বেবি। এক 

পর্ যাঞ্জে বকঞ্জশারী অেঃস্বত্ত্বা হঞ্জে পেঞ্জি 

বিষেঠট জািাজাবি হে। গ্রাঞ্জমর 

বিাকজঞ্জির চাঞ্জপ বিঞ্জের মাধযঞ্জম বিষেঠট 

বিষ্পবত্তর আশ্বাস বেি হাঞ্জ জ বসাঞ্জিমাি 

আিী। বকেয  িািা অজহুাঞ্জে কািঞ্জিপণ 

কঞ্জর এক পর্ যাঞ্জে বিঞ্জে করঞ্জে অসেবে 

জািাে বসাঞ্জিমাঞ্জির পবরিার। এঘটিাে 

গে ২ ৫  জািুোবর হাঞ্জ জ বসাঞ্জিমাি 

Issue no. 26 

https://samakal.com/whole-country/article/210151035/%E0%A6%8F%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%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%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210151035/%E0%A6%8F%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%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%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0
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আিীর বিরুঞ্জদ্ধ োেক োিাে অবিঞ্জর্াগ 

কঞ্জরি বকঞ্জশারীর িে বিাি। িুধিার 

সকাঞ্জি পুবিশ অবির্ুক্ত হাঞ্জ জ 

বসাঞ্জিমাি আিীঞ্জক বসঞ্জিট িগরীর 

হর্রে শাহজািাি (রঃ) মাজার এিাকা 

বেঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জর।  
2 28 Jan 21 

 
Samakal 

21 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 10 
years 

22 years Raped Neighbor  Rural বড় পবোিকক মবকয় কেকত িো প কে পেোট 

পবোিকক ধর্ যকণে অমিকর্োকগ িোিলো(

(সমকাল, (২৮(জলনুয়লরী(২০২১) 

বিত্রঞ্জকািার মেঞ্জি চাচাঞ্জো িে বিািঞ্জক 

বিঞ্জে করঞ্জে িা বপঞ্জর বোট বিািঞ্জক (১০ ) 

ধষ যণ করার অবিঞ্জর্াঞ্জগ মেি োিাে 

মামিা হঞ্জেঞ্জে। বশশুঠটর িািা িােী হঞ্জে 

িুধিার রাঞ্জে জাবকম বমো (২ ২ ) িাঞ্জম এক 

র্ুিকঞ্জক আসাবম কঞ্জর মামিাঠট োঞ্জের 

কঞ্জরি। জািা বগঞ্জে, জাবকম বমো 

িযক্তঞ্জিাগী বশশুঠটর চাচাঞ্জো বিািঞ্জক 

বিঞ্জের েিাি বেঞ্জেবেঞ্জিি। বকেয  বির্ যাবেে 

বশশুঠটর িািা োঞ্জে অসেবে জািাি। এক 

মাস আঞ্জগ চাচাঞ্জো বিািঞ্জক অিযত্র বিঞ্জে 

বেওোর পর বেঞ্জকই জাবকম বশশুঠটর 

পবরিারঞ্জক বেঞ্জখ বিওোর হয মবক বেি। 

গে িহৃস্পবেিার রাঞ্জে ওই বমঞ্জেঠটর িািা 

বিাঞ্জরা জবমঞ্জে বসচ বেঞ্জে হাওঞ্জর চঞ্জি 

বগঞ্জি জাবকমসহ ৩ /৪  জি োঞ্জের ঘঞ্জর 

ঢয ঞ্জক বশশুঠটর মুঞ্জখ কাপেচাপা বেঞ্জে 

িাবের সামঞ্জি পবেে জবমঞ্জে বিঞ্জে র্াে। 

বসখাঞ্জি জাবকম বশশুঠটঞ্জক ধষ যঞ্জণর পর 

অঞ্জচেি অিস্থ্াে ব ঞ্জি র্াি। পঞ্জর িািা 

জবমঞ্জে বসচ বেঞ্জে িাবে ব রার সমে 

বমঞ্জেঞ্জক িাবের সামঞ্জি অঞ্জচেি অিস্থ্াে 

পঞ্জে োকঞ্জে বেঞ্জখ বচৎকার শুরু কঞ্জরি। 

https://samakal.com/whole-country/article/210150997/%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%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/210150997/%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%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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জ্ঞাি ব রঞ্জি বশশুঠট ধষ যঞ্জণর ঘটিা 

পবরিাঞ্জরর বিাকজিঞ্জক খুঞ্জি িঞ্জি।এই 

ঘটিার পর বেঞ্জক কাউঞ্জক বকেয  িা িিঞ্জে 

বমঞ্জেঠটর পবরিারঞ্জক িািািাঞ্জি হয মবক 

বেঞ্জে আসবেঞ্জিা জাবকঞ্জমর পবরিাঞ্জরর 

বিাকজি। িুধিার রাঞ্জে বমঞ্জেঠটর িািা 

িােী হঞ্জে জাবকমঞ্জক আসাবম কঞ্জর মেি 

োিাে ধষ যণ মামিা োঞ্জের কঞ্জরি। 

3 27 Jan 21 
 
Samakal 

26 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

19 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ধর্ যকণ বযি য হকয় সু্কলেোত্রীকক িোেধকেে 

অমিকর্োগ( (সমকাল, ( ২৭( জলনুয়লরী(

২০২১) 

বিত্রঞ্জকািার মেঞ্জি ১০ম বশ্রবণর এক 

োত্রীঞ্জক ধষ যঞ্জণ িযে য হঞ্জে মারধর করার 

অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে। এই ঘিটাে ওই োত্রীর 

িািা িােী হঞ্জে মেি োিাে িুধিার মামিা 

োঞ্জের কঞ্জরঞ্জেি।  জািা বগঞ্জে, ১০  বশ্রবণর 

ওই োত্রী সু্কঞ্জি র্াওো আসার পঞ্জে 

ইোবসি (১৯ ) োে সমেই োঞ্জক বেম 

বিঞ্জিেিসহ কুেিাি বেঞ্জেি। বমঞ্জেঠট 

বেঞ্জমর েিাি েেযাখাি করঞ্জি োর েবে 

িুব্ধ হি ইোবসি। মেিিার সন্ধ্যাে 

িাবের পাঞ্জশর রািাে বমঞ্জেঠটঞ্জক একা 

বপঞ্জে ইোবসি জাপঞ্জট ধঞ্জর ধষ যঞ্জণর বচষ্টা 

কঞ্জরি। এসমে িযে য হঞ্জে ওই সু্কি োত্রীঞ্জক 

মারধর কঞ্জরি বেবি। েখি ওই োত্রীর 

বচৎকাঞ্জর আশপাঞ্জশর বিাকজি এবগঞ্জে 

এঞ্জি ইোবসি পাবিঞ্জে র্াি। 
4 26 Jan 21 

 
Samakal 

26 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 9 years 22 years Raped Neighbor Rural মশশ ুধর্ যকণে অমিকর্োকগ র্ুবককক আটক 

কেল এলোকোবোেী( (সমকাল, ( ২৬(

জলনুয়লরী(২০২১) 

https://samakal.com/whole-country/article/210150903/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/210150903/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/210150808/%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%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/210150808/%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%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80
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িওগা াঁর ধামইরহাট উপঞ্জজিার আোিগর 

ইউবিেঞ্জির ভচেিযপুর গ্রাঞ্জম েৃেীে 

বশ্রবণর োত্রীঞ্জক ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ 

আরমাি োমাবিক (২২) িাঞ্জম এক 

র্ুিকঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে এিাকািাসী। পঞ্জর 

খির বপঞ্জে বসামিার রাঞ্জে ঘটিাস্থ্ি বেঞ্জক 

োঞ্জক োিা বহ াজঞ্জে বিে পুবিশ।  

ধামইরহাট োিার ওবস বমা. আব্দিু মবমি 

জািাি, উপঞ্জজিার ভচেিযপুর গ্রাঞ্জম 

রািার সংস্কার কাঞ্জজ বমবস্ত্র বহঞ্জসঞ্জি বমা. 

আরমাি োমাবিক কাজ করবেঞ্জিি। এ 

সমঞ্জে ওই সু্কি োত্রীঞ্জক আরমাি 

বিবিন্নিাঞ্জি কু-েিাি বেঞ্জে আসবেি। 

একপর্ যাঞ্জে বসামিার সন্ধ্যাে ওই বশশুঞ্জক 

িাবেঞ্জে একা বপঞ্জে আরমাি োঞ্জক ধষ যণ 

কঞ্জর। এসমে বশশুঠটর বচৎকাঞ্জর োর মা ও 

স্থ্ািীেরা এবগঞ্জে আসঞ্জি আরমাি 

পািঞ্জিার বচষ্টাকাঞ্জি এিাকািাসী োঞ্জক 

আটক কঞ্জর। খির বপঞ্জে পুবিশ ঘটিাস্থ্ি 

বেঞ্জক োঞ্জক আটক কঞ্জর োিাে বিঞ্জে 

আঞ্জস। ওবস িঞ্জিি, বির্ যাবেে বশশুঠটঞ্জক 

জিািিস্তে বেঞ্জে মযাস্তজঞ্জিঞ্জটর কাঞ্জে এিং 

োক্তাবর পরীিার জিয হাসপাোঞ্জি 

পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

 

 

6 26 Jan 21 
 
Ittefaq 

24 Jan 21 Police 
Case 

Male Student 16 
years 

24 years, 
22 years 
& 
18 years 

Murdered 
& 
Kidnaped 

Neighbor Rural িুজক্ত ণ িো প কয় সু্কল েোত্রকক হতযো(

(সত্তেফালা (২৬(জলনুয়লরী(২০২১) 

হবিগঞ্জের শাঞ্জেিাগঞ্জে অপহরণ করার 

পর ৮০ িাখ টাকা মুস্তক্তপণ োিী কঞ্জর িা 

বপঞ্জে এক সু্কি োত্রঞ্জক হেযা কঞ্জরঞ্জে বেি 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/217382/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E2%80%8D-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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র্ুিক।  জািা র্াে, গে রবিিার (২৪ 

জািুোবর) রাে ৮ টাে উপঞ্জজিার িুরপুর 

ইউবিেঞ্জির পস্তিম িেরেপুর গ্রাঞ্জমর 

 ারুখ বমোর বেঞ্জি আ রাজ আিী উচ্চ 

বিেযািঞ্জের েশম বশ্রিীর োত্র োিিীর 

আহঞ্জমে (১৬) বক অপহরণ কঞ্জর একই 

গ্রাঞ্জমর জবিি বমোর বেঞ্জি জাঞ্জহে 

বমো(২৪), ভসেে আিীর বেঞ্জি উজ্জি 

বমো (২২) ও মিাই বমোর বেঞ্জি শাে বমো 

(১৮)। োরা অপহরণ কঞ্জর োিিীঞ্জরর 

িািা  ারুখ বমোর কাঞ্জে বমািাইি ব াঞ্জি 

৮০ িাখ টাকা মুস্তক্তপণ োিী কঞ্জর ওই বেি 

র্ুিক।  

মুস্তক্তপণ িা বপঞ্জে অপরহণকারীরা ওই 

বেঞ্জিঞ্জক হেযা কঞ্জর িাশ গুম করার জিয 

পুকুঞ্জর ব ঞ্জি বেে পঞ্জর পুবিশ িাশ উদ্ধার 

কঞ্জর। পুবিশ অবির্াি চাবিঞ্জে জাঞ্জহে ও 

শােঞ্জক আটক কঞ্জর োঞ্জের স্বীকাঞ্জরাস্তক্ত 

অিুর্ােী অপহরঞ্জণর মাস্টার মাইন্ড 

উজ্জিঞ্জক আজ মেিিার সকাঞ্জি 

বগ্র োর কঞ্জর। 

 
7 30 Jan 21 

 
Kaler 
Kantho 

30 Jan 21 News 
Report 

Female Housewife 1.5 
years 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Mother Rural অিোব–অিটকি পকোকলে মশশুকক অনি 

 োমিকত েয কড় পফলকলি িো!( (সালে,র(

া, (৩০(জলনুয়লরী(২০২১) 

কুবেগ্রাঞ্জমর িূরুোমারী উপঞ্জজিার 

িিবেো ইউবিেঞ্জির কাবশমিাজার সংিি 

একঠট বব্রজ বেঞ্জক অনেই পাবিঞ্জে বকাঞ্জির 

বশশুঞ্জক ব ঞ্জি বেঞ্জিি এক মা। পাবিঞ্জে 

পঞ্জে ১৫ মাঞ্জসর ওই বশশুঠট িাসঞ্জে োঞ্জক 

অঞ্জিকিণ। পঞ্জর পেচারী এিং 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/30/1000084
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/30/1000084
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এিাকািাসী বশশুঠটঞ্জক জীবিে অিস্থ্াে 

উদ্ধার কঞ্জর। এিাকািাসী জািাে,ঘটিার 

বেি (শুক্রিার) সকাঞ্জি জবমিা েুই বকস্তজ 

চাি সিার আোঞ্জি বিস্তক্র কঞ্জর বশশুর জিয 

খািার ও বেি সািাি বকঞ্জি আিঞ্জি োর 

িািা রাগাবন্বে হঞ্জে জবমিাঞ্জক িাবে বেঞ্জক 

চঞ্জি বর্ঞ্জে িঞ্জি। মঞ্জির েুঃঞ্জখ অিুঝ 

বশশুঞ্জক বিঞ্জে হোশ জবমিা িাবে বেঞ্জক 

োে এক বকঞ্জিাবমটার েঞূ্জর কাবশম িাজার 

সংিি একঠট ব্রীঞ্জজর ২০ ব ট বিঞ্জচ 

পাবিঞ্জে ব ঞ্জি বেে। জবমিা বিগম 

জািাে, একিের আঞ্জগ েুই মাঞ্জসর সোি 

জাবহেঞ্জক বিঞ্জে স্বামীর িাবে রংপুর বেঞ্জক 

বিোবেে হে বস। পঞ্জর উপঞ্জজিার 

িিবেো ইউবিেঞ্জির পূি যঞ্জকোর গ্রাঞ্জমর 

েবরদ্র বপো জেিাি বমোর িাবেঞ্জে উঞ্জি। 

িাঞ্জপর িাবেঞ্জে অিাি অিটি োকাে োর 

সোঞ্জির িরণঞ্জপাষণ বিঞ্জে োে ঝগো 

হঞ্জো। সোঞ্জির খািার এিং োর খরচ 

চািাঞ্জে মাঞ্জঝ মঞ্জধয োঞ্জক শারীবরক এিং 

মািবষক বির্ যােি সহয করঞ্জে হে। এসি 

র্ন্ত্রিা বেঞ্জক মুস্তক্ত বপঞ্জে সোিঞ্জক 

পাবিঞ্জে ব ঞ্জি বমঞ্জর ব িার বচো আঞ্জস 

োর। িিবেো ইউবিেঞ্জির বচোরমযাি 

বমাখঞ্জিেয র রহমাি জািাি, বশশুঠট 

আপােে রব কুি ও এবিিা বিগম 

েম্পবের কাঞ্জে রঞ্জেঞ্জে। োঞ্জক োর মাঞ্জের 

কাঞ্জে ব রে বেো হঞ্জি। 

8 25 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

24 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 5 years 23 years Raped Teacher Rural র্কশোকে ধর্ যকণে অমিকর্োকগ মশক্ষক 

পেপ্তোে( (সথমক( আে,ল ( ২৫( জলনুয়লরী(

২০২১) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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র্ঞ্জশাঞ্জরর বিিাঞ্জপাি িের োিাে পাাঁচ 

িেঞ্জরর এক বশশু ধষ যঞ্জণর বশকার হঞ্জেঞ্জে। 

ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ গেকাি বরািিার 

রাঞ্জে বশশুঠটর িািা িােী হঞ্জে বিিাঞ্জপাি 

িের োিাে একঠট মামিা কঞ্জরঞ্জেি। এ 

ঘটিাে এক মাদ্রাসাবশিক সািমাি 

 ারাজী (২ ৩ )বক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ । 

মামিার এজাহাঞ্জর িােী উঞ্জল্লখ কঞ্জরঞ্জেি, 

ো াঁর বমঞ্জে একঠট মাদ্রাসার োত্রী। গেকাি 

সকাঞ্জি বস মাদ্রাসাে র্াে। এ সমে 

মাদ্রাসাে িেযি বর্াগোি করা বশিক 

হাঞ্জ জ সািমাি  ারাজী োঞ্জক একঠট 

কঞ্জি বেঞ্জক বিঞ্জে ধষ যণ কঞ্জরি। বমঞ্জেঠট 

িাবেঞ্জে ব ঞ্জর পবরিারঞ্জক জািাে, িেযি 

হয জরু োর সঞ্জে খারাপ কাজ কঞ্জরঞ্জেি। 

পুবিশ সূঞ্জত্র জািা র্াে, গেকাি রাঞ্জে 

মামিার পর বশিক সািমাি  ারাজীঞ্জক 

বগ্রপ্তার করা হে।  

 

9 23 Jan 2021 
 
Daily Star 

5 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 7 years 22 years Neighbor Raped Rural 7-year-old raped in Bagerhat- 

Rapist yet to be held (Daily Star, 

23 Jan 2021) 

A seven-year-old girl has allegedly 

been raped by a man in Bagerhat 

Sadar upazila. Her mother filed a 

case against Enam Sheikh, 22, of 

Mulghar village of the upazila, with 

Bagerhat Model Police Station on 

Thursday night. Yesterday 

morning, the victim's mother said 

she and her younger child went to a 

https://www.thedailystar.net/backpage/news/7-year-old-raped-bagerhat-2032353
https://www.thedailystar.net/backpage/news/7-year-old-raped-bagerhat-2032353
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doctor in Bagerhat town on January 

5. Her husband went to work as he 

is a labourer. So, the victim was at 

home alone that day. Taking the 

chance, Enam took her daughter to 

the back side of his father's shop and 

raped her, the mother said. She said 

her daughter disclosed the incident 

and they informed Enam's elder 

brother Zakir Sheikh about it. He 

told them that he would look into 

the matter. In the meantime, her 

daughter became physically and 

mentally weak. Pannu Fakir, 

officer-in-charge (investigation) of 

Bagerhat Model Police Station, 

said, "I have recorded the case based 

on the complainant's allegations." 

"Immediately after the case was 

lodged, we have started drives to 

arrest the accused. We are preparing 

to send the victim to Bagerhat Sadar 

Hospital for medical examinations." 

