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1 11 Feb 2021 
 
Manabzami
n 

9 Feb 21 Police 
Case 

Female 
 

Femae 

Housewife 
 

Old aged 
 
 

25 years 
 

50 years 

35 years Husband 
 
Son-in-
law 

Murdered Rural শাশুড়ি-স্ত্রীকে হত্যার পর লাকশর 

পাকশই বকেড়িল ঘাত্ে (মানবজড়মন, 

১১ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

কুমিল্লার বুমিচং উপজেলার মিাকাি 

ইউমিয়জির হালগা াঁও গ্রাজি শাশুমি ও স্ত্রীজক 

কুমপজয় হত্যার পর লাজশর পাজশই বজেমিল 

ঘাত্ক মলাকিাি মহাজেি(৩৫) । মিহত্রা 

হজলি- শাশুমি বািু মবমব (৫০) ও স্ত্রী 

ফারোিা আক্তার (২৫)। িঙ্গলবার 

মবজকজল ওই িি মামিক ঘটিা ঘজট। 

ঘটিাস্থল মেজক ঘাত্ক মলাকিািজক 

মগ্রপ্তার কজরজি পুমলশ। পামরবামরক েূজে 

োিা মগজি, মবজয়র পর মেজক মলাকিাি 

িাদকােক্ত। এ মিজয় ত্া াঁজদর িজযয অজিক 

ঝগিা হয়। এরই িজযয মলাকিাি েজেহ 

কজরি, ত্া াঁর স্ত্রী ফারোিা কারও েজঙ্গ 

পরকীয়া মেি করজিি। এ মিজয় ত্া াঁজদর 

িজযয কজয়ক মদি যজর কলহ চজল 

আেমিল। একামযক িাদক িািলার 

আোমি। স্ত্রীজক িারযর করজত্ি। মিশা 

কজরই স্ত্রী ও শাশুমি খুি কজরি। বুমিচং 
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োিার ভারোপ্ত কি মকত্মা (ওমে) মিা. 

মিাোজেল হক বজলি, োেমিকভাজব িজি 

হজে পামরবামরক কলজহর মের যজর এই 

মোিা খুজির ঘটিা ঘজট। লাশ উদ্ধার করা 

হজয়জি। 

2 11 Feb 2021 
 
Kaler 
Kantho 

10 Feb 21 Police 
Case 

Female  RMG 
Worker 

Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural য ৌতুকের জন্য স্ত্রীর চুল যেকে দিকলন্ 

পাষণ্ড স্বামী  কোকলর ে  ১১ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

ঢাকার ধামরাইয়ে য ৌতুক য াভী এক পাষণ্ড 

স্বামী তার স্ত্রীর মাথার চু  যকয়ে ও কাচচ 

চিয়ে শরীয়রর চিচভন্ন অংয়শ রক্তাক্ত জখম 

কয়র িাচি যথয়ক যির কয়র চিয়েয়ে িয়  

অচভয় াগ পাওো যগয়ে। আহতািস্থাে 

উপয়জ া স্বাস্থয কময়েয়ে ভচতি করা হয়েয়ে 

স্ত্রী চিম ায়ক।  চিয়ের কয়েক িের পর 

যথয়ক চিচভন্ন সময়ে ইমরান তার স্ত্রী ও 

শ্বশুয়রর কায়ে য ৌতুক িাচি কয়র 

আসচেয় ন। এ চনয়ে প্রােই তায়ির ময়ধয 

ক হ য য়গই থাকত। মায়ে ময়ধয চিম ায়ক 

মারচপে করত। িায়পর িাচি পাঠিয়ে চিত। 

চকেু োকা চিয় ই চুপচাপ থাকত ইমরান। 

এভায়ি প্রাে এক  াখ োকা য ৌতুক চহয়সয়ি 

চিয়েয়ে ইমরানয়ক। এচিয়ক সংসায়রর 

সুয়খর জনয চিম া স্থানীে যনায়েে যপাশাক 

কারখানাে চাকচর যনন। প্রচতমায়সর 

যিতয়নর সি োকাই ইমরান চনয়ে চনত 

চিম ার কাে যথয়ক। গত চার চিন আয়গ 

মহল্লার একঠে যিাকান যথয়ক চকেু োকার 

জজচনসপত্র িাচক যনে চিম া। এ চনয়ে 

তায়ক মারচপে কয়র সারা রাত ঘয়রর িাইয়র 

িচসয়ে রায়খ। এক প িায়ে মাথার চু  যকয়ে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1003852
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যিে। কাচচ চিয়ে চপয়ি রক্তাক্ত জখম কয়র। 

এ ঘেনাে স্বামীর চিরুয়ে ধামরাই থানাে 

একঠে চ চখত অচভয় াগ চিয়েয়ে চিম া 

যিগম।  

3 11 Feb 21 
 
Kaler 
Kantho 
 

11 Feb 21 Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Murdered Husband Urban দন্ম মম হতযার দিোর হকলন্ দরদন্, 

অদি ুক্ত স্বামী  কোকলর ে  ১১ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 য়শার শহয়রর চা াঁচিা যতাঁ তু ত া এ াকাে 

আইচরন সু তানা চরচন (৩৫) নায়ম 

গহৃিধূয়ক স্বামী প াশ চপঠেয়ে হতযা কয়রয়ে 

িয়  অচভয় াগ কয়রয়ে স্বজনরা। চনহয়তর 

ভাই চগোস জানান, যিান জামাই প াশ 

মািকাসক্ত। যস প্রােই তার যিানয়ক 

শারীচরক ও মানচসক চন িাতন কয়র। আজ 

সকায়  তার যিান যমািাই য় ায়ন তায়ক 

জানাে 'প াশ আয়জা তার সয়ে েগিা 

করয়ে। এরপর িুপুয়র চতচন জানয়ত পায়রন 

যিানয়ক হাসপাতায়  চনয়ে  াওো হয়েয়ে।  

চনহয়তর যিান কচরমনয়নো িয় ন, চরচনয়ক 

চপঠেয়ে হতযা করা হয়েয়ে। আমরা এর 

চিচার চাই। চনহয়তর যময়ে জা চরন (৮) 

জানাে, সকায়  মায়ের সয়ে িািার েগিা 

চ াকায়  তায়ক পায়শর ঘয়র আেয়ক রাখা 

হে। এরপর চক হয়েয়ে তা যস ি য়ত পায়র 

না। যকায়তাোচ  থানার এসআই 

অয়হিুজ্জামান িয় ন,  চনহয়তর সুরতহা  

চরয়পায়েির কাজ চ য়ে। তিন্ত কয়র 

প্রয়োজনীে িযিস্থা যনওো হয়ি। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1003981
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1003981
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4 11 Feb  21 
 
Kaler 
Kantho 

11 Feb 21 Police 
Case 

Female Not 
available 

15 years 72 years Sexual 
Harassme
nt 

Step-
Father 

Rural যলাহাগড়ায় সৎ যমকয়কে য ৌন্ 

দন্পীড়কন্র অদিক াকগ দপতা আেে 

 কোকলর ে  ১১ ফেব্রয়ুারী ২০২১) 

নিাইয় র য াহাগিাে  সৎ যময়েয়ক (১৫) 

য ৌন চনপীিয়নর অচভয় ায়গ গ  ার 

চিশ্বাস(৭২) নায়ম এক িেৃয়ক যেপ্তার 

কয়রয়ে পুচ শ। পুচ শ জানাে, আজ 

িহৃস্পচতিার যি া সায়ি  ১১োে  গ  ার 

চিশ্বাস যকা া োয়ম চনজ িাচিয়ত তার সৎ 

যময়েয়ক য ৌন চনপীিন কয়র। চকয়শারীর 

মায়ের অচভয় ায়গর চভচিয়ত পুচ শ তায়ক 

িাচি যথয়ক যেপ্তার কয়র। য াহাগিা থানার 

অচ সার ইনচাজি সসেি আচশকুর রহমান 

জানান, এ ঘেনাে ওই চকয়শারী িাচি হয়ে 

সৎ চপতায়ক আসামী কয়র মাম া িায়ের 

কয়রয়ে। 

5 11 Feb 21 
 
Prothom Alo 

8 Feb 21 Police 
Case 

Male Student 8 years Not 
available 

Kidnappe
d 

Mother Rural স্বামীর োকে মুক্তক্তপণ আিাকয় 

যেকলকে ‘অপহরণ’  কথমম লকলা, ১১ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

কুচমল্লার িাউিকাজি উপয়জ ার চিয়েশ্বর 

এস আর আিশ ি সু্কয় র তৃতীে যেচির োত্র 

রুমানয়ক (৮) ‘অপহরি’-এর চতন চিন পর 

ঢাকার  াত্রািািী যথয়ক উোর কয়রয়ে 

পুচ শ। আজ িহৃস্পচতিার সকা  নেোে 

অচভ ান চাচ য়ে চশশুঠেয়ক উোর করা হে।  

গত যসামিার চশশুঠেয়ক অপহরি করা 

হয়েয়ে অচভয় ায়গ অপহৃত রুমায়নর মা 

রুনা আক্তার মে িার িািী হয়ে 

িাউিকাজি ময়ে  থানাে একঠে অপহরি 

মাম া কয়রন। পাশাপাচশ অপহরিকারীরা 

মুজক্তপি যচয়ে হুমচক চিয়েন ি া হে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1004092
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1004092
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চকনু্ত পুচ য়শর তিয়ন্ত যিচরয়ে এয়সয়ে, 

অপহৃত রুমায়নর িািা মা য়েচশোপ্রিাসী 

নাচসর চমোর কাে যথয়ক চতন  াখ োকা 

মুজক্তপি আিায়ের উয়েয়শয রুমায়নর মা 

রুনা আক্তার রুমানয়ক চনয়জই অপহরি 

কয়রন। চমথযা অপহরয়ির মাম া িায়েয়রর 

ঘেনাে রুমায়নর মা রুনা আক্তার,  ুপা 

স্বপন চমো, খা া নাসচরন আক্তার ও মাচম 

নুসরাত জাহান  াকীয়ক যেপ্তার কয়রয়ে 

পুচ শ। 

6 10 Feb 21 
 
Kaler 
Kantho 

9 Feb 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

48 years Murdered Husband Rural স্ত্রীকে গলা টেকপ হতযার অদিক াগ 

স্বামীর দিরুকে, মামলা  কোকলর ে  ১০ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

রায়ত স্বামী-স্ত্রীর মায়ে েগিা। এক প িায়ে 

স্ত্রীর গ া ঠেয়প হতযা কয়রন স্বামী। এমন 

অচভয় ায়গ আব্দ ু মান্নান (৪৮) নায়মর এক 

িযজক্তয়ক আেক কয়রয়ে পুচ শ। 

স্থানীেয়ির িরাত চিয়ে ওই ইউচনেয়নর 

যচোরমযান শচহিু  ইস াম িয় ন, প্রাে ১৫ 

িের আয়গ একই োয়মর আ জা  যহায়সন 

এর যময়ের সয়ে চিয়ে হে মান্নায়নর। পয়র 

তায়ির সংসায়র এক যেয়  এিং এক যময়ে 

সন্তায়নর জন্ম হে। চিয়ের পর যথয়কই 

সংসায়র চিচভন্ন চিষেয়ক যকন্দ্র কয়র েগিা 

চিিাি য য়গই থাকত। 

 

চিরামপুর থানার পচরিশ িক (তিন্ত) মচতোর 

রহমান কায় র কণ্ঠয়ক িয় ন, মে িার 

রায়ত স্ত্রী ও িুই সন্তান চনয়ে ঘুচময়ে চেয় ন 

আব্দ ু মান্নান। রায়ত যকায়না এক সমে 

স্বামী স্ত্রীর ময়ধয কথা কাোকাঠে হে। এক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/10/1003720
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/10/1003720
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প িায়ে স্বামী আব্দ ু মান্নান গ া ঠেয়প ধয়র। 

এক প িায়ে শ্বাসয়রাধ হয়ে মারা  াে। আজ 

িুপুয়র ওই িাচি যথয়ক সুিি িা আকতায়রর 

মরয়িহ উোর করা হে। 

 
7 9 Feb 21 

 
Ittefaq 

8 Feb 21 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural স্বামীর লাদিকত স্ত্রীর সন্তান্ প্রসি 

 কইকফোে, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

একাচধক তরুিীর সয়ে পরকীো স্বামীর। 

িারিার িাধা চিয়েও স্বামীয়ক য রায়ত 

পায়রনচন স্ত্রী। এই চনয়ে স্ত্রীয়ক একাচধকিার 

চপেুচন যখয়ত হয়েয়ে স্বামী আজজয়জর 

হায়ত। যশষ প িন্ত যপয়ে স্বামীর  াচথয়ত স্ত্রীর 

চার মায়সর সন্তান ভূচমষ্ঠ হয়ে  াে।চন িাচতত 

নারীয়ক আশঙ্কাজনকভায়ি ঢাকা 

যমচেকযা  কয় জ হাসপাতায়  পািায়না 

হয়েয়ে।  জানা যগয়ে, ১৭ িের আয়গ 

আজজজ ও ইোসচময়নর চিয়ে হে। তায়ির 

ঘয়র চতন সন্তান রয়েয়ে। এর পরও একাচধক 

নারীর সয়ে পরকীোে জিাে আজজজ। এ 

কারয়ি আয়গও একাচধকিার স্বামী-স্ত্রীর 

ময়ধয েগিা হে। একই কারয়ি যসামিার 

িুপুয়র েগিার এক প িায়ে স্ত্রী ইোসচমনয়ক 

মারধর শুরু কয়রন আজজজ। পয়র যপয়ে 

 াচথ চিয়  চার মায়সর িাচ্চা ভূচমষ্ঠ হয়ে 

পয়ি। এ সমে দ্রতু প্রচতয়িশীয়ির সহােতাে 

স্ত্রী ও সন্তানয়ক চনয়ে উপয়জ া স্বাস্থয 

কময়েয়ে  ান স্ত্রীর স্বজনরা। পয়র িুই 

জনয়ক ঢাকা যমচেকযা  কয় জ 

হাসপাতায়  পািাে কতিিযরত চচচকৎসক। 

 ইোসচময়নর ভাই জানান, হাসপাতায়  

যনওোর পয়থ নিজাতক মারা যগয়ে। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/220883/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A5%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%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AC
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আিাইহাজার থানার ওচস নজরু  ইস াম 

জানান, যকউ অচভয় াগ কয়রচন। অচভয় াগ 

যপয়  িযিস্থা যনওো হয়ি। 
8 8 Feb 21 

 
Samakal 

7 Feb 21 Police 
Case 

Female Housewife 40 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ফথড়মে-কথড়মোকে ড়পটিকয় হত্যার পর 

লাশ গাকি ঝুড়লকয় রাখা হয়: পুড়লশ 

 কেমোল, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

মরাববার মভাজর বামির ৫০ গে দজূর 

শ্রীপমত্পুর েরকামর োেমিক মবদযালয় 

েংলগ্ন একটট বাগাজির আিগাজির ডাল 

মেজক বাক েমত্বন্ধী মশখ আহোজির স্ত্রী 

ফাজত্িা  (৪০) ও শযািিগর উপজেলার 

যুিঘাট এলাকার কমরি পাজির ঝুলি লাশ 

উদ্ধার করা হয়। োত্ক্ষীরা েদর োজকমজলর 

অমত্মরক্ত পুমলশ েুপার মিেমা োলাউদ্দিি 

োিাি, মিহত্ ফাজত্িার েজঙ্গ কমরি পজির 

পরকীয়া েম্পকম মিল। ঘটিার মদি রাজত্ 

পমরত্যক্ত এক কজক্ষ ত্াজদর একেজঙ্গ 

আপমিকর অবস্থায় মদজখ মফজলি 

ফাজত্িার বাক েমত্বন্ধী স্বািী ও ত্ার মিাট 

মদবর। এেিয় ত্াজদর দু'েিজক মলাহার রড 

মদজয় আঘাত্ কজর হত্যা করা হয়। পজর 

ফাজত্িার গাজয় বযবহৃত্ কাজলা রজের 

ওিিা ও গািিা মদজয় ত্াজদর গলা মবাঁজয লাশ 

একটট আিগাজি ঝুমলজয় মদি ত্ারা। এ 

ঘটিায় মিহত্ কমরিপাজির বাবা েয়িাল 

পাি োিায় িািলা দাজয়জরর ২৪ ঘণ্টার 

িজযয হত্যাকাজে েমিত্ দুই েযাি 

আোমিজক মগ্রপ্তার করজত্ েক্ষি হয় 

পুমলশ। 

https://samakal.com/whole-country/article/210252142/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/210252142/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6
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9 8 Feb 21 
 
