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1 20 Nov 20 
 
Prothom Alo 

20 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years 30 years Attempt 
to murder 

Husband Rural ‘তুর মেয়েয়ে মেট্রল দিয়ে জ্বাদলয়ে 

দিয়েদি, এয়ে দিয়ে যা’ (প্রথে আয়লা, 

২০ িয়েম্বর ২০২০) 

চট্টগ্রামের রাঙু্গনিয়ায় য ৌতুক যচময় িা 

যেময় এক ব্যক্তির নব্রুমে যেট্রল যেমল 

স্ত্রীর য ৌিাঙ্গ ঝলমে যেওয়ার অনিম াগ 

োওয়া যগমে।  চট্টগ্রাে যেনিমকল কমলজ 

হােোতামলর ব্াি ন ইউনিমের েহকারী 

অধ্যােক এ খামলে েুম াম ামি প্রথে 

আমলামক ব্মলি, ওই গৃহব্ধ্ূর শরীমরর ৪০ 

শতাাংশ েুমে যগমে। অব্স্থা আশঙ্কাজিক। 

ঘেিার নশকার িারীর িাে ইয়ােনেি 

আকতার (৩০)। অনি ুি স্বােীর িাে 

রামেল (৩০)। ইয়ােনেমির ব্াব্া ব্মলি, 

য ৌতুমকর োনব্মত ইয়ােনেিমক প্রায়ই 

নি নাতি করমতি জাোতা রামেল। গতকাল 

ব্ৃহস্পনতব্ার রামত প্রনতনেমির েমতা তাাঁরা 

ঘুোমত  াি। এ েেয় য ৌতুক নিময় তাাঁমের 

েমধ্য অিয নেমির েমতাই কথা-কাোকাটে 

হয়। শুক্রব্ার যিাররামত রামেল 

ইয়ােনেমির শরীমর যেট্রল যেমল আগুি 

Issue no. 18 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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ধ্নরময় যেি। যেট্রল যেমল আগুি যেওয়ার 

ের রামেল শ্বশুর হারুিুর রনশেমক য াি 

কমরি। এ েেয় রামেল েুম াম ামি ব্মলি, 

‘তুর যেময়মক যেট্রল নেময় জ্বানলময় নেময়নে, 

এমে নিময়  া।’ হারুিুর রনশে ব্মলি, 

আগুমি ইয়ােনেমির শরীমরর নিমচর অাংশ 

ঝলমে যগমে। নতনি রামেমলর উে ুি 

শাক্তি োনব্ কমরি। 

চট্টগ্রামের েুনলমশর েহকারী েুনলশ েুোর 

(রাঙু্গনিয়া োমকনল) আমিায়ার যহামেি 

শােীে ব্মলি, ‘চমেক হােোতামলর ব্াি ন 

ইউনিমে নগময় গৃহব্ধ্ূর অব্স্থা যেমখনে। 

ঘেিায় জনেত ব্যক্তির নব্রুমে েুনলশ 

প্রময়াজিীয় ব্যব্স্থা নিমে।’ 

2 19 Nov 20 
 
Samakal 

18 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural দিয়ের ৫ োে েয়র গৃহিধূয়ে েুদেয়ে 

হতযা, স্বােী েলাতে(েেোল, ১৯ 

িয়েম্বর ২০২০) 

ব্রাহ্মণব্ানেয়ার আশুগমে িামলামব্মে 

নব্ময়র ৫ োমের োথায় কুনহিুর আিার 

নিতু (22) িামের এক গৃহব্ধ্ূমক ো নেময় 

কুনেময় হতযার অনিম াগ উম মে তার 

স্বােীর নব্রুমে।  স্থািীয়রা জািায়, ব্ুধ্ব্ার 

রাত োমে ১২োর নেমক জমুয়মলর 

প্রনতমব্শীরা তার ঘমরর েরজা ব্াইমর যথমক 

আেকামিা ও েরজায় রি যেখমত োি। 

েমর েরজা খুমল যিতমর েুমক চাের নেময় 

োকা অব্স্থায় নিতুর েরমেহ যেখমত যেময় 

https://samakal.com/whole-country/article/201143860/-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201143860/-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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তারা েুনলমশ খব্র যেি। েুনলশ জািায়, 

নিতুমক ব্টে-ো নেময় শরীমরর নব্নিন্ন স্থামি 

এমলাোতানর কুনেময় ও গলা যকমে হতযা 

করা হময়মে। ব্টে-োময়র আঘামত তার 

িানে-িুনে যব্র হময় যগমে। রামতই লাশ 

উোর করা হময়মে।  

3 19 Nov 20 
 
Samakal 

18 Nov 20 Police 
Case 

Man Lanlord 45 years 26 years 
& 
40 years 

Murdered Son 
& 
Wife 

Rural টাোর জিয ো-মিয়ল দেয়ল িািায়ে 

জিাই (েেোল, ১৯ িয়েম্বর ২০২০) 

নকেুনেি আমগ োিুমের যেিা-োওিা 

েনরমশাধ্ করার জিয িােরুল েয় শতক 

জনে নব্ক্তক্র কমরি। ওই োকার জিয 

িােরুমলর েমঙ্গ তার স্ত্রী নরিা ও ব্ে যেমল 

ইেরামির েমধ্য নব্মরাধ্ চলনেল। জনে 

নব্ক্তক্রর োকা িা যেময় ব্াব্ামক জব্াই 

কমরমেি যেমল ইেরাি হাওলাোর (২৬)। 

যেমলর এ হতযাকামে েহায়তা কমরমেি ো 

নরিা যব্গেও (৪০) েশনেিা থািা েূমে 

জািা যগমে, ব্ুধ্ব্ার রামত ব্াশব্ানেয়া 

গ্রামের িােরুল হাওলাোর (৪৫) নিমজর 

ঘমর ঘুনেময় নেমলি। ঘুেন্ত অব্স্থায় তামক 

জব্াই কমরি তার ব্ে যেমল ইেরাি। এ 

হতযাকামে তামক েহায়তা কমরমেি তার 

ো নরিা। েরমেহ যলাোে করার জিয 

কম্বমল যোঁনচময় ব্িাব্ক্তি কমর োমশর 

একটে োগমলর খাোমর য মল রাখা হয়। 

যিার হময়  াওয়ায় যলাোে করা আর েম্ভব্ 

হয়নি। েশনেিা থািা েুনলশ িােরুমলর 

https://samakal.com/whole-country/article/201143881/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87
https://samakal.com/whole-country/article/201143881/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87
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েরমেহ উোর কমর েয়িাতেমন্তর জিয 

েেুয়াখালী েমগ ন ো ায়। ঘেিার ের যথমক 

িােরুমলর যেমল ইেরাি েলাতক 

রময়মেি। তমব্ িােরুমলর স্ত্রী নরিা 

যব্গেমক ক্তজোোব্ামের জিয আেক 

কমরমে েুনলশ।  

4 19 Nov 20 
 
Samakal 

17 Nov 20 Police 
Case 

Female Old aged Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Son Rural মেয়র োর হাত মেয়ে দিল 

মিয়ল(েেোল, ১৯ িয়েম্বর ২০২০) 

স্থািীয়রা জািায়, েম্প্রনত োনরব্ানরক নব্েয় 

নিময় কথা কাোকাটের এক ে নাময় যেমল 

যেৌলত নেয়া, যেমলর ব্উ েুন য়া ও িানত 

জিুাইে ব্ৃো যকানকলা আিারমক ব্েত 

ঘর যথমক যেমি নহাঁচমে যব্র কমর যেয় এব্াং 

যলাহার রি ও লাট মোো নেময় যব্ধ্েক 

োরনেে কমর। এমত যকানকলা আিামরর 

িাি হাত যিমে  ায়। এ ঘেিায় যকানকলা 

আিার যেমল যেৌলত নেয়া, যেমলর ব্উ 

েুন য়া ও িানত জিুাইমের নব্রুমে যকিয়ুা 

থািায় নলনখত অনিম াগ নেমল েঙ্গলব্ার 

রামত তা োেলা নহমেমব্ গ্রহণ কমর েুনলশ। 

েমর েুনলশ রামতই অনি াি চানলময় 

োেলার প্রধ্াি আোেী যেৌলত নেয়ামক 

যগ্রপ্তার কমর ব্ৃহস্পনতব্ার যিেমকাণা 

আোলমত োট ময়মে।  

যকিয়ুা থািার (ওনে) কাজী শাহ ্যিওয়াজ 

ব্মলি, ব্ৃে োমক োরনেে কমর হাত যিমে 

যেওয়ার অনিম ামগ যেমল যেৌলত নেয়ামক 

https://samakal.com/whole-country/article/201143889/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201143889/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87


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 

যগ্রপ্তার কমর আোলমত ো ামিা হময়মে। 

আোলত তার জানেমির আমব্েি 

িােঞ্জরু কমর কারাগামর ো ামিার 

নিমেনশ নেময়মেি। 

5 18 Nov 20 
 
Prothom Alo 
 

18 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years Not 
available 

Murdered Husband Rural জেেুরহায়ট স্ত্রীয়ে হতযার ের েন্তাি 

দিয়ে োদলয়েয়িি স্বােী (প্রথে আয়লা, 

১৮ িয়েম্বর ২০২০) 

জয়েুরহামে োনরব্ানরক কলমহর যজমর স্ত্রী 

েনিকা রািী েহন্ত (২৫)যক হতযার ের তাাঁর 

স্বােী োনলময় যগমেি ব্মল অনিম াগ 

উম মে।  গ্রােব্ােীর েমঙ্গ কথা ব্মল জািা 

 ায়, প্রায় আে ব্ের আমগ েনিকা রািীর 

েমঙ্গ অিুকূমলর নব্ময় হয়। নব্ময়র ের 

যথমকই অিুকূল তাাঁর স্ত্রীমক নি নাতি 

করনেমলি। যব্নশর িাগই োেক যেব্মির 

যেেমি ওোমতি। োংোমরর ব্াজারেোইও 

করমতি িা। এ নিময় স্ত্রীর েমঙ্গ প্রায় নেিই 

তাাঁর ঝগো হমতা। গতকাল েঙ্গলব্ার 

নব্মকমল োেক যেব্ি কমর ব্ানেমত ন মর 

নতনি স্ত্রীমক যব্ধ্েক োরনেে করমত 

থামকি। প্রনতমব্শীরা কান্নার আওয়াজ 

যেময় ব্ানেমত েুমে আমেি। এ েেয় তাাঁরা 

অিুকূলমক নিব্ৃত্ত করার যচষ্টা কমরি। তমব্ 

রামত নতনি আব্ারও স্ত্রীমক োরনেে করমত 

থামকি।  তাাঁরা শয়িকমের েরজা খুমল 

অিুকূমলর স্ত্রী েনিকা রািীর লাশ যচৌনকর 

নিমচ েমে থাকমত যেমখি। েমঙ্গ েমঙ্গ 

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


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

তাাঁরা ঘেিাটে থািা-েুনলশমক জািাি। েমর 

েুনলশ ঘেিাস্থমল নগময় লাশটে উোর কমর। 

6 17 Nov 20 
 
Samakal 

17 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 28 years Raped Brother-
in-law 

Rural মিাট োইয়ের স্ত্রীয়ে ধর্ ষণ েয়র 

োদলয়েয়ি িড় োই(েেোল, ১৭ 

িয়েম্বর ২০২০) 

িওগাাঁর ধ্ােইরহামে যোে িাইময়র স্ত্রীমক 

ধ্ে নমণর অনিম াগ উম মে এ ঘেিায় 

েঙ্গলব্ার েন্ধ্যায় ওই গৃহব্ধ্ ূ(১৯) একটে 

োেলা কমরি। অনি ুি রুমব্ল যহামেি 

(২৮)। ঘেিার ের যথমক নতনি েলাতক। 

ওই গৃহব্ধ্ূর অনিম াগ, গত ১৪ িমিম্বর 

েুেুমরর খাব্ার যখময় গরু নিময় তার স্বােী 

োম   াি। এ েেয় ব্ে িাই রুমব্ল 

যহামেি তার ঘমর েুমক তামক ধ্ে নণ কমরি। 

নচৎকার নেমল একই ব্ানেমত থাকা আমরক 

িাইম র স্ত্রী েুমে আমেি। রুমব্ল তখি 

োনলময়  াি। েমর এ নিময় েনরব্ামর চরে 

অেমন্তাে যেখা যেয় এব্াং ঘেিাটে কাউমক 

িা জানিময় নিমজরাই নেোাংোর যচষ্টা 

কমরি। এক ে নায় নি নাতমির নশকার 

গৃহব্ধ্ূ ও তার স্বােী েঙ্গলব্ার েন্ধ্যায় 

থািায় নগময় োেলা কমরি। ই গৃহব্ধ্ূর 

স্বােী ব্মলি, 'ধ্ে নণকারী আোর ব্ে িাই- 

এো িাব্মত অব্াক লাগমে।  

ধ্ােইরহাে থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা (ওনে) 

আব্েুল েনেি জািাি, োেলা যরকনমির 

https://samakal.com/whole-country/article/201143702/%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87
https://samakal.com/whole-country/article/201143702/%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87


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 

আমগই রুমব্লমক যগ্রপ্তামর েুনলশ ো ামিা 

হময়মে। 

7 17 Nov 20 
 
Ittefaq 

16 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years Not 
available 

Murdered Husband 
Father-in-
law 
Mother-
in-law 

Rural গেষিতী স্ত্রীয়ে হতযার অদেয়যায়গ 

স্বােী-শাশুদড় মেপ্তার (ইয়েফাে, ১৭ 

িয়েম্বর ২০২০) 

িওগাাঁর েত্নীতলায় গমিনর েন্তাি িষ্ট িা 

করায় গিনব্তী স্ত্রী হানলো খাতুি (২১) িামে 

এক গৃহব্ধ্ূমক হতযার অনিম াগ স্বােী 

হান জরু রহোি ও শাশুনে হামজো 

খাতুিমক যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।  োেলা 

ও নিহমতর োনরব্ানরক েূমে জািা  ায়, 

ব্ের খামিক েূমব্ ন হানলোর েমঙ্গ নব্ময় হয় 

হান জমুরর। এরের তামের েমধ্য 

োনরব্ানরক দ্বন্দ্ব যেখা যেয়। এেেয় হানলো 

প্রায় ৩ োে আমগ গিনব্তী এেি খব্র োয় 

তার স্বােীর েনরব্ার। এরের হ াৎ কমর 

কময়ক নেি যথমক স্বােী হান জরু ও তাাঁর 

েনরব্ামরর েেেযরা অন্ত:েত্ত্বা হানলোর 

গমিনর েন্তািমক িষ্ট করার জিয চাে নেময় 

আেনেমলি। যোেব্ার েকামল তারা 

আব্ামরা গমিনর েন্তািমক িষ্ট করার জিয 

চাে নেমল হানলো তামত অস্বীকৃনত জািাি। 

এমত নেপ্ত হময় স্বােী, শ্বাশুনেেহ 

েনরব্ামরর েেেযরা তামক নি নাতি কমর। 

েমর একে নাময় শ্বােমরাধ্ কমর হতযা কমর 

এব্াং হানলো আত্মহতযা কমরমে ব্মল 

অেপ্রচার কমরি। স্থািীয়রা থািায় খব্র 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/199920/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%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.ittefaq.com.bd/wholecountry/199920/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%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 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