10 22 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 

8 Jan 2021 Police 
Case 

Female Stident 12 
years 

45 years Raped Teacher Urba
n 

বোমড়কত মেেকুট  োটিকয় ধর্ যকণে ঘটিো 

জোিোকলি িোদ্রোেোেোত্রী, অধযক্ষ 

পেপ্তোে(সথমক( আে,ল ( ২২( জলনুয়লরী(

২০২১) 

ঢাকার সািার উপঞ্জজিার আশুবিোে এক 

োত্রীঞ্জক (১২) ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ 

মাদ্রাসার অধযিঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে 

পুবিশ। বগ্রপ্তার মাদ্রাসা অধযঞ্জির িাম 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%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%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%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%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%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%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%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%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%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%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%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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বেৌবহে বিি আজহার (৪৫)। আশুবিো 

োিা–পুবিশ জািাে, আশুবিোর বিেি 

মাদ্রাসা িিিঠটর বিচেিার একাংঞ্জশ 

োঞ্জকি অধযি বেৌবহে বিি আজহার। 

অপর অংশসহ বিেীে েিাে োঞ্জকি 

বশিােীরা। ৮ জািুোবর বিাঞ্জর ১২ িেঞ্জরর 

এক োত্রীঞ্জক চা িািাঞ্জিার জিয কঞ্জি 

বেঞ্জক পািাি অধযি। এরপর অধযি ওই 

োত্রীঞ্জক ধষ যণ কঞ্জরি। বকেয  আিাবসক ওই 

মাদ্রাসা বেঞ্জক বির হঞ্জে িা পারাে ওই োত্রী 

বিষেঠট োর অবিিািকঞ্জের জািাঞ্জে 

পাঞ্জরবি। পঞ্জর এক সহপািীর মাধযঞ্জম 

বচরকুট পাঠিঞ্জে অবিিািকঞ্জের বিষেঠট 

অিবহে কঞ্জর। বিষেঠট জািার পর োত্রীর 

িািা গে িুধিার আশুবিো োিাে ওই 

অধযঞ্জির বিরুঞ্জদ্ধ মামিা কঞ্জরি। 
11 23 Jan 2021 

 
Prothom 
Alo 

21 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 9 years 60 years Raped Neighbor Rural কুমিল্লোয় ঘকে পেকক মিকয় সু্কলেোত্রীকক 

ধর্ যকণে অমিকর্োগ( (সথমক( আে,ল ( ২৩(

জলনুয়লরী(২০২১) 

কুবমল্লার োউেকাস্তেঞ্জে সু্কিোত্রীঞ্জক (৯ ) 

ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ েুিাি বমো (৬ ০ ) 

িাঞ্জমর এক িযস্তক্তর বিরুঞ্জদ্ধ মামিা 

হঞ্জেঞ্জে।  আসাবম ও ধষ যঞ্জণর বশকার 

বমঞ্জেঠটর িাবে একই গ্রাঞ্জম। এজাহাঞ্জরর 

িরাে বেঞ্জে এমোেুি হক িঞ্জিি, 

িহৃস্পবেিার েুপুঞ্জর সু্কিোত্রীঞ্জক বিজ ঘঞ্জর 

বেঞ্জক বিঞ্জে ধষ যণ কঞ্জরি আসাবম। ঘটিার 

পর ওই োত্রী কান্না করাে পবরিাঞ্জরর 

সেসযরা কারণ জািঞ্জে চাইঞ্জি বস ধষ যঞ্জণর 

কো জািাে।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%98%E0%A6%B0%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%98%E0%A6%B0%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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এমোেুি হক শবিিার িঞ্জিি, োত্রীর 

োক্তাবর পরীিার জিয েিয বে চিঞ্জে। 

অবির্ুক্ত েুিাি বমোঞ্জক বগ্রপ্তাঞ্জরর জিয 

পুবিশ অবির্াি চািাঞ্জে।  

 

12 23 Jan 2021 
 
Ittefaq 

5 Jan 2021 Police 
Case 

Female Student 13 
years 

22 years Raped Neighbor Rural পগৌেিিীকত েপ্তি পশ্রণীে েোত্রীকক ধর্ যণ, 

িোিলো িোকয়ে (ইকেফোক, ২৩ 

জোিুয়োেী ২০২১) 

বিঞ্জের েঞ্জিািি বেবখঞ্জে িবরশাঞ্জির 

বগৌরিেী উপঞ্জজিাে সপ্তম বশ্রণীর এক 

োত্রীঞ্জক ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে। 

ধবষ যো বসই োত্রী েে মাঞ্জসর অেঃসত্ত্বা 

িঞ্জিও জািাঞ্জিা হে। এ িযাপাঞ্জর ওই োত্রী 

শুক্রিার সকাঞ্জি িাবে হঞ্জে িাবি মাস্তঝ (২২) 

বক আসাবম কঞ্জর বগৌরিেী মঞ্জেি োিাে 

একঠট ধষ যণ মামিা োঞ্জের কঞ্জরঞ্জে। 

মামিা সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, উপঞ্জজিার 

ো াঁরাকুবপ গ্রাঞ্জমর মৃে খসরু মাস্তঝর পুত্র 

িাবি মাস্তঝ (২২) েীঘ যবেি র্ািে ওই 

োত্রীঞ্জক বেঞ্জমর েিাি ও উেযক্ত কঞ্জর 

আসবেঞ্জিা। গে েে মাস আঞ্জগ িাবি মাস্তঝ 

ওই োত্রীর িাবেঞ্জে বগঞ্জে বিঞ্জের েঞ্জিািি 

বেবখঞ্জে বজারপূি যক োঞ্জক (োত্রী) ধষ যণ 

কঞ্জর িাবি মাস্তঝ। 

এ িযাপাঞ্জর আঞ্জরা জািা র্া, গে ৫ 

জািুোবর ঐ োত্রীর বপঞ্জট িযাো শুরু হঞ্জি 

োঞ্জক একঠট বিসরকারী বিবিঞ্জক বিঞ্জে 

পরীিা বিরীিা করাঞ্জি অেঃসত্ত্বার 

বিষেঠট ধরা পঞ্জে। পরিেীঞ্জে বিষেঠট 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/216601/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A7%80%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%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/216601/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A7%80%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%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%C2%A0
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আসাবম িাবিঞ্জক জািাঞ্জিা হঞ্জি 

িযক্তঞ্জিাগীঞ্জক বিবিন্ন ধরঞ্জির িেিীবে 

বেবখঞ্জে আসঞ্জে িঞ্জিও অবিঞ্জর্াগ করা 

হে। 
13 22 Jan 2021 

 
Prothom 
Alo 

13 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 9 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural িুজক্ত ণ িো প কয় হতযো, ৩৮ মিি  ে 

মশশুে লোশ উদ্ধোেসথমক( আে,ল ( ২২(

জলনুয়লরী(২০২১) 

িগুোর গািেিীঞ্জে অপহরঞ্জণর পর 

মুস্তক্তপঞ্জণর পাাঁচ িাখ টাকা িা বপঞ্জে 

হািজািাি িাঞ্জমর েে িেঞ্জরর এক 

বশশুঞ্জক হেযার অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে। 

অপহরঞ্জণর ৩৮ বেি পর গেকাি 

িহৃস্পবেিার রাে সাঞ্জে আটটার বেঞ্জক 

উপঞ্জজিার রাঞ্জমশ্বরপুর ইউবিেঞ্জির 

বিশুপাো িটেিা হা াঁবেপুকুর বেঞ্জক 

বশশুঠটর িিািেী অধ যগবিে িাশ উদ্ধার 

করা হঞ্জেঞ্জে। পুবিশ ও স্বজিঞ্জের সঞ্জে 

কো িঞ্জি জািা বগঞ্জে, হািজািাি গে ১৩ 

বেঞ্জসম্বর বিঞ্জকি বেিটার বেঞ্জক িাবের 

িাইঞ্জর বখিঞ্জে বগঞ্জে বিঞ্জখা াঁজ হে। অঞ্জিক 

বখা াঁজাখুাঁস্তজর পর বেঞ্জির সন্ধ্াি িা বপঞ্জে 

রাঞ্জেই মা োসবিমা বিগম গািেিী 

মঞ্জেি োিাে একঠট সাধারণ োঞ্জেবর 

(স্তজবে) কঞ্জরি। োসবিমা বিগম িঞ্জিি, 

হািজািাি িাবেঞ্জে বেঞ্জকই িটেিা 

হাব স্তজো মাদ্রাসাে পেঞ্জে বর্ে। 

অপহরঞ্জণর বকেয বেি আঞ্জগ একঠট অঞ্জচিা 

িম্বর বেঞ্জক ব াি কঞ্জর একজি পবরচে 

িা বেঞ্জে িঞ্জিি, ‘বোর স্বামী বিঞ্জেশ োঞ্জক, 

েুই িাখ টাকা ধার বে।’ বকউ ব াঞ্জি মজা 

করঞ্জে বিঞ্জি বিষেঠট পাত্তা বেিবি বেবি। 

এরপর হািজািাি বিঞ্জখা াঁজ হঞ্জি োিাে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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স্তজবে করার পর একঠট অঞ্জচিা িম্বর 

বেঞ্জক ব াি আঞ্জস। অপহরণকারী 

পবরচঞ্জে একজি পাাঁচ িাখ টাকা মুস্তক্তপণ 

োবি কঞ্জর। এ খির বপঞ্জে বপন্টয  

মাঞ্জিঞ্জেবশো বেঞ্জক বেঞ্জশ ব ঞ্জরি। এরপর 

োিা-পুবিশ বেঞ্জক শুরু কঞ্জর িািা স্থ্াঞ্জি 

সোিঞ্জক উদ্ধাঞ্জরর জিয ঘুরঞ্জে োঞ্জকি 

ো াঁরা। বকে বকউ অপহৃে বশশুঞ্জক উদ্ধার 

করঞ্জে পাঞ্জরবি। এর মঞ্জধয িহৃস্পবেিার 

সন্ধ্যার বেঞ্জক অঞ্জচিা একঠট িম্বর বেঞ্জক 

ব াি কঞ্জর বকউ একজি িঞ্জিি, 

‘মুস্তক্তপঞ্জণর পাাঁচ িাখ টাকা বেবি িা, বোর 

বেঞ্জির িাশ হা াঁবেপুকুঞ্জর ব ঞ্জি বগিাম।’ 

সঞ্জে সঞ্জে বিষেঠট গািেিী মঞ্জেি োিা–

পুবিশঞ্জক জািাঞ্জিা হে। স্থ্ািীে বিাকজি 

জািাি, রাে িেটার বেঞ্জক পুবিশ 

বিশুপাো িটেিা–সংিি হা াঁবেপুকুর 

বেঞ্জক বশশু হািজািাঞ্জির িিািেী 

অধ যগবিে িাশ উদ্ধার কঞ্জর। িিাে ইট 

িা াঁধা বেি। িিার বিেঞ্জর বশশুঠটর হাে, পা 

ও মুখ িা াঁধা বেি। 

গািেিী সাঞ্জকযঞ্জির সহকারী পুবিশ সুপার 

বমাো. সাবিিা ইোসবমি েেম আঞ্জিাঞ্জক 

িঞ্জিি, বর্ িম্বর বেঞ্জক ব াি কঞ্জর 

মুস্তক্তপণ োবি করা হঞ্জেবেি, বসই িম্বর 

িযিহারকারীঞ্জক শিাক্ত করা হঞ্জেঞ্জে। 

োঞ্জক স্তজজ্ঞাসািাে চিঞ্জে। অবে দ্রেু 

হেযকারী শিাক্ত করা সম্ভি হঞ্জি িঞ্জি 

বেবি আশা করঞ্জেি। 
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14 22 Jan 2021 1 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 16 
years 

26 years Raped Neighbor Rural বনু্ধে বোমড়কত আটকক পেকখ সু্কলেোত্রীকক 

ধর্ যণ((সমকাল, (২২(জলনুয়লরী(২০২১) 

বপঞ্জরাজপুঞ্জরর িাোবরোে িনু্ধ্র িাবেঞ্জে 

এক সু্কিোত্রীঞ্জক আটঞ্জক বরঞ্জখ ধষ যঞ্জণর 

অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে এক র্ুিঞ্জকর বিরুঞ্জদ্ধ। 

েধাি আসাবম আরমাি সরোরঞ্জক (২৬) 

বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। মামিার এজাহার 

সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, আরমাি সরোর 

বেঞ্জমর সম্পকয গঞ্জে েশম বশ্রবণর ওই 

সু্কিোত্রীঞ্জক গে ১ জািুোবর রাঞ্জে োর 

এক িনু্ধ্র িাবেঞ্জে বিঞ্জে বগঞ্জে বেি বেি 

ধঞ্জর আটঞ্জক বরঞ্জখ ধষ যণ কঞ্জর। এ ঘটিাে 

িহৃস্পবেিার রাঞ্জে বমঞ্জেঠটর মা িােী হঞ্জে 

আরমাি সরোর ও োর সহঞ্জর্াগী সস্তজি 

বিপারীঞ্জক আসাবম কঞ্জর িারী ও বশশু 

বির্ যােি েমি আইঞ্জি মামিা করঞ্জি 

পুবিশ রাঞ্জেই আরমািঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জর। 

িাোবরো োিার ওবস এস.এম মাকসুেুর 

রহমাি জািাি, এ ঘটিাে মামিা হঞ্জেঞ্জে 

এিং এর েধাি আসাবম আরমাি 

সরোরঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জর সকাঞ্জি 

বপঞ্জরাজপুর বজি হাজঞ্জে পািাঞ্জিা 

হঞ্জেঞ্জে। এোো বমঞ্জেঠটঞ্জক োক্তাবর 

পরীিার জিয বপঞ্জরাজপুর বজিা 

হাসপাোঞ্জি পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

 

15 21 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 

16 Jan 21 Police 
Case 

Female Child-
Disability 

person 

13 
years 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural েমতবন্ধী মশশুকক ধর্ যকণে অমিকর্োগ, েোে 

মিি  ে হোে োতোকল িমতয( (সথমক(

আে,ল (২১(জলনুয়লরী(২০২১) 

https://samakal.com/whole-country/article/210150383/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/210150383/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
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বমৌিিীিাজাঞ্জরর কমিগঞ্জের রবহমপুর 

ইউবিেঞ্জির একঠট গ্রাঞ্জম ঘঞ্জর ঢয ঞ্জক েবরদ্র 

পবরিাঞ্জরর এক েবেিন্ধ্ী বশশুঞ্জক (১৩) 

ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াগ পাওো বগঞ্জে।  সের 

োিা সূঞ্জত্র জািা র্াে, কমিগঞ্জের 

রবহমপুর ইউবিেঞ্জির েবেিন্ধ্ী বশশুঠটর 

মা িাবে িাবে স্তঝঞ্জের কাজ কঞ্জরি। িািা 

বেিমজরু। গে শবিিার (১৬ জািুোবর) 

েুপুঞ্জর োর মা িাবের িাইঞ্জর োকার 

সুঞ্জর্াঞ্জগ স্থ্ািীে এক রু্িক ঘঞ্জর ঢয ঞ্জক 

বশশুঠটঞ্জক ধষ যণ কঞ্জরি। বশশুর মা িাবেঞ্জে 

ব ঞ্জর এঞ্জস জািঞ্জে পাঞ্জরি, ো াঁর বমঞ্জেঞ্জক 

ধষ যণ করা হঞ্জেঞ্জে। বিষেঠট স্থ্ািীেিাঞ্জি 

জািাজাবি হঞ্জি একঠট মহি 

সামাস্তজকিাঞ্জি সমঞ্জঝাোর কো িঞ্জি 

সমেঞ্জিপণ কঞ্জর। এবেঞ্জক বশশুর 

শারীবরক অিস্থ্ার বকেয টা অিিবে হঞ্জি 

িুধিার বিঞ্জকঞ্জি স্থ্ািীে বিাকজঞ্জির 

বচষ্টাে বশশুঠটঞ্জক বমৌিিীিাজার সের 

হাসপাোঞ্জি িবেয করা হে। কমিগে 

োিার িারোপ্ত কম যকেযা (ওবস) বমা. 