Samakal 

7 Feb 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহবধূকে শ্বােকরাকধ হত্যার অড়িক াকগ 

স্বামী ফ্তার  কেমোল, ৮ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

িুন্সীগজে এক গহৃবযূজক শ্বােজরাজয হত্যার 

অমভজ াজগ স্বািী আলিগীর খািজক মগ্রপ্তার 

কজরজি পুমলশ।  িুন্সীগে েদর োিার 

ভখারোপ্ত কি মকত্মা (ওমে) আবু বক্কর 

মেদ্দিক োিাি, মিহজত্র স্বািীর অিয এক 

িারীর েজঙ্গ মেজির েম্পকম মিল বজল োিা 

মগজি। োেমিকভাজব যারণা করা হজে, 

স্বািীর মেজির েম্পজকমর মের যজর ওই 

িারীজক শ্বােজরাজয হত্যা করা হজয়জি। খবর 

মপজয় মরাববার রাত্ ২টার মদজক অমভ ুক্ত 

আলিগীরজক মগ্রপ্তার করা হজয়জি। 

10 7 Feb 21 
 
Prothom Alo 

6 Feb 21 Police 
Case 

Male Landlord 65  years 30 years Murdered Wife Rural িয়ন্েকে স্বামীর লাি যরকে পাদলকয় 

 াওয়া দিতীয় স্ত্রী যেপ্তার(প্রিম আকলা 

৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

সুনামগয়ের জগন্নাথপুর উপয়জ ার 

যগাতগা াঁও আচমনপুর োয়ম শেনকয়ে 

স্বামীর  াশ যরয়খ পাচ য়ে  াওো চিতীে স্ত্রী 

যরনু যিগময়ক (৩০) যেপ্তায়রর পর আজ 

যরািিার আিা য়তর মাধযয়ম যজ হাজয়ত 

পাঠিয়েয়ে পুচ শ।  এ াকািাসী সূয়ত্র জানা 

যগয়ে, চিনমজরু আয় ক চমো (65) চতন 

মাস আয়গ যরনু যিগময়ক (৩০) চিয়ে 

কয়রন। আয় ক চমোর প্রথম স্ত্রীর সংসায়র 

চতন যময়ে ও িুই যেয় । চতচন চিতীে স্ত্রীয়ক 

চনয়ে আ ািা ঘয়র থাকয়তন। গতকা  

শচনিার সকায়  যিখা  াে, আয় ক চমো 

মৃত অিস্থাে পয়ি আয়েন আর ঘয়র চিতীে 

https://samakal.com/whole-country/article/210252115/%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%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/210252115/%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%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%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%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%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
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by 
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স্ত্রী যনই। তা াঁর মাথার পায়শ রক্তাক্ত কায়ির 

েুকরা পয়ি চে । চিষেঠে তা াঁর সন্তায়নরা 

থানাে জানায়  পুচ শ ঘেনাস্থয়  চগয়ে  াশ 

উোর কয়র মেনাতিয়ন্তর জনয সুনামগে 

সির হাসপাতায় র ময়গ ি পািাে। প্রাথচমক 

জজজ্ঞাসািায়ি চতচন স্বামীয়ক হতযার কথা 

স্বীকার কয়রয়েন। ১৬৪ ধারাে 

স্বীকায়রাজক্তমূ ক জিানিজির জনয তা াঁয়ক 

আিা য়ত পািায়না হয়েয়ে। জগন্নাথপুর 

থানার ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা (ওচস–তিন্ত) 

মুসয় হ উজেন িয় ন, পাচরিাচরক ক য়হর 

যজর ধয়র এ হতযাকাণ্ড ঘয়েয়ে। 

 
11 7 Feb 21 

 
Samakal 

7 Feb 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband Rural স্ত্রীকে হত্যা েকর মানায় ধরা ড়িকলন 

স্বামী  কেমোল ৭ ফেব্রয়ুারী ২০২১) 

 

গাইবান্ধার েুেরগজে স্ত্রীজক হত্যা কজর 

মস্বোয় োিায় এজে যরা মদজয়জিি স্বািী িে ু

মিয়া।   োিা মগজি,  ১৬ বির আজগ মরশিা 

মবগজির োজে িেরু মবজয় হয়। ত্াজদর এক 

মিজয় ও দুই মিজল েিাি রজয়জি। দীঘ মমদি 

যজরই স্ত্রী মরশিা মবগজির োজে িে ুমিয়ার 

পামরবামরক মবজরায চজল আেমিল। এরই 

মের যজর মরাববার েকাজল উভজয়র িজযয 

কো কাটাকাটট হয়। এক প মাজয় িে ুকুিাল 

মদজয় স্ত্রীর িাোয় আঘাত্ কজরি। এজত্ 

ঘটিাস্থজল মরশিা মবগজির িৃত্য য হয়। 

ঘটিার পর পরই িে ু মিয়া োিায় মগজয় 

পুমলজশর কাজি স্ত্রী হত্যার কো স্বীকার 

কজরি। পজর ত্াজক োিা হােজত্ মরজখ 

পুমলশ ঘটিাস্থজল মগজয় মিহজত্র িরজদহ 

https://samakal.com/whole-country/article/210252032/%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%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/210252032/%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%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
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উদ্ধার কজর।  ঘটিাটট এলাকায় চাঞ্চজলযর 

েৃটি কজরজি। 

 
12 1 Feb 21 

 
Prothom Alo 

30  Jan 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 40 years Dowry 
& 
Physical 
Torture 

Husband rURAL য ৌতুকের জন্য যিিম মারধর, 

হাসপাতাকল িদতম স্ত্রী(প্রিম আকলা ১ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

যশরপুয়রর নাচ তািািী উপয়জ াে 

য ৌতুয়কর িাচিয়ত এক গহৃিধূর ওপর তা াঁর 

স্বামী অমানুচষক চন িাতন কয়রয়েন িয়  

অচভয় াগ পাওো যগয়ে।   চন িাতয়নর 

চশকার ওই গহৃিধূর নাম যরাকসানা যিগম 

(৩৫)। অচভ ুক্ত স্বামীর নাম িািু  চমো 

(৪০)।  পুচ শ ও গহৃিধূর পচরিার সূয়ত্র জানা 

যগয়ে, ২০০০ সায়  িািু  চমোর সয়ে যময়ে 

যরাকসানার চিয়ে হে। চিয়ের কয়েক িের 

পর যথয়ক িািু  য ৌতুয়কর জনয তা াঁর স্ত্রীয়ক 

মারধর করয়তন। পাাঁচ িের আয়গ িািু  

তা াঁর আে মায়সর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীয়ক যিিম 

মারধর কয়রন। ওই সমে যরাকসানার িাম 

হাত যভয়ে  াে। তখন েে মাস চচচকৎসা 

যশয়ষ হাসপাতা  যথয়ক িাচি য য়রন। 

চন িাতয়নর কারয়ি তা াঁর স্ত্রীর তৃতীে যেয়  

যরাহান শারীচরক প্রচতিন্ধী চহয়সয়ি 

জন্মেহি কয়র। য ৌতুয়কর জনয যরাকসানা 

িািার িাচি যথয়ক প্রােই োকা চনয়ে তা াঁর 

স্বামীয়ক চিয়তন। গত শচনিার সকায়  যিি 

 াখ োকা য ৌতুয়কর জনয িািু  তা াঁর স্ত্রীয়ক 

যিিম মারধর কয়র ঘয়র িিী কয়র রায়খন। 

 িুপুয়র খির যপয়ে যরাকসানার িািা 

ইসমাই  যহায়সন ওই ওোয়েির ইউচপ সিসয 

শরা ত চমোর সহােতাে যরাকসানায়ক 

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%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%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-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%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-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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গুরুতর অসুস্থ অিস্থাে িাচিয়ত চনয়ে  ান। 

চিয়কয়  যরাকসানায়ক উপয়জ া স্বাস্থয 

কময়েয়ে ভচতি করা হে। আজ সকায়  

যরাকসানা থানাে চগয়ে তা াঁর স্বামী িািু  

চমো, যিির আয়নাোর যহায়সন, শাশুচির 

চিরুয়ে য ৌতুয়কর িাচিয়ত চন িাতয়নর 

অচভয় ায়গ মাম া কয়রন। 

13 5 Feb 21 
 
Prothom Alo 

30 Jan 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 25 years Doery 
& 
Physical 
Torture 

Husband RURA
L 

য ৌতুকের োো ন্া যপকয় অন্তঃসত্ত্বা 

ন্ারীর মািা ন্যাড়া েরার 

অদিক াগ(প্রিম আকলা ৫ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

মেমনচসংয়হর তারাকািা উপয়জ াে 

য ৌতুয়কর োকা যচয়ে না যপয়ে অন্তঃসত্ত্বা 

নারীর মাথা নযািা কয়র যিওোর অচভয় াগ 

পাওো যগয়ে। এ ঘেনাে ওই নারী িািী হয়ে 

তারাকািা থানাে মাম া কয়রন। মাম ার 

পর যথয়ক ওই নারীর স্বামীসহ শ্বশুরিাচির 

য াকজন প াতক আয়েন। 

 

আজ শুক্রিার তারাকািা থানার ভারপ্রাপ্ত 

কম িকতিা (ওচস) আিু  খায়ের িয় ন, 

য ৌতুক না যপয়ে ২০ িের িেসী অন্তঃসত্ত্বা 

নারী কাক ী আক্তায়রর মাথা নযািা কয়র 

চিয়েয়েন তা াঁর স্বামী শাহ পরান (২৫)। এ 

ঘেনাে ওই নারী িহৃস্পচতিার চিয়কয়  

তারাকািা থানাে চতনজনয়ক আসাচম কয়র 

মাম া কয়রন। মাম ার চতন আসাচম হয় ন 

তা াঁর স্বামী শাহ পরান, শ্বশুর আিিুর রি ও 

যিির যমা. জচহরু । চিয়ের পর যথয়কই 

য ৌতুয়কর জনয চন িাতন শুরু হে তা াঁর 

ওপর। চিয়ের চতন মাস সংসার চ ার পর 

গত িেয়রর জনু মায়স ওই নারী অন্তঃসত্ত্বা 

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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

হন। অন্তঃসত্ত্বা হওোর পর যথয়ক 

চন িাতয়নর মাত্রা আরও িািয়ত থায়ক। 

যপয়ের সন্তান নষ্ট করার জনযও চাপ চিয়ত 

থায়কন তা াঁর স্বামী। চন িাতয়নর একপ িায়ে 

৩০ জানুোচর স্ত্রীর মাথা নযািা কয়র যিন 

শাহ পরান। মাথা নযািা করার পর তা াঁয়ক 

চতন চিন িাচিয়ত আেয়ক রাখা হে। 
14 5 Feb 2021 

 
Prothom Alo 

Not 
available 

Court 
petition 

case 

Female Housewife Not 
available 

46 years Dowry Husband Urban য ৌতুে যচকয় দন্ মাতকন্র অদিক াকগ 

দচদেৎসে যেপ্তার(প্রিম আকলা ৫ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

িেিনু্ধ যশখ মুজজি যমচেয়ক  

চিশ্বচিিযা য়ের (চিএসএমএমইউ) 

কাচেিও জজ চিভায়গর চচচকৎসক 

যজানায়েত িায়তনয়ক (৪৬) স্ত্রীর করা 

মাম াে যেপ্তার কয়রয়ে পুচ শ। য ৌতুয়কর 

কারয়ি চন িাতনসহ িুঠে মাম াে গতকা  

িহৃস্পচতিার রাত ১১োর চিয়ক শাহিাগ 

থানা–পুচ শ যজানায়েত িায়তনয়ক 

রাজধানীর কাাঁোিন এ াকার ভািা িাসা 

যথয়ক যেপ্তার কয়র।  ঘেনার সতযতা 

চনজিত কয়র শাহিাগ থানার উপপচরিশ িক 

(এসআই) তয়মজ উজেন আজ শুক্রিার 

সকায়  প্রথম আয় ায়ক িয় ন, প্রথম স্ত্রীর 

িুঠে মাম াে (১৩৩/২০ এিং ১৫৯/২০) গত 

িেয়রর চেয়সম্বয়র ওই চচচকৎসয়কর চিরুয়ে 

যেপ্তাচর পয়রাোনা জাচর কয়রন আিা ত। 

গতকা  রায়ত তা াঁয়ক যেপ্তার করা হে। আজ 

সকায়  থানা যথয়ক তা াঁয়ক আিা য়ত 

পাঠিয়ে যিওো হয়েয়ে। এসআই জানান, 

মাম াে যজানায়েত িায়তনয়ক 

চিএসএমএমইউর চচচকৎসক িয়  উয়ল্লখ 

করা হয়েয়ে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%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%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%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%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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Category  Gender Occupation Age of 
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Crime 
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by 
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15 3 Feb 21 
 
Samakal 

26 Jan 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

55 years Raped Father-in-
lae 

Rural ঘকর এো ফপকয় ফিকলর বউকে ধর্ ষণ! 

 কেমোল, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

চট্টগ্রাজির মবায়ালখালীজত্ মিজলর বউজক 

যর্ মজণর অমভজ াজগ এক বযদ্দক্তজক মগ্রপ্তার 

কজরজি পুমলশ। িঙ্গলবার রাজত্ মগ্রপ্তাজরর 

পর বুযবার ত্াজক আদালজত্ মোপ মদ করা 

হজয়জি। মগ্রপ্তার বযদ্দক্তর িাি েমির উদ্দিি 

(৫৫)। মত্মি মপশায় গামিচালক।  

মবায়ালখালী োিার ভারোপ্ত কি মকত্মা 

 (ওমে) মিা. আবদুল কমরি বজলি, িঙ্গলবার 

রাজত্ যর্ মজণর মশকার গহৃবযূ বাদী হজয় 

িািলা করজল আোমিজক রাজত্ই মগ্রপ্তার 

করা হয়। আদালজত্ েমির 

স্বীকাজরাদ্দক্তিূলক েবািবদ্দে মদজয়জি। মত্মি 

বজলি, গত্ ২৬ োিুয়ামর ঘজর একা মপজয় 

শ্বশুর েমির মিজলর বউজক যর্ মণ কজরি 

বজল িািলার এোহাজর উজল্লখ করা 

হজয়জি। ঘটিার আজগর মদি বাদীর স্বািী 

গামি মিজয় ঢাকার উজিজশ হি। 

 
16 3 Feb 21 

 
Samakal 

1 Feb 21 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Brother-
in-law 

 লটিনা পড়রষ্কাকরর েমা বকল ফেকে 

ড়নকয় িাড়বকে ধর্ ষণ  কেমোল, ৩ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

িারায়ণগজের আিাইহাোজর ভামবজক 

যর্ মজণর অমভজ াজগ মদবজরর মবরুজদ্ধ িািলা 

হজয়জি। বুযবার দুপুজর যর্ মজণর মশকার িারীর 

স্বািী বাদী হজয় আিাইহাোর োিায় 

িািলাটট দাজয়র কজরি। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210251671/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%89%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/210251647/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%99%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%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%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%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/210251647/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%99%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%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%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%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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িািলার বরাত্ মদজয় পুমলশ োিায়, 

মোিবার বামিজত্ মকউ িা োকার েুজ াজগ 

আোমি আটেিা পমরষ্কাজরর কো বজল 

ভামবজক মডজক আজিি। এ েিয় িুখ মচজপ 

যজর ভামবজক যর্ মণ কজরি মত্মি। ঘটিার পর 

মলাকলজ্জার ভজয় ওই িারী মবর্য়টট মগাপি 

কজরি। পজর মত্মি অেুস্থ হজয় পিজল ঢাকা 

মিমডজকল কজলে হােপাত্াজল ভমত্ম করা 

হয়। িািলার মবর্য়টট মিদ্দিত্ কজর 

আিাইহাোর োিার ভারোপ্ত কি মকত্মা 

 (ওমে) িেরুল ইেলাি োিাি, আোমিজক 

মগ্রপ্তাজর পুমলশ অমভ াজি মিজিজি। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BLAST Library 
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Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupat

ion 

Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 12 Feb 21 11 Feb 21 Police 
Case 