নেমল েুনলশ হানলোর েৃতমেহ উোর 

কমরি। 

8 16 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 years Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband Rural মযৌতুে মেয়লদি, তাই দেটটয়ে হতযা 

(োয়লর েণ্ঠ, ১৬ িয়েম্বর ২০২০) 

োগুরা েেমরর  য ৌতুক িা যেময় আেো 

খাতুি (২২) িামে এক গৃহব্ধ্ূমক নেটেময় 

হতযার অনিম াগ উম মে স্বােী ও তার 

েনরব্ামরর নব্রুমে।  নব্ময়র ের যথমকই 

স্বােী েহব্বত আলী আেো খাতুিমক ৫ 

লাখ োকা য ৌতুমকর জিয শারীনরক ও 

োিনেক নি নাতি করমত থামক। যেময়র 

েুমখর কথা নচন্তা কমর োাঁচ োে আমগ 

চোেুমে নতি লাখ োকা ধ্ার কমর 

জাোইময়র হামত তুমল যেি আেোর ব্াব্া। 

তামতও নি নাতি ব্ন্ধ্ হয়নি স্বােী েহব্বত 

আলীর। গত শুক্রব্ার েহব্বত আলীর 

স্বজিরা আেো খাতুমির ব্ানেমত যোব্াইল 

কমর তামের যেময় (আেো) অেুস্থ ব্মল 

জািায়। েমর হােোতামল িনতন করা হয়। 

যেখামি নচনকৎোধ্ীি অব্স্থায় রনব্ব্ার রাত 

োমে ১১োর নেমক তার েুতুয হয়। আেো 

অেুস্থতার কারণ নহোমব্ তার স্বােীর 

নি নাতমির কথা জানিময়নেল। োগুরা েের 

থািার ওনে জািাি, রনব্ব্ার রামতই 

নিহমতর অনি ুি স্বােী েহব্বত আলী ও 

তার ব্াব্া িুর আলীমক ক্তজজ্ঞাোব্ামের 

জিয আেক করা হমে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/16/976377
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9 16 Nov 20 
 
 
Samakal 

12 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Physica 
Torture 
& 
Dowry 

Husband Rural দিয ষাতি েয়র আটয়ে রাখা গৃহিধূয়ে 

উদ্ধার েরয়লা েুদলশ (েেোল, ১৬ 

িয়েম্বর ২০২০) 

নেরাজগমের তাোমশ স্বােী ও শ্বশুর 

কতৃনক নি নানতত এক গৃহব্ধ্ূমক (২৪ ) 

েন্তািেহ উোর কমরমে তাোশ থািা 

েুনলশ। যরাব্ব্ার রামত অনি াি চানলময় 

উোর করা হয়। থািায় নলনখত অনিম াগ 

েূমে জািা যগমে, প্রায় ৬ ব্ের েুমব্ ন 

যগামেিন্দ্র িাথ যিৌনেমকর যেমল েুেি চন্দ্র 

যিৌনেমকর তার নব্ময় হয়। নব্ময়র েেয় ওই 

গৃহব্ধ্ূর েনরব্ার জাোইমক য ৌতুক নহমেমব্ 

স্বণ নালাংকার, িগে োকােহ আেব্াব্েে 

যেি। ওই গৃহব্ধ্ূর ৪ ব্েমরর একটে কিযা 

েন্তািও রময়মে। নব্ময়র েুই ব্ের ের যথমক 

িতুি কমর য ৌতুমকর োনব্মত তার যব্ামির 

শ্বশুর যগামেন্দ্র িাথ যিৌনেক ও স্বােী েুেি 

চন্দ্র তামক শারীনরক ও োিনেকিামব্ 

নি নাতি কমর আেমে। গত ১২ িমিম্বর 

রামত তার যব্ািমক শ্বশুর ও স্বােী নেমল 

নেটেময় গুরুতর আহত কমরি। েমর  নতনি 

নি নাতি েহয করমত িা যেমর প্রনতমব্শী 

যহেন্ত চমন্দ্রর ব্ানেমত আশ্রয় যিি। ওই 

নেি রামতই তাোশ থািার এে আই 

যোলাইোি যহামেমির যিতৃমে একেল 

েুনলশ েেেয গুরুতর অেুস্থ অব্স্থা  

েন্তািেহ ওই গৃহব্ধ্ূমক উোর কমরি।  

https://samakal.com/whole-country/article/201143531/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/201143531/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

10 15 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 45 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ৩ েন্তায়ির জিিীয়ে জিাই েয়র 

হতযা, স্বােী আটে (োয়লর েণ্ঠ, ১৫ 

িয়েম্বর ২০২০) 

হনব্গমের োধ্ব্েুর উেমজলার েীরিগর 

গ্রামে েমিায়ারা (৪৫) িামে এক িারীমক 

জব্াই কমর হতযা কমরমে েুব্ৃ নত্তরা। রনব্ব্ার 

েকামল খব্র যেময় ব্ানের োমশ একটে 

ধ্ািমেত যথমক তার লাশ উোর কমরমে 

েুনলশ। ঘেিার েমঙ্গ জনেত থাকার 

েমিমহ েমিায়ারার স্বােী নেক্তিক আলীমক 

আেক কমরমে। 

োধ্ব্েুর থািার ওনে ইকব্াল যহামেি 

ব্মলি, আেক নেক্তিক আলীর োমথ 

প্রনতমব্শীমের জনে নিময় নব্মরাধ্ নেল। তমব্ 

এ ঘেিার েমঙ্গ কারা জনেত তা তেন্ত কমর 

যেখা হমে এব্াং ক্তজজ্ঞাোব্ামের জিয স্বােী 

নেক্তিক আলীমক আেক করা হময়মে। 

নেক্তিক আলীর ঘর যথমক একটে ধ্ারামলা 

ো উোর করা হময়মে। এনেমক রনব্ব্ার 

েুেুমর েমিায়ারার েরমেহ হনব্গে েের 

হােোতাল েমগ ন যপ্ররণ করা হয়। 

খব্র যেময় হনব্গমের অনতনরি েুনলশ 

েুোর োহেুেুল হাোি, েহকারী নেনিয়র 

েুনলশ েুোর িাক্তজে উক্তিি ঘেিাস্থল 

েনরেশ নি কমরমেি। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/15/976004
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/15/976004


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

11 14 Nov 20 
 
Prothom Alo 

9 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

49 years Through 
Acid 

Ex-
Husband 

Rural িারীর েুয়খ অযাদেড মিাড়াে দরোয়ে 

োয়িে স্বােী (প্রথে আয়লা, ১৪ িয়েম্বর 

২০২০) 

রাজধ্ািীমত এক িারীর ওের অযানেি 

নিমেমের ঘেিায় তাাঁর োমব্ক স্বােী যো. 

আব্েুল আলী (৪৯) যক এক নেমির 

নরোমে নিময় ক্তজজ্ঞাোব্াে করার অিুেনত 

নেময়মেি আোলত।  োেলার কাগজেে 

এব্াং িুিমিাগী িারীর েনরব্ামরর 

েেেযমের েমঙ্গ কথা ব্মল জািা যগমে, ১০ 

ব্ের আমগ আব্েুল আলীর েমঙ্গ রনহো 

যব্গমের নব্ময় হয়। তমব্ তাাঁমের েমধ্য 

ব্নিব্িা িা হওয়ায় গত ১ আগস্ট রনহো 

যব্গে আব্েুল আলীমক তালাক যেি। এমত 

নেপ্ত হময় ওম ি আব্েুল আলী। ৯ 

িমিম্বর যিামর রনহো নেরেুমরর 

হােোতামলর কাজ যশমে য রার েমথ 

 খি ব্ানের কাোকানে যেৌৌঁোি, তখি 

আব্েুল আলী রনহো যব্গমের নেম  ও 

েুমখ অযানেি েুমে যেমর োনলময়  াি। 

অযানেমি তাাঁর শরীমরর ১৬ শতাাংশ েুমে 

 ায়। 

েুনলমশর আোনে আলী অযানেি যকাথা 

যথমক োংগ্রহ কমরমেি, তা জািার জিয 

তাাঁমক নরোমে যিওয়া জরুনর ব্মল 

আোলতমক জানিময়মে েুনলশ। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

12 14 Nov 20 
 
Prothom Alo 

14 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years 50 years Murdered Husband Rural স্বােীর মফাি মেয়ে িাইয়র যাওো 

িারীর লাশ দেলল মখয়ত (প্রথে আয়লা 

১৪ িয়েম্বর ২০২০) 

শনিব্ার েকাল কুনেল্লার যহােিা 

উেমজলার নিলখী ইউনিয়মির চম্পকিগর 

গ্রামের  েনল জনে যথমক িানেো আিার 

(৩০) িামের এক গৃহব্ধ্ূর লাশ উোর 

কমরমে েুনলশ। গৃহব্ধ্ূর ব্াব্ার েনরব্ামরর 

অনিম াগ, িানেোমক েুম াম ামি যিমক 

নিময় শ্বােমরামধ্ হতযার ের েুই েন্তািমক 

নিময় োনলময় যগমেি তাাঁর স্বােী জানকর 

যহামেি (৫০)। 

েুনলশ ও এলাকাব্ােী েূমে জািা যগমে, ১৫ 

ব্ের আমগ চম্পকিগর গ্রামের ওয়াহাব্ 

আলীর যেময় িানেো আিামরর েমঙ্গ 

োথািাঙ্গা ইউনিয়মির েয় ুল্লাকাক্তি 

গ্রামের জানকর যহামেমির নব্ময় হয়। 

তাাঁমের োংোমর েুই েন্তাি রময়মে। 

শুক্রব্ার েকামল স্বােী জানকর যহামেি 

োকার জিয স্ত্রী িানেোমক যব্ধ্েক োরধ্র 

কমরি। একে নাময় িানেো স্বােীর ব্ানে 

যথমক োনলময় েুেুমর ব্াব্ার ব্ানে 

চম্পকিগমর চমল  াি। ব্াব্ার ব্ানের 

যলাকজি তাাঁমক যহােিা উেমজলা স্বাস্থয 

কেমেমে নিময় নচনকত্ো নেময় ব্ানে নিময় 

আমেি। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87


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 

13 14 Nov 20 
 Prothom 
Alo 

13 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Suicide Husband Rural মট্রয়ির দিয়ে ঝাাঁে দিয়ে িারীর 

আত্মহতযা, মিয়ল–মেয়ে আহত(প্রথে 

আয়লা ১৪ িয়েম্বর ২০২০) 

জাোলেুমরর েনরোব্ােীমত স্বােীর ওের 

অনিোি কমর যট্রমির নিমচ ঝাাঁে নেময় 

িয়িতারা যব্গে (৩০) িামের এক িারী 

আত্মহতযা কমরমেি।  নিহত িয়িতারার 

োনরব্ানরক েূমে জািা যগমে, েয় ব্ের 

আমগ িয়িতারা যব্গমের েমঙ্গ োমশর 

যেইয়া গ্রামের নলেি নেয়ার নব্ময় হয়। 

নব্ময়র ের যথমকই স্বােী-স্ত্রীর েমধ্য ঝগো 

যলমগ থাকত। গতকাল েন্ধ্যায় েুজমির 

ঝগো হয়। েমর নলেমির কামে 

িরণমোেণ চাি স্ত্রী িয়িতারা। নকন্তু নলেি 

তা নেমত অস্বীকার করমল নতনি তাাঁর যেময় 

নলজা (৪) ও যেমল ইয়ানেিমক (২) নিময় 

ব্ানের োমশ যরললাইমি অমেো করমত 

থামক। রামত েয়েিনোংহগােী ধ্মলশ্বরী 

যট্রিটে এমল িয়িতারা েুই নশশুেন্তািমক 

ধ্াক্কা নেময় যট্রমির নিমচ ঝাাঁে নেময় 

আত্মহতযা কমরি।  

নিহত িয়িতারার ব্ে িাই আলোে যশখ 

জািাি, তাাঁর যব্াি িয়িতারা স্বােীর ওের 

অনিোি কমর যট্রমির নিমচ ঝাাঁে নেময় 

আত্মহতযা কমরমেি। 

এ ঘেিায় থািায় অেেৃতুয োেলা হময়মে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

14 11 Nov 20 
 
Samakal 

11 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years 34 years Murdered Husband Rural তালািদ্ধ ঘয়র দেলল গৃহিধূর েরয়িহ 

(েেোল, ১১ িয়েম্বর ২০২০) 

ব্গুোর আেেেীনঘমত  ানহো যব্গে (২৮) 

িামের এক গৃহব্ধ্ূর েরমেহ উোর করা 

হময়মে।  এ ঘেিায় েৃমতর িাই  ারুক 

যহামেি ব্ােী হময় ওই গৃহব্ধ্ূর স্বােী 

োই ুল ইেলাে (৩৪) যক আোনে কমর 

আেেেীনঘ থািায় একটে হতযা োেলা 

োময়র কমরি। েুনলশ জািাি, েুই ব্ের 

আমগ  ানহো যব্গমের োমথ োই ুল 

ইেলামের নব্ম  হয়। তারা ইয়ািন 

কমলািীমত  থাকমতা। নব্ময়র ের যথমকই 

োই ুল তার স্ত্রী  াইো যব্গেমক শারীনরক 

ও োিনেকিামব্ নি নাতি করমতি। 

স্থািীয়মের ধ্ারণা, যোেব্ার রামতর যকািও 

এক েেয়  ানহোমক হতযা কমর ঘমর তালা 

লানগময় তার স্বােী োনলময়  াি। ব্ুধ্ব্ার 

েকামল ওই ঘর যথমক েুগ নন্ধ্ যব্র হওয়ায় 

প্রনতমব্শীরা েুনলমশ খব্র যেয়। েমর েুনলশ 

এমে ওই েম্পনতর যশাওয়ার ঘর যথমক 

 ানহোর েরমেহ উোর কমর। 

োন্তাহার  াাঁনের ইিচাজন আনিেুর রহোি 

জািাি, ওই গৃহব্ধ্ূমক শ্বােমরামধ্ হতযা করা 

হময়মে ব্মল প্রাথনেকিামব্ ধ্ারণা করা 

হমে। তমব্ েয়িাতেমন্তর নরমোেন োওয়া 

যগমল  ানহোর েৃতুযর েট ক কারণ জািা 

 ামব্। 

https://samakal.com/whole-country/article/201143013/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