আবর ুর রহমাি িঞ্জিি, বিাকমুঞ্জখ 

শুঞ্জিঞ্জেি, এক েবেিন্ধ্ী বশশু ধষ যঞ্জণর 

বশকার হঞ্জেঞ্জে। েঞ্জি এ ঘটিাে োিাে 

বকাঞ্জিা অবিঞ্জর্াগ হেবি। োরপরও পুবিশ 

বখা াঁজ বিঞ্জে বিষেঠট বেখঞ্জে।  

 

16 21 Jan 2021 
 
Samakal 

6 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenager 15 
years 

30 years Kidnaped 
& 
Raped 

Step uncle Rural মককশোেীকক অ হেকণে  ে ধর্ যকণে 

অমিকর্োকগ েৎ িোিো পেপ্তোে( (সমকাল, (

২১((জলনুয়লরী(২০২১) 

https://samakal.com/whole-country/article/210150309/-%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8E-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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://samakal.com/whole-country/article/210150309/-%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8E-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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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সুিামগঞ্জের জগন্নােপুঞ্জর ১৫ িেঞ্জরর 

এক বকঞ্জশারীঞ্জক অপহরঞ্জণর পর ধষ যঞ্জণর 

অবিঞ্জর্াঞ্জগ োঞ্জের করা মামিাে আিুি 

কািাম (৩০) িাঞ্জমর এক র্ুিকঞ্জক বগ্রপ্তার 

কঞ্জরঞ্জে পুবিশ।  

বেবি বির্ যােঞ্জির বশকার বকঞ্জশারীর সৎ 

মামা। 

মামিা সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, গে ৬ জািুোবর 

আিুি কািাম ওই বকঞ্জশারীঞ্জক অপহরণ 

কঞ্জর বিঞ্জে র্াি। এরপর বেঞ্জক আিুি 

কািাম বমঞ্জেঠটঞ্জক বিবিন্ন জােগাে 

আটঞ্জক বরঞ্জখ ধষ যণ কঞ্জরি। এ ঘটিাে 

বমঞ্জেঠটর িািা িােী হঞ্জে জগন্নােপুর 

োিাে মামিা োঞ্জের করঞ্জি পুবিশ োঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জর। 

জগন্নােপুর োিার িারোপ্ত কম যকেযা 

 (ওবস) ইখবেোর উস্তদ্দি বচৌধুরী জািাি, 

বগ্রপ্তার র্ুিকঞ্জক িহৃস্পবেিার সুিামগে 

বজি হাজঞ্জে পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

বির্ যােঞ্জির বশকার বকঞ্জশারীঞ্জক উদ্ধার 

কঞ্জর বসঞ্জিট এম এ স্তজ ওসমািী 

বমবেঞ্জকি কঞ্জিজ হাসপাোঞ্জির ওবসবস 

বসন্টাঞ্জর পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

17 17 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

10 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

21 years Raped Neighbor Rural মবকয়ে েকলোিকি সু্কলেোত্রীকক ধর্ যণ!(

(সালে,র(া,(১৭(জলনুয়লরী(২০২১) 

মেমিবসংঞ্জহর ঈশ্বরগঞ্জে িিম বশ্রবণর 

এক োত্রীঞ্জক বিঞ্জের েঞ্জিািঞ্জি বেবখঞ্জে 

ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে একই এিাকার 

বমা. ইসমাইঞ্জির(২১).  পুবিশ িিঞ্জে, গে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/17/996028
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১০ জািুোবর ইসমাইি বমো বিঞ্জের 

েঞ্জিািঞ্জি েবেঞ্জিশী িিম বশ্রবণর ওই 

োত্রীঞ্জক বিজ িাবেঞ্জে বিঞ্জে ধষ যণ কঞ্জর। 

ঘটিাঠট এিাকাে জািাজাবি হঞ্জি 

ইসমাইি িাবে বেঞ্জক পাবিঞ্জে র্াে। খির 

বপঞ্জে আিাঞ্জরািাবে েেে বকঞ্জন্দ্রর পুবিশ 

ঘটিাস্থ্ি বেঞ্জক ধষ যঞ্জণর বশকার োত্রীঞ্জক 

উদ্ধার কঞ্জর োিাে বিঞ্জে র্াে। পঞ্জর োর 

কো মঞ্জো মাঞ্জের কাে েঞ্জক বিবখে 

অবিঞ্জর্াগ বিঞ্জে মামিা বরকেযিযক্ত করা 

হে।  ঈশ্বরগে োিার ওবস আব্দিু কাঞ্জের 

বমো জািাি, এ ঘটিাে অবির্ুক্তঞ্জক 

বগ্রপ্তাঞ্জরর বচষ্টা চিঞ্জে। 

18 20 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

2 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

Not 
available 

Kidnaped 
& 
Raped 

Neighbor Rural সু্কলেোত্রীকক অ হেকণে  ে ১৭ মিি 

আটকক পেকখ ধর্ যণ( (সালে,র( া,( ২০(

জলনুয়লরী(২০২১) 

ঢাকার ধামরাইঞ্জে িিম বশ্রবণর এক 

সু্কিোত্রীঞ্জক অপহরঞ্জণর পর ১৭ বেি 

আটঞ্জক বরঞ্জখ ধষ যণ কঞ্জরঞ্জে স্থ্ািীে এক 

ইউবপ বমম্বাঞ্জরর িাবেজা।  মামিা সূঞ্জত্র 

জািা র্াে, ২ জািুোবর রাে ৯টার বেঞ্জক 

েকৃবের োঞ্জক সাো বেঞ্জে ঘঞ্জরর িাইঞ্জর 

বির হে। এ সমে ঘঞ্জরর িাইঞ্জর ওাঁেঞ্জপঞ্জে 

োকা ইউবপ বমম্বার বসািাইমাি 

বহাঞ্জসঞ্জির িাবেজা ও কাটািই গ্রাঞ্জমর 

মািসুর রহমাঞ্জির িখাঞ্জট বেঞ্জি আব্দিু 

আিী সেিিঞ্জি ওই সু্কিোত্রীঞ্জক অপহরণ 

কঞ্জর। এরপর একঠট বগাপি আিািাে 

আটঞ্জক বরঞ্জখ ১৭ বেি ধঞ্জর ধষ যণ কঞ্জর। 

বিষেঠট এিাকাে কািাঘুষা হঞ্জে োকঞ্জি 

স্থ্ািীে ইউবপ বচোরমযাি আিহাজ 

শাহআিঞ্জমর চাঞ্জপ অপহরণকারী আব্দিু 

https://www.jugantor.com/country-news/385956/%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3https:/www.jugantor.com/country-news/385956/%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.jugantor.com/country-news/385956/%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3https:/www.jugantor.com/country-news/385956/%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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আিী ধবষ যো ওই সু্কিোত্রীঞ্জক মেিিার 

রাঞ্জে গ্রাঞ্জমর রািার পাঞ্জশ হাে-পা ও মুখ 

বিাঁঞ্জধ ব ঞ্জি বরঞ্জখ র্াে। পেচাবররা বেখঞ্জে 

বপঞ্জে ওই সু্কিোত্রীঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর 

হাসপাোঞ্জি বিঞ্জে র্াি। োর বেো 

স্বীকাঞ্জরাস্তক্ত অিুর্ােী আোিঞ্জে এ 

িযাপাঞ্জর ওই ধষ যঞ্জকর বিরুঞ্জদ্ধ বপঠটশি 

করা হে। আোিে বেঞ্জক এ িযাপাঞ্জর 

মামিা োঞ্জেঞ্জরর বিঞ্জেযশ বেো হঞ্জি 

ধামরাই োিাে িারী ও বশশু বির্ যােি েমি 

আইঞ্জি একঠট মামিা োঞ্জের হে। 

ধবষ যোর বপো িঞ্জিি, আমার বমঞ্জেঞ্জক 

উদ্ধাঞ্জরর পর োর বেো জিািিস্তে 

বমাোঞ্জিক আোিঞ্জের বিঞ্জেযঞ্জশ োিাে 

মামিা োঞ্জের হে। এরপর িুধিার সকাঞ্জি 

পুবিশ ওই অপহরণকারীঞ্জক বগ্র োর 

কঞ্জর। 

19 17 Jan 2021 17 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

25 years Raped Neighbor Rural িিেগকে সু্কলেোত্রী ধর্ যকণে 

মশকোে(সথমক( আে,ল ( ১৭( জলনুয়লরী(

২০২১) 

রংপুঞ্জরর িেরগে উপঞ্জজিাে চেযে য 

বশ্রবণর এক সু্কিোত্রীঞ্জক (১ ২ ) ধষ যঞ্জণর 

অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে। োঞ্জক বরািিার 

বিঞ্জকঞ্জি রংপুর বমবেঞ্জকি কঞ্জিজ 

হাসপাোঞ্জি িবেয করা হঞ্জেঞ্জে। ওই বেি 

সকাি আটটার বেঞ্জক উপঞ্জজিার মধুপুর 

ইউবিেঞ্জির একঠট গ্রাঞ্জমর িাবেঞ্জে ওই 

বশশু বর্ৌি বিপীেঞ্জির বশকার হে।  

বমঞ্জেঠটর িে িাইঞ্জের অবিঞ্জর্াগ, ো াঁর 

বোট বিািঞ্জক পারঞ্জিজ বহাঞ্জসি (২ ৫ ) 

বকৌশঞ্জি বশািার ঘঞ্জর বেঞ্জক বিঞ্জে ধষ যঞ্জণর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%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
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বচষ্টা চািাি। এ সমে বিাঞ্জির বচৎকাঞ্জর 

বিাকজি েয ঞ্জট বগঞ্জি পারঞ্জিজ পাবিঞ্জে 

র্াি। এরপর ো াঁর বিাি জ্ঞাি হাবরঞ্জে 

ব ঞ্জি। পঞ্জর বসখাি বেঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর 

োঞ্জক িেরগে উপঞ্জজিা স্বাস্থ্য কমঞ্জেঞ্জে 

িবেয করা হে। বশশুঠটর িে িাই জািাি, 

পারঞ্জিঞ্জজর স্ত্রী বেি বেি আঞ্জগ িািার 

িাবেঞ্জে বিোঞ্জে বগঞ্জেি। এ সুঞ্জর্াঞ্জগ ো াঁর 

বিাঞ্জির সি যিাশ কঞ্জরঞ্জেি পারঞ্জিজ। 

িেরগে োিার উপপবরেশ যক (এসআই) 

েণে চন্দ্র রাে িঞ্জিি, ‘খির বপঞ্জে আজ 

বরািিার বিিা বেেটার বেঞ্জক উপঞ্জজিা 

স্বাস্থ্য কমঞ্জেঞ্জে বগঞ্জে অসুস্থ্ বশশুঠটর 

পবরিাঞ্জরর সেসযঞ্জের সঞ্জে কো িঞ্জিবে। 

ো াঁরা অবিঞ্জর্াগ কঞ্জরঞ্জেি, বশশুঠটঞ্জক 

ধষ যঞ্জণর বচষ্টা করা হঞ্জেঞ্জে।  

20 17 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 

14 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 17 
years 

26 years Kidnaped 
& 
Raped 

Neighbor Rural র্কশোকে সু্কলেোত্রীকক ধর্ যকণে 

অমিকর্োগ(েিি আকলো, ১৭ জোিুয়োেী 

২০২১) 

র্ঞ্জশাঞ্জরর স্তঝকরগাো উপঞ্জজিাে এক 

সু্কিোত্রী (১৭) ধষ যঞ্জণর বশকার হঞ্জেঞ্জে। 

অবি ইসিাম োে (২৬) িাঞ্জমর এক 

েরুণ োঞ্জক অপহরণ কঞ্জর ধষ যণ কঞ্জরি।  

মামিার এজাহাঞ্জর িােী উঞ্জল্লখ কঞ্জরি, 

ো াঁর বমঞ্জে উপঞ্জজিার একঠট বিেযািঞ্জের 

েশম বশ্রবণর োত্রী। বমঞ্জে সু্কঞ্জি ও 

োইঞ্জিট পেঞ্জে র্াওোর পঞ্জে অবি 

ইসিাম োেই োঞ্জক উত্তযক্ত করে। গে 

িহৃস্পবেিার বিঞ্জকঞ্জি বস োইঞ্জিট পেঞ্জে 

র্াে। বিিা সাঞ্জে বেিটার বেঞ্জক অবি 

ইসিাম বসখাঞ্জি উপবস্থ্ে হঞ্জে ো াঁর 

বমঞ্জেঞ্জক িেিীবে বেবখঞ্জে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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বমাটরসাইঞ্জকঞ্জি উঠিঞ্জে বকাঞ্জোোবি 

োিার বিজ িাবেঞ্জে বিঞ্জে র্াি। বিঞ্জকি 

সাঞ্জে চারটার বেঞ্জক িেিীবে ও হয মবক 

বেঞ্জে বেবি িাবের একঠট কঞ্জি োঞ্জক ধষ যণ 

কঞ্জরি। সন্ধ্যা সাঞ্জে পাাঁচটার বেঞ্জক বেবি 

পুিরাে বমারসাইঞ্জকঞ্জি কঞ্জর োঞ্জক বিঞ্জে 

এঞ্জস স্তঝকরগাো উপঞ্জজিা বমাঞ্জে িাবমঞ্জে 

বেি। এ সমে বেবি বমঞ্জেঞ্জক জািাি, 

ধষ যঞ্জণর েৃশয বিবেও কঞ্জর বরঞ্জখঞ্জেি এিং 

ঘটিাঠট কাউঞ্জক জািাঞ্জি বিবেও 

ইন্টারঞ্জিঞ্জট বেঞ্জে বেঞ্জিি। স্তঝকরগাো 

োিার িারোপ্ত কম যকেযা (ওবস) িঞ্জিি, 

ধষ যঞ্জণর ঘটিাে অবি ইসিাঞ্জমর বিরুঞ্জদ্ধ 

মামিা হঞ্জেঞ্জে। ো াঁঞ্জক বগ্রপ্তাঞ্জর অবির্াি 

চািাঞ্জিা হঞ্জে।  

21 17 Jan 2021 
 
Samakal 

11 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 5 yars 65 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ৫  বেকেে মশশুকক ধর্ যণকেষ্টোে 

অমিকর্োকগ বৃদ্ধ পেপ্তোে(েিকোল, ১৭ 

জোিুয়োেী ২০২১) 

র্ঞ্জশাঞ্জরর অিেিগঞ্জর পা াঁচ িেঞ্জরর এক 

কিযা বশশুঞ্জক ধষ যণঞ্জচষ্টার অবিঞ্জর্াঞ্জগ 

োঞ্জের করা মামিাে আব্দিু জবিি 

বমািযাঞ্জক (৬৫) িাঞ্জমর এক িদৃ্ধঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ।  

মামিা সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, গে বসামিার 

সকাি িেটার বেঞ্জক িযক্তঞ্জিাগী বশশুঠট 

আঞ্জরকঠট বশশুঠট সঞ্জে িাবের পাঞ্জশ 

রািাে বখিা করবেি। এ সমে আব্দিু 

জবিি বমািযা পা াঁচ টাকা বেওোর কো 

িঞ্জি বশশুঠটঞ্জক োর িাসাে বেঞ্জক বিঞ্জে 

র্াি। এরপর বেবি োঞ্জক ধষ যঞ্জণর বচষ্টা 

https://samakal.com/whole-country/article/210149878/%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%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%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/210149878/%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%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%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupation Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

চািাি। বমঞ্জেঠট িাসাে ব ঞ্জর োর মাঞ্জক 

ঘটিাঠট জািাে। 

অিেিগর োিার িারোপ্ত কম যকেযা 

 (ওবস) োজিু ইসিাম িঞ্জিি, ধষ যঞ্জণর 

ঘটিাে আব্দিু জবিি বমািযার বিরুঞ্জদ্ধ 

মামিা হঞ্জেঞ্জে। োঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জর 

আোিঞ্জের মাধযঞ্জম কারাগাঞ্জর পািাঞ্জিা 

হঞ্জেঞ্জে। বরািিার মযাস্তজঞ্জিঞ্জটর সামঞ্জি 

২২ ধারাে বশশুঠটর জিািিেী বরকেয করা 

হঞ্জি। 

22 17 Jan 2021 
 
Samakal 

17 Jan 21 Police 
Case 

Male Student 8 years Not 
available 

Murdered Teacher Rural বগুড়োয় িোদ্রোেোেোকত্রে লোশ উদ্ধোে, 

মশক্ষকেো  লোতক(েিকোল, ১৭ 

জোিুয়োেী ২০২১) 

িগুোর বশিগঞ্জে স্বাধীি (৮) িাঞ্জম এক 

মাদ্রাসাোঞ্জত্রর িাশ উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। 

বরািিার সকাঞ্জি উপঞ্জজিার বকচক 

বিিেবি হাঞ্জ স্তজো মাদ্রাসার টেঞ্জিঞ্জটর 

পাশ বেঞ্জক িাশঠট উদ্ধার করা হে। 

ঘটিার পর মাদ্রাসার বশিকরা পাবিঞ্জে 

বগঞ্জেি। ওই মাদ্রাসার বহ জ বিিাঞ্জগর 

োত্র বেি। স্বাধীঞ্জির িািা িজরুি ইসিাম 

িঞ্জিি, শবিিার বিঞ্জকি বেঞ্জকই স্বাধীি 

বিঞ্জখা াঁজ বেি। মাদ্রাসার বশিকরা এ 

বিষঞ্জে বকাঞ্জিা সেুত্তর বেঞ্জে 

পাঞ্জরিবি। বশিগে োিার ওবস এসএম 

িবেউজ্জামাি িঞ্জিি, িাশ মঞ্জগ য পািাঞ্জিা 

হবেঞ্জে। মৃেয যর কারণ জািার বচষ্টা চিঞ্জে। 

মামিার েিয বে বিওো হঞ্জে। 

https://samakal.com/whole-country/article/210149907/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/210149907/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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23 17 Jan 2021 
 
Samakal 

15 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 7 years 16 years Murdered Neighbor Rural অ হেকণে  ে কোন্নো কেোয় মশশুকক 

শ্বোেকেোকধ হতযো(েিকোল, ১৭ 

জোিুয়োেী ২০২১) 

মেমিবসংঞ্জহর োরাকাোে িাকেবেিন্ধ্ী 

বশশু সািস্তজোঞ্জক (৭) হেযার রহসয 

উেঘাটি ও েধাি অবির্ুক্তসহ েুজিঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে র যাবপে অযাকশি 

িযাটাবিেি (র যাি)-১৪। বরািিার র যাঞ্জির 

পি বেঞ্জক এ েেয বিস্তিে করা হে। 

বগ্রপ্তারকৃেরা হঞ্জিি- রামচন্দ্রপুর 

এিাকার আিুি হাবসম আকঞ্জের বেঞ্জি 

ইোবেি আকে (১৬) ও োরাকাো 

িাজাঞ্জরর বিকাশ এঞ্জজন্ট বিশীে কুমার 

বসংহ। র যাি-১৪'র অবধিােক 

বি ঞ্জটিযান্ট কঞ্জি যি এ ঞ্জেখার উস্তদ্দি 

বেবি িঞ্জিি, শুক্রিার িাবের পাঞ্জশ একঠট 

জেঞ্জি ওই বশশুর মরঞ্জেহ উদ্ধাঞ্জরর পর 

বিষেঠট বিঞ্জে োো েেে শুরু কঞ্জর র যাি-

১৪। বিবিন্ন বিষে পর্ যাঞ্জিাচিা ও বিঞ্জেষণ 

কঞ্জর বিবিে েেঞ্জের মাধযঞ্জম ঘটিার 

রহসয উেঘাটি করঞ্জে সিম হে এিং 

জবেে সঞ্জেঞ্জহ রাে ১টার বেঞ্জক বিঞ্জশষ 

অবির্াি চাবিঞ্জে একই িাবের আিুি 

হাবশঞ্জমর বেঞ্জি ইোবেিঞ্জক বগ্রপ্তার করা 

হে। 

 

 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210149885/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/210149885/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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1 30 Jan 21 
 
Juganthor 
 
 
Dhaka 
Tribune 

29 Jan 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

18 years 25 years Raped Operator Urban এবলর চ,র( ট্রেেন( তরুণীো( ধর্ ষণ 

(ুুালরর, ৩০(জলনুয়লরী(২০২১) 

চলন্ত বাসের পর এবার চলন্ত ট্রেসেও তরুণীসে 

ধর্ ষসণ ঘটো ঘসটসে। ট্র ৌলভীবাজাসরর 

শ্রী ঙ্গসল চলন্ত ট্রেসে এে তরুণীসে (১৮) 