Female Student 14 years 18 years Gang 
raped 
& 
Video of 
raped 

Neighbor Rura
l 

িাদড় যিকে তুকল দন্কয় সু্কলোত্রীকে 

সংঘিে ধষ মণ, দচদেৎসা দন্কতও িাধা 

 কেমোল ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

মুন্সীগয়ের গজাচরো উপয়জ ার 

গুোগাচেো ইউচনেয়নর নতুন চরচাষী 

োয়ম িহৃস্পচতিার রায়ত ৮ম যেচির এক 

োত্রীয়ক িাচি যথয়ক তুয়  চনয়ে সঙ্ঘিে 

ধষ িি ও চভচেও ধারয়ির অচভয় াগ উয়িয়ে।  

ধষ িয়ির চশকার ওই োত্রী িহৃস্পচতিার রাত 

আেোে যস িাচির উিায়ন িা াঁচিয়ে য ায়ন 

কথা ি চে । এ সমে আকাশ (১৮) ও 

সা াউজেন তার মুখ যচয়প ধয়র পাশ্ব িিতী 

চসজেকুর রহমায়নর পচরতযক্ত িসতচভোে 

চনয়ে ধষ িি কয়র এিং চভচেও ধারি কয়র। 

তায়ির কাে যথয়ক িা াঁচয়ত চচৎকার করয় ও 

পায়শর চিয়ে িাচিয়ত সাউন্ড িয়ে উচ্চস্বয়র 

গান িাজাে যকউ শুনয়ত পােচন। ধষ িি 

যশয়ষ তায়ক িসতচভোে য য়  পাচ য়ে 

 াে ধষ িয়করা। পরিতীয়ত যস িাচি চ য়র 

পচরিারয়ক ঘেনা জানাে। 

স্থানীেরা জানাে, আহত োত্রীয়ক 

চচচকৎসার জনয হাসপাতায়  যনওোর পয়থ 

Issue no. 27 

https://samakal.com/whole-country/article/210252614/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%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%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%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/210252614/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%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%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%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE
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by 
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আকাশ ও তার স্বজনরা হাম া চা াে। এ 

সমে ওই োত্রীর পচরিায়রর একজন ৯৯৯ 

এ য ান চিয়  গজাচরো থানা পুচ য়শর 

একঠে ি  তায়ির উোর এ ঘেনাে 

জজজ্ঞাসািায়ির জনয অচভ ুক্তয়ির চতন 

আত্মীে-স্বজনয়ক থানাে আনা হয়েয়ে। 

অচভ ুক্তয়ির আেয়ক সি িাত্মক যচষ্টা 

অিযাহত রয়েয়ে।  

2 13 Feb 21 
 
Samakal 

15 Aug 20 Police 
Case 

Female Student Not 
availabl
e 

Not 
availabl
e 

Kidnapped 
& 
Raped 

Neighbor Rura
l 

সু্কলোত্রীকে অপহরণ েকর ধষ মণ, ধষ মে 

যেপ্তার (েমোল ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

জামা পুয়র িীর মুজক্তয় াোর সু্ক পিুো 

যময়েয়ক অপহরয়ির পর ধষ িি কয়রয়ে এক 

িখায়ে।  জামা পুর সির উপয়জ ার 

সু্ক পিুো যময়েয়ক কুপ্রস্তাি চিয়ে 

আসচে  পাশ্ব িিতী যমাল্লাঘাো োয়মর 

িখায়ে মচনর যহায়সন। প্রস্তায়ি রাজজ না 

হওোে গত িেয়রর ১৫ আগস্ট অপহরি 

কয়র যস। পয়র িখায়ে মচনর চিচভন্ন স্থায়ন 

ওই সু্ক োত্রীয়ক আেক যরয়খ ধষ িি কয়র। 

এয়ত অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পয়ি ওই োত্রী। এ 

ঘেনাে োত্রীর মা শচনিার থানাে মাম া 

কয়রন। পয়র পুচ শ অচভ ান চাচ য়ে ধষ িক 

মচনর যহায়সনয়ক যেপ্তার কয়র। জামা পুর 

সির থানার জানান, আসাচম মচনর 

যহায়সনয়ক যেপ্তার করা হয়েয়ে। সহয় াগী 

আ মগীরসহ অনয আসাচময়ির যেপ্তায়রর 

যচষ্টা চ য়ে। 

3 11 Feb 21 
 
Kaler 
Kontho 

11 Feb 21 Police 
Case 

Female Child 7years 65 years Raped Neighbor Rura
l 

৭ িেকরর দিিুকে চেকলকের যলাি 

যিদেকয়...  কোকলর ে  ১১ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

https://samakal.com/whole-country/article/210252722/%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%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%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://samakal.com/whole-country/article/210252722/%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%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%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.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1004020
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1004020
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 তুল্লাে চকয় ে চকয়ন যিিার প্রয় াভন 

যিচখয়ে যখা া মায়ি চনয়ে সাত িেয়রর এক 

চশশুয়ক ধষ িি করার অচভয় ায়গ আব্দ ু 

মান্নান (৬৫) নায়ম এক িেৃয়ক গিচপেুচন 

চিয়ে পুচ য়শ যসাপিি কয়রয়ে  ধষ িয়ির 

চশকার চশশুর মা জানাে, যস চিচভন্ন িাসাে 

জেয়ের কাজ কয়র। িহৃস্পচতিার সকা  

১১োর চিয়ক িাসার গচ য়ত যখ ার সমে 

ধষ িক আব্দ ু মান্নান তার যময়েয়ক ১০ োকা 

চিয়ে চকয় ে চকয়ন যিিার য াভ যিচখয়ে 

পয়তোর মায়ি চনয়ে চগয়ে ধষ িি কয়র। 

ঘেনাঠে যিখয়ত যপয়ে মায়ির আশপায়শর 

চিচভন্ন িাসার য াকজনসহ স্থানীে 

পথচারীরা েুয়ে এয়স আব্দ ু মান্নানয়ক 

আেক কয়র গিচপেুচন চিয়ে পুচ য়শ 

সংিাি যিে। 

4 10 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 
 
Case file  
9 Feb 21 

Police 
Case 

Female Teenage
r 

13 years 18 years Raped Neighbor Rura
l 

ফশরপুকর ড়বকয়র েমা বকল ড়েকশারীকে 

ধর্ ষকণর অড়িক াকগ মামলা, মা-কিকল 

ফ্তার কপ্রিম আকলা ১০ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

মশরপুজরর িকলায় এক ত্রুজণর মবরুজদ্ধ 

মবজয়র কো বজল মকজশারীজক (১৩) যর্ মজণর 

অমভজ াজগ িািলা হজয়জি। িািলায় 

অমভজ াগ করা হজয়জি, যর্ মজণর কারজণ 

মকজশারীটট অিঃেত্ত্বা হজয় পজি। মকজশারী 

একটট মিজলেিাজির েন্ম মদজলও মে িারা 

 ায়। িঙ্গলবার রাজত্ আবদুর রমহি (১৮) 

িাজির এক ত্রুণ ও ত্া াঁর িা োজেদা 

মবগিজক (৪০) মগ্রপ্তার কজরজি।  পুমলশ ও 

িািলার এোহার েূজে োিা মগজি, 

যর্ মজণর মশকার মকজশারী ও মগ্রপ্তার রমহি 

পরস্পজরর পমরমচত্। মবজয়র কো বজল 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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মকজশারীর েজঙ্গ শারীমরক েম্পজকম েিাি 

রমহি। এজত্ ওই মকজশারী অিঃেত্ত্বা হজয় 

পজি। পজর মকজশারীজক মবজয়র েিয 

রমহজির পমরবাজরর কাজি একামযকবার 

অিুজরায করজলও ত্া াঁর পমরবার ত্া 

েত্যাখযাি কজর। এিি অবস্থায় গত্ 

মোিবার রাত্ মদিটার মদজক মকজশারী 

একটট মিজলেিাজির েন্ম মদয়। মকিয  

েিািটট িারা  ায়। িকলা োিার 

উপপমরদশ মক (এেআই) মিা. 

হাোিুজ্জািাি আে বুযবার েেি 

আজলাজক বজলি, এ ঘটিায় মকজশারী বাদী 

হজয় িারী ও মশশু মি মাত্ি দিি আইজি 

রমহি ও ত্া াঁর িা োজেদাজক আোমি কজর 

িািলা কজরজি।  

5 8 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

7 Feb 21 Police 
Case 

Female Child 3 years 48 years Attempt to 
rape 

Uncle Rura
l 

সাকড় ৩ িেকরর িাগদন্কে ধষ মণকচষ্টার 

মামলায় মামা যেপ্তার(প্রিম আকলা ৮ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

যময়েচশশুঠের িেস মাত্র সায়ি চতন িের। 

মা–িািা ঢাকাে যথয়ক যপাশাক কারখানাে 

কাজ কয়রন। যময়েঠে থায়ক তার নাচনর 

কায়ে। যোট্ট যময়েঠেয়ক তার মামা (৪৮) 

ধষ িয়ির যচষ্টা কয়রন। স্থানীে য াকজন ওই 

িযজক্তয়ক মারধর কয়র পুচ য়শর কায়ে 

যসাপিি কয়র। মাম ার এজাহার সূয়ত্র 

জানা  াে, গতকা  িুপুয়রর চিয়ক চশশুঠে 

িাচির পায়শ শয়ষ িয়খয়ত যখ চে । 

চশশুঠেয়ক একা যপয়ে মামা ধষ িয়ির যচষ্টার 

কয়রন। চশশুঠের চচৎকায়র আশপায়শর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%A9-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A6%BF%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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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য াকজন এচগয়ে চগয়ে তা াঁয়ক আেক কয়র 

পুচ য়শর হায়ত তুয়  যিন। 

6 9 Feb 21 
 
Samakal 

8 Feb 21 Police 
Case 

Not 
availab

e 
 
 

Not 
availab

le 
 

Not 
availab

le 

Child 
 
 
 
 

Child 
 
 
 

Child 

Not 
availabl
e 
 
 
Not 
availabl
e 
 
Not 
availabl
e 

60 years Attempt to 
rape 

Neighbor Rura
l 

৩ ড়শশুকে ধর্ ষকণর ফেষ্টা, বৃদ্ধকে ড়পটিকয় 

পুড়লকশ ড়িল এলাোবােী  কেমোল, ৯ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

মকক মদওয়ার কো বজল ৩ মশশুজক 

যর্ মণজচিার অমভজ াজগ িাজটাজরর লালপুজর 

োিাত্ আলী (৬০) িাজি এক চা 

মদাকামিজক গণমপটয মি মদজয় পুমলজশ 

মোপদম কজরজি এলাকাবােী। পুমলশ ও 

স্থািীয়রা োিায়, েন্ধযায় োিাত্ আলীর 

চাজয়র মদাকাজি মকক মকিজত্  ায় একই 

গ্রাজির মত্ি মিজয় মশশু। এেিয় োিাত্ 

আলী মকক মদয়ার কো বজল পাজশর একটট 

কজক্ষ মিজয় মগজয় মত্ি মশশুজক ম ৌি 

মি মাত্ি কজরি। পজর মশশুজদর কান্না শুজি 

আশপাজশর মলাকেি িয জট এজে 

হাজত্িাজত্ োিাত্ আলীজক যজর গণমপটয মি 

মদজয় গাজির েজঙ্গ মবাঁজয রাজখি এবং 

মশশুজদর উদ্ধার কজর স্থািীয় মচমকৎেজকর 

কাজি মিজয়  ায়। পজর খবর মপজয় রাজত্ 

লালপুর োিা পুমলশ অমভ ুক্ত োিাত্ 

আলীজক আটক কজর োিায় মিজয় আজে। 

7 8 Feb 21 
 
Samakal 

28 Jan 21 
 
 
 
21 Jan 21 

Police 
Case 

Male 
 
 
 

Male 

Student 
 
 
 

Student 

7 years 
 
 
 
10 years 

Bot 
avai8lab
le 

Raped Teacher Rura
l 

মাদ্রাোয় ২ িাত্রকে বলাৎোর, ড়শক্ষে 

ফজকল  কেমোল, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

িামিকগজে মেংগাইজর একটট িাদ্রাোর দুই 

িােজক বলাৎকাজরর অমভজ াগ উজেজি। 

অমভজ াগকারী অমভভাবক োিাি, ত্ার 

মিজল ওই আবামেক িাদ্রাোর েেি মশ্রমণর 

িাে। গত্ ২৮ োিুয়ামর রাত্ িয়টার মদজক 

https://samakal.com/whole-country/article/210252225/%E0%A7%A9-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%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/210252225/%E0%A7%A9-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%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/210252158/%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%A7%9F-%EF%BB%BF%E0%A7%A8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/210252158/%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%A7%9F-%EF%BB%BF%E0%A7%A8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
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ত্ার মিজলজক এবং ত্ার আজগ ২১ োিুয়ামর 

রাত্ চারটার মদজক তৃ্ত্ীয় মশ্রমণ পিুয়া এক 

িােজক ওই মশক্ষক বলাৎকার কজরি। পজর 

মবর্য়টট কাউজক িা োিাজিার েিয 

মশক্ষক হয িমক মদজয় চযপ কমরজয় রাজখি 

িােজদর। িাদ্রাো মেজক গত্ শমিবার মিজল 

বামিজত্ আোর পর বলৎকাজরর ঘটিা 

োিা  ায়। এরপর মরাববার এলাকাবােী 

ওই িাদ্রাোয় মগজয় অমভ ুক্ত মশক্ষকজক 

দ্দেজ্ঞাোবাদ করজল মত্মি অপরায স্বীকার 

কজরি। পজর ত্াজক বায়রা ইউমিয়ি 

পমরর্জদ মিওয়া হজল মচয়ারিযাি পুমলশজক 

োিাি। এরপর পুমলশ এজে রাজত্ই ওই 

মশক্ষক ও দুই িােজক োিায় মিজয়  ায়। 

মোিবার অমভ ুক্ত মশক্ষক ও দুই িােজক 

িামিকগে আদালজত্ পাটেজয় মদয় পুমলশ। 

পজর মবচারক অমভ ুক্ত মশক্ষকজক 

আদালত্ কারাগাজর পাোজিার মিজদমশ মদি 

এবং দুই িােজক পমরবাজরর দ্দেোয় 

মদজয়জিি। মেংগাইর োিার ওমে 

রমকবুজ্জািাি বজলি, িাদ্রোর দুই িােজক 

বলৎকাজরর অমভজ াজগ মরাববার রাজত্ 

একেি অমভভাবক িািলা কজরি। রাজত্ই 

অমভ ুক্ত মশক্ষকজক মগ্রপ্তার কজর মোিবার 

আদালজত্ পাোজিা হজয়জি।  

8 8 Feb 21 
 
Kaler 
Kantho 

7 Feb 21 Police 
Case 

Femal Student 9 years Not 
availabl
e 

Raped 
& 
Murdered 

Neighbor Rura
l 

পুেুকর দমলল জান্নাদত, পদরিাকরর িাদি 

'ধষ মকণর পর হতযা'  কোকলর ে  ৮ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

িগুিার কাহা ুয়ত চনয়খা াঁজ মািরাসাোত্রী 

জান্নাচতর (৯) মরয়িহ পুকুর যথয়ক উোর 

করা হয়েয়ে। জানা যগয়ে, গতকা  রচিিার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/08/1003009
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/08/1003009
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িুপুয়র যখ য়ত চগয়ে জান্নাচত চনয়খা াঁজ হে। 

এর পর যথয়ক পচরিায়রর সিসযরা তায়ক 

খুাঁজয়ত থায়ক। যসামিার োয়মর একঠে 

পুকুর যথয়ক চিয়ক  সায়ি ৪োে তার  াশ 

উোর করা হে। পচরিায়রর সিসযয়ির 

িাচি, তায়ক ধষ িয়ির পর হতযা কয়র মরয়িহ 

পুকুয়র য য়  যিওো হয়েয়ে। জান্নাচতর 

 ুপু োচ মা যিগম িয় ন, মরয়িহ 

প িয়িেি কয়র িুেয়ত পার াম 

জান্নাচতয়ক হতযার আয়গ ধষ িি করা 

হয়েয়ে। 

কাহা ু থানার ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা (ওচস) 

জজো  চত ু  ইস াম িয় ন, োক্তাচর 

পরীো োিা ধষ িয়ির চিষয়ে চনজিত চকেু 

ি া  ায়ি না। মরয়িহ উোর কয়র 

মেনাতিয়ন্তর জনয ময়গ ি পািায়না হয়েয়ে। 

 
9 7 Feb 21 

 
Samakal 
 
 