15 11 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

10 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years Not 
available 

Murdered Husband Rural োন্তাহায়র দেলল গৃহিধূর লাশ, স্বােী 

েলাতে(োয়লর েণ্ঠ, ১১ িয়েম্বর 

২০২০) 

ব্গুোর আেেেীনঘর োন্তাহামর স্ত্রী  াইো 

যব্গে (২৮)যক শ্বাে যরাধ্ কমর হতযার 

অনিম াগ উম মে স্বােীর নব্রুমে। েুনলশ 

জািায়, গত েুই ব্ের আমগ  াইোর েমঙ্গ 

োই ুল ইেলামের নব্ময় হয়।  াইো 

োই ুমলর নদ্বতীয় স্ত্রী ও  াইোরও নদ্বতীয় 

স্বােী োই ুল। নব্ময়র ব্ের য মত িা য মত 

তামের েমিাোনলমিযর কারমণ নব্ব্াহ 

নব্মেে হয়। োই ুল তামক যেিমোহর ও 

ধ্ামরর োওিা োকা ব্ুমঝ যেয়। গত নতি 

োে আমগ তামের েমধ্য য র েম্পকন 

স্থােি হমল আব্ামরা  াইোমক নব্ময় কমর। 

োই ুল ওই োকা যিওয়ার জিয  াইোমক 

চাে যেয়। তারের যথমক েুজমির েমধ্য 

নব্ব্াে শুরু হয়। ধ্ারণা করা হমে, তার 

স্বােী গলায় কােে যোঁনচময় শ্বােমরামধ্ 

হতযার ের কম্বল নেময় যেমক যরমখ ঘমরর 

েরজায় তালা নেময় োনলময়  ায়। ব্ুধ্ব্ার 

েকামল প্রনতমব্শী যরব্া খাতুি ওই ঘমর 

েুগ নন্ধ্ যেময় নিহমতর ব্ে যব্াি যরাক্তজিা 

যব্গেমক নব্েয়টে জািায়। তারা তালা 

যিমে  াইোর লাশ যেখমত যেময় 

েুনলশমক খব্র যেয়। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974630
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974630


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
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Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

16 10 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

9 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 32 years Not 
available 

Murdered Husband Rural রায়ত খািার মখয়লি এেেয়ে, েোয়ল 

দেলল লাশ গৃহিধূর(োয়লর েণ্ঠ, ১০ 

িয়েম্বর ২০২০) 

িরনোংেীর রায়েুরায় গলায়  াাঁে নেময় 

েনিরা যব্গে (৩২) িামে এক গৃহব্ধ্ূ 

আত্মহতযা কমরমেি। যোেব্ার রামত 

উেমজলার চরআোনলয়া ইউনিয়মির 

ব্েতলী খাোর এলাকায় এ ঘেিা ঘমে। 

নিহত গৃহব্ধ্ূ ওই এলাকার োলময়নশয়া 

প্রব্ােী দ্বীি ইেলামের স্ত্রী। 

োনরব্ানরক েূে জািায়, নতি েন্তামির 

জিিী ওই গৃহব্ধ্ ূরামত খাব্ার যখময় ঘুনেময় 

েমেি। যিাররামত যশাব্ার ঘমর তার ঝুলন্ত 

লাশ যেখমত োি ব্ে যেময় েুলতািা। েমর 

োমশর ঘমর থাকা োো-োনেমক খব্র যেি। 

তারা েুনলশমক খব্র নেমল েকামল এমে 

লাশ উোর কমর েয়িা তেমন্তর জিয 

িরনোংেী েের হাোোতাল েমগ ন ো ায়। 

তমব্ ওই গৃহব্ধ্ূর শ্বশুর ও শাশুনে েুেব্ধ্ূর 

আত্মহতযার প্রকৃত কারণ জািামত 

োমরিনি। 

আনেরগে েুনলশ কযামম্পর ইিচাজন 

উেেনরেশ নক নরয়াজ উক্তিি ব্মলি, নিহত 

গৃহব্ধ্ূর লামশর েুরতহাল যশমে েয়িা 

তেমন্তর জিয েমগ ন যপ্ররণ করা হময়মে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974408
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974408
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Allegation 
by 
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17 10 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 

10 Nov 20 Police 
Case 

Male Landlord 30 years   Husband Rural সেেিেুয়র স্বােীর দিয়শর্ অে মেয়ট 

দিয়লি স্ত্রী(োয়লর েণ্ঠ, ১০ িয়েম্বর 

২০২০) 

িীল াোরীর সেয়েেুমর োনরব্ানরক 

কলমহর যজর ধ্মর এক স্ত্রী তাাঁর স্বােী 

িানেে নেয়া (৩০)  েুরুোঙ্গ (নলঙ্গ) যেি 

নেময় যকমে নেময়মে।  োেলার আরক্তজমত 

ব্লা হয়, নতি ব্ের আমগ িানেে নেয়া (৩০)  

রুো খাতুমির (২৪) েমঙ্গ নব্ময় হয়। স্বােী 

িানেমের েমঙ্গ তাাঁর স্ত্রী রুো খাতুমির 

োনরব্ানরক নব্েয় নিময় কলহ শুরু হয়। 

ঘেিার নেি গত েঙ্গলব্ার (১০ িমিম্বর) 

স্বােী-স্ত্রী রামতর খাওয়া যশমে আব্ােমির 

একই ঘমর ঘুনেময় েমেি। আর ওই নেি 

যিামর স্ত্রী রুো খাতুি োনরব্ানরক কলমহর 

যজর ধ্মর তাাঁর ঘুেন্ত স্বােীর েুরুোঙ্গ 

ধ্ারামলা যেি নেময় যকমে যেি। এ ঘেিার 

ের োরাত্মক আহত অব্স্থায় িানেেমক 

দ্রুত ১০০ শ যা হােোতামল যিওয়া হয়। 

যেখামি কতনব্যরত নচনকৎেক তামক রাংেুর 

যেনিকযাল কমলজ হােোতামল যর ািন 

কমরি। ব্তনোমি নতনি রাংেুর যেনিকযাল 

কমলজ হােোতামল নচনকৎোধ্ীি। তাাঁর 

অব্স্থা আশঙ্কাজিক। 

সেয়েেুর থািা েুনলশ িানেমের স্ত্রী রুো 

খাতুিমক যগ্রপ্তার কমর। আজ তামক 

িীল াোরী আোলমত যোে নে করা হয়। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974338
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974338
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by 
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18 10 Nov 20 
 

Kaler 
Kantho 

9 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 55 years Raped Husband Rural িাদড়য়ত মিয়ল িা থাোর েুয়যায়গ 

েুত্রিধূয়ে ধর্ ষণ েরয়লি শ্বশুর (োয়লর 

েণ্ঠ, ১০ িয়েম্বর ২০২০) 

এক েন্তামির জিিী েুেব্ধ্ূমক (২০) 

ধ্ে নমণর অনিম ামগ শ্বশুমরর নব্রুমে 

গতকাল যোেব্ার তারাকািা থািায় োেলা 

হময়মে। ব্ৃহস্পনতব্ার রামত তারাকািা 

উেমজলার নে ােুতা গ্রামে এ ঘেিা ঘমে। 

জািা যগমে, নে ােুতা গ্রামের ওই গৃহব্ধ্ূর 

স্বােী স্থািীয় ে’নেমলর শ্রনেক এব্াং নতনি 

ব্াক প্রনতব্ন্ধ্ী। োরানেি ও গিীর রাত 

ে নন্ত কামজ ব্যি থাকার েুম ামগ তার 

নেতা এব্াং গৃহব্ধ্ূর শ্বশুর রহুল আনেি 

(৫৫) গত ব্ৃহস্পনতব্ার রামত ঘমর েুমক 

ধ্ে নণ কমরি। গতকাল যোেব্ার রামত 

ধ্নে নতা গৃহব্ধ্ ূব্ােী হময় শ্বশুর রুহুল 

আনেমির নব্রুমে ধ্ে নমণর অনিম ামগ 

োেলা োময়র কমরি। 

তারাকািা থািার অন োর ইিচাজন (ওনে) 

আব্ুল খাময়র জািাি, ধ্নে নতার নলনখত 

অনিম াগ যেময়নে। আোনে যগ্রপ্তামরর 

যচষ্টা চলমে।   

 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974293
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974293


ARTICLE 

Dowry culture still thrives in Bangladesh (Financial Express, 22 Nov 2020) 

Has there been any change in the traditional practice of receiving and giving dowries in Bangladesh 

society? Now really! The devil of dowry still prevails here. Amid concern over violence against women 

across the country, now a housewife of Rangunia upazila in Chattogram faced barbaric tortures allegedly 

by her husband for dowry, reports UNB. Yasmin Akhter, 30, wife of Mohammad Salimullah Ruffel of 

Sandwippara in the upazila, suffered severe burn injuries as Salimullah allegedly set fire to her for dowry 

on Friday. Mahbub Milky, officer-in-charge of Rangunia Police Station, said Salimullah, 35, son of 

Shafiqul Islam married Yasmin, daughter of Harunur Rashid of Rangunia upazila, eight years back and 

he started torturing her since their marriage for dowry. 

On Thursday, the couple, blessed with a five-year-old boy, had a fight over dowry and on Friday 

Salimullah poured petrol over Yasmin’s body and set her on fire, leaving her critically injured.  On 

information, police went to the spot, rescued the victim and took her to Chattogram Medical College and 

Hospital as she suffered 40 percent burn injuries. Salimullah even did not let her go outside when she 

desperately tried to save herself. 

Assistant Superintendent of [Chattogram] Police (ASP) Anwar Hossain uploaded a post over the horrific incident on social networking site Facebook that went viral. 

Salimullah also rubbed off the charred skins of the victim, said the ASP in his Facebook post. He even made a phone call to the victim’s parents to so that they could hear 

Yasmin’s groaning. However, local people caught Salimullah on Friday while trying to flee the village and handed him over to police.   

Prevalence of Dowry Menace  

Dowry is one of the most common forms of gender-based discrimination in Bangladesh. Every year thousands of women face serious social, psychological and physical 

tortures due to dowry-related disputes. According Odhikar, a human rights body, 5,699 women faced dowry-related violence from 2001 to 2017 and the rate of homicides 

and suicides due to dowry was also high during the period. Odhikar stated that at least 256 women faced dowry-related violence while 129 women were killed or took 

their own lives in 2017. 

Impacts of Dowry  

The impacts of dowry practice are very harsh and alarming, as it causes physical, mental and social agonies. Issuing threats by the husband to divorce the wife and sending 

her back to her father’s family are a very common practice in Bangladesh if the demand is not fulfilled. Verbal abuses are another form of oppression. Sometimes all this 

ends up in killings and brutal tortures. 

Dowry Law in Bangladesh 

Effective since 1980, this Dowry Prohibition Act made it illegal to exchange any form of property or valuable assets in the name of dowry. The law was amended in 2017. 

The amended Dowry Prohibition Act 2017 stipulates penalties of five years in jail and Tk 50,000 in fine for demanding, receiving and giving dowry. In the old law, the 

punishment for demanding, giving or receiving dowry was minimum one-year prison term and maximum five years in jail or up to Tk 5,000 fines or both, reports UNB. 

https://www.thefinancialexpress.com.bd/national/dowry-culture-still-thrives-in-bangladesh-1605955915
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1 21 Nov 20 
 
Ittefaq 
 
 

16 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Choild 10 
years 

40 years Raped Neighbor Rural িাদড়য়ত এো মেয়ে েহেেীর দশশু 

েিযায়ে ধর্ ষণ (ইয়েফাে, ২১ িয়েম্বর 

২০২০) 

লক্ষ্মীেুমরর রায়েুমর েহকেী েুইোমরর 

নশশু কিযামক (১০) ব্ােীমত একা যেময় 

ধ্ে নণ করমলা আমরক েুইোর ব্াব্ুল নেয়া 

(৪০)। প্রতযেেশী ও োেলার এজাহামর 

জািা ায়, ঘেিার নেি ও েেময় 

নশশুটেমক তার নেতা-োতা িীজ 

ব্েতঘমর যরমখ লক্ষ্মীেুর শহমর অব্স্থাি 

করনেমলি। এেুম ামগ নশশুটেমক একা 

যেময় যজােেুব্ নক ধ্ে নণ কমর-ব্াব্ুল 

নেয়া। এেেয় নশশুটের নচৎকামর ওই 

ব্ােীর এক িারী এনগময় যগমল ব্াব্ুল 

োনলময়  ায়। েমর নেতা-োতা এমে 

নশশুটেমক রায়েুর েরকানর হােোতামল 

িনতন কমরি। রায়েুর থািার ওনে আব্েুল 

জনলল ব্মলি, েুইোর ব্াব্ুল নেয়ামক 

Issue no. 18 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200656/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%B8%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/200656/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%B8%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%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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আোনে কমর ধ্ে নমণর োেলা কমরমেি 

নশশুর নেতা।  

2 21 Nov 20 
 
Prothom Alo 

20 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Child 1 Day Not 
available 

Murder
ed 

Mother Urba
n 

িিজাতেয়ে মফয়ল দিয়ে হতযার ের ো 

িলয়লি, ‘েুল েয়রদি’(প্রথে আয়লা, ২১ 

িয়েম্বর ২০২০) 

জমের েরই নশশুটেমক খালোমে য মল 

যেি ো। এক েথচারী কুনেময় যেময় 

িব্জাতকটেমক থািায় নিময়  াি। েুনলশ 

হােোতামল িনতন কমরও নশশুটেমক 

ব্া াঁচামত োমরনি। নশশুটের ব্াব্া লাল নেয়া 

ব্মলি, িব্জাতক জমের েেয় নতনি 

কামজ ব্াইমর নেমলি। ব্ানে এমে জািমত 

োমরি, তাাঁর স্ত্রী নশশুটেমক য মল 

নেময়মেি। কী কারমণ য মল নেমলি, 

নতনি ব্ুঝমত োরমেি িা। থািা-েুনলশ 

জািায়, শুক্রব্ার েুেুমর  রাজীকািা 

এলাকায় খামলর োমে কান্নার শব্দ শুমি 

েজীব্ িামের একজি েথচারী এনগময় 

 াি। যেখামি নতনি কােমে যোোমিা 

অব্স্থায় একটে যেময়নশশু যেখমত োি। 

নশশুটেমক উোর কমর ব্ির থািায় নিময় 

 াি েজীব্। েুনলশ নশশুটের ো ও 

ব্াব্ামক খুাঁমজ যব্র কমর। অেুস্থ হময় 

েেমল নশশুটেমক োকা যেনিমকল 

কমলজ হােোতামল ো ামিা হয়। 

যেখামি তার েৃতুয হয়।  েুনলমশর 

ক্তজজ্ঞাোব্ামে নরিা যব্গে জানিময়মেি, 

জমের নকেুেণ েরই নতনি নশশুটেমক 

য মল যেি। কী কারমণ য মল নেমলি, 

এর জব্ামব্ নরিা ব্মলি, ‘িুল কমরনে।’ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%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%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%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%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF
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কিযােন্তাি ব্া অিামব্র কারমণ য মল 