ধর্ ষসণর অভভস াগ পাওয়া ট্রগসে। শুক্রবার 

রাসত ভেসলট ট্রেসে ট্রেসে আো ঢাোগা ী 

ট্রলাোল ট্রেে েুর া ট্র ইল ট্রেসে এ ঘটো ঘসট 

বসল জাো ট্রগসে। এ ঘটোয় ট্রেসের েহোরী 

ট্রজোসরটর অপাসরটর জাভহদ জাসবদসে 

(২৫) ট্রেফতার েরা হসয়সে। ধর্ ষসণর ভশোর 

ওই তরুণীর বাভে ঢাোর োভাসর। শভেবার 

েোসল ওই তরুণী বাদী হসয় শ্রী ঙ্গল ট্ররলওসয় 

োোয় োরী ও ভশশু ভে ষাতে দ ে আইসে 

ধর্ ষসণর অভভস াসগ  া লা েসরসেে। শ্রী ঙ্গল 

ট্ররল পুভলসশর ওভে ট্র া. আল গীর ট্রহাসেে 

োাংবাভদেসদর জাোে, শুক্রবার রাসত ভেসলট 

ট্রেসে ট্রেসে আো ঢাোগা ী েুর া ট্র ইল 

ট্রেে শ্রী ঙ্গসল আেসল এে তরুণী ভচৎোর 

েরসত োসেে। ট্ররলওসয় পুভলশ ট্রেখাসে ট্রগসল 

ওই তরুণীসে ট্রেসে ধর্ ষণ েরা হসয়সে বসল 

ভতভে জাোে। এ ে য় ট্রেসের েহোরী 

ট্রজোসরটর অপাসরটর জাভহদ জাসবদ পাভলসয় 

Issue no. 26 

https://www.jugantor.com/country-news/389166/%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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 াওয়ার ট্রচষ্টা েসর। পসর  াত্রীরা তাসে আটে 

েসর ট্ররলওসয় পুভলসশর োসে তুসল ট্রদে। 

Disabled woman raped on moving 
train in Sylhet (dDhaka Tribune, 31 
Jan 2021) 

2 28 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

26 Jan 21 Police 
Case 

Female Nurse 20 years 20 years 
& 
20 years 

Gang 
raped 

& 
Video 

Neighbor Rural পেোট পবোকিে মব কিে কিো বকল পেকক 

মিকয় িলবদ্ধিোকব ধর্ যকণে অমিকর্োগ 

(েিি আকলো, ২৮(জলনুয়লরী(২০২১) 

িরবসংেীর বশিপুঞ্জর বোট বিাঞ্জির বিপঞ্জের 

কো িঞ্জি এক িাস যঞ্জক (২০) বেঞ্জক বিঞ্জে 

চারজি বমঞ্জি ধষ যণ কঞ্জরঞ্জেি িঞ্জি অবিঞ্জর্াগ 

পাওো বগঞ্জে। এই ঘটিাে ধষ যঞ্জণর বশকার ওই 

িাঞ্জস যর িািা েুজঞ্জির িাম উঞ্জল্লখসহ 

চারজিঞ্জক আসাবম কঞ্জর বশিপুর মঞ্জেি 

োিাে একঠট মামিা কঞ্জরঞ্জেি।  গে মেিিার 

রাে ১০টার বেঞ্জক ধষ যঞ্জণর এ ঘটিা ঘঞ্জট।   

এজাহার সূঞ্জত্র জািা র্াে, মেিিার সকাঞ্জি 

ধষ যঞ্জণর বশকার ওই েরুণীর বোট বিাি 

বশিপুঞ্জরর মজবিশপুর এিাকার এক আত্মীে 

িাবেঞ্জে বিোঞ্জে র্াি। সন্ধ্যা েেটার বেঞ্জক 

েবেঞ্জিশী হারুি িূাঁ ইো (আসাবম) মুঞ্জিাঞ্জ াঞ্জি 

কি কঞ্জর ওই েরুণীঞ্জক ো াঁর বোট বিাি 

বিপঞ্জে পঞ্জেঞ্জে জাবিঞ্জে মজবিশপুঞ্জর বর্ঞ্জে 

িঞ্জিি। পবর ওই েরুণী ো াঁর বোট বিাঞ্জির 

মুঞ্জিাঞ্জ াঞ্জি একাবধকিার কি বেি। বকেয  কি 

বরবসি িা হওোে বেবি েুস্তিোগ্রি হঞ্জে 

বশিপুঞ্জরর মজবিশপুঞ্জরর উঞ্জদ্দঞ্জশ রওিা হি। 

রাে ৯টার বেঞ্জক বেবি বশিপুর িাসস্টযাঞ্জন্ড 

বিঞ্জম বরকশাে কঞ্জর মজবিশপুঞ্জর অিবস্থ্ে 

আত্মীে িাবের বেঞ্জক বর্ঞ্জে োঞ্জকি। পঞ্জে 

একঠট সরকাবর োেবমক বিেযািঞ্জের সামঞ্জি 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/01/30/disabled-woman-raped-on-moving-train-in-sylhet
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/01/30/disabled-woman-raped-on-moving-train-in-sylhet
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A6%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%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%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%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A6%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%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%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 
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Date of 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

ো াঁর পে আটকাি মবির বহাঞ্জসি (আসাবম)। 

বেবি ওই েরুণীঞ্জক জািাি, ো াঁর বোট বিাি 

সামঞ্জির একঠট িাবেঞ্জে আঞ্জে। ো াঁর বপেয  বপেয  

বসবেঞ্জক বর্ঞ্জে শুরু করঞ্জি কিাঞ্জখঞ্জের 

সামঞ্জি আসার পর হারুি িূাঁ ইো ও অজ্ঞাে 

আরও েুজি বসখাঞ্জি আঞ্জসি। পঞ্জর ো াঁরা 

চারজি বমঞ্জি ওই েরুণীঞ্জক ধষ যণ কঞ্জরি। এ 

সমে মুঞ্জিাঞ্জ াঞ্জি ধষ যঞ্জণর বিবেও ধারণ কঞ্জরি 

আসাবমরা।বশিপুর মঞ্জেি োিার পবরেশ যক 

(েেে) বমা. আিুি কািাম জািাি, এরই মঞ্জধয 

অবির্ুক্ত এক আসাবমঞ্জক বগ্রপ্তাঞ্জরর পর 

বজিহাজঞ্জে পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। অিয বেি 

আসাবমঞ্জক বগ্রপ্তাঞ্জরর বচষ্টা চিঞ্জে। 

3 28 Jan 21 
 
Samakal 

18 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 20 years 44 years Sexual 
Harassme

nt 

Uncle Rural ককলজেোত্রীে শ্লীলতোহোমিে অমিকর্োকগ 

েোেো পেপ্তোে( (সমকাল, ( ২৮( জলনুয়লরী(

২০২১) 

পািিার িােুোে কঞ্জিজ োত্রীঞ্জক 

েীিোহাবির অবিঞ্জর্াঞ্জগ োঞ্জের করা মামিাে 

বসাঞ্জহি বহাঞ্জসি জগিু (৪৪) িাঞ্জম এক 

র্ুিকঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। স্থ্ািীেরা 

জািাে, গে ১৮ জািুোবর রাে ৮টার বেঞ্জক 

বোকাি বেঞ্জক মাঞ্জের জিয পাি বকঞ্জি ব রার 

পঞ্জে কঞ্জিজোত্রীঞ্জক জগিু কুেিাি বেি। 

বসই েিাঞ্জি রাস্তজ িা হওোে মুখ বচঞ্জপ ধঞ্জর 

োঞ্জক সেঞ্জকর পাঞ্জশর িাগাঞ্জি বিঞ্জে র্াি। এ 

সমে কঞ্জিজোত্রীর বচৎকাঞ্জর এিাকািাসী 

এবগঞ্জে এঞ্জি জগিু পাবিঞ্জে র্াি। পরবেি 

কঞ্জিজ োত্রীর পবরিার োিাে র্াওোর সমে  

জগিুর বিাকজি োঞ্জের িেিীবে বেবখঞ্জে 

ব বরঞ্জে বেি। পঞ্জর িহৃস্পবেিার সকাঞ্জি 

কঞ্জিজোত্রী বিঞ্জজ িােী হঞ্জে িােুো োিাে 

https://samakal.com/whole-country/article/210151029/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%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%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%9A%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://samakal.com/whole-country/article/210151029/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%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%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%9A%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


Sl. Date of 
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Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Crime 

Allegation 
by 
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বিবখে অবিঞ্জর্াগ কঞ্জরি। অবিঞ্জর্াগ বপঞ্জে 

িােুো োিার ওবস মুহেে আঞ্জিাোর বহাঞ্জসি 

ঘটিাস্থ্ি পবরেশ যি কঞ্জরি। 

4 26 Jan 21 
 
Samakal 

11 Jan 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

30 years Pornogra
phy 

Neighbor Rural অশ্লীল েমব তযকল পেমিকোে কোকে 

েোেঁিোবোজজ কেমেকলি হোরুি:  ুমলশ(

(সমকাল, (২৬(জলনুয়লরী(২০২১) 

েু'িের ধঞ্জর এক েরুণীর সঞ্জে বেঞ্জমর সম্পকয 

বেি হারুিুর রবশঞ্জের (৩০)। বস সমে বকৌশঞ্জি 

ধারণ কঞ্জর বরঞ্জখবেঞ্জিি বেবমকার অেীি েবি 

এিং বিবেও। িািা কারঞ্জণ োঞ্জের বেঞ্জমর 

সম্পকয আর বটঞ্জকবি। এখি বেবমকার বসই 

অেীি বিবেও এিং েবি ইন্টারঞ্জিঞ্জটর মাধযঞ্জম 

েবেঞ্জে বেঞ্জেি হারুি। সংিাে সঞ্জেিঞ্জি 

বেবি জািাি, হারুিুর রশীে আসঞ্জি ওই 

েরুণীর সঞ্জে েু'িের ধঞ্জর বেঞ্জমর অবিিে 

কঞ্জরঞ্জেি। বমঞ্জেঠটর েুি যিোর সুঞ্জর্াঞ্জগ হারুি 

োর অেীি বিবেও এিং েবি সংরিণ কঞ্জর 

বরঞ্জখবেঞ্জিি। িািা কারঞ্জণ মাঞ্জিামাবিিয হে। 

এখি োঞ্জের আর বকাি সম্পকয বিই। গে ১১ 

জািুোবর বমঞ্জেঠট জািঞ্জে পাঞ্জরি, হারুি অিয 

একঠট িাঞ্জমর ব সিুক আইবে বেঞ্জক োর 

বিবেও এিং েবি পবরচেঞ্জের মযাঞ্জসোঞ্জর 

পািাঞ্জেি। বিষেঠট জািঞ্জে বপঞ্জর ওই েরুণী 

হারুঞ্জির সঞ্জে বর্াগাঞ্জর্াগ কঞ্জরি। এসি মুঞ্জে 

ব িার জিয হারুি েখি বেি িাখ টাকা োবি 

কঞ্জরি।  পুবিশ কবমশিার িঞ্জিি, হারুঞ্জির 

মুঞ্জিাঞ্জ াি জব্দ করা হঞ্জেঞ্জে। বসঠট 

 ঞ্জরিবসক িযাঞ্জি পরীিা করা হঞ্জি। এঞ্জে 

বিাঝা র্াঞ্জি, এই মুঞ্জিাঞ্জ াি বেঞ্জে হারুি আর 

বকাি েরুণীর সঞ্জে এমি েোরণা কঞ্জরঞ্জেি 

বকিা।  

https://samakal.com/whole-country/article/210150802/%E0%A6%85%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%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%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/210150802/%E0%A6%85%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%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%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6
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5 30 Jan 21 
 
Ittefaq 

18 Jan 21 News 
Report 

Female Nurse 25 years Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Doctor Urban েোকিকক মেমকৎেককে মবরুকদ্ধ িোে যকক 

পর্ৌি হয়েোমিে অমিকর্োগ( (সত্তেফালা (

৩০(জলনুয়লরী(২০২১) 

রাজশাহী বমবেকযাি কঞ্জিজ (রাঞ্জমক) 

হাসপাোঞ্জি এক বচবকৎসঞ্জকর বিরুঞ্জদ্ধ 

িাস যঞ্জক বর্ৌি হেরাবির অবিঞ্জর্াগ পাওো 

বগঞ্জে। গে ১৮ ও ১৯ জািুোবর রাঞ্জমক 

হাসপাোঞ্জির বিবিে পবরচর্ যা বকঞ্জন্দ্র 

(আইবসইউ) এই বর্ৌি হেরাবির ঘটিা ঘঞ্জট। 

অবির্ুক্ে ওই োক্তারঞ্জক োবেত্ব বেঞ্জক 

অিযাহবে বেওো হঞ্জেঞ্জে। রাঞ্জমক হাসপাোি 

সূঞ্জত্র জািা র্াে, ১৮ জািুোবর বিিা ১১টার 

বেঞ্জক আইবসইউঞ্জে ো. মামুঞ্জির পাশ বেঞ্জে 

বহাঁঞ্জট র্াস্তেঞ্জিি সেয চাকবরঞ্জে বর্াগ বেওো 

িযক্তঞ্জিাগী িাস য (২৫)। ো. মামুি েখি হাঞ্জের 

কিুই বেঞ্জে ওই িাঞ্জস যর স্পশ যকাের অঞ্জে 

আঘাে কঞ্জরি। বসবেি বিষেঠট 

অসািধািোিশে হঞ্জে পাঞ্জর মঞ্জি কঞ্জর ওই 

িাস য চযপ কঞ্জর বেঞ্জিি। পরবেি ওই িাস য ো. 

মামুিঞ্জক এিস্তজ ঠটউি বেস্তেঞ্জিি। েখি ো. 

মামুি োর হাে ধঞ্জরি। ওই িাস য দ্রেু সঞ্জর 

বরবসপশঞ্জি বগঞ্জে িঞ্জসি। এ সমে ো. মামুি 

োর বপেয  বিঞ্জে বপঞ্জি এিং স্পশ যকাের অে 

হাে বেঞ্জে স্পশ য কঞ্জরি। ক্রমাগে এমি বর্ৌি 

হেরাবির বশকার িযক্তঞ্জিাগী িাস য ঘটিাঠট োর 

এক সহকমীঞ্জক জািাি। এরপর বেবি 

িাংিাঞ্জেশ িাঞ্জস যস অযাঞ্জসাবসঞ্জেশঞ্জির রাঞ্জমক 

হাসপাোি শাখার সিাপবে শাহাোেয ি িূর 

িাবক ও সাধারণ সম্পােক মুহােে খবিিুর 

রহমািঞ্জক জািাি। বসবেিই োরা 

আইবসইউঞ্জে ো. মামুঞ্জির কাঞ্জে র্াি। োরা 

মামুঞ্জির কাঞ্জে ঘটিার বিষঞ্জে জািঞ্জে চাি। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/217341/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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/217341/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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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ো. মামুি এ সমে োঞ্জের কাঞ্জে ‘সবর’ িঞ্জিি। 

বেবি কোঠট বেবি হাসপাোি পবরচািঞ্জকর 

কাঞ্জে বগঞ্জেও ‘সবর’ িিঞ্জে চাি। এরপর োরা 

সিাই হাসপাোি পবরচািঞ্জকর কার্ যািঞ্জে 

র্াি। বসখাঞ্জি িাস যরা ো. মামুঞ্জির এমি 

আচরঞ্জণর বিষেঠট হাসপাোি পবরচািক 

বব্রঞ্জগবেোর বজিাঞ্জরি শামীম ইোজোিীঞ্জক 

জািাি। এ সমে বসখাঞ্জি উপবস্থ্ে ো. মামুি 

োর বোষ স্বীকার কঞ্জরি। পবরবস্থ্বে উত্তপ্ত 

হঞ্জি হাসপাোঞ্জির পবরচািক 

োৎিবণকিাঞ্জি ো. মামুিঞ্জক োবেত্ব বেঞ্জক 

সবরঞ্জে বেওোর জিয বিঞ্জেযশ বেি এিং পাাঁচ 

সেঞ্জসযর েেে কবমঠট গিি কবরি। 

6 29 Jan 21 
 
Kaler 
Kantho 

28 Jan 21 News 
Report 

Female Not 
available 

21 years 25 years Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural েোকত ঘকে ঢয কক তরুণীকক উেযক্ত, 

েমতবোি কেোয় হোিলো((সালে,র(া, (২৯(

জলনুয়লরী(২০২১) 

গাইিান্ধ্ার সুেরগঞ্জে এক েরুণীঞ্জক (২১) 

গিীর রাঞ্জে িাবেঞ্জে ঢয ঞ্জক উত্তযঞ্জক্তর েবেিাে 

করাে মােকাসক্ত িখাঞ্জটর হামিার বশকার 

হঞ্জেঞ্জে একঠট পবরিার। িহৃস্পবেিার রাঞ্জে ওই 

েরুণীঞ্জক শীিোহাবির সমে মােকাসক্ত 

িখাঞ্জট মিু বমোঞ্জক (২৫) আটক কঞ্জর 

স্থ্ািীেরা। পঞ্জর ওই ওোঞ্জেযর কাউস্তিির 

আিারুি ইসিাম সমাধাঞ্জির কো িঞ্জি িখাঞ্জট 

মিুঞ্জক োবেঞ্জে বিি। িযক্তঞ্জিাগী পবরিাঞ্জরর 

অবিঞ্জর্াগ, িহৃস্পবেিার রাঞ্জে ওই েরুণীর 

িাবেঞ্জে েঞ্জিশ কঞ্জর শীিোহাবির বচষ্টা কঞ্জর 

মিু বমো। এঞ্জে িখাঞ্জট মিু বমোঞ্জক িাবে 

বেঞ্জক আটক কঞ্জরি স্থ্ািীেরা। পঞ্জর স্থ্ািীে 

কাউস্তিির আিারুি ইসিাম ঘটিাস্থ্ঞ্জি 

উপবস্থ্ে হঞ্জে সমাধাঞ্জির কো িঞ্জি িখাঞ্জট মি ু

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/29/999885
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/29/999885
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বমোঞ্জক োবেঞ্জে বিি। এ ঘটিাঞ্জক বকন্দ্র কঞ্জর 