1 Feb 21 Police 
Case 

Female Student Not 
availabl
e 

46 years Sexual 
Harassmen
t 

Teacher Rura
l 

িাত্রীকে েকক্ষ ফেকে শ্লীলত্াহাড়নর 

অড়িক াগ ক৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

কুমিল্লার িুরাদিগর উপজেলায় িােীজক 

শ্লীলত্াহািীর অমভজ াজগ উজেহামি িমহলা 

িাদ্রাোর পমরচালক মিাহােদ হাোিজক 

(৪৬) কারাগাজর পাোজিা হজয়জি।  িািলার 

এোহার েূজে োিা  ায়, গত্ মোিবার 

রাজত্ উজেহামি িমহলা িাদ্রাোর এক 

িােীজক ওই িাদ্রাোর পমরচালক ত্ার 

অমফে কজক্ষ মডজক মিি। এ েিয় মবমভন্ন 

কো বলার একপ মাজয় ওই িােীর েজঙ্গ 

‘আপমিকর’ কো বজলি মত্মি। 

পমরচালজকর কক্ষ মেজক মবর হজয় ওই 

িােী ত্ার েহপােীজদর ঘটিাটট োিায়। 

https://samakal.com/whole-country/article/210252002/%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%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%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
https://samakal.com/whole-country/article/210252002/%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%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%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
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পজর ত্ার েহপােীজদর িাযযজি 

অমভভাবকজদর িাজঝও এ ঘটিা িমিজয় 

পজি। পুমলশ োিায়, এর পমরজেমক্ষজত্ 

শমিবার েকাল োজি ১০টার মদজক 

অমভভাবকরা এজে িাদ্রাো মঘরাও কজর। এ 

েিয় মভত্জর োকা িােীজদর মচৎকার ও 

মচাঁ চাজিমচজত্ িাদ্রাোর পাজশ 

বেবােকারীজদর িাজঝ আত্ঙ্ক িমিজয় 

পজি। খবর মপজয় পুমলশ ঘটিাস্থল মেজক 

িাদ্রাো পমরচালক হাোি ও ঘটিার মশকার 

িাদ্রাো িােী ও স্বাক্ষীজদরজক োিায় মিজয় 

 ায়। পজর িােীর অমভভাবক ও 

পপয়াপাের গ্রাজির একেি বাদী হজয় 

িাদ্রাো পমরচালক মিাহােদ হাোজির 

মবরুজদ্ধ শ্লীলত্াহামির মলমখত্ অমভজ াগ 

কজরি।  

10 7 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

5 Feb 21 Police 
Case 

Female Domesti
c 

worker 

12 years 50 years 
& 
40 years 

Physical 
Torture 

  িরীকর যপাড়া িাগ ও েতদচহ্ন দন্কয় মা-

িািার োকে দিরল গৃহেমী, িম্পদত 

যেপ্তার(প্রিম আকলা ৭ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

 

ঢাকাে এক চশশু গহৃকমীয়ক চন িাতয়নর 

অচভয় ায়গ মেমনচসংয়হ এক িম্পচতয়ক 

যেপ্তার করা হয়েয়ে।  চন িাতয়নর চশকার 

১২ িের িেসী যময়েচশশুঠে শরীয়রর চিচভন্ন 

স্থায়ন যপািা িাগ ও জখয়মর চচহ্ন চনয়ে 

িতিমায়ন পুচ য়শর যহ াজয়ত আয়ে।  

যেপ্তার িুজন হয় ন চমজানুর রহমান (৫০) 

ও তা াঁর স্ত্রী শারচমন রহমান (৪০)।  যময়েঠের 

পচরিার সূয়ত্র জানা  াে, চার িের আয়গ 

প্রচতয়িশী জা ায় র মাধযয়ম ঢাকাে একঠে 

পচরিায়রর কায়ে যময়েঠেয়ক গহৃকমীর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%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 Occupat

ion 

Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

কায়জ পািায়না হে। ওই চশশুয়ক প্রচত মায়স 

সায়ি চতন হাজার োকা যিতন যিওোর 

কথা চে । প্রথম িের য াগায় াগ থাকয় ও 

চতন িের ধয়র যময়ের সয়ে তা াঁরা 

য াগায় াগ করয়ত পায়রনচন। যময়ের সয়ে 

কথা ি য়ত চাইয়  চকংিা যিখা করয়ত 

চাইয়  িুি িযিহার করা হয়তা। যকৌশয়  

চমথযা কথা িয়  যময়েঠেয়ক আিা  করার 

যচষ্টা করা হয়তা। িারিার যচষ্টা কয়রও 

যকায়নাভায়িই যময়ের সয়ে য াগায় াগ 

করয়ত পারচেয় ন না। শুক্রিার রায়ত ঢাকা 

যথয়ক ওই িম্পচত যময়েঠের িািায়ক য ান 

কয়র যময়েয়ক যনওোর জনয মেমনচসংহ 

শহয়রর পােগুিাম চিজ যমায়ি আসয়ত 

িয় ন। কথাময়তা শচনিার িুপুয়রর ময়ধযই 

চিজ যমায়ি এয়স অয়পো করয়ত থায়কন 

যময়েঠের িািা। অতঃপর যসই িম্পচত 

যময়েঠেয়ক তার িািার কায়ে য রত যিন। 

এ সমে িািা যখো  কয়রন, তা াঁর যময়ের 

িুঠে হায়তই আগুয়নর যপািা িাগ। যপয়ে, 

চপয়ি ও পায়ে েত ও জখয়মর চচহ্ন। পয়র 

যময়েঠে তার ওপর চা ায়না চন িাতয়নর 

চিষেঠে খুয়  িয় । পচরচস্থচত যঘা ায়ে 

যিয়খ সন্ধযাে দ্রতু ওই িম্পচত যসখান যথয়ক 

সেয়ক পিার যচষ্টা কয়রন। এ সমে 

যময়েঠের িািার চচৎকায়র স্থানীে য াকজন 

এয়স ওই িম্পচতয়ক আেক কয়র পুচ য়শ 

যিন।  

11 7 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

5 Feb 21 Police 
Case 

Female Child 4 years 12 years Raped Neighbor Rura
l 

যোকয়কলর দিম যিওয়ার েিা িকল 

দিিুকে ধষ মকণর মামলায় দেকিার 

যেপ্তার(প্রিম আকলা ৭ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 

News paper 
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Incident 
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ion 
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accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

 য়শায়রর যচৌগাো উপয়জ াে সায়ি চার 

িেয়রর এক চশশু ধষ িয়ির চশকার হয়েয়ে 

অচভয় ায়গ গতকা  শচনিার মাম া 

হয়েয়ে। চশশুঠের িািা িািী হয়ে ১২ িেয়রর 

চকয়শারয়ক আসাচম কয়র যচৌগাো থানাে 

মাম া কয়রন। পুচ শ ওই চকয়শারয়ক 

যেপ্তার কয়রয়ে।  মাম ার এজাহায়র 

চশশুঠের িািা অচভয় াগ কয়রয়েন, শুক্রিার 

চিয়ক  পাাঁচোর চিয়ক তা াঁর সায়ি চার িের 

িেসী যময়ে যখ া করচে । ওই সমে 

চকয়শারঠে যকায়ে  পাচখর চেম যিওোর 

কথা িয়  যময়েঠেয়ক ঘয়র চনয়ে ধষ িি কয়র। 

একপ িায়ে যময়ের চচৎকার শুয়ন য াকজন 

চগয়ে তায়ক উোর কয়র।  

12 7 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

5 Feb 21 Police 
Case 

Female Child 9 moths Not 
availabl
e 

Murdered Neighbor Rura
l 

েসিায় গিীর রাকত মাকয়র িুে যিকে ৯ 

মাকসর দিি ুউধাও, দিকন্ যিািায় দমলল 

লাি(প্রিম আকলা ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

িাহ্মিিাচিোর কসিাে গতকা  শুক্রিার 

গভীর রায়ত মায়ের িুক যথয়ক ৯ মাস িেসী 

একঠে চশশুকনযা উধাও হয়েয়ে। পয়র আজ 

শচনিার সকায়  িাচির পায়শর যোিা 

যথয়ক চশশুঠের মরয়িহ উোর কয়রয়ে 

কসিা থানা-পুচ শ।  পুচ শ ও স্থানীে সূয়ত্র 

জানা যগয়ে, কসিা উপয়জ ার িচেিখার 

োয়মর জাহােীর আ ম তা াঁর স্ত্রী ও 

চশশুকনযা মচরেময়ক চনয়ে গতকা  রায়তর 

খািার যশয়ষ ঘুচময়ে চেয় ন। রাত যিিোর 

চিয়ক মা চশশুঠেয়ক একিার িুয়কর িুধ পান 

কচরয়ে আিার ঘুচময়ে পয়িন। সকায়  ঘুম 

যথয়ক উয়ি চশশুঠেয়ক আর খুাঁয়জ পানচন 

চতচন। পয়র খুাঁজয়ত খুাঁজয়ত িাচির পায়শর 

যোিাে চশশুঠের  াশ যিখয়ত পান স্থানীে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%89%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%89%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%89%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
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য াকজন। পয়র খির যপয়ে কসিা থানার 

পুচ শ চশশুঠের  াশ উোর কয়রয়ে। পুচ শ 

মেনাতিয়ন্তর জনয  াশঠে িাহ্মিিাচিো 

সির হাসপাতায়  পাঠিয়েয়ে। 

 

13 7 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

4 Feb 21 Police 
Case 

Female Student 13 years 28 
years, 
22 
years, 
21 years 

Gang 
raped 
& 
Video of 
raped 

Neighbor  Urba
n 

দেকিারীকে িল যিেঁকধ ধষ মণ ও দিদিও 

ধারণ, যেপ্তার ৩ (প্রিম আকলা ৭ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

গাজীপুয়রর কাচ োককর উপয়জ াে 

চকয়শারীয়ক ি  যিাঁয়ধ ধষ িি ও ধষ িয়ির 

চভচেও ধারয়ির অচভয় াগ পাওো যগয়ে। 

গতকা  শুক্রিার চতন  ুিকয়ক যেপ্তার 

কয়রয়ে পুচ শ। যেপ্তার চতন  ুিক হয় ন 

কাচ োককর উপয়জ ার কাথাচুিা 

এ াকার যমা. শচর  (২৮), রামচন্দ্রপুর 

এ াকার রায়শিু  ইস াম (২২) ও 

কিইত ী এ াকার রুয়ি  হাসান (২১)। 

চকয়শারীর পচরিার ও পুচ শ সূয়ত্র জানা 

 াে, িহৃস্পচতিার চিয়ক  সায়ি চারোর 

চিয়ক যমা. শচর  ষষ্ঠ যেচির ওই োত্রীর 

মুয়িায় ায়ন য ান কয়র জানান, তা াঁর 

মুয়িায় ায়ন তার (ওই োত্রীর) েচি আয়ে। 

যসই েচি চনয়ত না এয়  েচি ইন্টারয়নয়ে 

েচিয়ে যিওো হয়ি। পয়র ওই সু্ক োত্রী েচি 

যনওোর জনয তা াঁর কথাময়তা চনজিন স্থায়ন 

 াজে ।  াওোর পয়থই শচর  ও তা াঁর িুই 

সহয় াগী রায়শিু  ও রুয়ি  যময়েঠের মুখ 

যচয়প ধয়রন। পায়শ একঠে িাগায়নর 

যভতয়র চনয়ে প িােক্রয়ম তা াঁরা চকয়শারীয়ক 

ধষ িি কয়রন। যসই িৃশয তা াঁয়ির মুয়িা য়ন 

ttps://www.prothomalo.com/bangladesh/district/কিশোরীকে-দল-বেঁধে-ধর্ষণ-ও-ভিডিও-ধারণ-গ্রেপ্তার-৩
ttps://www.prothomalo.com/bangladesh/district/কিশোরীকে-দল-বেঁধে-ধর্ষণ-ও-ভিডিও-ধারণ-গ্রেপ্তার-৩
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ধারিও কয়রন। ধষ িি ও চভচেও ধারয়ির পর 

তা াঁরা যময়েঠেয়ক য য়  যরয়খ চয়   ান। 

পয়র চকয়শারী িাচিয়ত চ য়র ঘেনাঠে তার 

মায়ক জানাে। 

 
14 6 Feb 21 

 
Samakal 

5 Feb 21 Police 
Case 

Female Child 3 years 15 years Murdered Neighbor Rura
l 

থড়ত্কবশীর ঘকর ড়মলল ড়শশুর বস্তাবন্দি 

লাশ  কেমোল ৬  ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

কুমিগ্রাজির মরৌিারীজত্ মত্ি বির বয়জের 

মহাোইি োমফ িাজি এক মশশুর লাশ 

উদ্ধার কজরজি পুমলশ। শুক্রবার রাত্ ১১টার 

মদজক উপজেলার দা াঁত্ভাঙ্গা ইউমিয়জির 

ঝগিারচর গ্রাজি েমত্জবশী আদ্দেেলু 

হজকর বেত্ঘর মেজক বস্তাবদ্দে অবস্থায় 

মশশুটটর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটিায় 

রাজত্ই দ্দেজ্ঞাোবাজদর েিয অপু (১৫) 

িাজি এক মকজশারজক আটক কজর পুমলশ 

মহফােজত্ মিওয়া হজয়জি। মিহত্ মহাোইি 

োমফ ওই গ্রাজির োমহদুল ইেলাজির 

মিজল। মিহত্ মশশুর চাচা োহাঙ্গীর আলি 

োিাি, শুক্রবার মবজকজল মশশু োমফ 

মিজখা াঁে হয়। অজিক মখা াঁোখুাঁদ্দের পর 

ত্াজক মকাোও পাওয়া িা মগজল রাত্ ৯টার 

মদজক োিায় োযারণ ডাজয়মর করা হয়।  

16 5 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

5 Feb 21 Police 
Case 

Female Student 15 years 17 years Gang 
Raped 

Neighbor Rura
l 

োদলয়ায় সু্কলোত্রী ধষ মকণর দিোর, 

যেপ্তার ১(প্রিম আকলা ৫ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

 

নিাইয় র কাচ ো উপয়জ াে নিম 

যেচির োত্রী ধষ িয়ির চশকার হয়েয়ে।   

পুচ শ রায়তই চনশান (১৭) নায়মর এক 

আসাচময়ক যেপ্তার কয়রয়ে। তার িাচি 

https://samakal.com/whole-country/article/210251928/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/210251928/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
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যপৌর এ াকার উথা ী োয়ম। 

জজজ্ঞাসািায়ির জনয পুচ শ চতনজনয়ক 

আেক কয়রয়ে। পুচ শ ও ওই োত্রীর 

পচরিায়রর সিসয সূয়ত্র জানা যগয়ে, 

িহৃস্পচতিার সন্ধযার আগমুহয়ূত ি ওই োত্রী 

োগ  আনার জনয িাচি যথয়ক যির হে। 

পয়থ  াাঁকা জােগাে যগয়  েেজন তা াঁয়ক 

ধয়র ঘেনাস্থয়  চনয়ে পা াক্রয়ম ধষ িি 

কয়র। ঘেনার চশকার োত্রী পুচ শয়ক 

জাচনয়েয়ে, চতনজন ধষ িি করার পর যস 

জ্ঞান হাচরয়ে য য় । পয়র জ্ঞান চ য়র 

যপয়  িাচিয়ত আয়স। মাম ার তিন্ত 

কম িকতিা কাচ ো থানার পচরিশ িক 

(অপায়রশন) যমা. আমানউল্লাহ আ  িারী 

জানান, এজাহারভুক্ত আসাচম চনশানয়ক 

যেপ্তার করা হয়েয়ে। অনয আসাচময়ির 

যেপ্তায়রর জনয প্রয়চষ্টা চ য়ে। 

17 4 Feb 21 
 
Kaler 
Kantho 

3 Feb 21 Police 
Case 

Female Child 4 years 45 years Attemt to 
rape 

Neighbor Rura
l 

ঘকর ফেকে ড়শশকুে ধর্ ষণকেষ্টা! ড়েৎোর 

শুকন উদ্ধার  কোকলর ে  ৪ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

ঝালকাটের িলমিটটজত্ চার বিজরর এক 

মশশুজক যর্ মণজচিার অমভজ াগ পাওয়া 

মগজি েমত্জবশী এক বযদ্দক্তর মবরুজদ্ধ। 

পুমলশ শাহীি িীরাজক (৪৫) মগ্রপ্তার কজর। 

মশশুটটর বাবা ও পুমলশ োিায়, বুযবার 

মবজকজল মশশুটট বামির উোজি মরাজয 

বজেমিল। এ েিয় েমত্জবশী শহীি িীরা 

মশশুটটজক ত্া াঁর ঘজর মডজক মিজয়  াি। ঘজর 

মলাকেি িা োকায় মশশুটটজক যর্ মণজচিা 

কজরি শামহি। মশশুর মচৎকার শুজি 

েমত্জবশীরা এজে ত্াজক উদ্ধার কজর। এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1003924
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1003924
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েিয় মশশুটট ম ৌি মিপীিজির ঘটিাটট 