নেময়মেি নক িা, এর জব্ামব্ও নরিা 

একই কথা ব্মলি, ‘িুল কমরনে।’ 

আোলত েুনলমশর েনরেশ নক 

আোেুজ্জাোি প্রথে আমলামক ব্মলি, 

জব্ািব্ক্তি যেওয়ার ের নরিা যব্গেমক 

কারাগামর ো ামিা হময়মে। 

3 20 Nov 20 
 
Bangladesh 
Protidin 

9 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 15 
years 

30 years Raped Cousin Rural োোয়তা মিািয়ে ধর্ ষয়ণর অদেয়যাগ 

দিজজদি েিয়েযর দিরুয়দ্ধ!( িাাংলায়িশ 

প্রদতদিি, ২০ িয়েম্বর ২০২০) 

িীল াোরীর সেয়েেুমর চাচামতা 

যব্ািমক  (১৫) ধ্ে নমণর অনিম াগ উম মে 

নব্ক্তজনব্ েেেয আিারুজ্জাোমির (৩০) 

নব্রুমে।  জািা  ায়, ৯ িমিম্বর আেি 

চাচামতা যব্ািমক (১৫) নিময় নব্ক্তজনব্ 

েেেয আিারুজ্জাোি তার যব্ামির েেয 

হওয়া েন্তািমক যেখমত শহমর আমেি। 

ওইনেি রামত ব্ালাোো গ্রামে  ব্ানে 

য রার েমথ আিারুজ্জাোি তার 

চাচামতা যব্ািমক যজার কমর ধ্মর নিময় 

আনে ন নব্জ্ঞাি ও প্র ুক্তি নব্শ্বনব্েযালময়র 

কামে ধ্ািমেমত নিময় ধ্ে নণ কমরি। এমত 

ওই সু্কলোেী অেুস্থ হময় েেমল তামক 

প্রথমে িীল াোরী আধ্ুনিক হােোতাল 

েমর রাংেুর যেনিকযাল কমলজ 

হােোতামল ো ামিা হয়। ব্তনোমি ওই 

সু্কলোেী যেখামি নচনকৎোধ্ীি। 

লেণেুর সু্কল অযাে কমলমজর অধ্যে 

যরজাউল কনরে জািাি, ৯ে যশ্রনণমত 

https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/20/589239
https://www.bd-pratidin.com/country/2020/11/20/589239
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েেুয়া যেময়টে অতযন্ত যেধ্াব্ী। যে েঞ্চে 

ও অষ্টে যশ্রনণমত ব্ৃনত্ত যেময়নেল। 

সেয়েেুর োমকনমলর অনতনরি েুনলশ 

েুোর অমশাক কুোর োল জািাি, 

নব্েয়টে গুরুে েহকামর খনতময় যেখা 

হমে। তেন্ত যশে িা হওয়া ে নন্ত নকেু 

ব্লা  ামে িা। এ ঘেিায় ক্তজজ্ঞোব্ামের 

জিয োংগ্রাে ও োরুল িামে ২ জিমক 

আেক কমর থািায় আিা হময়মে। 

4 21 Nov 20 
 
Prothom Alo 

20 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Student 14 
years 

50 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural দেয়শারীয়ে ধর্ ষণয়েষ্টার েেে এে িযজি 

আটে (প্রথে আয়লা, ২১ িয়েম্বর 

২০২০) 

িামোমরর ব্োইগ্রাে উেমজলায় 

নকমশারীমক (১৪) ধ্ে নণমচষ্টার েেয় এক 

ব্যক্তি িাে যোজামেল হক (৫০) যক 

হামতিামত আেক করা হময়মে।  স্থািীয় 

ব্ানেিা ও েুনলশ েূে জািায়, শুক্রব্ার 

নব্মকমল ওই নকমশারীর ো–ব্াব্া োম  

রেুি যরােমণর কামজ  াি। আর 

নকমশারী ব্ানেমত রান্না করনেল। 

েূব্ নেনরনচত যোজামেল হক ব্ানেমত 

েুমক নকমশারীমক ধ্ে নমণর যচষ্টা কমরি। এ 

েেয় নকমশারীর নচৎকামর আশোমশর 

যলাকজি এমে যোজামেলমক আেক 

কমরি। েমর তা াঁমক েুনলমশ যোেেন করা 

হয়। রামত ওই নকমশারীর ব্াব্া ব্ােী হময় 

থািায় ধ্ে নণমচষ্টার অনিম ামগ োেলা 

কমরি। েুনলশ শনিব্ার েুেুমর ওই 

োেলায় অনি ুি যোজামেলমক যগ্রপ্তার 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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Nature 
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যেনখময় িামোমরর আেনল আোলমত 

হাক্তজর কমরি। আোলত তা াঁর জানেি 

িােঞ্জরু কমর যজলা কারাগামর 

ো ামিার নিমেনশ যেি। 

5 19 Nov 20 
 
Prothom Alo 

15 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Child 17 
Days 

Not 
available 

Murder
ed 

Neighbor Rural িায়গরহায়ট িিজাতে হতযাে িািা 

মেপ্তার (প্রথে আয়লা, ১৯ িয়েম্বর 

২০২০) 

ব্ামগরহামের যোমরলগে উেমজলায় 

রামত ঘুেন্ত ো-ব্াব্ার োশ যথমক নিমখা াঁজ 

হওয়া ১৭ নেমির িব্জাতক যোহািা 

আিার হতযার ঘেিায় তার ব্াব্ামক 

যগ্রপ্তার যেনখময়মে েুনলশ।  যরাব্ব্ার 

নেব্াগত রামত যোমরলগে উেমজলার 

েের ইউনিয়মির গাব্তলা গ্রামে ঘুেন্ত 

ো-ব্াব্ার োশ যথমক নিমখা াঁজ হয় ১৭ নেমির 

িব্জাতক যোহািা। ঘেিার ের েনরব্ার 

োনব্ কমর, যক ব্া কারা নশশুটেমক চুনর 

কমর নিময় যগমে। এ ঘেিায় যোেব্ার 

রামত যোহািার োো আলী যহামেি খাি 

ব্ােী হময় ওই ঘেিায় অজ্ঞাতমের 

নব্রুমে যোমরলগে থািায় িারী ও নশশু 

নি নাতি েেি আইমি একটে অেহরমণর 

োেলা কমরি। নিমখা াঁজ হওয়ার নতি নেি 

ের ব্ুধ্ব্ার েকামল েুজি খামির ব্ানের 

োমশর েুকুর যথমক যোহািার লাশ 

উোর করা হয়। 

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%93-%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%93-%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%93-%E0%A7%A7%E0%A7%AD-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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6 20 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

20 years Police 
Case 

Female Disability 
person 

14 
years 

45 years Raped Neighbor Rural ফাাঁো িাদড়য়ত প্রদতিন্ধী দেয়শারীয়ে 

প্রদতয়িশী িৃয়দ্ধর ধর্ ষণ! (োয়লর েণ্ঠ, 

২০ িয়েম্বর ২০২০) 

ব্গুোর নশব্গমে প্রনতমব্শী ব্ৃে চাচা 

োিার উক্তিি (৪৫) র নব্রুমে এক ব্াক 

প্রনতব্ন্ধ্ী নকমশারীমক (১৪) ধ্ে নমণর 

অনিম াগ োওয়া যগমে।  নশব্গে থািা 

েুনলশ জািায়, ১৪ ব্ের ব্য়েী ব্াক 

প্রনতব্ন্ধ্ী ওই নকমশারী শুক্রব্ার েকাল 

১১োয় োিার উক্তিমির ব্ানেমত ঘুরমত 

 ায়। নকমশারীর ব্াব্া ও োিার উক্তিি 

েুজমিই নেিেজরু হওয়ায় তামের েমধ্য 

োনরব্ানরক েম্পকন নেমলা। ওই েেয় 

ব্ানেমত যকউ িা থাকায় অনি ুি 

নকমশারীমক ধ্ে নণ কমর। নকমশারী ব্াক 

প্রনতব্ন্ধ্ী হওয়ার নচৎকার যচাঁ চামেনচও 

করমত োমরনি। েমর নকমশারীটে ব্ানেমত 

য ময় তার োমক ইশারা ইনঙ্গমতর োধ্যমে 

েব্ জািামল ঘেিাটে জািাজানি হয়। 

নশব্গে থািার ওনে এে এে 

ব্নেউজ্জাোি জািাি, নশশুটে তার 

ব্ানেমত য ময় ঘেিা জািামল তার ব্াব্া 

থািায় এমে আোমের কামে অনিম াগ 

োময়র কমর। ওই অনিম ামগর যপ্রনেমত 

নিোোো গ্রামে য ময় ঘেিার প্রাথনেক 

েতযতা নিক্তিত হওয়ায় অনি ুি 

আোনেমক যগ্রপ্তার কনর। নতনি আমরা 

জািাি, অনি ুমির নব্রুমে োেলা 

োময়মরর প্রক্তক্রয়া চলমে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/20/977789
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/20/977789
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7 20 Nov 20 
 
Prothom Alo 

8 Nov 20 Police 
Case 

Female Helper 15 
years 

20 years Raped 
& 
Murder
ed 

Neighbor Urba
n 

ধর্ ষয়ণর ের োততলা মথয়ে মফয়ল 

মিওো হে মেয়েটটয়ে(প্রথে আয়লা, 

২০ িয়েম্বর ২০২০) 

৮ িমিম্বর েকামল ঘুে যথমক উম ই 

োেব্াগামি োনি নেমত  ায় যেময়টে 

(১৫)। ব্াোর নিরােত্তারেী যোহিও (২০) 

তখি োমে ওম ি। একা যেময় 

যেময়টেমক োমে ধ্ে নণ কমরি। যেময়টের 

গলায় থাকা ওেিা যোঁনচময় তামক 

শ্বােমরামধ্ হতযা কমরি। এরের যেময়টের 

লাশ োততলার োে যথমক য মল যেি। 

েনেণখাি থািার উেেনরেশ নক 

(এেআই) যরক্তজয়া খাতুি প্রথে আমলামক 

ব্মলি, যেময়টে ধ্ে নমণর কথা েব্াইমক 

ব্মল যেমব্, এই িময় যোহি যেময়টের 

গলায় থাকা ওেিা নেময় যোঁনচময় তাাঁমক 

শ্বােরুে কমর হতযা কমরি।  যেময়টেমক 

ধ্ে নণ করা এব্াং োত তলার োে যথমক 

য মল যেওয়ার ঘেিা ধ্রা েমেমে োমশর 

একটে িব্মির যলাজ োনকনে কযামেরায় 

(নেনেটেনি)। 

এেআই যরক্তজয়া খাতুি জািাি,  ত দ্রুত 

েম্ভব্ এই হতযা োেলায় আোলমত 

আোনের নব্রুমে অনিম াগেে জো 

যেওয়া হমব্। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87
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8 19 Nov 20 
 
Prothom Alo 

12 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Child 7 years 65 years Raped Neighbor Rural দেজদ্ধরগয়ে িইু দশশুয়ে ধর্ ষয়ণর 

অদেয়যায়গ িৃদ্ধ মেপ্তার (প্রথে আয়লা, 

১৯ িয়েম্বর ২০২০) 

িারায়ণগমের নেক্তেরগমে োত ব্েমরর 

েুটে নশশুমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ কাোল 

যহামেি (৬৫) িামের একজিমক যগ্রপ্তার 

কমরমে েুনলশ।  নশশু েুটের েনরব্ামরর 

অনিম ামগ জািা  ায়, এক েপ্তাহ আমগ 

চকমলে খাওয়ামিার প্রমলািি যেনখময় 

অনি ুি কাোল যহামেি প্রথমে োত 

ব্ের ব্য়েী একটে নশশুকিযামক ধ্ে নণ 

কমরি। েমর ব্ােীর োত ব্ের ব্য়েী 

নশশুকিযামকও ধ্ে নণ কমরি নতনি। এ 

ঘেিা জািাজানি হমল েঙ্গলব্ার রামত 

ওই েুই নশশুর েনরব্ার নেক্তেরগে থািা-

েুনলশমক নব্েয়টে জািায়। 

নেক্তেরগে থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা 

(ওনে) কােরুল  ারুক জািাি, েুই 

নশশুমক ধ্ে নমণর ঘেিায় অনি ুি কাোল 

যহামেিমক যগ্রপ্তার করা হময়মে। এর 

েমধ্য এক নশশুর ব্াব্া ব্ােী হময় 

নেক্তেরগে থািায় োেলা কমরমেি। 

9 19 Nov 20 
 
Samakal 

18 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

50 years Raped Neighbor Rural রােগদতয়ত দেয়শারী ধর্ ষয়ণর োেলাে 

প্রদতয়িশী মেপ্তার (েেোল, ১৯ 

িয়েম্বর ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201143856/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%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://samakal.com/whole-country/article/201143856/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%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 
Newspa per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature 
of Crime 

Allegatio
n by 

Area News Headlines & Short Summary 

লক্ষ্মীেুমরর রােগনতমত এক নকমশারীমক 

ধ্ে নমণর অনিম ামগ োময়র হওয়া োেলায় 

আব্ুল কামশে (৫০) িামে এক ব্যক্তিমক 

যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।  োেলার 

অনিম ামগ ব্লা হয়, এক োে আমগ ওই 

নকমশারীমক ব্ানেমত একা যরমখ তার ো 

অেুস্থ িািীমক যেখমত িািার ব্ানেমত 

 াি। এ েুম ামগ ওই নেি েুেুর ২োর 

নেমক প্রনতমব্শী আব্ুল কামশে ঘমর েুমক 

ওই নকমশারীমক ধ্ে নণ কমর। েরব্তী 

েেময় যেময়টে অন্তঃেত্ত্বা হময় েেমল 

োমক ধ্ে নমণর ঘেিাটে খুমল ব্মল। এরের 

েনরব্ামরর েেেযরা গিনোমতর জিয 

যেময়টেমক স্থািীয় নচনকৎেমকর কামে 

নিময় যগমল ঘেিাটে জািাজানি হময়  ায়। 

রােগনত থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা (ওনে) 