শুক্রিার সকাঞ্জি উত্তযঞ্জক্তর েবেিাে করা 

স্থ্ািীে ওই বেি িযস্তক্তর ওপর ধারাঞ্জিা েয বর, 

কুোি ও স্তক্রঞ্জকট িযাট বেঞ্জে হামিা চািাে 

িখাঞ্জট মিু বমো ও োর বেি িাই আঞ্জিাোর, 

বমািা, স্তজোসহ ৫/৬ জঞ্জির একঠট িাবহিী। 

িখাঞ্জটর অেবকযে হামিাে গুরুের হি একই 

পবরিাঞ্জরর বেিজি। এ ঘটিাে োিাে এখঞ্জিা 

বকাঞ্জিা অবিঞ্জর্াগ োবখি কঞ্জরবি িযক্তঞ্জিাগীর 

পবরিার। 

7 27 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

25 Jan 21 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

Not 
available 

35 years 
& 
32 years 

Raped UP 
Member 

Rural  োওিো টোকো উদ্ধোকেে কিো বকল ঢোকো 

পিকক জয় ুেহোকট পেকক মিকয় 

প োশোককিীকক ধর্ যণসথমক( আে,ল ( ২৭(

জলনুয়লরী(২০২১) 

জেপুরহাঞ্জটর পাাঁচবিবি উপঞ্জজিাে এক িারী 

বপাশাকশ্রবমক ধষ যঞ্জণর বশকার হঞ্জেঞ্জেি িঞ্জি 

অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে। পুবিশ ওই বেি রাঞ্জেই 

অবির্াি চাবিঞ্জে এক ইউবপ সেসযসহ েুই 

আসাবমঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে। বগ্রপ্তার েুই 

আসাবম হঞ্জিি ওোেয সেসয বসাহািুি ইসিাম 

(৪৫) ও েুেু বমো (৩২)। োিা-পুবিশ ও 

মামিার এজাহার সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, বেবি 

ঢাকাে একঠট ভেবর বপাশাক কারখািাে 

শ্রবমঞ্জকর কাজ কঞ্জরি। োে েে মাস আঞ্জগ 

ওই িারীর সঞ্জে জাবহে বহাঞ্জসঞ্জির পবরচে 

হে। বিবিন্ন অজহুাঞ্জে জাবহে বহাঞ্জসি ো াঁর 

কাঞ্জে টাকা ধার বিি। এরপর বেঞ্জক জাবহে 

বহাঞ্জসি ো াঁর সঞ্জে বর্াগাঞ্জর্াগ িন্ধ্ কঞ্জর বেি। 

বেবি জাবহঞ্জের সঞ্জে বর্াগাঞ্জর্াগ করঞ্জে িা 

বপঞ্জর ধরস্তে ইউবপর ৩ িম্বর ওোঞ্জেযর ইউবপ 

সেসয বসাহািুঞ্জির মুঞ্জিাঞ্জ াি িম্বর সংগ্রহ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3


Sl. Date of 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

কঞ্জর ো াঁঞ্জক অবিঞ্জর্াগ কঞ্জরি। এরপর বেঞ্জক 

ইউবপ সেসয বসাহািুঞ্জির সঞ্জে এ বিষঞ্জে 

মুঞ্জিাঞ্জ াঞ্জি ো াঁর োেই কো হে। জাবহঞ্জের 

কাে বেঞ্জক টাকা উদ্ধার করঞ্জে ইউবপ সেসয 

বসাহািুি ো াঁঞ্জক পাাঁচবিবিঞ্জে আসঞ্জে িঞ্জিি। 

এরপর গে বসামিার রাে িেটাে বেঞ্জক বেবি 

ঢাকা বেঞ্জক পাাঁচবিবি িাস টাবম যিাঞ্জি এঞ্জস 

িাঞ্জমি। ইউবপ সেসয বসাহািুি বসখাি বেঞ্জক 

ো াঁঞ্জক উপঞ্জজিার বমজযাপুর গ্রাঞ্জম বিঞ্জে র্াি। 

এ সমে েুেু বমোর সহঞ্জর্াবগোে ো াঁঞ্জক ধষ যণ 

কঞ্জরি ইউবপ সেসয বসাহািুি। ধষ যঞ্জণর বশকার 

িারী িােী হঞ্জে পরবেি মেিিার েুজিঞ্জক 

আসাবম কঞ্জর োিাে ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ 

মামিা কঞ্জরি। 

8 25 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

62 years Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban িবু যল পেকজ েোহোর্য েোইকতি, কেকতি 

শ্লীলতোহোমি(সথমক( আে,ল ( ২৫( জলনুয়লরী(

২০২১) 

সামাস্তজক বর্াগাঞ্জর্াগমাধযম ব সিুঞ্জক একঠট 

বিবেও েবেঞ্জে পোর পর রাজশাহীঞ্জে ৬ ২  

িের িেসী এক িদৃ্ধঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে 

পুবিশ। বিবেওঞ্জে ওই িদৃ্ধঞ্জক এক িারীর 

েীিোহাবি করঞ্জে বেখা র্াে।  সংিাে 

সঞ্জেিঞ্জি িক্তিয বেি রাজশাহী মহািগর 

পুবিঞ্জশর (আরএমবপ) মুখপাত্র বগািাম রুহয ি 

কুদু্দস। বেবি িঞ্জিি, বিঞ্জের মঞ্জধয বিিািবৃত্তর 

িাঞ্জম এক িযস্তক্ত িারীঞ্জের গাঞ্জে হাে 

বেঞ্জেি—এমি একঠট বিবেও গেকাি 

ব সিুঞ্জক েবেঞ্জে পোর পর ো পুবিঞ্জশর 

িজঞ্জর আঞ্জস। এরপরই ওই িযস্তক্তঞ্জক বগ্রপ্তাঞ্জর 

পুবিশ েৎপর হে। পবরচে বিস্তিে হওোর 

পর আজ বিাঞ্জর পুবিশ ো াঁঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জর। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8-%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8-%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
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

বগািাম রুহয ি কুদু্দস আরও িঞ্জিি, 

‘বিিািবৃত্তর িাঞ্জম ওই িদৃ্ধ অঞ্জিক বেি ধঞ্জরই 

এমি কাজ কঞ্জর আসবেঞ্জিি।’ পুবিশ মাঞ্জঝ 

এমি অবিঞ্জর্াগও পাে। বকেয  কাউঞ্জক শিাক্ত 

করা র্াস্তেি িা। বিবেওঠট েবেঞ্জে পোর পর 

শিাক্ত করা সহজ হে। 
9 25 Jan 21 

 
Prothom 
Alo 

24 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 23 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban েং ুকে কোেিোইককল ককলকজে েোত্রীে 

ঝুলন্ত লোশ উদ্ধোে(সথমক( আে,ল ( ২৫(

জলনুয়লরী(২০২১) 

রংপুর িগঞ্জরর িািিাগ বকবেবস বরাঞ্জের বমো 

কুে োত্রীবিিাস বেঞ্জক বসািািী রািী (২ ৩ ) 

িাঞ্জম এক কঞ্জিজোত্রীর ঝুিে িাশ উদ্ধার 

কঞ্জরঞ্জে পুবিশ।  বসািািীর িািা সুিাষ চন্দ্র 

মুঞ্জিাঞ্জ াঞ্জি িঞ্জিি, ো াঁর বেি বমঞ্জে ও এক 

বেঞ্জির মঞ্জধয সিার বোট বসািািী। ো াঁর 

পরীিা চিঞ্জে। এর মঞ্জধয একঠট পরীিা 

খারাপ হওোে বস বচবেে বেি। গেকাি 

বরািিার বেবি বমঞ্জস বগঞ্জে বমঞ্জের সঞ্জে বেখা 

কঞ্জর অঞ্জিক িুস্তঝঞ্জেঞ্জেি এিং পরীিা বিঞ্জে 

চাপ িা বিঞ্জে িঞ্জিবেঞ্জিি। আজ সকাঞ্জি বমস 

কেৃযপঞ্জির মাধযঞ্জম বমঞ্জের মৃেয যর খির পাি 

বেবি। রংপুর োজহাট োিার িারোপ্ত 

কম যকেযা (ওবস) আখোরুজ্জামাি েেম 

আঞ্জিাঞ্জক িঞ্জিি, বমঞ্জেঠট ো াঁর কঞ্জি একা 

বেঞ্জিি। সকাঞ্জি বমঞ্জসর কাঞ্জজ বির্ুক্ত কমী 

োকাোবক কঞ্জর ো াঁর সাো িা বপঞ্জে অিযঞ্জের 

জািাি। পঞ্জর খির বপঞ্জে পুবিশ ঘটিাস্থ্ঞ্জি 

বগঞ্জে  যাঞ্জির সঞ্জে ঝুিে অিস্থ্াে ো াঁর িাশ 

উদ্ধার কঞ্জর। িাশ মেিােেঞ্জের জিয রংপুর 

বমবেঞ্জকি কঞ্জিজ হাসপাোঞ্জির মঞ্জগ য 

পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

10 23 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Service 
holder 

Not 
available 

45 years Raped Employer Urban িোেী কি যেোেীকক ধর্ যকণে অমিকর্োকগ 

ঔর্ধ পকোম্পোমিে িোমলক পেপ্তোে( (সথমক(

আে,ল (২৩(জলনুয়লরী(২০২১) 

গাজীপুঞ্জরর বকািািােীঞ্জে িারী কম যচারীঞ্জক 

বিঞ্জের েবেশু্রবেঞ্জে ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ বমা. 

আওিাে বহাঞ্জসি (৪ ৫ ) িাঞ্জম এক িযস্তক্তঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। অবির্ুক্ত আওিাে 

বহাঞ্জসি বকািািােী িাজার এিাকাে রিু 

সুপার মাঞ্জকযঞ্জটর মাবিক। একই মাঞ্জকযঞ্জট 

আরগাি  াম যাবসঠটকযাি িাঞ্জম একঠট ঔষধ 

ভেবরর কারখািা রঞ্জেঞ্জে োর।  

ওই কারখািাঞ্জেই কাজ করঞ্জেি িযক্তঞ্জিাগী 

িারী। পুবিশ জািাে, িযক্তঞ্জিাগী িারী 

কম যচারীঞ্জক ২ ০ ১০  সাঞ্জি ওই ঔষধ 

বকাম্পাবিঞ্জে কাঞ্জজর জিয বিঞ্জোগ বেি 

আওিাে। পঞ্জর ওই িারীঞ্জক বিঞ্জের 

েবেশু্রবেঞ্জে একাবধক স্থ্াঞ্জি বিঞ্জে ধষ যণ 

কঞ্জরি। ঘটিার পর বেঞ্জক ওই িারী োঞ্জক 

বিঞ্জের জিয চাপ বেঞ্জি বস োঞ্জক োণিাঞ্জশর 

হয মবক বেে। বিষেঠট বিঞ্জে বকাঞ্জিা সুরহা িা 

হওোে আওিাে বহাঞ্জসিঞ্জক আসাবম কঞ্জর 

মামিা োঞ্জের কঞ্জরি ওই িারী। পঞ্জর পুবিশ 

সকাঞ্জি ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ আওিাে 

বহাঞ্জসিঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরি। 

 

 
11 23 Jan 2021 

 
Prothom 
Alo 

20 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

28 years Raped Neighbor Rural েোকত িেজো পিকঙ ঘকে ঢয কক গৃহবধূকক 

ধর্ যকণে িোিলোয় র্ুবক পেপ্তোে(সথমক(

আে,ল (২৩(জলনুয়লরী(২০২১) 

https://samakal.com/whole-country/article/210150516/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%94%E0%A6%B7%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%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/210150516/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%94%E0%A6%B7%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%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 

বমৌিিীিাজাঞ্জর গহৃিধূঞ্জক ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ 

এক র্ুিকঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। গেকাি 

শুক্রিার রাঞ্জে বমৌিিীিাজার সের 

উপঞ্জজিার চা াঁেিীঘাট ইউবিেি বেঞ্জক ওই 

র্ুিকঞ্জক বগ্রপ্তার করা হে। বগ্রপ্তার ওই 

র্ুিঞ্জকর িাম অজেু বমো (২ ৮ )। 

ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ ওই গহৃিধ ূ িােী হঞ্জে 

গেকাি বমৌিিীিাজার সের মঞ্জেি োিাে 

েুজঞ্জির িাম উঞ্জল্লখ কঞ্জর এিং অজ্ঞাে আরও 

েুজিঞ্জক আসাবম কঞ্জর ধষ যণ মামিা কঞ্জরি। 

পুবিশ ও মামিার অবিঞ্জর্াগ সূঞ্জত্র জািা র্াে, 

গে িুধিার রাঞ্জে গহৃিধূর স্বামী িাবেঞ্জে 

বেঞ্জিি িা। গিীর রাঞ্জে অজেু বমোসহ 

কঞ্জেকজি ওই গহৃিধূর ঘঞ্জরর েরজা বিঞ্জে 

বিেঞ্জর ঢয ঞ্জক ো াঁঞ্জক ধষ যণ কঞ্জরি। সকাঞ্জি এই 

খির বপঞ্জে ো াঁর স্বামী িাবেঞ্জে এঞ্জস ো াঁঞ্জক 

বমৌিিীিাজার ২ ৫ ০  শর্যাবিবশষ্ট সের 

হাসপাোঞ্জি িবেয করাি। বমৌিিীিাজার সের 

মঞ্জেি োিার িারোপ্ত কম যকেযা (ওবস) বমা. 

ইোবেিুি হক িঞ্জিি, ওই িারীর অবিঞ্জর্াগ, 

রাঞ্জে ঘঞ্জর ঢয ঞ্জক ো াঁঞ্জক ধষ যণ করা হঞ্জেঞ্জে। ো াঁর 

িক্তিয অিুর্ােী, আইিগে পেঞ্জিপ বিঞ্জে 

একজিঞ্জক বগ্রপ্তার করা হঞ্জেঞ্জে। িাবকটা 

পরীিা-বিরীিা ও র্াচাই-িাোই চিঞ্জে।  

 

12 21 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 

19 Jan 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

23 years Pornagrap
hy 

Neighbor Rural পগো ি কযোকিেোয় পগোেকলে িৃশয 

ধোেকণে অমিকর্োগ, েোত্রলীগ পিতো 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%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%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%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%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%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 

পেপ্তোে(সথমক( আে,ল ( ২১( জলনুয়লরী(

২০২১) 

টাোইঞ্জির বমজযাপুর উপঞ্জজিাে োত্রিীঞ্জগর 

এক বিোর বিরুঞ্জদ্ধ বগাপি কযাঞ্জমরাে 

বগাসঞ্জির েৃশয ধারণ এিং অেরে মুহঞূ্জে যর 

বিবেও ধারঞ্জণর বচষ্টার অবিঞ্জর্াগ পাওো 

বগঞ্জে। এ ঘটিাে বগ্রপ্তার হওো িযস্তক্ত হঞ্জিি 

বহঞ্জমি বসকোর (২৩)।   পুবিঞ্জশর সঞ্জে কো 

িঞ্জি জািা র্াে, বহঞ্জমি কঞ্জেক বেি ধঞ্জর 

বগাপি কযাঞ্জমরার মাধযঞ্জম িাসার মাবিঞ্জকর 

বমঞ্জের বগাসঞ্জির েৃশয ধারণ কঞ্জরি। সি যঞ্জশষ 

বেবি ওই িাসাে আসা িেযি িাোঠটো 

েম্পবের অেরে মুহঞূ্জে যর েৃশয ধারঞ্জণর 

িঞ্জিয গে মেিিার বেিাগে রাে েুইটার 

বেঞ্জক ঘঞ্জরর আোে বগাপি কযাঞ্জমরা িসাি। 

ওই েম্পবে বেঞ্জখ ব ঞ্জি ঘর বেঞ্জক বিবরঞ্জে 

বহঞ্জমিঞ্জক কঞ্জির েরজা খুিঞ্জে িঞ্জিি। 

েরজা িা খুিঞ্জে চাইঞ্জি ওই েম্পবে 

মাবিকপিঞ্জক োঞ্জকি। মাবিঞ্জকর বমঞ্জে এঞ্জি 

বহঞ্জমি েরজা বখাঞ্জিি। েেঞ্জম বেবি বগাপি 

কযাঞ্জমরার কো অস্বীকার করঞ্জিও পঞ্জর 

স্বীকার কঞ্জরি। পরবেি িুধিার েুপুঞ্জর ো াঁর 

মুঞ্জিাঞ্জ াঞ্জি িাবের মাবিঞ্জকর বমঞ্জের 

বগাসঞ্জির পাাঁচঠট বিবেও পাওো র্াে। খির 

বপঞ্জে সন্ধ্যা সােটার বেঞ্জক পুবিশ বগঞ্জে 

বহঞ্জমিঞ্জক আটক কঞ্জর। এ ঘটিাে মাবিঞ্জকর 

বমঞ্জে োিাে বেস্তজটাি বিরাপত্তা আইঞ্জি 

মামিা কঞ্জরি। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%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%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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13 21 Jan 2021 
 
Juganthor 

5 Oct 2021 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

19 years Raped Neighbor Urban েমতবন্ধী মককশোেীকক একোমধকবোে ধর্ যণ, 

র্ুবক পেফতোে( (সুুালরর ( ২১( জলনুয়লরী(

২০২১) 

িারােণগঞ্জের  েযল্লাে মািবসক েবেিন্ধ্ী 

বকঞ্জশারীঞ্জক একাবধকিার ধষ যঞ্জণর ঘটিা 

ঘঞ্জটঞ্জে। এ ঘটিাে মামিা োঞ্জেঞ্জরর পর শাে 

চন্দ্র বিশ্বাস (১৯) িাঞ্জম এক র্ুিকঞ্জক বগ্র োর 

কঞ্জরঞ্জে পুবিশ।  

িহৃস্পবেিার সকাঞ্জি  েযল্লার িামাপাো 

এিাকা বেঞ্জক োঞ্জক বগ্র োর করা হে। 

বগ্র োরকৃে শাে চন্দ্র বিশ্বাস রূপগে 

উপঞ্জজিার গাউবেো িযিো এিাকার ঠটটয  চন্দ্র 

বিশ্বাঞ্জসর বেঞ্জি। 

মামিার িরাে বেঞ্জে  েযল্লা মঞ্জেি োিার ওবস 

আসিাম বহাঞ্জসি জািাি, শাে চন্দ্র বিশ্বাস 

 েযল্লার িামাপাো এিাকাে িাোে িসিাস 

করে। োর পাঞ্জশর িাবের গাঞ্জম যন্টকমী ও 

বরকশাচািক েম্পবের মািবসক েবেিন্ধ্ী 

বকঞ্জশারীঞ্জক গে ৫ অঞ্জটাির সন্ধ্যাে িাবের 

কাঞ্জের একঠট বিজযি স্থ্াঞ্জি বিঞ্জে বিঞ্জের 

েঞ্জিািি বেবখঞ্জে ধষ যণ কঞ্জর।  

এরপর পর্ যােক্রঞ্জম আরও ২/৩ িার ধষ যণ কঞ্জর 

বস। এঞ্জে অেঃসত্ত্বা ধারণা কঞ্জর বিষেঠট 

িুধিার জািঞ্জে পাঞ্জরি বকঞ্জশারীর গাঞ্জম যন্টকমী 

মা। এবেি রাঞ্জেই বকঞ্জশারীর মা িােী হঞ্জে 

 েযল্লা মঞ্জেি োিাে মামিা কঞ্জরি। এ 

মামিাে শাে চন্দ্র বিশ্বাসঞ্জক বগ্র োর করা 

হে। 

https://www.jugantor.com/country-news/386273/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.jugantor.com/country-news/386273/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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14 21 Jan 21 
 