পমরবাজরর েদেযজদর োিায়। 

18 9 Feb 21 
 
Samakal 

7 Feb 21 Police 
Case 

Female Child 5 years 55 years Raped Neighbor 
Rural 

Rura
l 

৫ বিকরর ড়শশকুে ধর্ ষকণর অড়িক াকগ 

লিে ১  কেমোল, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

দ্দঝিাইদজহর পশলকুপায় ৫ বিজরর এক 

মশশুজক যর্ মজণর অমভজ াজগ ত্মরকুল 

ইেলাি ওরজফ এিমপ(৫৫) িাজির এক 

বযদ্দক্তজক আটক কজরজি পুমলশ।  মি মামত্ত্ 

মশশুটটর োিাি, মত্মি ঢাকাজত্ মিি মাণ 

শ্রমিজকর কাে কজরি। মরাববার েন্ধযার 

একটয  আজগ ত্ার স্ত্রী মিজয়জক ঘজর একা 

মরজখ বামির পাজশ িাগল আিজত্  াি। এ 

েুজ াজগ ত্াজদর গ্রাজির ত্মরকুল ইেলাি 

ওরজফ এিমপ মশশুটটর ওপর মি মাত্ি 

চালায়। পজর মিজয়টটর মচৎকাজর ত্াজক 

রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার কজর দ্দঝিাইদহ 

েদর হােপাত্াজল ভমত্ম করা হয়। পশলকুপা 

োিার ভারোপ্ত কি মকত্মা োহাঙ্গীর আলি 

োিাি, অমভজ াগ পাওয়ার োজে োজে 

মোিবার েন্ধযায় গািাগে বােস্ট্যাজে 

অমভ াি চামলজয় অমভ ুক্ত ত্মরকুল 

ইেলািজক আটক করা হজয়জি। এ ঘটিায় 

মি মামত্ত্ মশশুটটর চাচা মরোউল ইেলাি 

বাদী হজয় একটট িািলা দাজয়র কজরজিি। 

অমভ ুক্ত ত্মরকুল ইেলাজির ভামত্দ্দে 

আফজরাো খাত্য জির দামব, ত্ার চাচা েমূ্পি ম 

মিজদমার্। ত্াজক র্ি ন্ত্র কজর ফা াঁোজিা 

হজে। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210252232/%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%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/210252232/%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%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%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
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19 4 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

31 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 13 years 35 years Kidnapped Neighbor 
Rural 

Rura
l 

যপ্রকমর িাকে সাড়া ন্া যপকয় দেকিারীকে 

অপহরণ, ৩ দিন্ পর উোর(প্রিম আকলা 

৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

িগুিার ধুনে উপয়জ াে অপহৃত 

সু্ক োত্রীয়ক চতন চিন পর আজ 

িহৃস্পচতিার উোর করা হয়েয়ে। 

অপহরয়ির অচভয় ায়গ করা মাম ার 

প্রধান আসাচম চম ন প্রামাচিকয়ক (৩৫) 

যেপ্তার কয়রয়ে পুচ শ।  জানা যগয়ে, 

উপয়জ ার িচরি্র পচরিায়রর চকয়শারীঠে 

(১৩) স্থানীে একঠে উচ্চ চিিযা য়ের সপ্তম 

যেচির োত্রী। যময়েঠেয়ক যপ্রয়মর প্রস্তাি 

যিন পাশ্ব িিতী এ াকার চম ন। চকনু্ত 

যময়েঠে চম য়নর যপ্রয়ম সািা যিেচন। এ 

কারয়ি েুব্ধ হয়ে ৩১ জানুোচর রায়ত 

যময়েঠে প্রকৃচতর োয়ক সািা চিয়ত িাচির 

িাইয়র যির হয়  তায়ক চম ন ও তা াঁর 

য াকজন অপহরি কয়রন। 

 

মাম ার তিন্তকারী কম িকতিা ও ধুনে 

থানার উপপচরিশ িক (এসআই) 

আসািুজ্জামান িয় ন, সু্ক োত্রীয়ক উোর 

কয়র তার শারীচরক পরীোর জনয িগুিার 

শহীি জজোউর রহমান যমচেয়ক  কয় জ 

হাসপাতায়  পািায়না হয়েয়ে। এ োিা 

যেপ্তার প্রধান আসাচময়ক কারাগায়র 

পািায়না হয়েয়ে। 

 
20 2 Feb 21 

 
Samakal 

31 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenage
r 

12 years 55 years Attempt to 
rape 

Father Rura
l 

বাবার ড়বরুকদ্ধ ফমকয়কে ধর্ ষণ ফেষ্টার 

অড়িক াকগ মামলা  কেমোল, ২ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A7%A9-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A7%A9-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210251526/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/210251526/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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মপজরােপুজরর ভাণ্ডমরয়ায় মিজয়জক (১২) 

যর্ মজণর মচিার অমভজ াজগ বাবার মবরুজদ্ধ 

িািলা হজয়জি। মোিবার রাজত্ মশশুটটর িা 

ভাোমরয়া োিায় িািলা দাজয়র কজরি। 

ঘটিার পর পরই অমভ ুক্ত বযদ্দক্ত (৫৫) 

পামলজয়জিি। িিলার এোহার েূজে োিা 

মগজি, মরাববার মিজয়টটর িা মবাজির 

বামিজত্ মবিাজত্ মগজল রাজত্ মিজের 

মিজয়জক মিজয় অমভ ুক্ত ওই বযদ্দক্ত  বেত্ 

ঘজরর মপিজির ঘজর ঘুিাজত্  াি। পজর রাত্ 

১০ টার মদজক মিজয়টটজক ঘুিি অবস্থায় 

যর্ মজণর মচিা চালাি বাবা। এ েিয় মিজয়টট 

বােরুজি  াওয়ার কো বজল মকৌশজল 

পাজশর ঘজর ঘুমিজয় োকা ফুফুজক োমগজয় 

ঘটিাটট োিাজল বাবা মটর মপজয় পামলজয় 

 াি। মোিবার মিজয়টটর িা বামিজত্ এজে 

ঘটিাটট শুজি ওই রাজত্ই িারী ও মশশু 

মি মাত্ি দিি আইজি ভাণ্ডামরয়া োিায় 

একটট িািলা দাজয়র কজরি। 

 

ভাণ্ডামরয়া োিার পুমলশ পমরদশ মক (ত্দি) 

ঘটিার েত্যত্া মিদ্দিত্ কজর োিাি, 

পুমলশ আোমিজক মগ্রপ্তাজরর মচিা 

অবযাহত্ মরজখজি। 

 

 
21 3 Feb 21 

 
Prothom 
Alo 

7 Dec 20 
 
Case file 
 
28 Jan 21 

Police 
Case 

Female Student 13 years 26 years Raped Neighbor Rura
l 

ধুন্কে যপ্রকম সাড়া ন্া যপকয় ঘকর ঢুকে 

দেকিারীকে ধষ মকণর অদিক াকগ 

মামলাকপ্রিম আকলা ৩ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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by 
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িগুিার ধুনে উপয়জ াে িরজা যকয়ে ঘয়র 

ঢুয়ক মাদ্রাসার এক োত্রীয়ক (১৩) ধষ িয়ির 

অচভয় ায়গ আিা য়ত মাম া হয়েয়ে।  

মাম ার আরজজয়ত ি া হয়েয়ে, 

চকয়শারীঠে একঠে মাদ্রাসার সপ্তম যেচির 

োত্রী। চ মন চমো (২৬) েে মাস আয়গ 

যময়েঠেয়ক যপ্রয়মর প্রস্তাি যিন। চকনু্ত 

যময়েঠে সািা যিেচন। এয়ত েুব্ধ হয়ে 

যময়েঠেয়ক চিচভন্নভায়ি উিযক্ত করয়ত 

থায়কন চ মন। চিষেঠে চ ময়নর িািায়ক 

জানায়না হয়  চতচন যেয় য়ক ওই পথ যথয়ক 

সরায়ত পায়রচন। ২০২০ সায় র ৭ চেয়সম্বর 

রায়ত যময়েঠে তার পিার কয়ের চিোনাে 

ঘুচময়ে চে । পায়শর কয়ে ঘুচময়ে চেয় ন 

যময়েঠের মা-িািা। চ মন রায়ত ঘয়রর 

িরজা যকয়ে যভতয়র ঢুয়ক যময়েঠেয়ক ধষ িি 

কয়রন। যময়েঠের চচৎকায়র পচরিায়রর 

য াকজন ওই ঘয়র চগয়ে চ মনয়ক আেক 

কয়রন। 

এ সমে খির যপয়ে ‘চিচার করার’ কথা 

িয়  চ মনয়ক ওই িাচি যথয়ক োচিয়ে 

চনয়ে  ান তা াঁর িািা সায়হি আ ী। পয়র 

ধষ িয়ির চশকার যময়েঠেয়ক গত ৮ চেয়সম্বর 

চসরাজগে সির হাসপাতায়  ভচতি করা 

হে। যসখায়ন যময়েঠের শারীচরক পরীোর 

চচচকৎসা সনয়ি ধষ িয়ির আ ামত পাওো 

 াে িয়  জানাে পুচ শ। পয়র চ ময়নর 

িািার পে যথয়ক ‘চিচার না যপয়ে’ োত্রীর 

মা িািী হয়ে ২৮ জানুোচর চসরাজগে 

যজ া আিা য়ত মাম া কয়রন। ওই 

মাম াে চ মন চমো ও তা াঁর িািা সায়হি 

আ ীয়ক আসাচম করা হে। চিচারক 
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মাম াঠে আময়  চনয়ে ধুনে থানার 

ভারপ্রাপ্ত কম িকতিায়ক (ওচস) প্রয়োজনীে 

িযিস্থা েহয়ির আয়িশ যিন।  
 

22 3 Feb 21 
 
Samakal 

31 Jan 21 Police 
Case 

Female Film 
maker 

Not 
availabl
e 

23 
years, 
27 
years, 
35 
years, 
32 
years, 
37 years 

Gang 
raped 

Neighbor  Urba
n 

নািকে অড়িনকয়র েমা বকল ড়েকশারীকে 

ফেকে ড়নকয় ধর্ ষণ  কেমোল, ৩ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

গােীপুজরর কামশিপুজর এক িারী অমভিয় 

মশল্পীজক ইউটটউব চযাজিজলর িাটজক 

অমভিজয়র কো বজল মডজক মিজয় েংঘবদ্ধ 

যর্ মজণর অমভজ াগ উজেজি। এ ঘটিায় 

পা াঁচেিজক মগ্রপ্তার কজরজি পুমলশ। এ 

ঘটিায় িঙ্গলবার িািলা করজল রাজত্ই 

অমভ ুক্তজদর মগ্রপ্তার কজর পুমলশ। মগ্রপ্তার 

বযদ্দক্তরা হজলা- োহাঙ্গীর আলি ওরজফ 

শুভ (২৩), েুিি মিয়া (২৭), রাজেল 

ত্ালুকদার (৩৫), মকারাি েরদার (৩২) ও 

েমহর উদ্দিি (৩২) এবং োহাবুল ওরজফ 

োইেলু (৩৭)। এলাকাবােী এবং ওই মশল্পীর 

পমরবাজরর েদেযরা োিাি, গত্ মরাববার 

োহাঙ্গীর আলি ও ত্ার েহজ াগীরা 

ইউটটউব চযাজিজলর েিয িাটজক 

অমভিজয়র কো বজল ত্াজক কামশিপুজরর 

োরদাগে এলাকায় মডজক মিয়। পজর 

বাোয় একটট ঘজর আটজক মরজখ ত্াজক 

পালাক্রজি যর্ মণ কজর পা াঁচ  ুবক। 
 

23 2 Feb 21 
 
Samakal 
 

31 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenage
r 

13 years Not 
availabl
e 

Raped Neighbor  Rura
l 

ঘকরর িরজা ফিকি ড়শশুকে তু্কল ড়নকয় 

ধর্ ষকণর অড়িক াগ  কেমোল, ২ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210251665/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%9F%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/210251665/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%9F%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/210251545/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/210251545/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 

News paper 

Date of 

Incident 

Category  Gender Occupat

ion 

Age of 

victim 

Age of 

accused 

Nature of 

Crime 

Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

েুিািগে েদর উপজেলার মিাল্লাপািা 

ইউমিয়জির মবত্গে বাোজরর এক 

মদাকামির ১৩ বিজরর মশশুকিযাজক ঘর 

মেজক ত্য জল মিজয় যর্ মজণর অমভজ াগ পাওয়া 

মগজি। ঘটিার পর মশশুটটজক অজ্ঞাি 

অবস্থায় এক মেএিদ্দে চালক উদ্ধার কজর 

মেলা েদর হােপাত্াজল ভমত্ম কজরি। 

মরাববার রাত্ োজি ৮টায় মবত্গে 

বাোজরর ত্ার মদাকাি ঘজরর মপিজির 

দরো মভজে বাোজরর পাশ্ব মবত্ী রহিত্পুর 

গ্রাজির মিা. আব্দরু রমহজির মিজল আোদ 

মিয়া পমরবাজরর েবাইজক দ্দেদ্দে কজর 

মশশুটটজক ত্য জল মিজয়  ায়। পজর ত্াজক 

একামযক স্থাজি মিজয় যর্ মণ করা হয়। 

মোিবার রাজত্ এক মেএিদ্দে চালক 

মশশুটটজক আহত্ অবস্থায় মকাটম পজয়ন্ট 

এলাকা মেজক উদ্ধার কজর েুিািগে মেলা 

েদর হােপাত্াজল মিজয় ভমত্ম করাি। 

েুিািগে েদর োিার ওমে মিা. শমহদুর 

রহিাি োিাি, খবর মপজয় মোিবার 

রাজত্ই েদর হােপাত্াজল পুমলশ পাটেজয় 

মশশুটটর মখা াঁে-খবর মিওয়া হজয়জি। 

অমভ ুক্তজক আটজকর মচিা চলজি।  

Case filed accusing one for raping 

13-year-old in Sunamganj (Dhaka 

Tribune, 1 Feb 2021) 

24 1 Feb 21 
 
Samakal 

30 Jan 21 Police 
Case 

Female Student 17 years 28 
years, 
35 
years, 
21 years 

Gang 
raped 

Neighbor  Rura
l 

ফথড়মে ফেকজ ড়েকশারীকে ফোকন ফেকে 

ড়নকয় েংঘবদ্ধ ধর্ ষণ, ফ্তার ৩  কেমোল, 

১ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

মদিােপুজরর মঘািাঘাজট এক আমদবােী 

মকজশারীজক (১৭) মফাজি মডজক মিজয় 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/03/case-filed-accusing-one-for-raping-13-year-old-in-sunamganj
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/03/case-filed-accusing-one-for-raping-13-year-old-in-sunamganj
https://samakal.com/whole-country/article/210251405/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%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%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%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/210251405/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%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%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%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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েংঘবদ্ধ যর্ মজণর অমভজ াজগ দাজয়রকৃত্ 

িািলায় মত্িেিজক মগ্রপ্তার কজরজি 

পুমলশ।  মগ্রপ্তাররা হজলি পিশয েহরী লাবু 

মিয়া (২৮), রােমিমস্ত্র আশরাফুল ইেলাি 

(৩৫) ও রােমিমস্ত্র ওির ফারুক (২১)। 

িািলার এোহার েূজে োিা  ায়, 

উপজেলার মপৌর শহজরর বাউপুকুর 

গ্রাজির এক আমদবােী মকজশারীর েজঙ্গ োয় 

মদি বির আজগ রাে ুিাজির এক  ুবজকর 

মেজির েম্পকম গজি উজে। িাজঝ িাজঝই 

মিজয়টটর েজঙ্গ মফাজি ম াগাজ াগ হজত্া 

রােরু। মকিয  ত্াজদর েম্পজকমর কো 

মকাজিাভাজব োিজত্ মপজর পিশয েহরী 

লাবু মকৌশজল ওই মকজশারীর মিাবাইল িম্বর 

েংগ্রহ কজরি। পজর মত্মি মকজশারীজক 

মফাি কজর মিজেজক রাে ু পমরচয় মদজয় 

একামযকবার কো বজলি। এক প মাজয় গত্ 

শমিবার গভীর রাজত্ মকজশারীর বামির 

পাজশ আব্দরু রহিাজির মলচয  বাগাজি ত্াজক 

মদখা করজত্ ডাজকি। মিজয়টট লাবুর কো 

অিু ায়ী বাগাজি মগজয় রােরু পমরবজত্ম 

লাবুজক মদজখ মচৎকার শুরু কজর এবং 

মদৌৌঁজি পালাজিার মচিা কজর। মকিয  মেখাজি 

আজগই অবস্থাি মিওয়া লাবুর দুই েহজ াগী 

ওির ফারুক ও আশরাফুল এ েিয় 

মিজয়টটর িুখ মচজপ যজর। পজর মলচয  

বাগাজিই ওই মত্িেি মকজশারীজক যর্ মণ 

কজর মফজল মরজখ  ায়। পরমদি েকাজল 

মিজয়জক বামিজত্ িা মপজয় মখা াঁোখুাঁদ্দে শুরু 

কজরি ত্ার িা। এক প মাজয় বামির পাজশর 

মলচযর বাগাজি রক্তাক্ত অবস্থায় ত্াজক পজি 

োকজত্ মদজখ উদ্ধার কজর বামিজত্ মিজয় 
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আজেি। োেমিক মচমকৎো মশজর্ ওইমদি 