যোহােে যোলাইোি ব্মলি, প্রাথনেক 

ক্তজজ্ঞাোব্ামে কামশে নকমশারীমক 

ধ্ে নমণর কথা স্বীকার কমরমেি। 

ব্ৃহস্পনতব্ার তামক আোলমত যোেেন 

করা হময়মে। যেখামি ১৬৪ ধ্ারায় তার 

স্বীকামরাক্তিেূলক জব্ািব্ক্তি যিওয়া 

হমব্। 

10 18 Nov 20 
 
Prothom Alo 

16 Nov 
20 

Police 
Case 

Male Student Not 
availab
le 

Not 
availale 

Physial 
Torture 

Teacher Rural োদ্রাোদশক্ষাথীয়ে রড দিয়ে োরধয়রর 

ঘটিাে দতি দশক্ষয়ের দিরুয়দ্ধ োেলা 

(প্রথে আয়লা, ১৮  িয়েম্বর ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%A1-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%A1-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspa per 

Date of 
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Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature 
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Allegatio
n by 
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িারায়ণগমের রূেগমে একটে আব্ানেক 

োদ্রাোর োেমক রি নেময় োরধ্মরর 

ঘেিায় ওই োদ্রাোর নতি নশেমকর 

নব্রুমে োেলা হময়মে। এজাহার ুি েুই 

আোনে হমলি যো. রামশে ও আব্েুর 

রনহে। তেন্ত কে নকতনা রূেগে থািার 

উেেনরেশ নক (এেআই) েকব্ুল যহামেি 

প্রথে আমলামক ব্মলি, ঘেিার ের 

যথমকই ওই োদ্রাোর েনরচালক ও 

নশেমকরা োদ্রাো ব্ন্ধ্ কমর োনলময় 

যগমেি। তাাঁমের যগ্রপ্তামরর যচষ্টা চলমে। 

োরধ্মরর ঘেিাটে ঘমেমে গত যোেব্ার। 

উেমজলার তারামব্া যেৌরেিার ‘হানেউল 

যকারআি ইন্টারিযাশিাল’ োদ্রাোর 

নি নাতমির নশকার নশোথীর নব্রুমে 

োকা চুনরর অনিম াগ আমিি অনি ুি 

নশেমকরা। অনি ুি নতি নশেক ওই 

নশোথীর হাত-ো ও েুখ যব্াঁমধ্ যব্ধ্েক 

োরধ্র কমরি। গতকাল েঙ্গলব্ার আহত 

অব্স্থায় ওই নশোথীমক রূেগে 

উেমজলা স্বাস্থয কেমেমে িনতন করা হয়। 

 
11 18 Nov 20 

 
Prothom Alo 

17 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Student 10 
years 

28 years 
& 
21 years 

Murder
ed 

Neighbor Urba
n 

োড়া দিয়ে োদলে-োড়ায়টর ঝগড়া, 

দশশুর লাশ উদ্ধার(প্রথে আয়লা, ১৮ 

িয়েম্বর ২০২০) 

গাজীেুমরর কানলয়াককর উেমজলায় 

গতকাল েঙ্গলব্ার নলেু েনি লানেয়া (১০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%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


Sl. Date of 
Newspa per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature 
of Crime 

Allegatio
n by 

Area News Headlines & Short Summary 

িামের এক সু্কলোেীর গলাকাো লাশ 

উোর করা হময়মে। এ ঘেিায় জনেত 

েমিমহ ব্ানের িাোমে েম্পনতমক েুনলশ 

আেক কমরমে।  

েুনলশ ও নিহত নশশুর েনরব্ার েূমে 

জািা যগমে, নতি োে আমগ ব্গুো েের 

উেমজলার  ুলব্ানে উত্তরোো এলাকার 

েুেি নেয়া (২৮) ও তাাঁর স্ত্রী নেনল যব্গে 

(২১) িাো নিময় োমহব্ আলীর ব্াোয় 

ব্েব্াে শুরু কমরি। কময়ক নেি আমগ 

োাঁচ হাজার োকা ব্াোিাো ব্ানক নিময় 

ওই েম্পনতর েমঙ্গ ব্ানের োনলমকর 

ব্াগ্ নব্তোও হয়। এমত নেপ্ত হময় েুেি 

ও তাাঁর স্ত্রী গতকাল ব্ানের োমশর 

েনরতযি ঘমর নিময় লানেয়ামক গলা 

যকমে হতযা কমর খামলর োনিমত য মল 

যেি। েনরব্ামরর যলাকজি লানেয়ার 

নিমখা াঁমজর নব্েয়টে কানলয়াককর থািায় 

জািাি। 

12 17 Nov 20 
 
Samakal 

28 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

48 years Raped Neighbor Urba
n 

রূেগয়ে দেয়শারীয়ে ধর্ ষয়ণর ঘটিাে 

োেলা (েেোল, ১৭ িয়েম্বর ২০২০) 

িারায়ণগমের রূেগমে ১২ ব্েমরর এক 

নকমশারীমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ োেলার 

োময়র করা হময়মে। অনি ুির িাে চন্দ্র 

নকমশার চন্দ্রা (৪৮)।  োেলার ব্ােী 

জািাি, গত ২৮ অমটাব্র েন্ধ্যায় চন্দ্র 

নকমশার চন্দ্রা তার ব্ানেমত েুমক 

https://samakal.com/whole-country/article/201143668/%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201143668/%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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যেময়টেমক  ুেনলময় রান্নাঘমর নিময়  াি। 

েমর যেখামি তামক যজারেূব্ নক ধ্ে নণ 

কমরি। এেেয় নকমশারীর নচৎকার শুমি 

আশোমশর যলাকজি এনগময় আেমল 

চন্দ্র নকমশার চন্দ্রা োনলময়  াি।  ব্ােীর 

অনিম াগ, এ ব্যোমর োেলা করমল ওই 

নকমশারী ও তার েনরব্ামরর েেেযমের 

প্রাণিামশর হুেনক যেয় চন্দ্র নকমশার চন্দ্রা 

ও তার েনরব্ার।রূেগে থািার িারপ্রাপ্ত 

কে নকতনা (ওনে) োহেুেুল হাোি ব্মলি, 

এ ঘেিায় োেলা হময়মে। অনি ুিমক 

যগ্রপ্তামরর যচষ্টা চলমে। 

13 16 Nov 20 
 
Samakal 

7 Nov 20 Police 
Case 

Male Student 13 
years 

32 years Raped Teacher Rural দশশু িলাৎোয়রর অদেয়যায়গ োদ্রাোর 

দশক্ষে মেপ্তার (েেোল, ১৬ িয়েম্বর 

২০২০) 

কুনেল্লার োউেকাক্তি উেমজলার 

যগৌরীেুর ইউনিয়মির আঙ্গাউো গ্রামের 

েুহতানেে, েুনহউে েুন্নাহ তাহন জলু 

যকারআি োদ্রাোর এক নশশুমক (১৩) 

ব্লাৎকামরর অনিম াগ োওয়া যগমে। এ 

ঘেিায় ওই োদ্রাোর আব্ানেক নশেক 

হাম জ যো.  য়জলু্লাহমক (৩২) যগ্রপ্তার 

কমরমে েুনলশ।  েুনলশ জািায়, নিকটেে 

নশশুটে ওই োদ্রাোর হাম ক্তজ নব্িামগর 

োে। োদ্রাোর আব্ানেক কমে অিয 

নশোথীমের েমঙ্গ থাকত। নশেক 

হাম জ যো.  য়জলু্লাহ প্রায়ই তামক 

https://samakal.com/whole-country/article/201143573/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201143573/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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য ৌি নিেীেি কমর আেনেল। গত ৭ 

িমিম্বর েুেুমর তামক োরধ্র ও 

িািািামব্ িয়িীনত যেনখময় ব্লাৎকার 

কমরি নশেক। েমর নশশুটে নব্েয়টে 

োমক জািামল নতনি যরাব্ব্ার নব্মকমল 

স্থািীয় আব্ু তামহর, আময়শা যব্গে এব্াং 

যগৌরীেুর তেন্ত যকমন্দ্রর ইিচাজন যো. 

োই ুল ইেলাে জািাি।  

 
14 16 Nov 20 

 
Kaler Kantho 

10 Apr 
20 

Police 
Case 

Female Teenager 16 
years 

30 years Raped Neighbor Rural মেয়র মফলার েে মিদখয়ে ধর্ ষণ, োত 

োয়ের অন্তঃেত্ত্বা দেয়শারী (োয়লর 

েণ্ঠ, ১৬ িয়েম্বর ২০২০) 

গলানচোয় েুখ যচমে ১৬ ব্েমরর এক 

নকমশারীমক ধ্ে নণ কমর কােরুল আকি 

(৩০)  িামের এক  ুব্ক।  োেলা েূমে 

জািা যগমে, যোমলা ব্েমরর নকমশারীর 

ব্াব্া োমক যেমে নিরুমিশ হওয়ায় ো 

অিযজিমক নব্ময় কমর চমল  াি। তাই 

যোেমব্লা যথমকই নকমশারীটে োো যো. 

েনহেুল আকমির ব্ানেমত থাকত। প্রথে 

ঘেিার নেি ১০ এনপ্রল ২০২০ তানরখ 

েুেুমর িাত যখময় নকমশারীর োো 

েনহেুল কলা নকিমত গ্রামের ব্াজামর 

চমল  াি। ব্ানেমত যকউ িা থাকার 

েুম ামগ অনি ুি কােরুল(৩০)  ঘমর 

েুমক ঘুেন্ত অব্স্থায় নকমশারীমক 

যজারেূব্ নক ধ্ে নমণর যচষ্টা কমর। এ েেয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/16/976349
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/16/976349
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নকমশারী নচৎকার নেমল েুখ যচমে খুমির 

িয় যেনখময় ধ্ে নণ কমর। েমর শানেময় 

 ায়, 'এ ধ্ে নমণর কথা কাউমক ব্লমল খুি 

কমর য লমব্।' েমর অনি ুি কােরুল 

েুম াগ যেময় িয় যেনখময় নব্নিন্ন েেয় 

ওই নকমশারীমক ব্ারব্ার ধ্ে নণ কমর। েুই 

োে আমগ নকমশারীর শারীনরক েনরব্তনি 

যেখা নেমল তার োনে নব্েয়টে ক্তজমজ্ঞে 

করমল তামক ধ্ে নমণর ঘেিা খুমল ব্মল। 

েমর েনরব্ামরর যলাকজি ঘেিাটে 

এলাকার গণযোিয ব্যক্তিমের জািামল 

তারা আইমির আশ্রয় যিওয়ার েরােশ ন 

যেি। এ নব্েয় নকমশারী ব্মল, 'আনে 

আোর েন্তামির ব্াব্ার েনরচয় ও ধ্ে নমণর 

নব্চার চাই। 

15 15 Nov 20 
 
Prothom Alo 

14 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Chuld 8 years 48 years Raped Neighbor Rural দশশু ধর্ ষয়ণর অদেয়যায়গ এেজিয়ে 

আটে েয়র েুদলয়শ মোেিষ (প্রথে 

আয়লা, ১৫ িয়েম্বর ২০২০) 

নেরাজগে েের উেমজলায় আে ব্েমরর 

এক নশশুমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ এক 

ব্যক্তিমক স্থািীয় যলাকজি আেক কমর 

েুনলমশ যোেেন কমরমে। যগ্রপ্তার হওয়া 

যো. কালাে (৪৮) যেশায় রাংনেনস্ত্র ।েুনলশ 

েূমে জািা  ায়, নশশুটেমক স্থািীয় 

জলাশময় শােলা  ুল তুলমত যেমখি 

কময়কজি। এ েেয় ওই স্থামি 

কালােমকও যেখা  ায়। নকেুেণ ের 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6
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কাউমক িা যেখমত যেময় তাাঁমের েমিহ 

হয়। হ াৎ োমশর একটে ধ্ািমখত যথমক 

নশশুটের নচৎকার শুমি তাাঁরা েুমে  াি। এ 

েেয় কালােমক আেক কমর এলাকাব্ােী 

োরধ্র কমরি। েমর েুনলমশ খব্র যেওয়া 

হমল েের থািার েুনলশ নগময় যো. 

কালােমক যগ্রপ্তার কমর থািায় নিময় 

 ায়।  

16 15 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

14 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Student 10 
years 

50 years Raped Neighbor Rural ১০ িিয়রর িাতদিয়ে আটয়ে মরয়খ ধর্ ষণ 

েরয়লি িািা (োয়লর েণ্ঠ, ১৫ 

িয়েম্বর ২০২০) 

গাজীেুমরর কালীগমে চেেটে খাওয়ার 

যলাি যেনখময় ১০ ব্েমরর এক নশশুমক 

ধ্ে নমণর অনিম াগ উম মে প্রনতমব্শী েুই 

স্ত্রী এব্াং ৫ েন্তামির জিক েক্তজব্র 

রহোি (৫০) নব্রুমে।  কালীগে থািার 

ওনে ব্মলি, স্থািীয় প্রাথনেক নব্েযালময়র 

তৃতীয় যশ্রনণর ওই োেী শনিব্ার নব্মকমল 

ব্ানের োমশর োো েক্তজব্ুর রহোমির 

যোকামি চেেটে যখমত  ায়। েক্তজব্র 

নশশুটেমক েীঘ নেেয় যোকামি ব্নেময় 

রামখি। েন্ধ্যা হমল যোকাি ব্ন্ধ্ কমর ১০ 

ব্েমরর িাতনিমক যজারেূব্ নক ধ্ে নণ 

কমরি এব্াং রামত নশশুটেমক নিময় 

যোকামিই রাক্তে  ােি কমরি। ব্ানের 

যলাকজি নশশুটেমক যখা াঁজাখুাঁক্তজ এব্াং 

েন্ধ্াি যচময় এলাকায় োনকাং কমর। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/15/976046
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/15/976046
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রনব্ব্ার েকামল েক্তজব্মরর চেেটের 

যোকামির োমশ যেময়টেমক যেখমত 

যেময় যলাকজি তামক ব্ানেমত নিময় 

 ায়। ব্ানে নগময় যেময়টে েনরব্ামরর কামে 

ঘেিা জািায়।ওনে আমরা জািাি, 

েক্তজব্র নশশুটেমক আেমক যরমখ ধ্ে নমণর 

কথা স্বীকার কমরমে।  

17 15 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

11 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Child 11 
years 

47 years Raped Neighbor Rural ধর্ ষয়ণর দশোর ৭ িিয়রর দশশু, োেলা 

েয়র িাদড় িাড়া েদরিার! (োয়লর েণ্ঠ, 

১৫ িয়েম্বর ২০২০) 