Ittefaq 

15 Jan 20 Police 
Case 

Female Job seeker Not 
available 

Not 
available 

Human 
trafficking  

Sister in-
law 

Rural েোকমেে েকলোিি পিমখকয় িিিকক 

মবজিে অমিকর্োগ, িোবী আটক(

(সত্তেফালা (২১(জলনুয়লরী(২০২১) 

বিািার িািঞ্জমাহি উপঞ্জজিার এক েরুণীঞ্জক 

বমাটা অংঞ্জকর বিেঞ্জি শােী কাপঞ্জে পুাঁবে 

িাগাঞ্জিার চাকবরর েঞ্জিািি বেবখঞ্জে িারঞ্জে 

বিঞ্জে বিস্তক্র কঞ্জরঞ্জেি োরই িািী। পুবিশ 

েরুণীর অবিঞ্জর্াঞ্জগর বিবত্তঞ্জে িুধিার (২০ 

জািুোবর) রাঞ্জে উপঞ্জজিার োওরী এিাকাে 

অবির্াি চাবিঞ্জে েরুণীঠটর িািী রুমা 

বিগমঞ্জক আটক কঞ্জর । মামিার এজাহার 

সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, বির্ যাবেো েরুণীঠটর আপি 

িািী রুমা বিগম, োর  ু ু বজাসিা বিগঞ্জমর 

মাধযঞ্জম োে ৩ িের আঞ্জগ িারঞ্জের 

িযাোঞ্জিার র্াে। বসখাঞ্জি রুমাঞ্জক বেঞ্জে বেহ 

িযিসা করাে রুমার আপি  ু ু বজাসিা। 

গে েুই িের আঞ্জগ রুমা বিগম বেঞ্জশ ব ঞ্জর 

োর িিেঞ্জক (বির্ যাবেো েরুণী) শােী কাপঞ্জে 

পুাঁবে িাগাঞ্জিার কাঞ্জজ বমাটা অংঞ্জকর বিেঞ্জি 

চাকরীর েঞ্জিািি বেখাঞ্জে োঞ্জক। ২০২০ 

সাঞ্জির ১৫ জািুোবর রুমার  ু ু বজাসিা 

বিগম, েরুণীঠটঞ্জক েেঞ্জম ঢাকাে বিঞ্জে একঠট 

িাসাে উিাে। বসখাঞ্জি আটঞ্জক রাঞ্জখ ২০ বেি। 

এর পর োঞ্জক বিিাঞ্জপাি ও কিকাো হঞ্জে 

িযাোঞ্জিার বিঞ্জে একঠট িাসাে রাঞ্জখ আরও 

২০ বেি। পঞ্জর বজাসিা বিগম, েরুণীঠটঞ্জক 

োিািঞ্জের কাঞ্জে বিস্তক্র কঞ্জর বেে। োিািরা 

িারঞ্জের বিবিন্ন র্ােগাে েরুণীঠটঞ্জক োে এক 

িের ঘুবরঞ্জে বেহ িযিসার কাঞ্জজ িাধয কঞ্জর। 

গে ১৫ বেঞ্জসম্বর েরুণীঠট বকৌশঞ্জি 

োিািঞ্জের বহঞ্জরমখািা বেঞ্জক পাবিঞ্জে আশ্রে 

বিে িযাোঞ্জিাঞ্জরর মাঞ্জরােবর োিাে। এর পর 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/216284/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%95%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/216284/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%95%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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গে ১ জািুোবর মাঞ্জরােবর োিা পুবিশ 

র্ঞ্জশাঞ্জরর এিস্তজও সংস্থ্া জাঠষ্টজ এযান্ড 

বকোঞ্জরর হাঞ্জে েয ঞ্জি বেে েরুণীঠটঞ্জক। পঞ্জর 

গে ২০ জািুোবর িুধিার এিস্তজও সংস্থ্ার 

বিাকজি েরুণীঠটঞ্জক বিঞ্জে িািঞ্জমাহি 

োিাে হাস্তজর হে। 

15 21 Jan 2021 
 
Samakal 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Housewife 20 years 35 years Raped Lawyer Rural মবকয়ে েমতশু্রমতকত ধর্ যকণে অমিকর্োগ, 

আইিজীবীে মবরুকদ্ধ িোিলো( (সমকাল, (

২১((জলনুয়লরী(২০২১) 

বশরপুঞ্জরর সীমােিেী িবিোিােী 

উপঞ্জজিাে আসােুজ্জামাি (৩৫) িাঞ্জমর এক 

আইিজীিীর বিরুঞ্জদ্ধ বিঞ্জের েবেশু্রবেঞ্জে 

ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ মামিা হঞ্জেঞ্জে। িুধিার 

স্বামী পবরেযক্তা িারী (২০) বিঞ্জজই িবিোিােী 

োিাে মামিাঠট োঞ্জের কঞ্জরি। পুবিশ জািাে, 

উপঞ্জজিার েবিণ সন্নাসীবিটা গ্রাঞ্জমর িাবসো 

ও বশরপুর বকাঞ্জটয বশিািবিশ েরুণ 

আইিজীবি আসেুজ্জামািঞ্জক বেঞ্জে স্বামীর 

বিরুঞ্জদ্ধ বর্ৌেয ঞ্জকর মামিা কঞ্জরি িযক্তঞ্জিগী 

িারী। পঞ্জর োঞ্জের োোোবে হঞ্জে র্াে। পঞ্জর 

ওই আইিজীিী োর ওই িারী বমাোঞ্জেঞ্জির 

সঞ্জে বেঞ্জমর সম্পকয গঞ্জে বোঞ্জিি এিং 

বিঞ্জের কো িঞ্জি িযো কাবিিিামা সাস্তজঞ্জে 

একাবধকিার শারীবরক সম্পকয কঞ্জরি। 

সম্প্রবে ওই িারী স্ত্রী বহঞ্জসঞ্জি স্বীকৃবে োবি 

করঞ্জি অবির্ুক্ত আইিজীিী বিঞ্জের বিষেঠট 

অস্বীকার কঞ্জরি। পঞ্জর ওই িারী িােী হঞ্জে 

আসােুজ্জাঞ্জির বিরুঞ্জদ্ধ ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ 

মামিা কঞ্জরি। 

https://samakal.com/whole-country/article/210150173/%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%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%87%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/210150173/%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%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%87%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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16 21 Jan 2021 
 
Kaler 
Kantho 

18 Jan 21 Police 
Casee 

Female Student 21 years 46 years Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural ককলজেোত্রীে শ্লীলতোহোমিে অমিকর্োগ 

েোকবক পেিো েিকেযে মবরুকদ্ধ( (সালে,র(

া,(২১(জলনুয়লরী(২০২১) 

পািিার িােুোে বসাঞ্জহি রািা জগিু (৪৬) 

িাঞ্জম একজি অিসরোপ্ত বসিা সেঞ্জসযর 

বিরুঞ্জদ্ধ কঞ্জিজোত্রীঞ্জক েীিোহাবির 

অবিঞ্জর্াগ উঞ্জিঞ্জে।  বিবখে অবিঞ্জর্াগ জািা 

র্াে, বসামিার রাে ৮টার বেঞ্জক ওই 

কঞ্জিজোত্রী বিজ িাবে বেঞ্জক ১০০ গজ েঞূ্জর 

চাচার বোকাঞ্জি োর মাঞ্জের জিয পাি বকিঞ্জে 

র্াে। বোকাি বেঞ্জক ব রার পঞ্জে বিজযি 

এিাকাে আঞ্জগ বেঞ্জক ওে বপঞ্জে োকা েুই 

সোঞ্জির জিক জগিু ওই কঞ্জিজোত্রীঞ্জক 

বজােপূি যক বটঞ্জিবহাঁচঞ্জে মাঞ্জির মঞ্জধয বিঞ্জে 

র্াওোর বচষ্টা কঞ্জর। এ সমে োত্রীর বচৎকাঞ্জর 

আশপাঞ্জশর বিাকজি বেৌঞ্জে এঞ্জি  জগিু 

পাবিঞ্জে র্াে। পঞ্জর বিষেঠট বিঞ্জে োিাে 

অবিঞ্জর্াগ বেঞ্জে বগঞ্জি জগিু কঞ্জিজোত্রীর 

পবরিারঞ্জক িািািাঞ্জি হয মবক বেে। এঞ্জে 

গ্রামেধািরা সাবিস কঞ্জর বিষেঠট মীমাংসার 

বসদ্ধাে বিি। িুধিার রাঞ্জে সাবিস োকা হে। 

বকেয  জগিু সাবিঞ্জস উপবস্থ্ে িা হঞ্জে উঞ্জটা 

ওই কঞ্জিজোত্রীর পবরিারঞ্জক হয মবক বেঞ্জে 

র্াঞ্জে। এঞ্জে গ্রামেধািঞ্জের পরামঞ্জশ য 

িহৃস্পবেিার েুপুঞ্জর োিাে বিবখে অবিঞ্জর্াগ 

কঞ্জরি কঞ্জিজোত্রীর িািা। অবিঞ্জর্াগোবপ্তর 

কো বিস্তিে কঞ্জর এসআই বমাোঞ্জের 

বহাঞ্জসি িঞ্জিি, অবিঞ্জর্াগ পাওোর পর েেে 

শুরু করা হঞ্জেঞ্জে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/21/997257
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/21/997257
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17 19 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 
 
 

17 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 42 years Raped Neighbor Urban েোজশোহীকত পেল কি যকতযোে মবরুকদ্ধ 

‘েোকমেেতযোশী’ িোেীে ধর্ যণ িোিলো(সথমক(

আে,ল (১৯(জলনুয়লরী(২০২১) 

রাজশাহীঞ্জে বরিওঞ্জের এক কম যকেযার 

বিরুঞ্জদ্ধ এক গহৃিধূঞ্জক ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াঞ্জগ 

মামিা হঞ্জেঞ্জে। ওই গহৃিধূ (২৫) িােী হঞ্জে 

গেকাি বসামিার রাঞ্জে রাজশাহী মহািগঞ্জরর 

বিাোবিো মঞ্জেি োিাে মামিাঠট কঞ্জরঞ্জেি। 

অবির্ুক্ত িযস্তক্তর িাম মঈি উস্তদ্দি আজাে 

(৪২)। বেবি রাজশাহী বরিওঞ্জে বস্টশঞ্জির 

বস্টশিমাস্টার পঞ্জে কম যরে।  িযক্তঞ্জিাগী ওই 

িারী মেিিার রাঞ্জে েেম আঞ্জিাঞ্জক িঞ্জিি, 

বেঞ্জি র্াোোঞ্জের পঞ্জেই বস্টশিমাস্টার 

আজাঞ্জের সঞ্জে ো াঁর পবরচে। এরপর ো াঁঞ্জের 

মঞ্জধয ব সিুক বমঞ্জসোঞ্জর কো হঞ্জো। বেবি 

বরিওঞ্জেঞ্জে একঠট চাকবরও বেঞ্জে 

বচঞ্জেবেঞ্জিি। িঞ্জিবেঞ্জিি, চাকবরর জিয আট 

িাখ টাকা িাগঞ্জি। বেবি আগাম েুই িাখ 

টাকাও বিঞ্জেবেঞ্জিি। মামিার এজাহাঞ্জর ওই 

িারী িঞ্জিঞ্জেি, বরিওঞ্জেঞ্জে একঠট চাকবরর 

বিঞ্জোগ পরীিার েিয বেমূিক িই বেওোর 

িাঞ্জম গে বরািিার বিঞ্জকঞ্জি (১৭ জািুোবর) 

ো াঁর িাসাে োঞ্জকি। বেবি সরি বিশ্বাঞ্জস ো াঁর 

িাসাে র্াি। বগঞ্জে বেঞ্জখি, িাসাে বকউ বিই। 

 াাঁকা িাসাে মঈি উস্তদ্দি আজাে ো াঁঞ্জক ধষ যণ 

কঞ্জরি। হাজার বচষ্টা কঞ্জরও বেবি রিা 

পািবি। এজাহাঞ্জর আরও উঞ্জল্লখ করা হঞ্জেঞ্জে, 

ধষ যঞ্জণর পর ওই িারীঞ্জক বরি কম যকেযা হয মবক 

বেি বর্ ঘটিাঠট কাউঞ্জক জািাঞ্জি ো াঁর িে 

ধরঞ্জির িবে করা হঞ্জি। বেবি পরবেিই োিাে 

মামিা করঞ্জিি। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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18 19 Jan 2021 
 
Prothom 
Alo 

14 Jan 21 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

20 years 22 years Raped Neighbor Rural জন্মেিি ককে পিওয়োে আশ্বোকে 

প োশোকশ্রমিককক ধর্ যকণে অমিকর্োগ(

(সথমক(আে,ল (১৯(জলনুয়লরী(২০২১) 

জামািপুঞ্জরর িকশীগে উপঞ্জজিাে 

জন্মসিে ভেবর কঞ্জর বেওোর আশ্বাস বেঞ্জে 

এক িারী বপাশাকশ্রবমকঞ্জক ধষ যঞ্জণর 

অবিঞ্জর্াগ পাওো বগঞ্জে। এ ঘটিাে করা 

মামিাে পুবিশ এক র্ুিকঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে। 

ওই র্ুিঞ্জকর িাম িাজমিু হাসাি (২২) পুবিশ 

সূঞ্জত্র জািা বগঞ্জে, বশরপুঞ্জরর শ্রীিরেী 

উপঞ্জজিার এক কৃষঞ্জকর বমঞ্জে (২০) ঢাকাে 

বপাশাক কারখািাে চাকবর করঞ্জেি। 

কঞ্জরািাকাঞ্জি ো াঁর চাকবর চঞ্জি র্াে। ঢাকাে 

আিার একঠট বপাশাক কারখািাে চাকবরর 

জিয জন্মসিঞ্জের েঞ্জোজি বেি। বেবি 

জন্মসিঞ্জের ইউবিেি পবরষঞ্জের েেযঞ্জসিা 

বকঞ্জন্দ্রর উঞ্জেযাক্তা িাজমুি হাসাঞ্জির সঞ্জে 

বর্াগাঞ্জর্াগ কঞ্জরি। গে িহৃস্পবেিার সন্ধ্যাে 

িাজমুি ওই িারীঞ্জক ইউবিেি পবরষঞ্জে বর্ঞ্জে 

িঞ্জিি। বসখাঞ্জি বেবি ধষ যঞ্জণর বশকার হি 

অবিঞ্জর্াঞ্জগ গেকাি বসামিার রাঞ্জে 

িকশীগে োিাে মামিা কঞ্জরি। পঞ্জর পুবিশ 

অবির্াি চাবিঞ্জে ওই রাঞ্জেই িাজমুিঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জর। িকশীগে োিার িারোপ্ত 

কম যকেযা (ওবস) শব কুি ইসিাম িঞ্জিি, ওই 

িারী িােী হঞ্জে োিাে েুজঞ্জির িাঞ্জম মামিা 

কঞ্জরঞ্জেি।  

RMG worker raped in Jamalpur, 1 arrested   

(Dhaka Tribune, 19 Jan 2021) 

19 19 Jan 2021 
 

1 Jan 2021 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

30 years, 
32 years, 

Pornogra
phy  

Neighbor Rural পিোয়োখোলীকত িোেী- ুরুর্কক পবেঁকধ 

মির্ যোতি,  ুরুকর্ে অধ যিগ্ন মিমেও েকোশ, 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%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%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%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%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%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%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/01/19/rmg-worker-raped-in-jamalpur-1-arrested
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%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%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%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%AB
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%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%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%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%AB
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Nature of 
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by 
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Prothom 
Alo 

27 years 
& 
40 years 
 

& 
Physical 
torture 

& 
Video 

পেপ্তোে ৫(সথমক( আে,ল ( ১৯( জলনুয়লরী(

২০২১) 