রাজত্ মি মামত্ত্ মকজশারীজক মিজয় মঘািাঘাট 

োিায় িািলা কজর ত্ার পমরবার। 
 

25 1 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

30 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 6 years 23 years Raped Neighbor Rura
l 

ন্রদসংিীকত দিিুকে ধষ মকণর অদিক াগ, 

যেপ্তার ১(প্রিম আকলা ১ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

 

নরচসংিী সির উপয়জ াে যমা. আিিুল্লাহ 

(২৩) নায়মর এক রাজচমচস্ত্রর চিরুয়ে েে 

িের িেসী এক চশশুয়ক যেয়ক চনয়ে 

ধষ িয়ির অচভয় াগ উয়িয়ে। এ ঘেনাে 

অচভ ুক্ত রাজচমচস্ত্রয়ক যেপ্তার কয়রয়ে 

পুচ শ। গত শচনিার যি া িুইোর চিয়ক 

সির উপয়জ ার একঠে িাচিয়ত এ ধষ িয়ির 

ঘেনা ঘয়ে। ঘেনার সমে চশশুঠে যরায়ি 

শুকায়ত যিওো কাপি ঘয়র আনার জনয 

োয়ি চগয়েচে । কাপি চনয়ে ঘয়র য রার 

সমে চকয় য়ের প্রয় াভন যিচখয়ে তায়ক 

ধষ িি করা হে। মাম ার তিন্ত কম িকতিা ও 

নরচসংিী ময়ে  থানার উপপচরিশ িক 

(এসআই) নূর যহায়সন জানান, িুপুয়র ওই 

চশশুয়ক আিিুল্লাহ চকয় ে চকয়ন যিওোর 

প্রয় াভন যিখান। পয়র চশশুঠের মখু যচয়প 

ধয়র ধষ িি কয়রন আিিুল্লাহ। 
 

26 1 Feb 21 
 
Prothom 
Alo 

28 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenage
r 

15 years 26 
years, 
19 
years, 
40 years 
55 years 

Gang 
raped 

Neighbor  Urba
n 

রাস্তা যিকে মাইকরাকত তুকল দেকিারীকে 

িলিে ধষ মণ(প্রিম আকলা ১ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

 

চকয়শারী  াজে  িান্ধিীর যোে ভাইয়ের 

জন্মচিয়নর অনুষ্ঠায়ন। িুিৃ িিরা প্রথয়ম 

চকয়শারীর মুখ এিং পয়র হাত–পা যিাঁয়ধ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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য য় ন। কেিাজায়র ১৫ িের িেসী এক 

চকয়শারীয়ক ি িে ধষ িি কয়রয়েন 

িুিৃ িিরা। গত ২৮ জানুোচর চতন িুিৃ িি 

চকয়শারীয়ক কেিাজায়রর একঠে সিক 

যথয়ক মাইয়ক্রািায়স তুয়  চনয়ে  ান। ওই 

চিন রায়ত চট্টোয়মর িহোরহায়ে 

মাইয়ক্রািায়সর ময়ধযই চকয়শারীর হাত-পা 

যিাঁয়ধ একিার ধষ িি কয়রন। এর পরচিন 

রায়ত যসখান যথয়ক চতন িুিৃ িি ওই 

চকয়শারীয়ক কেিাজায়রর ঈিগা াঁও কয় জ 

মায়ি এয়ন আয়রকিার ধষ িি কয়রন। ৩০ 

জানুোচর ঈিগা াঁও িাজায়রর একঠে 

মায়কিয়ের যিাত াে আেয়ক রাখা হে 

চকয়শারীয়ক। যসখায়ন চারজন তৃতীেিার 

ধষ িয়ির যচষ্টা করয়  চকয়শারীর চচৎকার 

শুয়ন েহ  পুচ শ এচগয়ে আয়স। 

পুচ য়শর একজন সিসয প্রথম আয় ায়ক 

িয় ন, চকয়শারীর চচৎকায়র ঘেনাস্থয়  এয়  

চারজয়নর ময়ধয চতনজন পাচ য়ে  ান। 

তা াঁরা একজনয়ক হায়তনায়ত ধয়র য য় ন। 

27 31 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 

31 Jan 21 Police 
Case 

Female Child 4 
months 

38 years Murdered Mother Rura
l 

েয়কলে যিকে দিিুর লাি উোর, মা 

আেে  কথমম লকলা, ৩১ জানুয়ারী 

২০২১) 

 

গাইিান্ধার সুিরগে থানার পুচ শ েেয় ে 

যথয়ক নূর-হাওো নায়ম চার মাস িেয়সর 

একঠে চশশুর  াশ উোর কয়রয়ে। এই 

ঘেনাে জচিত সয়িয়হ চশশুঠের মা তানজজ 

যিগময়ক (৩৮) আেক করা হয়েয়ে। পুচ শ 

ও স্থানীেরা জানান, তানজজ যিগম 

ধুমাইোরী যতাঁ তু ত া এ াকার নুরু  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9F%E0%A7%9F%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9F%E0%A7%9F%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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ইস ায়মর তৃতীে স্ত্রী। নূর-হাওো তা াঁয়ির 

একমাত্র সন্তান। নুরু  ইস ায়মর প্রথম ও 

চিতীে স্ত্রীর যকায়না সন্তান যনই। তাই চতচন 

কয়েক িের আয়গ তানজজ যিগময়ক চিয়ে 

কয়রন। নুরু  ইস ায়মর প্রয়রাচনাে 

তানজজ যিগম প্রথম ও চিতীে স্ত্রীয়ক 

 াাঁসায়ত চগয়ে শচনিার রায়ত চনয়জর 

সন্তানয়ক হতযা কয়র  াশ েেয় য়ে যরয়খ 

যিন। পয়র চশশু নূর-হাওো চনয়খা াঁজ িয়  

প্রচারিা চা ান তানজজ যিগম। যরািিার 

সন্ধযাে েেয় ে যথয়ক চশশু নূর-হাওোর 

 াশ উোর কযর পুচ শ। 

 

সুিরগে থানার উপপচরিশ িক শাহানাজ 

পারভীন ও যমাজায়ে  হক পথৃকভায়ি 

জানান, শচনিার চশশু নূর-হাওো চনয়খা াঁজ 

হওোর চিষেঠে পুচ শ জানয়ত পায়র। 

যগাপন সংিায়ির চভচিয়ত িযাপক তল্লাচশ 

চা ায়নার পর নুরু  ইস ায়মর িাচির 

েেয় ে যথয়ক চশশুঠের  াশ উোর করা 

হে। 

28 31 Jan 21 
 
Prothom 
Alo 
 
 

30 Jan 21 Police 
Case 

Female Teenag
er 

14 years 30 years Raped 
& 
Murdered 

Neighbor Urba
n 

িহীি দমন্াকরর োকে দেকিারীর দিিস্ত্র 

লাি, যেপ্তার ১  কথমম লকলা, ৩১ 

জানুয়ারী ২০২১) 

 

যকন্দ্রীে শহীি চমনায়রর কাে যথয়ক এক 

চকয়শারীর (১৪) মরয়িহ উোয়রর ঘেনাে 

একজনয়ক যেপ্তার কয়রয়ে পুচ শ। 

যেপ্তার িযজক্তর নাম আিু  খায়ের (৩০)। 

মাম ার এজাহায়র িাচি অচভয় াগ 

কয়রয়েন, আসাচম আিু  খায়ের তা াঁর 

যময়েয়ক কথা আয়ে িয়  রাত আিাইোর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%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%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%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%A7
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চিয়ক যকন্দ্রীে শহীি চমনায়রর যপেয়ন 

যত শাহর মাজায়রর কায়ে চনয়ে  ান। 

পয়র তা াঁর যময়েয়ক ধষ িি কয়রন এিং 

গ াে ওিনা যপাঁচচয়ে হতযা কয়রন। যময়ের 

সেীরা তায়ক খুাঁজয়ত খুাঁজয়ত যত শা 

মাজায়রর কায়ে  াে। যসখায়ন গ াে 

ওিনা যপাঁচায়না ও চিিস্ত্র অিস্থাে তারা 

যময়েয়ক উোর কয়র। কায়েই আিু  

খায়েরয়ক তারা যপাশাক পরয়ত যিয়খ। 

পয়র স্থানীে য াকজন তা াঁয়ক মারধর কয়র 

পুচ য়শ খির চিয়  তা াঁয়ক আেক কয়র 

পুচ শ। যময়েঠেয়ক পুচ য়শর সহয় াচগতাে 

হাসপাতায়  যনওো হয়  চচচকৎসয়করা 

তায়ক মৃত যঘাষিা কয়রন। 
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1 14 Feb 21 

 

Prothom Alo 

 

Dhaka 

Tribune 

 

10 Feb 21 Police 

Case 

Female RMG 

worker 

Not 

available 

22 years, 

20 years, 

21 years 

22 years 

Gang 

Raped 

Neighbor Urban Garment worker gang-raped in Savar 

(Dhaka Tribune, 14 Feb 2021) 

যপািােশ্রদমেকে গণধষ মকণর 

অদিক াকগ যেপ্তার ৪ (থমম লকলা, 14 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

ঢাকার সাভার উপয়জ ার আশুচ োে িাচি 

য রার পয়থ নারী যপাশাকেচমকয়ক 

গিধষ িয়ির অচভয় াগ পাওো যগয়ে। ধষ িয়ির 

চশকার নারী িয় ন, গিধষ িয়ির পর তা াঁয়ক 

হতযার হুমচক যিওো হে। গত িুধিায়রর এ 

ঘেনাে আজ যরািিার িুপুয়র মাম া হয়েয়ে।  

যেপ্তার িযজক্তরা হয় ন গাজীরচে এ াকার 

সাই ু  ইস াম (২২), তা াঁর ভাই আচর  (২০), 

আিু িক্কর (২১) ও রানা যমাল্লা (২২)। 

চিজ্ঞাপন আশুচ ো থানা-পুচ শ ি য়ে, গত 

িুধিার কারখানা েুঠের পর ওই যপাশাকেচমক 

এক িান্ধিীর িাসাে  ান। যসখান যথয়ক রাত 

আেোর চিয়ক িাসাে য রার পয়থ সাই ু সহ 

চার  ুিক ওই নারীয়ক যজার কয়র ও ভে 

যিচখয়ে সাই ুয় র িাচিয়ত চনয়ে  ান। তা াঁরা 

ওই নারীয়ক পা াক্রয়ম ধষ িি কয়রন। ঘেনা 

 াাঁস করয়  হতযা করয়িন িয়  হুমচক যিন। 

 

Issue no. 27 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/14/garment-worker-gang-raped-in-savar
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AA
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AA
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ধষ িয়ির চশকার যপাশাকেচমক িয় ন, প্রথয়ম 

ভয়ে চতচন চিষেঠে যচয়প  ান। পয়র 

পচরচচতয়ির সয়ে পরামশ ি কয়র গতকা  

শচনিার রায়ত আশুচ ো থানাে চগয়ে চ চখত 

অচভয় াগ কয়রন। 
2 10 Feb 21 

 

Manaobzami

n 

8 Feb 21 Police 

Case 

Female Student 20 years 22 years Raped Neighbor  Rural েকলজিাত্রীকে ফথকমর োাঁকি ফেকল 

ধর্ ষণ  কমানবজড়মন, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

মকজশারগজের কুমলয়ারচজর এক কজলেিােী 

যর্ মজণর মশকার হজয়জিি। কৃষ্ণ চন্দ্র মবশ্বাে 

(২২) িাজি এক পল্লী মচমকৎেক যিীয় পমরচয় 

মগাপি মরজখ মেজির ফা াঁজদ ত্াজক যর্ মণ 

কজরজি বজল অমভজ াগ উজেজি। স্থািীয় 

েিত্া হাজত্িাজত্ ত্াজক আটক কজর পুমলজশ 

মদজয়জি। োিা মগজি, গত্ মোিবার েকাল 

১১টার মদজক উপজেলার দামিয়াকাদ্দে 

কাদ্দেগ্রাি বােস্ট্যাজে পুষ্প মিমডজকল হজল এ 

ঘটিা ঘজট। কজলেিােী োিাি, কৃষ্ণ চন্দ্র 

মবশ্বাজের েজঙ্গ োয় ১ বির ২ িাে আজগ ত্ার 

পমরচয় হয়। পমরচয় মেজক এক প মাজয় ত্াজদর 

িজযয মেজির েম্পকম গজি ওজে। ওই েিয় 

মত্মি োিজত্ি িা মেমিক কৃষ্ণ চন্দ্র মবশ্বাে 

মহে ু পমরবাজরর মিজল। মকিিা কৃষ্ণ চন্দ্র 

মবশ্বাে ত্েয মগাপি কজর মিজেজক 

িুেলিাজির েিাি পমরচয় মদজয় ত্ার িাি 

বজলমিল ত্ীব্র। মোিবার েকাল ১০টার মদজক 

কৃষ্ণ চন্দ্র মবশ্বাে ত্াজক বামি মেজক ফাজি মমেজত্ 

মডজক আজিি। এ েিয় মদাকাজির মপিজি 

মরাগী মদখার মবজড মিজয় শাটার বন্ধ কজর 

মদি। মবজয় করার েজলাভি মদমখজয় ত্াজক 

যর্ মণ কজর। বাোজরর মলাকেি ঘটিাটট মটর 

https://mzamin.com/article.php?mzamin=262200&cat=9/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-
https://mzamin.com/article.php?mzamin=262200&cat=9/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-
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মপজয় মিজয়টটজক উদ্ধার কজরি। একইেজঙ্গ 

কৃষ্ণজক পুমলজশ মদি।  
3 11 Feb 21 

 
Kaler 
Kontho 

9 Feb 21 Police 

Case 

Female RMG 

worker 

24 years Not 

available 

Raped Neighbor Urban চােদরর প্রকলািন্ যিদেকয় যপািাে 

শ্রদমেকে ৭ ঘণ্টা আেকে যরকে ধষ মণ 

(োকলর ে  ১১ ফেব্রয়ুারী ২০২১) 

 

নারােিগয়ের িির উপয়জ াে চাকচর 

যিওোর প্রয় াভন যিচখয়ে এক যপাশাক 

েচমকয়ক পচরতযক্ত ঘয়র প্রাে সাত ঘণ্টা 

আেয়ক যরয়খ ধষ িয়ির ঘেনা ঘয়েয়ে।  িির 

থানা পচরিিশক (তিন্ত) তচরকু  ইস াম 

জানান, ২৪ িের িেসী ওই গহৃিধ ূযসানারগা াঁ 

উপয়জ াে থায়কন। চতচন মে িার সকায়  

িিয়রর মিনপুয়র ইচপচ েন গায়ম িন্টয়স 

চাকচরর যখা াঁয়জ  ান। ওই সমে তায়ক চাকচর 

যিওোর প্রয় াভন যিচখয়ে মিনপুর এ াকার 

আ িারাকা হাসপাতায় র যপেয়ন একঠে 

পচরতযক্ত ঘয়র চনয়ে আেয়ক রায়খ অচভ ুক্ত 

অজ্ঞাতনামা িযজক্ত। যসই ঘয়র প্রাে সাত ঘণ্টা 

আেয়ক যরয়খ তায়ক ধষ িি কয়র। পয়র 

গহৃিধূয়ক ভে যিচখয়ে মিনপুর িাসস্টযায়ন্ড 

যরয়খ পাচ য়ে  াে অচভ ুক্ত। এরপর ওই 

গহৃিধূ তার স্বামীয়ক যমািাই  য ায়ন চিষেঠে 

জানায়  চতচন গহৃিধূয়ক যসখান যথয়ক চনয়ে 

এয়স স্থানীে হাসপাতায়  চচচকৎসা করান। 

ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা ওচস িীপক সাহা জানান, 

যপাশাক কারখানার নারী েচমকয়ক ধষ িয়ির 

ঘেনাে অজ্ঞাতনামা একজনয়ক আসাচম 

কয়র মাম া হয়েয়ে। পুচ শ তায়ক শনাক্ত 

করার যচষ্টা করয়ে এিং তায়ক দ্রতু যেপ্তার 

করা হয়ি। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/10/1003731
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/10/1003731
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4 11 Feb 21 