গত ১১ িমিম্বর চট্টগ্রামের 

যব্ায়ালখালীমত োত ব্েমরর এক নশশু 

ধ্ে নমণর নশকার হময়মে।  োেলা োময়মরর 

ের েুনলশ শুক্রব্ার রামত অনি ুি 

িুরুল আিার প্রকাশ ব্ালুমক (৪৭) 

আেক কমর ।   থািায় োময়রকৃত 

এজাহামর ব্ােী োনব্ কমরি, নশশুটের 

নেতা-োতা যেমশর ব্াইমর থাকায় তামের 

োত ব্েমরর নশশুকিযা িানির োমথ 

যেমশর ব্ানেমত ব্েব্াে কমর। গত ১১ 

িমিম্বর নব্মকমল নশশুমক ঘমর যরমখ 

নশশুর িানি ব্াইমর যগমল অনি ুি িুরুল 

আিার প্রকাশ ব্ালু (৪৭) ঘমর েুমক 

 ুাঁ েনলময় নশশুটেমক ধ্ে নণ কমর। েমর 

ব্াইর যথমক ন মর িানতর অোংলগ্ন অব্স্থা 

যেমখ িানির েমিহ হয়। ক্তজজ্ঞাোব্ামের 

এক ে নাময় িানত েব্ ঘেিা িানিমক খুমল 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/15/975995
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/15/975995
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ব্মল। এ ঘেিায় গত শুক্রব্ার নশশুর 

িানি ব্ােী হময় থািায় োেলা োময়র 

করমল েুনলশ েক্তিে খরণদ্বীে শনর  

োো এলাকায় অনি াি চানলময় িুরুল 

আিার প্রকাশ ব্ালুমক আেক কমর। 

18 14 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

12 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Student 9 years 40 years 
& 
25 years 

Physical 
Torture 

Neighbor Rural েতুথ ষ মেদণর িাত্রীয়ে হাত-ো মিাঁয়ধ 

দিয ষাতি, আটে ৩ (োয়লর েণ্ঠ, ১৪ 

িয়েম্বর ২০২০) 

ব্নরশামলর ব্ামকরগমে যোব্াইল চুনরর 

অনিম ামগ চতুথ ন যশ্রনণর এক োেীমক 

হাত-ো যব্াঁমধ্ নি নাতমির ঘেিায় 

নতিজিমক আেক কমরমে েুনলশ। 

আেকরা হমলি, োহাব্ুক্তিি োগর (৪০), 

যহলাল যচৌনকোর (২৫) এব্াং এক ১৪ 

ব্ের ব্য়েী নকমশার। গত ব্ৃহস্পনতব্ার 

নব্মকমল যোব্াইল চুনরর অেব্ামে তার 

উের নি নাতি চালায় কময়কজি 

প্রনতমব্শী।ওনে আমরা জািাি, ব্াথরুমে 

আেমক যরমখ হাত-ো যব্াঁমধ্ এব্াং গােো 

নেময় েুখ যোঁনচময় েুমখর উের োনি োলা 

হয়। গুরুতর অেুস্থ অব্স্থায় তামক 

উোর কমর প্রথমে উেমজলা স্বাস্থয 

কমেেমে িনতন করা হয়। েমর উন্নত 

নচনকৎোর জিয শুক্রব্ার েন্ধ্যায় ব্নরশাল 

যেনিকযাল কমলজ হাোোতামল িনতন 

করা হয়।এ ঘেিায় নশশুর ব্াব্া ব্নশর 

হাওলাোর ব্ােী হময় শুক্রব্ার রামত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/14/975738
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/14/975738
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োাঁচজমির নব্রুমে ব্ামকরগে থািায় 

োেলা কমরমেি।  

19 14 Nov 20 
 
Prothom Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student 12 
years 

21 years Raped Neighbor Rural দিয়ের েথা িয়ল ধর্ ষয়ণর অদেয়যাগ, 

েঞ্চে মেদণর িাত্রী অন্তঃেত্ত্বা(প্রথে 

আয়লা, ১৪ িয়েম্বর ২০২০) 

চুয়ািাঙ্গা েের উেমজলার একটে গ্রামে 

নব্ময়র আশ্বাে নেময় েঞ্চে যশ্রনণর এক 

োেীমক একানধ্কব্ার ধ্ে নমণর অনিম াগ 

োওয়া যগমে। ওই োেী এখি োাঁচ 

োমের অন্তঃেত্ত্বা। এ ঘেিায় েনরব্ামরর 

েে যথমক োেলা হমল অনি ুি আব্ু 

োঈে (২১) িামের এক কমলজোেমক 

যগ্রপ্তার কমর কারাগামর োট ময়মে 

েুনলশ।  েুনলশ েূমে জািা যগমে, 

অন্তঃেত্ত্বা সু্কলোেীর ো ঘেিার ব্ণ নিা 

নেময় গত ব্ৃহস্পনতব্ার েশ নিা থািায় 

একটে োেলা কমরি।  আোলমতর কামে 

২২ ধ্ারায় জব্ািব্ক্তি প্রোি কমরমে 

িুিমিাগী। আোলমতর নব্চারক 

অনিম াগ যশািার ের অনি ুি 

কমলজোেমক চুয়ািাঙ্গা যজলা 

কারাগামর ো ামিার আমেশ যেি।  

েশ নিা থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা (ওনে) 

প্রথে আমলামক জািাি, অন্তঃেত্ত্বা 

সু্কলোেী ব্তনোমি তার োময়র ক্তজোয় 

আমে। েন্তাি প্রেমব্র ের তার নিএিএ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%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%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE
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েরীো করা হমব্। প্রকৃত যোেীর শাক্তি 

নিক্তিত করমত  া  া করার করা হমব্। 

20 14 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

12 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Disability 
person 

11 
years 

25 years Raped Neighbor Urba
n 

েুয়খ গােিা মোঁদেয়ে প্রদতিন্ধী দশশুয়ে 

ধর্ ষণ! (োয়লর েণ্ঠ, ১৪ িয়েম্বর 

২০২০) 

োকার যকরািীগমে ১১ ব্েমরর এক 

প্রনতব্ন্ধ্ী নশশুমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ 

যো. নেরাজ (২৫) িামের একজিমক 

যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।  নশশুটের ো 

জািাি, তার যেময় (১১) একজি োিনেক 

প্রনতব্ন্ধ্ী। ব্ৃহস্পনতব্ার রামত নেরাজ 

নশশুটের হামত ১০ োকা নেময় নকেু নকমি 

নেমব্ ব্মল তার রুমে নিময়  ায়। েমর 

েুমখ গােো যোঁনচময় ধ্ে নণ কমর। 

েরব্তীমত নশশুটে ঘমর এমে তার োমক 

ঘেিা খুমল ব্মল।  নশশুটের ো ব্মলি, 

ঘেিা শুমি আনে এলাকার েুরক্তব্বমের 

োমথ কথা ব্মলনে। তারা আোমক 

আইমির আশ্রয় নিমত ব্মলমেি। এ 

ঘেিায় যকরািীগে েমিল থািায় োেলা 

কমরনে। যকরািীগে েমিল থািার 

িারপ্রাপ্ত কে নকতনা (ওনে) জািাি, 

প্রনতব্ন্ধ্ী নশশুটের ো োেলা োময়র 

কমরমেি। অনি াি চানলময় শুক্রব্ার 

গিীর রামত অনি ুিমক যগ্রপ্তার করা 

হময়মে।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/14/975663
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/14/975663
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21 14 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

12 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Student 14 
years 

20 years 
& 
22 years 

Raped Neighbor Rural 'অযাোইিয়েন্ট’ জো দিয়ত দগয়ে 

ধর্ ষয়ণর দশোর সু্কলিাত্রী(োয়লর েণ্ঠ, 

১৪ িয়েম্বর ২০২০) 

হনব্গমের চুিারুঘামে সু্কমল 

'অযাোইিমেন্ট' জো নেমত নগময় যপ্রনেক 

দ্বারা ধ্ে নমণর নশকার হময়মেি েপ্তে 

যশ্রনণর োেী।  োেলার আোনেরা দ্বােশ 

যশ্রনণর োে ক্তজোি েরকার (২২) ও তার 

ব্নু্ধ্  রাক্তব্ব (২০)।  সু্কলোেীর ব্াব্া 

অনিম াগ কমরি, তার যেময়র োমথ 

যপ্রমের েম্পকন নেল ক্তজোি েরকামরর। 

ব্ৃহস্পনতব্ার যব্লা যেেোয় ওই োেী 

সু্কমল 'অযাোইিমেন্ট' জো নেময় ব্ানে 

ন রনেল। এ েেয় ক্তজোি ঘুরমত  াওয়ার 

কথা ব্মল কমলজোংলগ্ন একটে েনরতযি 

ব্ানেমত নিময় যজারেূব্ নক ধ্ে নণ কমর। এ 

েেয় ক্তজোমির ব্নু্ধ্ রাক্তব্ব ধ্ে নমণ 

েহম ানগতা কমর। চুিারুঘাে থািামক 

নব্েয়টে জািামল েুনলশ ঘেিাস্থল 

েনরেশ নি কমর প্রাথনেক েতযতা োয়। 

চুিারুঘাে থািার ওনে যো. আলী 

আশরা  ব্মলি, খব্র যেময় েুনলশ 

ঘেিাস্থল েনরেশ নি কমরমে। যেমলটের 

োমথ যেময়টের যপ্রমের েম্পকন নেল। এ 

ঘেিায় থািায় োেলা হময়মে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/14/975617
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/14/975617
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22 14 Nov 20 
 
Prothom Alo 

8 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 16 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural দিসু্কয়টর েথা িয়ল দশশুয়ে ধর্ ষণয়েষ্টার 

োেলাে দেয়শার মেপ্তার (প্রথে আয়লা, 

১৪ িয়েম্বর ২০২০) 

নব্সু্কে যেওয়ার কথা ব্মল োনিকগমের 

হনররােেুর উেমজলায় োাঁচ ব্েমরর এক 

নশশুমক ধ্ে নণমচষ্টার অনিম াগ োওয়া 

যগমে। এ ঘেিায় শুক্রব্ার রামত এক 

নকমশারমক (১৬) যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।  

নশশুটের োনরব্ানরক েূমে জািা যগমে, 

োশাোনশ ব্ানে হওয়ায় ওই নকমশার 

প্রায়ই নশশুটের ব্ানেমত আো– াওয়া 

করত। ৮ িমিম্বর েন্ধ্যায় নশশুটের 

ব্ানেমত  ায় ওই নকমশার। নশশুটেমক 

একা যেময় নব্সু্কে নকমি যেওয়ার কথা 

ব্মল তামক ধ্ে নমণর যচষ্টা কমর ওই 

নকমশার। এ েেয় নশশুটে কান্নাকাটে 

করমল ওই নকমশার ব্ানে যথমক চমল  ায়। 

েমর নশশুটে এ ঘেিা ো ও ব্ে যব্ািমক 

জািায়। গতকাল শুক্রব্ার েন্ধ্যায় 

নশশুটের ব্াব্া ব্ােী হময় ধ্ে নণমচষ্টার 

অনিম ামগ ওই নকমশারমক আোনে কমর 

থািায় োেলা কমরি। 

23 13 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

10 Nov 
20 

Police 
Case 

Male Child 3 years 14 years Raped Neighbor Rural েেয়লয়টর মলাে মিদখয়ে দশশুয়ে 

িলাৎোর েরল দেয়শার! (োয়লর েণ্ঠ, 

১৩ িয়েম্বর ২০২০) 

ব্গুোর যশরেুর উেমজলায় নতি ব্েমরর 

এক নশশু ব্লাৎকামরর নশকার হময়মে। এ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%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/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%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.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/13/975341
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/13/975341
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ঘেিায় ১৪ ব্েমরর এক নকমশারমক 

যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।  যশরেুর থািার 

েুনলশ েনরেশ নক (তেন্ত) জািাি, 

উেমজলার আয়রা েনেণোো গ্রামের 

এক নতিব্ের ব্য়েী নশশুমক ১০ িমিম্বর 

নব্মকমল চকমলে নকমি যেওয়ার যলাি 

যেনখময় প্রনতমব্শী ওই নকমশার তার 

ব্ানেমত নিময়  ায়। একে নাময় তার 

শয়িকমে নিময় নশশুটেমক ব্লাৎকার 

কমর। নশশুটের নচৎকামর তার ো যেখামি 

যগমল ওই নকমশার োনলময়  ায়। েমর 

অেুস্থ অব্স্থায় তার যেমলমক উোর কমর 

স্থািীয় নচনকৎো যকমন্দ্র নিময়  াি। 

যেখামি নশশুটেমক প্রাথনেক নচনকৎো 

যেওয়া হয়। েরব্তীমত নশশুটের ো ব্ানে 

হময় ব্ৃহস্পনতব্ার ওই নকমশামরর নব্রুমে 

থািায় োেলা কমরি। 

24 13 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

12 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Student 8 years 14 years Raped Neighbor Rural প্রাইয়েট েয়ড় দফরদিল দশশু, তুয়ল দিয়ে 

ধর্ ষণ েরল দেয়শার! (োয়লর েণ্ঠ, ১৩ 

িয়েম্বর ২০২০) 

গলানচোয় নদ্বতীয় যশ্রনণর এক োেীমক 

ধ্ে নমণর অনিম াগ োওয়া যগমে নরয়াজ 

হাওলাোর (১৪) িামে এক নকমশামরর 

নব্রুমে। এ েেয় ধ্ে নমণ েহায়তা কমর 

তনরকুল ইেলাে ও ক্তজহাে িামের েুই 

 ুব্ক।  োেলার নব্ব্রমণ জািা  ায়, 

উেমজলার কাচানরকািা গ্রামের নদ্বতীয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/13/975331
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/13/975331
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যশ্রনণর োত ব্েমরর ওই োেী প্রনতমব্শীর 

কামে প্রাইমিে েমে ব্ৃহস্পনতব্ার েন্ধ্যায় 

ব্ানে ন রনেল। েমথ নরয়াজ, তনরকুল ও 

ক্তজহাে েুখ যচমে নশশুইমক েুকুর োমর 

জঙ্গমল নিময়  ায়। যেখামি নশশুটেমক 

ধ্ে নণ কমর নরয়াজ। নশশুটের নচৎকামর 

তার ো ও প্রনতমব্শীরা ঘেিাস্থমল 

যেৌৌঁেমল আোনেরা োনলময়  ায়। 

25 12 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

11 Nov 
20 

News 
Report 

Male Student 7 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Teacher Rural োিরাো দশক্ষয়ের অোিুদর্ে দিয ষাতি, 