বিাোখািীর হাবেো উপঞ্জজিাে অনিবেক 

কাঞ্জজ জবেে োকার অবিঞ্জর্াগ েয ঞ্জি েুই 

িারী-পুরুষঞ্জক গাঞ্জের সঞ্জে বিাঁঞ্জধ বির্ যােি 

করা হঞ্জেঞ্জে। ওই পুরুষঞ্জক অধ যিি করার 

বিবেও বরািিার সকাঞ্জি অিিাইঞ্জি েবেঞ্জে 

পঞ্জে। এ ঘটিাে বিবিন্ন এিাকাে অবির্াি 

চাবিঞ্জে পা াঁচজিঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। 

বিবেও েকাঞ্জশর পর বরািিার রাঞ্জে 

বির্ যােঞ্জির বশকার িযস্তক্ত িােী হঞ্জে ১১ জিঞ্জক 

আসাবম কঞ্জর হাবেো োিাে মামিা কঞ্জরঞ্জেি। 

বিবেওঞ্জে বেখা র্াে, একজি পুরুষঞ্জক 

বটঞ্জিবহাঁচঞ্জে একঠট কঞ্জির বিের ঢযকাঞ্জিা 

হঞ্জে। কঞ্জির বিের বেঞ্জক এক িারীর 

কান্নাকাঠট ও বচৎকার বশািা র্াঞ্জে। বজিা 

পুবিশ সুপার বমাহােে আিমগীর বহাঞ্জসি 

িঞ্জিি, বরািিার বিবিন্ন গণমাধযঞ্জম হাবেোর 

একঠট বির্ যােঞ্জির ঘটিার খির আঞ্জস। 

বিবেওঠট সামাস্তজক বর্াগাঞ্জর্াগমাধযঞ্জম 

িাইরাি হে। বখা াঁজ বিঞ্জে জািা র্াে, িাইরাি 

হওো বিবেওঞ্জে একজি পুরুষঞ্জক মারধর 

কঞ্জর বটঞ্জিবহাঁচঞ্জে একঠট কঞ্জির বিের বিঞ্জে 

র্াওো হঞ্জে। পুবিশ সুপার জািাি, বিষেঠট 

েেে করঞ্জে বগঞ্জে ো াঁরা জািঞ্জে পাঞ্জরি, ১ 

জািুোবর হাবেোর চািস্তে ইউবিেঞ্জির এক 

িারীঞ্জক স্থ্ািীে পবল্লবচবকৎসঞ্জকর িাবের 

একঠট ঘঞ্জর বপঞ্জে েুজিঞ্জক আটক কঞ্জর 

মারধর কঞ্জরি স্থ্ািীে উেৃঙ্খি বকেয  বিাক। 

একপর্ যাঞ্জে ওই পুরুষ কঞ্জির জািািা বেঞ্জে 

পাবিঞ্জে র্াওোর বচষ্টা কঞ্জরি। উেৃঙ্খি 

বিাকজি ো াঁঞ্জক ধঞ্জর মারধর কঞ্জর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%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%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%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%AB
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বটঞ্জিবহাঁচঞ্জে আিার ঘঞ্জরর বিের বিঞ্জে মারধর 

কঞ্জরি। ওই েুই িারী–পুরুষঞ্জক অনিবেক 

কাঞ্জজ জবেে োকার অপিাে বেঞ্জে 

সুপাবরগাঞ্জের সঞ্জে বিাঁঞ্জধ রাখা হে।পুবিশ 

জািাে, বির্ যােঞ্জির ঘটিাে ধষ যঞ্জণর বচষ্টা ও 

মারধঞ্জরর অবিঞ্জর্াঞ্জগ ৫ জািুোবর বিাোখািীর 

িারী ও বশশু বির্ যােি েমি োইিুযিাঞ্জি মামিা 

কঞ্জরি ওই িারী।  
20 19 Jan 2021 

 
Samakal 

5 Sep 2021 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Gang 
raped 

& 
Video 

Neighbor Urban গৃহবধূকক অ হেকণে  ে েংঘবদ্ধ ধর্ যণ, 

মিমেও িোইেোল( (সমকাল, (১৯(জলনুয়লরী(

২০২১) 

এক গহৃিধূঞ্জক অপহরঞ্জণর পর োইঞ্জিটকাঞ্জর 

েয ঞ্জি বিজযি একঠট িাবেঞ্জে বিঞ্জে র্াি বসাহাগ 

বমো। পঞ্জর বচেিািাশক খাইঞ্জে অঞ্জচেি 

কঞ্জর ওই গহৃিধূঞ্জক সংঘিদ্ধ ধষ যণ কঞ্জরি 

বসাহাগ ও োর িনু্ধ্রা। ঘটিা এখাঞ্জিই বশষ 

িে, গাজীপুঞ্জরর শ্রীপুর উপঞ্জজিার এমবস 

িাজার এিাকার ওই ঘঞ্জর গহৃিধূঞ্জক ধষ যঞ্জণর 

বিবেও ধারণ কঞ্জর বসটা বেঞ্জে বেওো হে 

সামাস্তজক বর্াগাঞ্জর্াগ মাধযঞ্জম।  র যাি-১  

গাজীপুর কযাঞ্জম্পর ইিচাজয আিেুল্লা আি 

মামুি জািাি, মেমিবসংঞ্জহর িািুকা োিার 

িরাঞ্জোিা এিাকা বেঞ্জক অপহরঞ্জণর পর ওই 

গহৃিধূঞ্জক গাজীপুঞ্জরর এমবস িাজার এিাকার 

একঠট িাবেঞ্জে বিঞ্জে র্াি বসাহাগ। গে িেঞ্জরর 

৫  বসঞ্জেম্বর রাঞ্জের ঘটিা এটা। বচেিািাশক 

খাওোঞ্জিার পর সংঘিদ্ধ ধষ যণ করা হে ওই 

গহৃিধূঞ্জক। বিবেও ধারণ কঞ্জর বসটা সামাস্তজক 

মাধযঞ্জম েবেঞ্জে বেওো হে। পরিেী সমে 

ঘটিার বশকার গহৃিধ ূ িািুকার িরাঞ্জোিা 

এিাকার আি উস্তদ্দঞ্জির বেঞ্জি বসাহাগঞ্জক 

েধাি আসাবম কঞ্জর শ্রীপুর োিাে মামিা 

https://samakal.com/whole-country/article/210150129/%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2
https://samakal.com/whole-country/article/210150129/%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%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2
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োঞ্জের কঞ্জরি। র যাি জািাে, অঞ্জচেি কঞ্জর 

আিদ্ধ ঘঞ্জরর বিের ব ঞ্জি রাখার পরবেি 

জ্ঞাি ব রঞ্জি গহৃিধ ূ বেঞ্জখি োর শরীঞ্জরর 

বিবিন্ন স্পশ যকাের স্থ্াঞ্জি আঘাঞ্জের বচহ্নসহ 

রক্তাক্ত জখম রঞ্জেঞ্জে। েখি বেবি েরজা খুঞ্জি 

িাইঞ্জর বর্ঞ্জে চাইঞ্জি বসঠট োিািদ্ধ বেখঞ্জে 

পাি। পরিেী সমে োর বচৎকাঞ্জর 

আশপাঞ্জশর বিাকজি এবগঞ্জে এঞ্জস োিা 

বিঞ্জে োঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর হাসপাোঞ্জি পািাি। 
21 17 Jan 2021 

 
Samakal 

13 Jan 21 
 

12 Jan 21 

Police 
Case 

Female 
 

Female 

Student 
 

RMG 
worker 

17 years 
 

Not 
available 

 

22 years 
 
27 years 

Raped 
 

Raped 

Neighbor Urban কোমলয়োনককে ২ িোেী ধর্ যণ ও একজিকক 

ধর্ যণকেষ্টো, পেপ্তোে ৩(সমকাল, ( ১৭(

জলনুয়লরী(২০২১) 

গাজীপুঞ্জরর কাবিোনকর উপঞ্জজিার বেি 

এিাকাে েুই িারী ধষ যণ ও আঞ্জরক িারী 

ধষ যণঞ্জচষ্টার ঘটিাে গে েুইবেঞ্জি বেিজিঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। বরািিার োঞ্জের 

আোিঞ্জের মাধযঞ্জম কারাগাঞ্জর পািাঞ্জিা 

হঞ্জেঞ্জে। বগ্রপ্তাররা হঞ্জিি, একই উপঞ্জজিার 

কািয বরো (িান্নারা) এিাকার আিুি কািাম 

আজাঞ্জের বেঞ্জি সাস্তির বহাঞ্জসি স্বাধীি (২২), 

বপৌরসিার হবরণহাঠট এিাকার মৃে রমিী 

কাে োঞ্জসর বেঞ্জি চেি সরকার োস (৩২) ও 

মাঠটকাটা োপো মসস্তজে এিাকার চেি 

কাবে োস (২৭)। পুবিশ, এিাকািাসী ও 

বিকঠটঞ্জমর পবরিাঞ্জরর সেসযরা জাবিঞ্জেঞ্জেি, 

কািয বরো গ্রাঞ্জমর েশম বশ্রবণর োত্রীঞ্জক গে 

১৩ জািুোবর িাসাে বেঞ্জক বিঞ্জে ধষ যণ কঞ্জরি 

সাস্তির বহাঞ্জসি। এরপর এ ঘটিা কাউঞ্জক 

জািাঞ্জি হেযার হয মবকও বেি বেবি। বকেয  

ঘটিাঠট ওই বশিােী োর পবরিাঞ্জরর 

সেসযঞ্জের জািাে এিং োর পবরিার গে ১৬ 

জািুোবে োিাে একঠট মামিা োঞ্জের কঞ্জর। এ 

https://samakal.com/whole-country/article/210149897/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%8F%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%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/210149897/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%8F%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%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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পবরঞ্জেবিঞ্জে পুবিশ শবিিার রাঞ্জে আসাবমঞ্জক 

বগ্রপ্তার কঞ্জর। এবেঞ্জক, মাঠটকাটা োপো 

মসস্তজে এিাকাে এক গাঞ্জম যন্টসকমীঞ্জক ধষ যণ 

কঞ্জরঞ্জেি চেি কাবে োস। এ ঘটিাও মামিা 

কঞ্জরঞ্জে বিকঠটঞ্জমর পবরিার। পঞ্জর মামিার 

সূত্র ধঞ্জর শবিিার রাঞ্জে চেি কাবেঞ্জক (২৭) 

বগ্রপ্তার কঞ্জর পুবিশ। গে ১২ জািুোবর রাঞ্জে 

সুঞ্জর্াগ িুঞ্জঝ এক িারী শ্রবমঞ্জকর মুখ বচঞ্জপ 

ধঞ্জর ধষ যঞ্জণর বচষ্টা কঞ্জরি চেি সরকার। বকেয  

ওই িারী শ্রবমঞ্জকর বচৎকাঞ্জর িাবের বিাকজি 

এবগঞ্জে এঞ্জি পাবিঞ্জে র্াি বেবি। এ ঘটিাে 

শবিিার রাঞ্জে একঠট মামিা হঞ্জি পবিশ চেি 

সরকারঞ্জক বগ্রপ্তার কঞ্জর। 
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Female Housewife 45 years 28 years, 
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Gang 
raped 

Neighbor Rural স্বোিীে কোে পিকক  োি-েু োমে মিকয় 

মফেমেকলি গৃহবধূ,  কি  োলোিকি ধর্ যণ!(

(সালে,র(া,((১৭(জলনুয়লরী(২০২১) 

পটযোখািীর বমজযাগে উপঞ্জজিাে (৪৫) িের 

িেঞ্জসর বেিসোঞ্জির জিিীঞ্জক সংঘিদ্ধ 

ধষ যঞ্জণর অবিঞ্জর্াগ পাওো বগঞ্জে।  এ ঘটিাে 

রবিিার ধষ যঞ্জণর বশকার ওই িারী িােী হঞ্জে 

বমজযাগে োিাে বেিজিঞ্জক আসাবম কঞ্জর 

মামিা োঞ্জের কঞ্জরঞ্জেি। আসাবমরা হঞ্জেি- 

পাশ্ব যিেী মেো গ্রাঞ্জমর সস্তজি বসকোর (২৮), 

রাজ্জাক ওরঞ্জ  রাজা (৪০) ও জবিি 

হাওিাোর (৩০)। 

মামিার অবিঞ্জর্াঞ্জগ উঞ্জল্লখ করা হঞ্জেঞ্জে, 

শবিিার রাে ৮টার সমে ওই গহৃিধ ূ িাবের 

কাঞ্জে কম যরে োর কাি িযিসােী স্বামীর কাে 

বেঞ্জক পাি-সুপাবর বিঞ্জে িাবে ব রবেঞ্জিি। 

পঞ্জে গহৃিধূঞ্জক একা বপঞ্জে উঞ্জল্লবখে বেি 

আসাবম মুখ বচঞ্জপ পাঞ্জশ বঝাঞ্জপর মঞ্জধয বিঞ্জে 
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Area News Headlines & Short Summary 

পািাক্রঞ্জম ধষ যণ কঞ্জর।  এ িযাপাঞ্জর বমজযাগে 

োিার িারোপ্ত কম যকেযা (ওবস) এম আর 

শওকে আঞ্জিাোর ইসিাম িঞ্জিি, 

'অবিঞ্জর্াঞ্জগর বেবিঞ্জে বেিজিঞ্জক বগ্রপ্তার 

কঞ্জর পটযোখািী বজি হাজঞ্জে বেরণ করা 

হঞ্জেঞ্জে। বিকঠটমঞ্জক বমবেকযাি পরীিার 

জিয পটযোখািী পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে।' 

 

Article 

িোলোকলে ঘে পিকক ২২ িোেী- ুরুর্ ও মশশ ুউদ্ধোে(সালে,র(া, (২৮(জলনুয়লরী(২০২১) 

সােিীরার কুবিোোো সীমাঞ্জে ২২ িাংিাঞ্জেবশ িারী পুরুষ ও বশশুঞ্জক আটক কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। োঞ্জের মঞ্জধয ১০জি িারী ১০জি পুরুষ ও েুই বশশু রঞ্জেঞ্জে। এ সমে 

িাবসমা খােযি িাঞ্জমর এক পাচারকারীঞ্জকও বগ্রপ্তার করা হঞ্জেঞ্জে।আটককৃেরা জািাে, কাঞ্জজর সন্ধ্াঞ্জি োরা োিাঞ্জির মাধযঞ্জম বচারাই পঞ্জে িারঞ্জে র্াস্তেি। 

উদ্ধারকৃেরা হঞ্জে, কাবিোর রত্না বশখ, শ্রীিগর মসু্তিগঞ্জের রুিা খােযি, রংপুর কাউবিোর ইসমে আরা, ব্রাহ্মণিাবেোর বশমু আক্তার, ব্রাহ্মণিাবেোর বিউঠট আক্তার, 

িোইঞ্জির হীরা বিগম, িোইঞ্জির বশউবি খােযি, কাবিোর কাজি খােযি, িোইঞ্জির রুবিিা খােযি, কাবিোর িািিী খােযি, কাবিোর আিুি বশকোর, কাবিোর বসািহাি 

বমাল্লা, িোইঞ্জির ইমি গাজী, খুিিা বেঘিীোর োিবির ইসিাম, িোইঞ্জির মাকিুি বমাল্লা, িোইঞ্জির কামরুজ্জামাি, িোইঞ্জির রব কুি ইসিাম, বশমু বমাল্লা, কাঞ্জেস 

বশখ ও জাবহে বশখ। োঞ্জের সঞ্জে আঞ্জরা েুঠট বশশু রঞ্জেঞ্জে। 

আজ িহৃস্পবেিার বিাঞ্জর সােিীরা সের োিা পুবিশ োঞ্জেরঞ্জক উপঞ্জজিার িা াঁশেহা ইউবিেঞ্জির কুবিোোো গ্রাঞ্জমর মািি পাচারকারী োিাি বমাকঞ্জিসুঞ্জরর িাবের 

েুঠট কি বেঞ্জক উদ্ধার কঞ্জর। োঞ্জের মঞ্জধয ১৫ জঞ্জির িাবে িোইি বজিাে। অিযঞ্জের িাবে রংপুর ও ব্রাহ্মণিাবেো বজিাে িঞ্জি জাবিঞ্জেঞ্জে পুবিশ। 

সের োিার িারোপ্ত কম যকেযা (ওবস) আসােুজ্জামাি জািাি, বগাপিসূঞ্জত্র খির বপঞ্জে কুবিোোো গ্রাঞ্জমর বমাকঞ্জিসুঞ্জরর িাবেঞ্জে অবির্াি চাবিঞ্জে োঞ্জেরঞ্জক উদ্ধার 

করা হে। এ সমে বমাকঞ্জিসঞ্জক িা বপঞ্জে োর স্ত্রী িাবসমা খােযিঞ্জক বগ্রপ্তার করা হে। 

োিাি বমাকঞ্জিস ও োর স্ত্রী িাবসমা িারঞ্জে িাঞ্জিা কাজ বেওোর কো িঞ্জি োঞ্জের েঞ্জেযঞ্জকর কাে বেঞ্জক ১৫ বেঞ্জক ২০ হাজার টাকা হাবেঞ্জে বিঞ্জেঞ্জে। আজ বকাঞ্জিা 

এক সমে োঞ্জেরঞ্জক সীমাে পার কঞ্জর িারঞ্জে বিঞ্জে র্াওোর কো বেি। এ িযাপাঞ্জর সের োিাে একঠট মামিা হঞ্জেঞ্জে িঞ্জি জািাি বেবি। 

েিোজঃ পিোয়োখোলীকত ধর্ যকণে কোর্ যকোেণ ও েোিোজজক বয়োি(সিুরুল আলি িোেুি( (মকাল, (২৪(জলনুয়লরী(২০২১) 
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২০১৮ সাঞ্জির ৩০ বেঞ্জসম্বর রাঞ্জে বিাোখািীর সুিণ যচঞ্জরর মধয িাগযার গ্রাঞ্জম স্বামী-সোিঞ্জক বিাঁঞ্জধ বরঞ্জখ এক গহৃিধূঞ্জক (৩২) সংঘিদ্ধ ধষ যঞ্জণর ঘটিা ঘঞ্জট। ধষ যঞ্জণর বশকার 

িারী েখি জাবিঞ্জেবেঞ্জিি, বগি জােীে সংসে বিি যাচঞ্জির বেি ঘটিার সঞ্জে জবেেঞ্জের সমবে যে মাকযাে বিাট বেওোর েিাঞ্জি রাস্তজ িা হঞ্জি এ বিঞ্জে েকযােবকযর একপর্ যাঞ্জে 

োরা োঞ্জক 'বেঞ্জখ বিওো'র হয মবক বেি। ঘটিার বেি রাঞ্জেই িাবেঞ্জে ঢয ঞ্জক বসই গহৃিধূঞ্জক মারধর ও ধষ যণ করা হে। 
 

২০২০ সাঞ্জির ৪ অঞ্জটাির বিাোখািীর বিগমগঞ্জের একিাশপুর ইউবিেি এিাকাে এক গহৃিধূঞ্জক (৩৫) বিিস্ত্র কঞ্জর বর্ৌি বির্ যােি ও বির্ যােঞ্জির একঠট বিবেও সামাস্তজক 

বর্াগাঞ্জর্াগমাধযঞ্জম েবেঞ্জে পঞ্জে। পরিেী সমঞ্জে জািা র্াে, অনিবেক েিাঞ্জি সাো িা বেওোে বিবেওঠট েকাঞ্জশর আরও এক মাস আঞ্জগ ২ বসঞ্জেম্বর রাঞ্জে স্থ্ািীে 

বেঞ্জিাোর িাবহিীর সেসযরা িযক্তঞ্জিাগী িারীঞ্জক বর্ৌি বির্ যােি কঞ্জর। এর আঞ্জগও োরা ওই িারীঞ্জক অঞ্জস্ত্রর মুঞ্জখ স্তজস্তে কঞ্জর একাবধকিার ধষ যণ কঞ্জরঞ্জে িঞ্জি জািা র্াে। 
 