 

Prothom Alo 

 

 

Dhaka 

Tribune 

7 Feb 21 Police 

Case 

Female Housewife 20 years 32 years Raped Neighbor Rural Narayanganj kabiraj rapes woman in 

the name of providing treatment 

(Dhaka Tribune, 10 Feb 2021) 

 

তাদিজ যিওয়ার েিা িকল গৃহিধূকে 

ধষ মণ, েদিরাজ আেে  কথমম লকলা, ১১ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

সংসায়র শাচন্ত য রায়নার জনয তাচিজ 

যিওোর কথা িয়  গহৃিধূয়ক (২০) ধষ িয়ির 

অচভয় ায়গ এক কচিরাজয়ক যেপ্তার কয়রয়ে 

র যাি-১।  যেপ্তার ওই কচথত কচিরায়জর নাম 

শচ কু  ইস াম (৩২)।  র যাি-১ সংিাি 

চিজ্ঞচপ্তয়ত ি া হে, ওই নারী চার মাস ধয়র 

কচিরায়জর োয়মর এ াকাে ভািা থায়কন। 

যসখায়ন যিাকায়ন  াওো-আসার সুিায়ি ওই 

নারীর সয়ে কচিরায়জর পচরচে হে। ওই নারী 

তা াঁর সাংসাচরক িাম্পতয সমসযাে ভুগচেয় ন। 

এ সমসযার সমাধান কয়র যিওোর জনয 

তাচিজ করয়ত হয়ি িয়  জানান শচ কু । 

র যাি জানাে, তাচিজ যনওোর জনয ৭ 

য িুোচর সন্ধযা সাতোে ওই নারীয়ক কচিরাজ 

তা াঁর যিাকায়ন আসয়ত িয় ন। তা াঁর কথাময়তা 

যিাকায়ন এয়   ুসচ য়ে নারীয়ক যিাকায়নর 

যপেয়ন চনয়জর িাচিয়ত চনয়ে ধষ িি কয়রন 

শচ কু । অচভয় ায়গর পচরয়প্রচেয়ত 

যকাম্পাচন কমান্ডার আিিুল্লাহ–আ –

মামুয়নর যনতৃয়ে অচভ ান চাচ য়ে 

িহৃস্পচতিার িুপুয়র তা াঁয়ক যেপ্তার করা হে। 

একই চিন েীপুর থানাে এ ঘেনাে একঠে 

মাম া হয়েয়ে। 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2021/02/10/man-rapes-housewife-in-the-name-of-providing-treatment
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2021/02/10/man-rapes-housewife-in-the-name-of-providing-treatment
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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5 11 Feb 21 

 

Kaler 

Kontho 

11 Feb 

21 

Police 

Case 

Femal

e 

 

 

Femal

e 

RMG 

worker 

 

 

Student 

30 years 

 

 

 

16 years 

Not 

availabl

e 

Physical 

Torture 

Neighbo

r 

Urban দন্ক্তিয় ৯৯৯ঃঃ সুি োরিাদররা গাকে 

যিেঁকধ দন্ মাতন্ েরল মা-যমকয়কে  (কাজলর 

কণ্ঠ ১১ মফবু্রয়ারী ২০২১) 

 

গাজীপুয়রর কাচ োককয়রর চসরাজপুর 

এ াকাে মা-যময়েয়ক গায়ের সয়ে যিাঁয়ধ 

চন িাতন করার অচভয় ায়গ পাওো যগয়ে। 

সুয়ির োকা আিাে করয়ত স্থানীে কয়েকজন 

সুি িযিসােী ওই তা াঁয়ির গায়ের সয়ে যিাঁয়ধ 

চন িাতন কয়র।  আহতরা হয় ন মমতাজ 

যিগম (৩০) ও তার যময়ে মাহিুিা আক্তার 

েুমা (১৬)। েুমা িশম যেচির োত্রী। 

ভুক্তয়ভাগী পচরিার, এ াকািাসী ও পুচ শ 

সূয়ত্র জানা যগয়ে, গত ৫ িের আয়গ মমতাজ 

যিগয়মর স্বামী আব্দরু রচশি অসুস্থ হয়ে মারা 

 ান। এরপর চতচন যপাশাক কারখানাে কাজ 

কয়র যময়ে েুমায়ক য খাপিা কচরয়ে 

আসয়েন। নানা অভাি-অনেয়নর ময়ধয 

যকায়নারকয়ম তায়ির সংসার চ য়ে। চকনু্ত 

একঠে প্রতারকচয়ক্রর  াাঁয়ি পয়ি 

স্বি িা ংকারসহ আনুমাচনক প্রাে ৩  াখ োকা 

ঋিেস্ত হয়ে পয়িন চিধিা মমতাজ যিগম। 

পয়র তায়ক িাধয হয়ে স্থানীে গ ুর োইভার ও 

মচনর যহায়সয়নর পচরিারসহ যিশ 

কয়েকজয়নর কাে যথয়ক সুয়ি োকা চনয়ত 

হে। এরই ময়ধয প্রাে িুই মাস কােয়ত না 

কােয়তই সুি কারিাচররা সুয়ির োকা আিাে 

করয়ত চিচভন্ন ধরয়নর হুমচক-ধমচক যিে। 

িহৃস্পচতিার সকা  সায়ি ১০োর চিয়ক চিধিা 

মমতাজ যিগয়মর িাচি যঘরাও কয়র। এ সমে 

তারা সুয়ির োকা আিাে করয়ত চিধিা 

মমতাজ যিগময়ক একঠে গায়ের সয়ে রচশ 

চিয়ে যিাঁয়ধ মারধর করয়ত থায়ক। মায়ক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1004017
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/11/1004017
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মারধয়রর হাত যথয়ক িা াঁচায়ত িশম যেচিয়ত 

পিুো যময়ে েুমা এচগয়ে যগয়  তায়কও একই 

গায়ে যিাঁয়ধ রায়খ। এ করুি িৃশযঠে চভচেও 

ধারি করয়ত যগয়  মমতায়জর যোে যিান 

যময়হচরন সু তানা নুরচমনয়কও তারা গায়ের 

সয়ে িা াঁধার যচষ্টা কয়রন। নুরচমন প্রথয়ম 

৯৯৯-এ ও পয়র স্থানীে ইউচপ সিসযয়ক য ান 

যিন। ৯৯৯-এ এিং ১০৯-এ য ান চিয় ও 

যকউ তায়ির উোর করয়ত  ানচন িয়  

মমতায়জর পচরিায়রর সিসযয়ির অচভয় াগ।  

 ু িাচিো পুচ শ কযায়ম্পর ইনচাজি এসআই 

জামা  উজেন জানান, এ ঘেনাে ৯৯৯-এ 

যথয়ক য ান আসয়  স্থানীে যমম্বারয়ক 

পািায়না হয়েয়ে। কাচ োককর থানার ওচস 

ময়নাোর যহায়সন যচৌধুরী জানান, এ ঘেনাে 

কাচ োককর থানাে একঠে অচভয় াগ িায়ের 

করা হয়েয়ে। চিষেঠে তিন্ত কয়র প্রয়োজনীে 

িযিস্থা েহি করা হয়ি। 
6 11 Feb 21 

 

Samakal 

9 Feb 21 Police 

Case 

Female Disability 

person 

19 years 27 years Attempt to 

rape 

Cousin Rural থড়ত্বন্ধী ত্রুণীকে ধর্ ষণ ফেষ্টার 

অড়িক াকগ োোকত্া িাই 

ফ্তার কেমোল, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

বমরশাজলর মগৌরিদীজত্ শারীমরক েমত্বন্ধী 

এক ত্রুণীজক (১৯) যর্ মণ মচিার অমভজ াজগ 

এক  ুবকজক মগ্রপ্তার কজরজি পুমলশ। 

অমভ ুক্ত ওই  ুবজকর িাি েুিি গা াঁেী (২৭)।  

   মগৌরিদী িজডল োিা েূজে োিাি মগজি, 

শারীমরক েমত্বন্ধী ওই ত্রুণীজক ত্ার চাচাজত্া 

ভাই েুিি গা াঁেী অজিকমদি যজর কুেস্তাব 

মদজয় উত্যক্ত কজর আেমিজলি। মি মামত্ত্ 

ত্রুণীর বাবা একেি িাি মবজক্রত্া। আর িা 

বামি বামি মগজয় মশিুজদর আরমব পিাি। 

https://samakal.com/whole-country/article/210252367/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210252367/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/210252367/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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িঙ্গলবার েকাল ৯টার মদজক ভযক্তজভাগী 

ত্রুণীজক ঘজর একা মরজখ ত্ার িা পাশ্ব মবত্ী 

এলাকার মশশুজদর পিাজত্  াি। দুপুর ১২টার 

মদজক ওই ত্রুণী ত্াজদর বেত্ঘর েংলগ্ন 

বােরুজি মগজল অমভ ুক্ত েুিি গা াঁেী মেখাজি 

মগজয় ত্াজক যর্ মজণর মচিা চালায়। এ েিয় ওই 

ত্রুণীর মচৎকাজর েুিি ত্াজক মিজি মদজয় 

মদৌজি পালায়।  
7 9 Feb 21 

 
Samakal 

9 Feb 21 Police 

Case 

Female 

 

 

male 

Housewife 

 

 

Landlord 

35 years 

 

 

40 years 

Not 

available 

Murderew

d 

Neighbor Rural স্বামীর লাকশর ৩০০ ড়মিার িকূর ড়মলল 

স্ত্রীর লাশও কেমোল, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

োকুরগা াঁওজয় স্বািী োইেলু ইেলাজির (৪০) 

লাশ উদ্ধাজরর এক ঘণ্টার িাোয় ত্ার স্ত্রী 

আেিা মবগজির (৩৫) লাশ উদ্ধার কজরজি 

েদর োিা পুমলশ। িঙ্গলবার েকাজল েদর 

উপজেলার আাঁকচা ইউমিয়জির কােীপািা 

এলাকার টাঙ্গি িদীর পাি মেজক ত্াজদর লাশ 

উদ্ধার করা হয়।  

পুমলশ োিায়, েকাজল িদীর পাজশ োইেজুলর 

িরজদহ মদজখ স্থািীয়রা ৯৯৯ িম্বজর মফাি 

কজরি। পজর ঘটিাস্থজল এজে ত্ার িরজদহ 

উদ্ধার কজর পুমলশ। এ েিয় োইেজুলর িুজখ 

মফিা মিল। এর এক ঘণ্টার িাোয় োয় ৩শ' 

মিটার দরূ মেজক োইেজুলর স্ত্রী আেিা 

মবগজির গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। 

োকুরগা াঁও েদর োিা পুমলজশর ভারোপ্ত 

কি মকত্মা (ওমে) ত্ািভীরুল ইেলাি বজলি, 

পুমলশ লাশ উদ্ধার কজর িজগ ম পাটেজয়জি। 

ঘটিার রহেয উদঘাটজি ত্দি চলজি। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210252241/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A9%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%93
https://samakal.com/whole-country/article/210252241/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A9%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%93
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Prothom Alo 

6 Feb 21 Police 

Case 

Female Housewife 30 years 50 years Raped 

& 

Video of 

nraped 

Neighbor Rural গৃহিধূকে ধষ মকণর দিদিও, সাদলকসর 

ন্াকম মীমাংসার অদিক াকগ ইউদপ 

সিসযসহ যেপ্তার ৩  কথমম লকলা, ১১ 

ফেব্রুয়ারী ২০২০) 

শরীেতপুয়রর জাজজরার একঠে োয়ম ৩০ 

িের িেসী এক গহৃিধূয়ক ধষ িয়ির 

অচভয় ায়গ মাম া হয়েয়ে। ধষ িয়ির িৃশয 

মুয়িায় ায়ন চভচেও কয়র তা েচিয়ে যিওোর 

হুমচক যিওোর ঘেনা জানাজাচন হয়  স্থানীে 

ইউচনেন পচরষয়ির (ইউচপ) সিসয সাচ য়স 

তা মীমাংসার যচষ্টা কয়রন।  জাজজরা থানা-

পুচ শ, মাম ার এজাহার জানাে, ৬ 

য িুোচর িুিু খা াঁ (৫০) নায়মর এক িযজক্ত 

গহৃিধূয়ক ধষ িি কয়রন। ঘেনাঠে মুয়িায় ায়নর 

কযায়মরাে ধারি কয়রন তা াঁর সহয় াগী নেন 

যমাি  নায়মর এক  ুিক। নেন ওই চভচেও 

সামাজজক য াগায় াগ মাধযয়ম েচিয়ে 

যিওোর হুমচক যিন। চিষেঠে জানয়ত যপয়র 

মীমাংসা করয়ত স্থানীে ইউচপ সিসয ৯ 

য িুোচর সাচ য়সর আয়োজন কয়রন। 

সাচ য়স ধষ িয়ির ঘেনাে অচভ ুক্ত িুিু খা াঁ ও 

নেন যমাি য়ক ২০ঠে কয়র জতুার িাচি 

চিয়ে মীমাংসা কয়র যিওো হে। ওই রায়তই 

গহৃিধূ আত্মহতযার যচষ্টা কয়রন। চিষেঠে 

পুচ শ জানয়ত যপয়র ওই গহৃিধূর সয়ে 

য াগায় াগ কয়র। গতকা  িুধিার নারী ও 

চশশু চন িাতন িমন আইয়ন ওই নারী জাজজরা 

থানাে মাম া কয়রন। পুচ শ সুপার িয় ন, 

‘ া াঁর চিরুয়ে ধষ িয়ির অচভয় াগ, তা াঁয়ক 

যেপ্তায়রর যচষ্টা চ য়ে।’ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%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%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%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%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%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%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
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Samakal 

10 Feb 21 Police 

Case 

Female Housewife 18 years 17 years Raped Neighbor Urban অকস্ত্রর মুকখ গৃহবধূকে ধর্ ষণ  কেমোল, ১১ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

রংপুর িগরীজত্ অজস্ত্রর িুজখ এক গহৃবযূজক 

(১৮) যর্ মজণর ঘটিায় িািলা দাজয়র করা 

হজয়জি। বহৃস্পমত্বার েকাজল যর্ মজণর মশকার 

ওই গহৃবযূর স্বািী বাদী হজয় হারাগাি োিায় 

িািলাটট দাজয়র কজরি। অমভ ুক্তর িাি 

মিারজশদুল (১৭)। োিা েূজে োিা  ায়, রংপুর 

িগরীর োজহবগে এলাকার এক মদিিেজুরর 

স্ত্রীজক কজয়কমদি যজর উত্যক্ত কজর আেমিল 

বখাজট মিারজশদুল। বুযবার রাজত্ বামির পাজশ্ব ম 

এক বযদ্দক্ত িারা  াওয়ায় ওই গহৃবযূর স্বািীেহ 

বামির মলাকেি মেখাজি  াি। এই েুজ াজগ 

বামিজত্ একা মপজয় ওই গৃহবযূর ঘজর ঢয জক িুখ 

মবাঁজয অজস্ত্রর িুজখ ত্াজক যর্ মণ কজরি 

মিারজশদুল। রাত্ মত্িটার মদজক মি মামত্ত্ 

িারীর মদবর বামিজত্ ঢয জক দরোর ফা াঁক মদজয় 

মিারজশদুলজক মদখজত্ পাি। পজর মত্মি 

এমগজয় মগজল মিারজশদুল ত্াজক যাক্কা মদজয় 

োিালা মদজয় পামলজয়  াি। বহৃস্পমত্বার 

েকাজল ওই িারীর স্বািী বাদী হজয় 

মিারজশদুজলর মবরুজদ্ধ হারাগাি োিায় িািলা 

দাজয়র কজরি। ।এ বযাপাজর হারাগাি োিার 

ভারোপ্ত কি মকত্মা(  ওমে) মরোউল কমরি 

বজলি, যর্ মজণর ঘটিায় োিায় একটট িািলা 

দাজয়র হজয়জি। আোমি মগ্রপ্তাজরর মচিা 

চলজি। যর্ মজণর মশকার ওই িারীজক পরীক্ষার 

েিয রংপুর মিমডজকল কজলে হােপাত্াজল 

পাোজিা হজয়জি। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/210252470/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%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
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Kaler Kantho 