গুরুতর আহত দশশু িাত্র(োয়লর েণ্ঠ, 

১২ িয়েম্বর ২০২০) 

কেব্াজামরর যেকিা  উেমজলার 

একটে িুরানি োেরাোর নশেমকর 

অোিুনেক নি নাতমি গুরুতর আহত 

হময়মে নশশু োে।  জািা  ায়, উত্তর 

লম্বরী এলাকার ব্ানেিা যো. ইউিুমের 

োত ব্ের ব্য়েী নশশু প্রনতনেমির েমতা 

হ রত  ানতো (রা.) োেরাোয় েেমত 

 ায়। এেেয় উি োেরাোর নশেক 

একই এলাকার যেৌলিী যো. হাোমির 

যেমল যেৌলিী হারুি ো  আোয় করমত 

অোরগতা ও েুষু্টনের অনিম াগ কমর 

নশশুটেমক যব্ধ্েক যব্োঘাত করমত 

থামক।  নশেমকর যব্মতর আঘামত নশশু 

োেটে এক ে নাময় যব্হুশ হময় েমে এব্াং 

তার োরা শরীমর জখে হয়  ায়। ঘেিাটে 

জািাজানির েুহমূতনই োোক্তজক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/12/974884
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/12/974884
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য াগাম াগ োধ্যমে আমলােি েৃটষ্ট কমর 

এব্াং নিিার ঝে উম । 

নশশুর নেতা যোহােে ইউিুমের েমঙ্গ 

য াগাম াগ করা হমল নতনি তার নশশু 

েন্তামির ওের নশেমকর অোিুনেক 

নি নাতমির নব্চার চাি ব্মল জািাি।  

26 12 Nov 20 
 
Prothom Alo 

12 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Child 4 years 28 years Raped Neighbor Urba
n 

দেটষ্ট মিওোর েথা িয়ল ৪ িিয়রর 

দশশুয়ে ধর্ ষণ, এলাোিােীর মঘরাও 

(প্রথে আয়লা, ১২ িয়েম্বর ২০২০) 

রাজশাহী িগমরর শাহ েখেুে থািা 

এলাকায়  ুল ও নেটষ্ট যেওয়ার কথা ব্মল 

ব্াোয় যিমক নিময় চার ব্েমরর এক 

নশশুমক ধ্ে নমণর অনিম াগ োওয়া যগমে।  

খব্র যেময় েুনলশ নগময় নশশুটেমক উোর 

কমর রাজশাহী যেনিমকল কমলজ 

হােোতামলর ওয়াি স্টে ক্রাইনেে 

যেন্টামর (ওনেনে) ো ায়। তমব্ আজ 

ব্ৃহস্পনতব্ার যব্লা োমে ১২ো ে নন্ত 

অনি ুি ব্যক্তি ধ্রা েমেনি। অনি ুি 

 ুব্মকর িাে যো. োনিক (২৮)। েুনলশ 

জািায়,  ুল ও নেটষ্ট যেওয়ার কথা ব্মল 

চার ব্েমরর যেময়মক ঘমর যিমক নিময় 

ধ্ে নণ কমরি োনিক। নশশুটে ওই ঘেিা 

ব্াোয় ন মর োমক জািায়। 

এনেমক এলাকায় এই খব্র েনেময় েেমল 

যলাকজি োনিমকর ব্ানে যঘরাও কমর 

রামখ। তমব্ এর আমগই নতনি োনলময় 

 াি।  ওনে  ব্মলি, োনিক েুম াম াি 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%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%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%93
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%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%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%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%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%93
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ব্াোয় যরমখ োনলময়মেি।  মল তা াঁর 

অব্স্থাি নিণ নয় করা  ায়নি। তা াঁমক 

যগ্রপ্তামরর যচষ্টা চলমে। ধ্ে নমণর ঘেিায় 

নশশুটের ো ব্ােী হময় রামতই থািায় 

একটে োেলা কমরমেি।  

 
27 10 Nov 20 

 
Kaler Kantho 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

34 years Raped Uncle Rural োদিয়ে িাদড়য়ত মরয়খ িীঘ ষদিি ধর্ ষণ 

েয়রি খালু! (োয়লর েণ্ঠ, ১০ িয়েম্বর 

২০২০) 

েয়েিনোংমহর নকমশারী িানগ্নমক (স্ত্রীর 

ব্ে যব্ামির যেময়) ধ্ে নমণর অনিম ামগ 

খালু যোহাগ নেয়ামক (৩৪) যগ্রপ্তার 

কমরমে েুনলশ। োেলার নব্ব্রমণ জািা 

 ায়, েুই ব্ের েূমব্ ন যোহাগ নেয়া তার 

নিমজর েন্তািমের যেখামশািার জিয ওই 

যেময়টেমক নিজ ব্ানেমত নিময় আমেি। 

চলনত ব্েমরর ১৫ অমটাব্র যথমক 

যোহাগ নেয়া যেময়টেমক  াাঁমে য মল 

নব্নিন্ন েেয় যজারেূব্ নক ধ্ে নণ কমরি। 

নকমশারীর ো ব্মলি, আোর যেময় তার 

খালুর ব্ানেমত থাকমলও প্রায়ই ব্ানেমত 

আেমতা। েম্প্রনত যেময়টে আোর এখামি 

িা আোয় আনে যব্ামির স্বােীর োমথ 

য াগাম াগ কমর যেময়মক ব্ানে ো ামত 

ব্লমল যে কালমেেণ করমত থামক। 

েমর আনে ওই ব্ানেমত নগময় যেময়র 

োমথ কথা ব্মল জািমত োনর যে 

একানধ্কব্ার ধ্ে নমণর নশকার হময়মে।এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974395
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974395
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ঘেিায় নকমশারীর ো যোেব্ার রামত 

যগৌরীেুর থািায় োেলা োময়র কমরমেি।  

 

28 11 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

5 Aug 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

14 
years 

30 years Raped Neighbor Rural প্রদতয়িশীর ধর্ ষয়ণ প্রদতিন্ধী দেয়শারী 

অন্তঃেত্ত্বা! (োয়লর েণ্ঠ, ১১ িয়েম্বর 

২০২০) 

জাোলেুমরর েনরোব্ােীমত প্রনতমব্শীর 

ধ্ে নমণ ব্ুক্তে প্রনতব্ন্ধ্ী এক নকমশারী (১৪) 

নতিোমের অন্তঃেত্ত্বা হময়মে ব্মল 

অনিম াগ োওয়া যগমে।  োেলা েূে 

জািায়, গত োাঁচ আগস্ট েুেুমর ওই 

নকমশারীমক ব্ানেমত যরমখ তার োনে 

োাংোনরক কামজ উেমজলা েেমর  াি। 

এ েুম ামগ প্রনতমব্শী োময়র ওরম  

ব্ামিে  নকমরর যেমল নব্শু নেয়া (৩০) 

ওই ব্ানেমত েুমক নকমশারীমক ধ্ে নণ 

কমরি। নব্েয়টে জািাজানি হওয়ার ের 

গ্রােয োতব্বরমের কামে জািামল নব্শু 

নকমশারীমক নব্ময় করমব্ ব্মল েেয় যিয়। 

ধ্নে নতার োনে জািাি, তার িানতমির 

শারীনরক গ মি েমিহ হমল গত শনিব্ার 

(৭ িমিম্বর) তামক িািারী েরীো 

করামিা হয়। েরীোর নরমোমেন যেখা  ায় 

য , প্রনতব্ন্ধ্ী নকমশারী নতিোমের 

গিনব্তী। েমর নতনি ব্ানে হময় েঙ্গলব্ার 

জাোলেুর িারী ও নশশু নি নাতি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974691
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974691
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ট্রাইব্ুযিাল-২ আোলমত নব্শু নেয়ার 

নব্রুমে োেলা োময়র কমরি।   

29 11 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

10 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Student 8 years 19 years Raped Neighbor Rural ো িাদড়য়ত মিই, দশশুয়ে ধর্ ষণ েরল 

প্রদতয়িশী! (োয়লর েণ্ঠ, ১১ িয়েম্বর 

২০২০) 

েয়েিনোংমহর ঈশ্বরগে নদ্বতীয় যশ্রনণমত 

েেুয়া এক নশশু ধ্ে নমণর নশকার হময়মে। 

েুনলশ জািায়, ঈশ্বরগে যেৌর শহমরর 

েত্তোো এলাকায় নি নাতমির নশকার 

নশশুটের (৮) ব্াো। নশশুটের ো ব্াোয় িা 

থাকায় োমশর ব্াোর যগাোল যগৌমের 

যেমল শাওি যগৌে (১৯) গত েঙ্গলব্ার 

নব্মকমল তার নিজ ব্াোয় যিমক নিময় 

ধ্ে নণ কমর। নশশুটের ো ব্াোয় ন মর 

কিযামক িা যেময় িাকািানক করার ের 

যে অনি ুি ধ্ে নমকর ঘর যথমক যব্নরময় 

আমে। েমর োময়র কামে ঘেিা ব্ণ নিা 

কমর নশশুটে। েমর নশশুটের ব্াব্া নব্েয়টে 

থািায় অব্নহত করমল েুনলশ ধ্ে নকমক 

আেক কমর।  

ঈশ্বরগে থািার ওনে আব্দলু কামের 

নেয়া ঘেিার েতযতা স্বীকার কমর ব্মলি, 

ধ্ে নকমের আগােীকাল ব্ুধ্ব্ার আোলমত 

ও িূিমিাগীমের িািারী েরীোর জিয 

হােোতামল ো ামিা হমব্। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974732
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974732
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30 11 Nov 20 
 
Prothom Alo 

10 Nov 
20 

Police 
Case 

Female Child 6 years 10 years Raped Neighbor Rural ৬ িিয়রর দশশুয়ে ধর্ ষণ, ১০ িিয়রর 

দশশু মেপ্তার (প্রথে আয়লা, ১১ 

িয়েম্বর ২০২০) 

রাজধ্ািীর যকরািীগমে ৬ ব্েমরর এক 

নশশুমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ ১০ ব্ের 

ব্য়েী এক নশশুমক যগ্রপ্তার কমরমে 

েুনলশ। গতকাল েঙ্গলব্ার নব্মকমল 

যকরািীগে েমিল থািা-েুনলশ 

নশশুটেমক তার ব্াো যথমক যগ্রপ্তার কমর।  

 যকরািীগে থািা-েুনলশ আোলমত জো 

যেওয়া প্রনতমব্েমি নশশুটের ব্য়ে উমল্লখ 

কমরমে ১২ ব্ের। আর োেলায় নশশুটের 

ব্য়ে যেখামিা হময়মে ১৪ ব্ের। তমব্ 

জেেিে অিু ায়ী, নশশুটের জে ২০১০ 

োমলর ৩ যেমেম্বর। অথ নাৎ তাাঁর ব্তনোি 

ব্য়ে ১০ ব্ের ২ োে। 

এ ব্যাোমর যকরািীগে েমিল থািার 

িারপ্রাপ্ত কে নকতনা (ওনে) ব্মলি, েয় 

ব্েমরর নশশুটেমক ধ্ে নণ করার 

অনিম ামগ থািায় োেলা হময়মে। 

োেলার ের নশশুটেমক যগ্রপ্তার করা 

হয়।মকরািীগে েমিল থািার এেআই 

তানেো আিার ব্মলি, নশশুটের ব্য়ে 

নিধ্ নারমণর জিয প্রময়াজমি নিএিএ 

েরীো করা হমব্।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A7%AC-%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%A7%E0%A7%A6-%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%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%A7%AC-%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%A7%E0%A7%A6-%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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31 11 Nov 20 
 
Prothom Alo 

6 Nov 20 Police 
Case 

Male Student 14 
years 

Not 
available 

Murder
ed 

Neighbor Rural িওগাাঁে েুজিেয়ণর টাো িা মেয়ে এে 

দেয়শারয়ে হতযা (প্রথে আয়লা, ১১ 

িয়েম্বর ২০২০) 

িওগাাঁর ব্েলগােীমত অেহরণকারীরা 

েুক্তিেমণর ১৫ লাখ োকা িা যেময় এক 

নকমশারমক হতযা কমরমে।  ওই নকমশামরর 

িাে িাজেুল যহামেি (১৪)।   

গত শুক্রব্ার েন্ধ্যায় েুম াম ামি কল 

কমর িাজেুলমক ব্ানে যথমক যিমক নিময় 

 াওয়া হয়। েমরর নেি শনিব্ার েকামল 

েুম াম ামি িাজেুমলর েনরব্ামরর কামে 

১৫ লাখ োকা েুক্তিেণ োনব্ করা হয়। 

আজ েকামল তার ব্িাব্িী অধ্ নগনলত 

লাশ উোর করা হয়। 

িাজেুলমের ব্ানেমত নগময় যেখা যগমে, 

িাজেুমলর েৃতুযর খব্র শুমি ব্ানেমত 

যলাকজি নিে করমে। িাজেুমলর ো 

িাজো খাতুি নব্লাে করনেমলি। নব্লাে 

কমর নতনি ব্লনেমলি, ‘যতারা আোর 

ব্ুমকর ধ্িমক যকি োমর য ললু। হানে 

এখি কীিামব্ ব্া াঁচেু।’ 

 

32 10 Nov 20 
 
Prothom Alo 

9 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 8 years 22 years Raped Neighbor Rural িাদড়য়ত ঢুয়ে সু্কলিাত্রীয়ে ধর্ ষয়ণর 

অদেয়যাগ (প্রথে আয়লা, ১০ িয়েম্বর 

২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%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%8F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%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%8F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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েুনলশ েূমে জািা  ায়, ওই োেীর (৮) ো 

োরা যগমেি। ব্াব্া োকায় কাজ কমরি। 

েুই যব্াি ও এক িাইময়র েমধ্য যে যোে। 

তার ব্ে যব্ামির নব্ময় হময় যগমে। িাই 

নব্ময় কমরমেি োমশর োলথা 

উেমজলায়। গতকাল যোেব্ার তাাঁর িাই 

তাাঁর স্ত্রীমক নিময় শ্বশুরব্ানেমত  াি। 

রামত তার েমঙ্গ তার এক চাচামতা যব্ামির 

থাকার কথা নেল। গতকাল রাত োমে 

আেোর নেমক ওই োেী ঘমর একাই নেল। 

এই েুম ামগ কনরে কাজী (২২)ওই 

োেীমের ঘমর েুমক তামক ধ্ে নণ কমরি। 

েমর তার নচৎকামর এলাকাব্ােী এনগময় 

এমল কনরে কাজী োনলময়  াি।  

িগরকািা থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা 

(ওনে) যোমহল রািা ব্মলি, ওই োেীমক 

ধ্ে নমণর অনিম ামগ নব্মকমল কনরে 

কাজীমক আোলমতর োধ্যমে যজলা 

কারাগামর ো ামিা হময়মে। 

 