গে ১ জািুোবর বিাোখািীঞ্জে ঘঞ্জর ঢয ঞ্জক বিিস্ত্র কঞ্জর বির্ যােঞ্জির অবিঞ্জর্াঞ্জগ এক িারী আোিঞ্জে একঠট মামিা কঞ্জরি। োঞ্জে, ১ জািুোবর রাঞ্জে 'স্থ্ািীে সন্ত্রাসী'রা সোিঞ্জের 

সামঞ্জি ওই িারীঞ্জক 'ধষ যঞ্জণ িযে য হঞ্জে' বিিস্ত্র কঞ্জর বিপীেি চািাে িঞ্জি অবিঞ্জর্াগ করা হে। ঘটিার োে ১৫ বেি পর এ বিঞ্জে সামাস্তজক বর্াগাঞ্জর্াগমাধযঞ্জম একঠট বিবেও 

েকাবশে হে। 
 

ওপঞ্জরর বেিঠট ঘটিাই বিাোখািীঞ্জে সংঘঠটে হঞ্জেঞ্জে। বকেয  বকি বিাোখািীঞ্জে ধষ যণ িােঞ্জে? িেযি বজঞ্জগ ওিা বিাোখািীর েবিণাঞ্চঞ্জি বিবিন্ন জিপঞ্জের মািুষ িেযিিাঞ্জি 

িসবে শুরু কঞ্জরবেি এিং বসঠট িেযমাঞ্জিও অিযাহে রঞ্জেঞ্জে।  ঞ্জি, িূবমপুত্রঞ্জের সঞ্জে িেযি িসবে স্থ্াপিকারীঞ্জের মঞ্জধয সাংসৃ্কবেক এিং সামাস্তজক িমোর িন্দ্ব িম্বা সমে 

বেঞ্জক চঞ্জি আসঞ্জে। সামাস্তজক িমো-িঞ্জন্দ্বর কারঞ্জণ এখাঞ্জি অঞ্জপিাকৃে েুি যিঞ্জের ওপর সামাস্তজক বিেন্ত্রণ, সম্পঞ্জের মাবিকািা ইেযাবে বিঞ্জে এক সমে মামিা-হামিা-

সংঘাে-সংঘঞ্জষ যর ঘটিা বেখা বর্ে। বস সমে িঞ্জন্দ্ব 'িারীর ইজ্জে িষ্ট' করাঞ্জক সিঞ্জচঞ্জে িে হাবেোর বহঞ্জসঞ্জি িযিহার করা হঞ্জো। িযাপকিাঞ্জি রিণশীি অঞ্চি হওোর 

 ঞ্জি র্বে বকাঞ্জিা পবরিাঞ্জর িারীর েবে বিপীেি, বির্ যােঞ্জির ঘটিা ঘটে, েখি বসই পবরিার বিবশরিাগ বিঞ্জত্রই এিাকা েযাগ করঞ্জে িাধয হঞ্জো। বস সমে সংিােমাধযঞ্জমর 

বিিৃবে কম োকাে বস ঘটিাগুঞ্জিা জিেৃঠষ্টর আোঞ্জি বেঞ্জক বর্ে। এই চঞ্জি র্াওোটা সবহংসোকারীঞ্জের জিয একঠট আেশ য বহঞ্জসঞ্জি ো াঁে কবরঞ্জেঞ্জে বর্, ধষ যঞ্জণর  ঞ্জি িারীর 

'ইজ্জে িষ্ট' হঞ্জি এিং এঠটই সমসযা িঞ্জন্দ্ব স্তজঞ্জে র্াওোর  িেসূ উপাে। 

 

িোেকত আটকক িোকো ৩৮ িোেী ও মশশু পিকশ মফেল েিি আকলো ২৫ জোিুয়োেী ২০২১) 

 

িারঞ্জে আটঞ্জক োকা ৩৮ জি িারী ও বশশুঞ্জক র্ঞ্জশাঞ্জরর বিিাঞ্জপাি েল্লাবশঞ্জচৌবক বেঞ্জে বেঞ্জশ ব বরঞ্জে আিা হঞ্জেঞ্জে। বসামিার সন্ধ্যাে িারঞ্জের বপোঞ্জপাি ইবমঞ্জগ্রশি 

পুবিশ িাংিাঞ্জেঞ্জশর বিিাঞ্জপাি ইবমঞ্জগ্রশি পুবিঞ্জশর কাঞ্জে ো াঁঞ্জের হিাের কঞ্জর। বেঞ্জশ ব রে আিার পর বিািঞ্জপাি িের োিাে সাধারণ োঞ্জেবরর (স্তজবে) মাধযঞ্জম ো াঁঞ্জের 

বিসরকাবর মািিাবধকার সংগিি রাইটস র্ঞ্জশার, জাবস্টস অযান্ড বকোর ও িাংিাঞ্জেশ জােীে মবহিা আইিজীিী সবমবের (বিএিোবেউএিএ) কম যকেযাঞ্জের স্তজোে বেঞ্জে 

বেওো হে। পঞ্জর ো াঁঞ্জের পবরিাঞ্জরর স্বজিঞ্জের কাঞ্জে হিাের করা হঞ্জি। 

 ব রে আিা ৩৮ জঞ্জির মঞ্জধয ৩৪ জি বশশু ও ৪ জি িারী রঞ্জেঞ্জেি। ো াঁঞ্জের িাবে র্ঞ্জশার, সােিীরা, িাঞ্জগরহাট, িোইি, িারােণগে, িরবসংেী, কুবেগ্রাম ও বপঞ্জরাজপুর 

বজিার বিবিন্ন উপঞ্জজিাে। ইবমঞ্জগ্রশি পুবিশ ও স্তজোে বিওো সংগিঞ্জির কম যকেযাঞ্জের সঞ্জে কো িঞ্জি জািা র্াে, ৩ বেঞ্জক ৫ িেঞ্জরর মঞ্জধয এসি িারী ও বশশু িারঞ্জে 

পাচার হঞ্জে র্াে। পঞ্জর ো াঁরা অিুেঞ্জিশকারী বহঞ্জসঞ্জি িারেীে পুবিঞ্জশর হাঞ্জে আটক হি। আটঞ্জকর পর আোিঞ্জের মাধযঞ্জম পস্তিমিঞ্জের সরকাবর–বিসরকাবর বিবিন্ন 

বিরাপে আশ্রঞ্জে (বশটার বহাঞ্জম) ো াঁঞ্জের রাখা হে। েুই বেঞ্জশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণািঞ্জের মাধযঞ্জম ো াঁঞ্জের োঞ্জিি পারবমট বেওো হে। বশষ পর্ যে ো াঁঞ্জের বেঞ্জশ ব রে আিা 

হঞ্জিা। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A7%A9%E0%A7%AE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2


 

পিৌলতমিয়োয় অন্ধকোে কক্ষ পিকক মককশোেী–তরুণীকক উদ্ধোে(েিি আকলো, ২১ জোিুয়োেী ২০২১) 

বকঞ্জশারীঠটঞ্জক পচা-িাবস খািার বেওো হঞ্জো। শরীর বমাটাোজাকরঞ্জণর জিয খাওোঞ্জিা হঞ্জো িািা ধরঞ্জির ওষুধ। 

খঞ্জদ্দরঞ্জের হাঞ্জে েয ঞ্জি বেঞ্জেি িাবেওোবি। কো িা শুিঞ্জি োঞ্জক মারধর করা হঞ্জো। বির্ যােঞ্জির বশকার ওই বকঞ্জশারীসহ 

১ ৪  জিঞ্জক রাজিােীর বেৌিেবেো বর্ৌিপবল্ল বেঞ্জক উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে পুবিশ। 

জােীে জরুবর বসিা িম্বর ৯ ৯ ৯  বেঞ্জক ব াি বপঞ্জে গে মেিিার মধযরাঞ্জে বেৌিেবেো বর্ৌিপবল্লঞ্জে অবির্াি চািাে 

বগাোিে ঘাট োিা-পুবিশ। গেকাি িুধিার োঞ্জের আোিঞ্জের মাধযঞ্জম বিরাপে বহ াজঞ্জে পািাঞ্জিা হঞ্জেঞ্জে। 

বগাোিে ঘাট োিার িারোপ্ত কম যকেযা (ওবস) বমাহােে আিেুল্লাহ আি োোিীর জািাি, মেিিার রাে ১ ২ টার বেঞ্জক 

অবির্াি চাবিঞ্জে বর্ৌিপবল্লর িাজমা বিগঞ্জমর িাবে বেঞ্জক এক েরুণীঞ্জক উদ্ধার করা হে। ো াঁর বেওো েেয বপঞ্জে ওই 

িাবে বেঞ্জক আরও েুই েরুণীঞ্জক উদ্ধার করা হে। োিাে স্তজজ্ঞাসািাঞ্জে আরও েেয পাওো র্াে। পঞ্জর রাে আোইটার 

বেঞ্জক বিেীে ে া অবির্াি চািাঞ্জিা হে। একঠট িাবেঞ্জে বিঞ্জশষ বকৌশঞ্জি ভেবর করা একঠট অন্ধ্কার কি বেঞ্জক ১ ১  জি বকঞ্জশারী-েরুণীঞ্জক উদ্ধার করা হে। অবির্াঞ্জির 

খির জািঞ্জে বপঞ্জর িাবের েত্ত্বািধােকসহ েুজি পাবিঞ্জে র্াি। 

এ বিষঞ্জে গেকাি েুপুঞ্জর পুবিশ সুপার এম এম শাবকিুজ্জামাি ো াঁর কার্ যািঞ্জে বিিাবরে েয ঞ্জি ধঞ্জরি। পুবিশ সুপার িঞ্জিি, একসঞ্জে ১৪ জি বকঞ্জশারী ও েরুণীঞ্জক উদ্ধার 

পুবিঞ্জশর একঠট িে সা িয। এ বিষঞ্জে োিাে মািি পাচার আইঞ্জি মামিা হঞ্জেঞ্জে। উদ্ধার বকঞ্জশারীঞ্জের বিরাপে বহ াজঞ্জে রাখা হঞ্জি। পবরিার চাইঞ্জি োঞ্জের বসখাি 

বেঞ্জক বিঞ্জে র্াঞ্জি। অপরাধীঞ্জের দ্রেু বগ্রপ্তার করঞ্জে পুবিশ মাঞ্জি কাজ করঞ্জে। অপরাধীরা র্ে শস্তক্তশািীই োকুক িা বকি কাউঞ্জক োে বেওো হঞ্জি িা। 

 
উদ্ধার হওো বকঞ্জশারীঞ্জের মঞ্জধয একজি (১৫) জািাে, ো াঁর িাবে রংপুঞ্জর। ো াঁরা েুই বিাি ও এক িাই। িািা অিযত্র বিঞ্জে কঞ্জর আিাো োঞ্জকি। সংসাঞ্জরর খরচ বেমি বেি 

িা। োে চার মাস আঞ্জগ কাঞ্জজর সন্ধ্াঞ্জি এক পবরবচে িযস্তক্তর মাধযঞ্জম বস ঢাকাে আঞ্জস। বসখাঞ্জি এক েোরঞ্জকর খিঞ্জর পঞ্জে বস। োঞ্জক একঠট পারিাঞ্জর িাঞ্জিা বিেঞ্জি 

কাজ বেওোর আশ্বাঞ্জস বিঞ্জে আঞ্জসি বেৌিেবেো বর্ৌিপবল্লঞ্জে। পঞ্জর িাজমা িাবেওোবির কাঞ্জে বিস্তক্র কঞ্জর বেি। 

 

১৮ িেঞ্জরর এক েরুণী জািাি, সৎ মাঞ্জের সংসাঞ্জর োকঞ্জেি। ৭ মাস আঞ্জগ িাসাে কাজ করার জিয এক িারীর কাঞ্জে র্াি। ওই িারী ো াঁঞ্জক োিাঞ্জির মাধযঞ্জম বর্ৌিপবল্লঞ্জে 

বিস্তক্র কঞ্জর বেি। এরপর বেঞ্জক ো াঁর ওপর বিঞ্জম আঞ্জস বির্ যােি। িাবেওোবির কোমঞ্জো কাজ িা করঞ্জি মারধর করা হঞ্জো। এখাি বেঞ্জক কঞ্জেকিার পািাঞ্জিার বচষ্টা কঞ্জর 

িযে য হঞ্জেঞ্জেি। 

 

এিমে ককলকজ তরুণী ধর্ যণঃ পহোকস্ট্ল েু োে ও েহেীকিে িোময়কে অবকহলো মেল: অিুেন্ধোি েমতকবিি(েিি আকলো ২৬(জলনয়ুলরী(২০২১) 

বসঞ্জিঞ্জটর এমবস (মুরাবরচা াঁে) কঞ্জিজ োত্রািাঞ্জস গণধষ যঞ্জণর বপেঞ্জি মূিে বহাঞ্জস্টি সুপার ও েহরীঞ্জের োবেঞ্জত্ব অিঞ্জহিা বেি। েবেষ্ঠাঞ্জির েধাি বহঞ্জসঞ্জি ওই কঞ্জিঞ্জজর 

অধযিও বকাঞ্জিািাঞ্জি ওই ঘটিার োে এোঞ্জে পাঞ্জরি িা।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A6%E0%A7%8C%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%AA-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8


আঞ্জিাবচে এমবস কঞ্জিঞ্জজ েরুণী ধষ যঞ্জণর ঘটিাে কঞ্জিজ কেৃযপিসহ সংবেষ্টঞ্জের অিঞ্জহিা ও োে অিুসন্ধ্াঞ্জি গঠিে কবমঠটর েবেঞ্জিেঞ্জির সুপাবরশ অংঞ্জশ মোমঞ্জে 

এসি কো িিা হে।  

অিুসন্ধ্াি েবেঞ্জিেঞ্জি িিা হে, ঘটিার সমে কঞ্জিজ িন্ধ্ োকার পরও কঞ্জেকজি োত্র ও োক্তি োত্র বহাঞ্জস্টঞ্জি অিস্থ্াি কঞ্জরি। একজি োক্তি োত্র ৫ িম্বর েঞ্জকর 

বহাঞ্জস্টি সুপাঞ্জরর িাসিিি েখি কঞ্জর োঞ্জকি। োক্তি ওই োত্ররা অনিধিাঞ্জি কঞ্জিঞ্জজ বহাঞ্জস্টঞ্জির বসট েখি কঞ্জর োকার কারঞ্জণ এিং োক্তি োত্র সাই ুর রহমাি 

কেৃযক বহাঞ্জস্টি সুপাঞ্জরর িাসিিি বজার কঞ্জর েখি কঞ্জর োকার কারঞ্জণই ো াঁরা কঞ্জিঞ্জজর বহাঞ্জস্টি এিাকাে গণধষ যঞ্জণর মঞ্জো জঘিয অপরাধ করার সাহস পাি।  ঞ্জি 

ঘটিার োবরঞ্জখ বহাঞ্জস্টি কযাম্পাঞ্জস ওই ঘটিার বিপঞ্জেয মূিে বহাঞ্জস্টি সুপারঞ্জের েোরবকর ঘাটবে ও োবেঞ্জত্ব অিঞ্জহিাই োেী। েঞ্জি েবেষ্ঠাি েধাি বহঞ্জসঞ্জি কঞ্জিঞ্জজর 

অধযঞ্জির ওপরও এ োেিার চঞ্জি আঞ্জস। 

এিমে ককলজ েোত্রোবোকে ধর্ যণঃ আকবিি গড়োল উচ্চ আিোলকত, আজ েোক্ষয মিকত র্োিমি বোিীেহ  োেঁেজি(েিি আকলো, ২৭ জোিুয়োেী ২০২১) 

বসঞ্জিঞ্জটর এমবস কঞ্জিজ োত্রািাঞ্জস স্বামীঞ্জক আটঞ্জক বরঞ্জখ েরুণীঞ্জক ধষ যঞ্জণর ঘটিাে েুঠট মামিার বিচারকার্ য একই আোিঞ্জে একসঞ্জে চািাঞ্জিার আঞ্জিেি কঞ্জরঞ্জেি িােী। 

উচ্চ আোিঞ্জে আঞ্জিেিঠটর সুরাহা িা হওো পর্ যে িােী ও মামিার সািীরা সািয বেঞ্জে র্াঞ্জিি িা িঞ্জি জাবিঞ্জেঞ্জেি।  ঞ্জি আজ িুধিার বসঞ্জিঞ্জটর িারী ও বশশু বির্ যােি 

েমি োইিুযিাঞ্জি েেম সািয গ্রহঞ্জণর োবরখ োকার পরও োইিুযিাঞ্জি সািয বেঞ্জে র্ািবি মামিার িােীসহ পাাঁচ সািী। 

োইিুযিাঞ্জির বিচারক বমাবহেযি হক ইিাম বচৌধুরী আগামী ৭ ব বু্রোবর সািয গ্রহঞ্জণর িেযি োবরখ ধার্ য কঞ্জরঞ্জেি। এর আঞ্জগ বিিা ১১টাে আোিঞ্জে মামিার আট 

আসাবমঞ্জক হাস্তজর করা হঞ্জিও িােীসহ পাাঁচ সািী অিুপবস্থ্ে বেঞ্জিি। োইিুযিাঞ্জির সরকাবর বকৌৌঁসুবি (বপবপ) রাঞ্জশো সাঈো খািম এ েেয বিস্তিে কঞ্জরঞ্জেি। বেবি েেম 

আঞ্জিাঞ্জক িঞ্জিি, আোিে িেযি সািয গ্রহঞ্জণর োবরখ ধার্ য কঞ্জর ওই োবরঞ্জখ সািীঞ্জের সমি বেঞ্জে আোিঞ্জে হাস্তজর করার বিঞ্জেযশিা বেঞ্জেঞ্জেি। এ বিঞ্জেযশিা অিুর্ােী 

সািীঞ্জের িরাির সমি পািাঞ্জিা হঞ্জি। 

Newspaper Scanning: English- Daily Star, Daily Observer, New Age, Dhaka Tribune, Financial Express and Daily Sun 
                                       Bangla- Prothom Alo, Samakal, Bangladesh Protidin, Kaler Kantho, Jugantor, Janokantha, Manobjamin  
                                                      and Ittefaq 
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