4 Feb 21 Police 

Case 

Female Housewife Not 

available 

54 years Raped Neighbor Urba

n 

িােঁো িাদড়কত গৃহিধূকে ধষ মণ েকর 

পালাকলন্ 'িণ্ড েদিরাজ'!  কোকলর ে  

৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

নারােিগে িির থানাে যত  মাচ য়শর কথা 

িয়  ভণ্ড কচিরাজ কতৃিক এক গহৃিধ ূধষ িয়ির 

অচভয় াগ পাওো যগয়ে। মে িার চিয়কয়  

কচিরাজ কামা য়ক (৫৮) আসাচম কয়র িির 

থানাে চ চখত অচভয় াগ িায়ের কয়রন 

ভূক্তয়ভাগীর স্বামী। ধষ িয়ির চশকার গহৃিধূর 

স্বামী জানান, িিয়রর যসানাকািা 

এনায়েতনগর এ াকার ভণ্ড কচিরাজ কামা  

চমো তার পূি ি পচরচচত। এই সুিায়ি চতচন মায়ে 

ময়ধয তার িাসাে আসয়তন। িুই িের আয়গ 

চতচন চিয়ে কয়রন। চিয়ের পর যথয়ক সন্তান না 

হওোে এ চিষয়ে চতচন কচিরাজ কামা  চমোর 

সয়ে কথা িয় ন।  কামা  চমো তায়ক জানান, 

'চতচন চচচকৎসা চিয়  সন্তান হয়ি।' গত ৪ 

য িুোচর যি া ১২োে কচিরাজ কামা  চমো 

তার িাসাে আয়সন। এ সমে চতচন িাসাে 

চেয় ন না। খাচ  িাসাে স্ত্রীয়ক োাঁি ুক চিয়ে 

চিোনাে শুয়ে পিয়ত িয় ন কচিরাজ কামা । 

এরপর যত  মাচ য়শর কথা িয়  স্ত্রীর মুখ 

যচয়প ধয়র ধষ িি কয়র পাচ য়ে  ান। িির 

থানার তিন্ত কম িকতিা যমাোয়ের িয় ন, 

কচিরাজ কতৃিক গহৃিধ ূধষ িয়ির ঘেনাে থানাে 

চ চখত অচভয় াগ িায়ের হয়েয়ে। আমরা 

অচভয় াগঠে তিন্ত কয়র যিখচে। ধষ িকয়ক 

যেপ্তায়র অচভ ান অিযাহত আয়ে। 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/09/1003376
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/02/09/1003376
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Samakal 

6 Feb 21 police 

Case 

Female RMG 

Worker 

Not 

available 

Not 

available 

Raped Mini bus 

Driver 
Urba

n 

গাজীপুকর ড়মড়নবাকে গৃহবধূকে ধর্ ষকণর 

অড়িক াগ  কেমোল, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

মপাশাক কারখািার এক শ্রমিক ত্ার স্ত্রীজক 

গামিজত্ ত্য জল মদজয়মিজলি গিজবয িামিজয় 

মদওয়ার েিয। ওমদজক মিজয়র অজপক্ষায় 

রাস্তার পাজশ দা াঁমিজয় মিজলি িা-বাবা। মিয মারত্ 

েিজয়র অিত্ ৪ ঘণ্টা অমত্বামহত্ হজয় 

 াওয়ার পরও গিজবয িা মপৌৌঁিায় দুদ্দিিায় 

পজি  াি মিজয়রটট বাবা-িা। এক প মাজয় 

ত্ারা মিরাশ হজয় মফজর  াবার পর ক্লাি হজয় 

বাোয় মফজরি ওই মিজয়। পজর মিজয়টট গামির 

মভত্জরই চালক ফারুক মহাজেি ত্াজক যর্ মণ 

কজরজিি বজল োিাি িা-বাবাজক।  োিা 

মগজি, মপাশকশ্রমিক স্বািী ত্ার স্ত্রীজক 

শমিবার েন্ধযার পর শ্রীপুর উপজেলার 

মেঅযােমব বাোর এলাকা মেজক শ্রমিকবাহী 

একটট মিমিবাজে ত্য জল মদি। ওমদজক িাওিার 

পল্লী মবদুযৎজিাি এলাকায় অজপক্ষায় মিজলি 

ওই মিজয়র িা-বাবা। মকিয  গামির চালক 

মিজয়জক ত্ার গিজবয িা িামিজয় মিজয়  াি 

অিত্ ১৫ মকজলামিটার দজূর কাওরাইজদর 

মবলমদয়া এলাকায়। মেখাজি গামি োমিজয় 

ত্াজক যর্ মণ করা হয় বজল ওই গহৃবযূর 

অমভজ াগ। পজর রাজত্ই চালক ফারুজকর কাি 

মেজক িািা মপজয় মোো বাোয় িা বাবার 

কাজি মত্মি চজল আজেি এবং ঘটিার 

মবস্তামরত্ োিাি। পজর এ ঘটিায় ওই ওই 

গহৃবযূ মরাববার রাজত্ শ্রীপুর োিায় একটট 

িািলা দাজয়র কজরি। এক প মাজয় গামিজত্ 

যর্ মজণর মশকার মিজয়র স্বেিরাই অমভ ুক্ত 

ফারুকজক আটক কজর পুমলজশ মোপদম 

কজরি।  

https://samakal.com/whole-country/article/210252146/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/210252146/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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Samakal 

2 Feb 21 Police 

Case 

Female Job seeker Not 

available 

Not 

available 

forced into 

prostitutio

n 

Neighbor Urban বাোয় লিকে ফিহ বযবোয় বাধয েরা 

িইু ত্রুণী উদ্ধার, ফ্তার ১  কেমোল, ৮ 

ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

 

চট্টগ্রাজি বাোয় আটজক ত্রুণীজদর ম ৌি 

বযবোয় বাযয করার অমভজ াজগ এক  ুবকজক 

মগ্রপ্তার কজরজি পুমলশ।  পুমলশ োিায়, এক 

ত্রুণী ত্ার মপাশাক শ্রমিক ভাইজয়র েজঙ্গ 

চােগা াঁও এলাকার বাোয় োকজত্ি। েমত্মদি 

মত্মি ভাইজক খাবার মদজয় আেজত্ি। গত্ ২ 

মফবু্রয়ামর দুপুজর বাো মেজক মবর হজয় আর 

মফজরিমি। এ ঘটিায় ত্ার ভাই চােগা াঁও 

োিায় োযারণ ডাজয়মর কজরি। গত্ মরাববার 

এক বযদ্দক্তর কাি মেজক মবাজির অবস্থাজির 

খবর মপজয় ডবলিুমরং োিায় োিাি ওই 

ত্রুণীর ভাই। পজর বাোয় অমভ াি চামলজয় 

ওই ত্রুণীেহ দুইেিজক উদ্ধার কজর পুমলশ। 

ওই বাো মেজক এক  ুবকজক মগ্রপ্তার করা 

হয়। ডবলিুমরং োিার ওমে মিাহােদ িহমেি 

বজলি, ‘ভাইজক েমত্মদি খাবার মদওয়ার েিয় 

ওই ত্রুণীর েজঙ্গ মবলাল িাজি এক  ুবজকর 

পমরচয় হয়। মবলাল ত্াজক চাকমরর েজলাভি 

মদমখজয় আগ্রাবাজদর মিস্ত্রীপািায় এজি 

োহাঙ্গীর ভবজির পঞ্চি ত্লায় আটজক 

রাজখি। মেখাজি মবলাল, মিােজলহ উদ্দিি, 

হাোি ও মবলাল মহাজেি মিজল ত্াজক মোর 

কজর পমত্ত্াবমৃিজত্ বাযয কজরি। এ ঘটিায় 

ত্রুণীর ভাই চারেিজক আোমি কজর 

ডবলিুমরং োিায় িািলা দাজয়র কজরজিি। 

অিয আোমিজদর মগ্রপ্তাজরর মচিা চলজি। 
13 8 Feb 21 

 

Samakal 

8 Feb 21 Police 

Case 

Female Housewife 22 years Not 

available 

Murdered Neighbor Rural বগুিায় অন্তঃেত্ত্বা গৃহবধূকে ড়পটিকয় 

হত্যা কেমোল, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১) 

https://samakal.com/whole-country/article/210252145/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/210252145/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/210252155/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/210252155/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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বগুিার মোিাত্লায় মোিবার েমি মিজয় 

মবজরাজযর মের যজর েমত্পজক্ষর িারমপজট 

কািরুি িাহার হাউেী (২২) িাজি অিঃেত্ত্বা 

এক গহৃবযূ মিহত্ হজয়জিি। পুমলশ োিায়, 

মোিগািা ইউমিয়জির িযয মদঘলকােী 

গ্রাজির িান্নু মিয়ার েজঙ্গ একই গ্রাজির ইব্রাহীি 

মহাজেজির েমি মিজয় দীঘ মমদি  াবত্ মবজরায 

চজল আেমিল। এরই এক প মাজয় মোিবার 

েকাল োজি ৯টার মদজক িান্নু আকে ও ত্ার 

মলাকেি মবজরাযপূণ ম ওই েমি দখল করজত্ 

 াি। এ েিয় ইব্রাহীি ও ত্ার মলাকেি বাযা 

মদয়। এ মিজয় দু’পজক্ষর িজযয হাত্াহামত্ মেজক 

েংঘর্ ম শুরু হয়। এ েিয় ইব্রাহীি মহাজেজির 

ভামত্দ্দে ও রে ুমিয়ার ৭ িাজের অিঃেত্ত্বা স্ত্রী 

কািরুি িাহার হাউেী এমগজয় এজল 

েমত্পজক্ষর মলাকেজির লাটের আঘাজত্ মত্মি 

িাটটজত্ লুটটজয় পজি গুরুত্র আহত্ হয়। 

এেিয় স্থািীয় মলাকেি আহত্জদর উদ্ধার 

কজর মোিাত্লা উপজেলা স্বাস্থয কিজেজে 

মিজয়  ায়। মেখাজি মচমকৎোযীি অবস্থায় 

কািরুি িাহার হাউেীর অবস্থার অবিমত্ 

হজল ত্াজক বগুিা শমহদ দ্দেয়াউর রহিাি 

মিমডজকল কজলে হােপাত্াজল মিজয় মগজল 

দুপুজর কত্মবযরত্ মচমকৎেক িৃত্ মঘার্ণা 

কজরি।  

 

পজর ঘটিার েজঙ্গ েমিত্ েজেজহ িান্নু মিয়ার 

স্ত্রী িাইিুি মবগিজক পুমলশ দ্দেজ্ঞাোবাজদর 

েিয আটক কজরজি। 
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14 6 Feb 21 

 

Prothom Alo 

5 Feb 21 Police 

Case 

Female Housewife-

old aged 

65 years Not 

available 

Murdered Neighbor Rural িাদন্য়াচংকয় ন্ারীকে হাতুদড় দিকয় আঘাত 

েকর হতযা(প্রিম আকলা ৬ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

 

হচিগয়ের িাচনোচংয়ে এক ষায়োর্ধ্ ি নারীয়ক 

হাতুচি চিয়ে চপঠেয়ে হতযা কয়রয়ে িুিৃ িিরা। 

ওই নারীর নাম জাচকরা যিগম (৬৫)। পুচ শ 

সূয়ত্র জানা যগয়ে, মায়েময়ধয চতচন তা াঁর যোে 

যেয়  যগা াম চকিচরো িাকুরয়ক (৩৫) সয়ে 

চনয়ে োয়মর িাচি এয়স থাকয়তন। সম্প্রচত 

চতচন ওই যেয় য়ক সয়ে চনয়ে িাচিয়ত 

এয়সচেয় ন। গতকা  সন্ধযা সাতোর চিয়ক 

চতচন মায়ক ঘয়র যরয়খ একঠে কায়জ োয়মর 

পাশ্ব িিতী গাচন িংগে িাজায়র  ান। রাত নেোর 

চিয়ক চতচন িাচিয়ত এয়স যিয়খন, তা াঁয়ির 

ঘয়রর সাময়নর িরজাে তা া  াগায়না। একই 

ঘয়রর যপেয়নর িরজা যখা া। এ সমে চতচন 

মায়ক োকাোচক করয়  ঘয়রর যভতর-িাইয়র 

যকাথাও যথয়ক যকায়না সািাশব্দ পাজেয় ন 

না। একপ িায়ে চতচন ঘয়রর যভতয়র চগয়ে 

যিখয়ত পান, তা াঁর মায়ের  াশ ঘয়রর যময়েয়ত 

পয়ি আয়ে।  ায়শর মাথা চিয়ে রক্ত েরয়ে। 

মাথা যথাঁত ায়না ও হাত  োিা একঠে হাতুচি 

মাথাে যগাঁয়থ আয়ে। সয়ে সয়ে চতচন চচৎকার 

করয়  আশপায়শর িাচির য াকজন তা াঁয়ির 

িাচিয়ত েুয়ে আয়সন। 

যগা াম চকিচরো িাকুর িয় ন, তা াঁর মায়ক 

হতযা করা হয়েয়ে।  

পুচ শ চিষেঠে তিন্ত করয়ে এিং মাম ার 

প্রসু্তচত চ য়ে।  ায়শর মেনাতিন্ত আজ 

সম্পন্ন হয়েয়ে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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15 Dhaka 

Tribune 

3 Feb 21 Police 

Case 

Female Not 

available 

Not 

available 

38 years Raped Ex- 

Brother-

in-law 

Rural Chandpur man arrested for raping 

ex-wife's sister (Dhaka Tribune, 5 

Feb 2021) 

Mofizul Islam raped his former sister in 

law, promising marriage after the 

incident. A man has been arrested for 

allegedly raping his former sister-in-

law at his home in Ragdoil village of 

Kachua in Chandpur on the pretext of 

marriage. Mofizul Islam, 38, was 

arrested on February 3 from his home 

after his wife filed a police complaint. 

He appeared in court on Thursday, and 

the verdict sent him to custody in jail, 

officials said on Friday. Sub-Inspector 

of Sachar police outpost Anowar 

Hossain said Mofizul recently divorced 

his wife and started an affair with his 

former sister-in-law. "He took the 

woman to his house and then raped her, 

promising to marry her," the officer 

added. Islam was arrested following an 

FIR under the Women and Children 

Repression Prevention Act that was 

lodged at the police outpost due to his 

former wife's initial complaint, Anowar 

said. 

 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/05/chandpur-man-arrested-for-raping-ex-wife-s-sister
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2021/02/05/chandpur-man-arrested-for-raping-ex-wife-s-sister
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16 2 Feb 21 

 

Prothom Alo 

1 Feb 21 Police 

Case 

Female Housewife Not 

available 

50 years 

40 years 

Gang 

raped 

Neighbor Rural ন্িািগকে দিধিা ন্ারীকে িলিে ধষ মণ, 

আেে ২ (প্রিম আকলা ২ ফেব্রুয়ারী 

২০২১) 

 

ঢাকার নিািগয়ে সংখযা ঘু এক চিধিা 

নারীয়ক ি িে ধষ িয়ির অচভয় ায়গ সায়হি 

আ ী (৫০) ও িাহার মািির (৪০) নায়মর 

িুজনয়ক নিািগে থানা-পুচ শ আেক 

কয়রয়ে।  

এ াকািাসী সূয়ত্র জানা যগয়ে, গতকা  

যসামিার যি া একোে যতয় ো োয়ম খুিু 

যমম্বায়রর িাগায়নর পায়শ সায়হি আ ী ও 

িাহার মািির ওই চিধিা নারীয়ক ধষ িি কয়রন। 

এ াকািাসী চিষেঠে নিািগে থানা-পুচ শয়ক 

জানাে। সংিাি যপয়ে আজ মে িার পুচ শ 

অচভ ুক্ত িুই ধষ িকয়ক আেক কয়র। 

সক াই  ইউচনেন পচরষয়ির ১ নম্বর ওোেি 

সিসয চিজে িাকি িয় ন, ‘ধষ িয়ির চশকার 

নারী যনৌকা পারাপার কয়র জীচিকা চনি িাহ 

কয়রন। তা াঁর ওপর য  পাশচিক তাণ্ডি 

চাচ য়েয়ে, তা খুিই িুঃখজনক। আমরা 

এ াকািাসী যিাষীয়ির চিচার চাই।  ারা এ 

ঘেনাে জচিত, তায়ির দ্রতু শাজস্ত যিওো 

যহাক।’ নিািগে থানার ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা 

চসরাজ ু ইস াম িয় ন, এ াকািাসীর ধষ িয়ির 

চিষেঠে জানায়  আজ িুপুয়র যতয় ো োয়ম 

অচভ ান চাচ য়ে অচভ ুক্ত িুই ধষ িকয়ক 

আেক করা হে। ভুক্তয়ভাগী নারীয়ক উোর 

কয়র ঢাকা যমচেয়ক  কয় জ হাসপাতায়  

স্বাস্থয পরীোর জনয পািায়না হয়েয়ে। আেক 

িযজক্তয়ির চিরুয়ে আইচন িযিস্থা যনওো হয়ি। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A8
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