 

 
33 10 Nov 20 

 
Kaler Kantho 

9 Nov 20 Police 
Case 

Male Student 17 
years 

Not 
available 

Suicide Neighbor Rural িাগল েুদরর অেিায়ি আটে, 

মেোরেযায়ির োয ষালয়ে দেয়শায়রর 

আত্মহতযা! (োয়লর েণ্ঠ, ১০ িয়েম্বর 

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974348
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974348
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/10/974348
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িীল াোরীমত োগল চুনরর অেব্ামে 

নকমশারমক আেক করা হয়। অতঃের 

েরমির শােন নেময়  যামি  াাঁে নেময় 

আত্মহতযা কমর নব্েব্ ইেলাে (১৭) 

িামের ওই নকমশার।  এলাকাব্ােী জািায়, 

েুব্ােনে গ্রামের নিতাই িিীর একটে 

োগল (খানে) যোেব্ার নব্মকমল হানরময় 

 ায়। খুাঁজমত নগময় নিতাই িিী রােগে 

হামে এমে োাংে ব্যব্োয়ী েনহেুল 

ইেলামের হামত োগলটে যেখমত োয়। 

ওই ব্যব্োয়ীর োধ্যমে যকিার কথা 

জািামল তাাঁর োধ্যমে নব্মক্রতা নব্েব্ 

ইেলােমক শিাি কমর এব্াং তাাঁমক 

(নব্েব্) ইউনিয়ি েনরেমের যচয়ারেযাি 

েনেরত আলী শাহ  নকমরর ব্যক্তিগত 

কা নালময়র একটে কমে তালাব্ে কমর 

যরমখ চমল  াি। েন্ধ্যায় এমে যেখমত 

োি নব্েব্ েরমির শােন খুমল নেনলাং 

 যামির েমঙ্গ গলায়  াাঁে নেময় 

আত্মহতযা  

34 8 Nov 20 
 
Samakal 

8 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 35 years Attempt 
tp ra[e 

Neighbor Rural িওগাাঁে দশশু ধর্ ষণয়েষ্টার অদেয়যায়গ 

যুিে মেপ্তার (েেোল, ৮ িয়েম্বর 

২০২০) 

িওগাাঁর ধ্ােইরহামে ৬ ব্েমরর এক 

নশশুমক ধ্ে নণমচষ্টার অনিম ামগ োই ুল 

ইেলাে (৩৫) িামের এক  ুব্কমক 

যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ। ধ্ােইরহাে থািার 

https://samakal.com/whole-country/article/201142821/-%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201142821/-%E0%A6%A8%E0%A6%93%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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অন োর ইিচাজন (ওনে) আব্েুল েনেি 

জািাি, যগ্রপ্তার ওই কৃেক যরাব্ব্ার যব্লা 

১১ োর নেমক একই গ্রামের ৬ ব্েমরমর 

এক নশশুমক যোব্াইমল গাি যশািামিার 

কথা ব্মল নিজ ব্ানের োমশ একটে 

নিজনি জায়গায় যিমক যিি। েমর 

যেখামি নতনি নশশুটেমক ধ্ে নমণর যচষ্টা 

চালাি। এেেয় নশশুটের োনে নব্েয়টে 

যেখমত যেময় নচৎকার করমল োই ুল 

যেৌমে োনলময়  াি। এ ঘেিায় 

নিকটেমের ব্াব্া ব্ানে হময় যোেব্ার 

েকামল ওই কৃেমকর নব্রুমে িারী ও 

নশশু নি নাতি েেি আইমি থািায় োেলা 

কমরি। 

36 8 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

7 Nov 20 Police 
Case 

Male Student 9 years 27 years Raped Neighbor Urba
n 

আিয়রর েথা িয়ল োিরাোিাত্রয়ে 

িলাৎোর, দশক্ষে মেপ্তার(োয়লর েণ্ঠ, 

৮ িয়েম্বর ২০২০) 

িারায়ণগমের নেক্তেরগমে োেমক 

ব্লাৎকামরর অনিম ামগ নেজািুর রহোি 

(২৭) িামে এক োেরাোনশেকমক 

যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।   োেলার 

এজাহার যথমক জািা  ায়, িুিমিাগী (৯) 

নেক্তেরগমে জানেয়াতুল ইোি োেরাোর 

োোব্ামে যথমক আে োে ধ্মর 

েোমশািা করনেল। ২ অমটাব্র েুেুর 

েুইোয় একই োেরাোর আব্ানেক 

নশেক নেিহাজরু তামক োেরাোর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/08/973760
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/08/973760
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নিচতলার রুমে যিমক নিময় আের করার 

কথা ব্মল ব্লাৎকার কমরি। ইমতােূমব্ ন 

নব্নিন্ন েেময় নেিহাজরু আের করার 

কথা ব্মল যিমক নিময় ওই োেমক 

একানধ্কব্ার ব্লাৎকার কমরমেি ব্মলও 

োেলার এজাহামর উমল্লখ করা হয়। 

নব্েয়টে েনরব্ামরর েেেযেহ অিয 

কাউমক  ামত িা ব্মল যেজিয নব্নিন্ন 

রকমের িয়িীনত ও প্রামণ যেমর য লার 

হুেনক যেি নশেক। 

37 8 Nov 20 
 
Kaler Kantho 

6 Nov 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

20 years 
& 
35 years 

Raped Neighbor Rural োয়ের ওের অদেোয়ি িাদড় মিয়ড় 

ধর্ ষয়ণর দশোর দেয়শারী! (োয়লর েণ্ঠ, 

৮ িয়েম্বর ২০২০) 

ব্রাহ্মণব্ানেয়ার আখাউোয় এক 

নকমশারীমক ধ্ে নমণর অনিম াগ োওয়া 

যগমে। উেমজলার খলাোোয় নকমশারী 

ধ্ে নমণর ঘেিায় েুনলশ ইব্রানহে যহামেি 

অেু (২০) িামে একজিমক যগ্রপ্তার 

কমরমে।  অনিম াগ েূমে জািা যগমে, 

উেমজলার যোলমলৌহঘর গ্রামের এক 

নকমশারী শুক্রব্ার রামত োময়র ওের 

অনিোি কমর োমশর গ্রামের খালার 

ব্ানেমত  াক্তেল। নকমশারীমক একা যেময় 

খলাোো গ্রামের ক্তজয়ার যহামেি (৩৫) ও 

তার েহম াগীই ইব্রানহে যহামেি অেু 

একটে কালিামেনর ওের নিময় ধ্ে নণ কমর। 

শনিব্ার রামত ওই নকমশারী েনরব্ামরর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/08/973688
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/08/973688
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যলাকজি নিময় এমে থািায় এ নব্েময় 

অনিম াগ কমর। রামতই েুনলশ ইব্রানহে 

যহামেিমক যগ্রপ্তার কমর।  আখাউো 

থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা (ওনে) যো. 

রেুল আহমেে নিজােী ব্মলি, নকমশারী 

ধ্ে নমণর অনিম াগ যেময় তাৎেনণকিামব্ 

একজিমক যগ্রপ্তার করা হময়মে।  

38 8 Nov 20 
 
Prothom Alo 

8 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 12 
years 

21 years Raped Neighbor Rural মগাোলয়ে সু্কলিাত্রীয়ে ধর্ ষয়ণর 

অদেয়যায়গ োেলা (প্রথে আয়লা, ৮ 

িয়েম্বর ২০২০) 

রাজব্ােীর যগায়ালি উেমজলায় তৃতীয় 

যশ্রনণর সু্কলোেীমক (১২) ধ্ে নমণর 

অনিম ামগ োেলা হময়মে। নশশুটের ব্াব্া 

ব্ােী হময় গতকাল শনিব্ার যগায়ালি 

ঘাে থািায় যো. রন ক যশখ (২১) িামের 

এক তরুণমক আোনে কমর োেলা 

কমরি। আজ যরাব্ব্ার ওই সু্কলোেী 

জািায়, গত শুক্রব্ার নব্মকমল ব্াব্া হামে 

 াি। ো োগমলর জিয ব্ানের োমশর 

োম  ঘাে কােমত  াি। এ েেয় রন ক 

ঘমর েুমক তামক ধ্ে নণ কমরি। তার ো 

ন মর এমল রন ক োনলময়  াি। েমর যে 

তার ো-ব্াব্ামক ঘেিাটে জািায়। এ 

প্রেমঙ্গ যগায়ালি ঘাে থািার িারপ্রাপ্ত 

কে নকতনা (ওনে) ব্মলি, ধ্ে নমণর অনিম াগ 

োওয়ার ের নশশুটেমক উোর কমর 

গতকাল স্বাস্থয েরীো করামত রাজব্ােী 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%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
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েের হােোতামল ো ামিা হয়। একই 

েমঙ্গ যে িারী ও নশশু আোলমত 

জব্ািব্ক্তি নেময়মে। এ ঘেিার ের যথমক 

অনি ুি ব্যক্তিরা েলাতক থাকায় এখি 

ে নন্ত কাউমক যগ্রপ্তার করা েম্ভব্ হয়নি।  

39 8 Nov 20 
 
 
Prothom Alo 

4 Nov 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 40 years Raped Neighbor Rural ঘুঘু মিখায়িার েথা িয়ল দশশুয়ে ধর্ ষণ, 

এেজি মেপ্তার (প্রথে আয়লা, ৮ 

িয়েম্বর ২০২০) 

চুয়ািাঙ্গার আলেিাঙ্গা উেমজলায় প্রথে 

যশ্রনণর এক োেীমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ 

োেলা হময়মে। ওই োেলায় যোমহল 

রািা (৪০) িামের এক ব্যক্তিমক 

আলেিাঙ্গা থািার েুনলশ গতকাল 

শনিব্ার েন্ধ্যায় যগ্রপ্তার কমর। েুনলশ 

জািা যগমে, ৪ িমিম্বর নব্মকমল ওই নশশু 

প্রনতমব্শীর ব্ানে যথমক নিমজমের 

ব্ানেমত ন রনেল। এ েেয় যোমহল রািা 

নশশুটেমক চকমলে খাওয়ার জিয হামত 

চার োকা যেি। েমর ঘুঘু যেখামিার কথা 

ব্মল একটে েনরতযি ঘমর নিময় 

নশশুটেমক ধ্ে নণ কমরি। নব্েয়টে কাউমক 

জািামল তামক ও তার োমক যেমর য লা 

হমব্ ব্মল িয় যেখাি নতনি। িময় নশশুটে 

ব্ানেমত নগময় কাউমক নকেু জািায়নি। 

নকন্তু েমরর নেি নশশুটে অেুস্থ হময় 

েেমল োমক েব্ খুমল ব্মল। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%98%E0%A7%81-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%98%E0%A7%81-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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40 8 Nov 20 
 
 
Samakal 

6 Nov 20 Police 
Case 

Male Student 12 
years 

Not 
available 

Murder
ed 

Neighbor Rural দিিতাইোরীয়ে দেয়ি মফলাে 

দেয়শারয়ে দেটটয়ে হতযা (েেোল, ৮ 

িয়েম্বর ২০২০) 

িরনোংেীর যব্লাব্মত নেিতাই করার 

েেয় তামের নচমি য লায় এক 

নকমশারমক নেটেময় হতযা কমরমে 

নেিতাইকারীরা। নিহত ইেি নেয়া (১২) 

উেমজলার কুকুরোরা গ্রামের েৃত 

যখাকি নেয়ার যেমল।  গত শুক্রব্ার রাত 

১০োয় ইেি তার আমরক ব্নু্ধ্ 

যোিানকিমক নিময় িারায়ণেুর ব্াজার 

যথমক ব্ানেমত য রার েমথ যো. 

োলাউিীি, আলানেি, যো. হৃেয়, 

যগালাে নেয়ার যেমল োত্তারেহ 

কময়কজি নেিতাইকারী তামের 

গনতমরাধ্ কমর একটে যোব্াইল য াি ও 

িগে ২২০০ োকা নেনিময় যিয়। এ েেয় 

ইেি তামের নচমি য লার কথা জািামল 

োলাউিীি ও তার ব্নু্ধ্রা নেমল িাকাত 

অেব্াে নেময় ইেি ও যোিানকিমক হাত 

ো যব্াঁমধ্ রি ও ব্া াঁমশর লাট  নেময় রাতির 

নেটেময় তামের ো যিমে য মল। গতকাল 

যরাব্ব্ার নচনকৎোধ্ীি অব্স্থায় তার েৃতুয 

হয়। 

 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201142765/%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%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%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/201142765/%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%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%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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 19 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 
 

18 Nov 20 Police 
Case 

Female Worker 24 years 30 years, 
26 years 
& 
32 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural দিয়ের েথা িয়ল তরুণীয়ে মডয়ে এয়ি 

দতিজি দেয়ল ধর্ ষয়ণর অদেয়যাগ (প্রথে 

আয়লা, ১৯ িয়েম্বর ২০২০) 

িরনোংেীর নশব্েুমর নব্ময়র কথা ব্মল যিমক 

এমি এক তরুণীমক (২৪) নতিজি নেমল ধ্ে নণ 

কমরমেি ব্মল অনিম াগ োওয়া যগমে। 

ধ্ে নমণর নশকার ওই যোেব্ানত সতনরর 

কারখািায় কাজ করমত নগময় োলো িামের 

এক েহকেীর েমঙ্গ েখয সতনর হয় ওই 

তরুণীর। এর েূে ধ্মরই োলোর িাই 

আিার যহামেমির েমঙ্গ েুম াম ামি 

নিয়নেত কথা ব্লমতি ওই তরুণী। 

একে নাময় তাাঁমের েমধ্য যপ্রমের েম্পকন 

গমে ওম । গত েঙ্গলব্ার নব্মকমল নব্ময়র 

কথা ব্মল ওই তরুণীমক নশব্েুর উেমজলার 

ইোমখালা এলাকায় যিমক আমিি আিার। 

এ েেয় তাাঁর েমঙ্গ নেমলি েহম াগী রনহে ও 

যোমেি। ইোমখালা যথমক একটে 

নেএিক্তজচানলত অমোনরকশায় কমর তাাঁরা 

েীঘ ন েেয় নব্নিন্ন স্থামি যঘারাঘুনর কমরি। 

রাত যোয়া আেোর নেমক নশব্েুমরর 

কুিারোো এলাকার চািোশা ব্াজামর নিময় 

Issue no. 18 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97
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 াওয়া হয় ওই তরুণীমক। েমর যেখািকার 

একটে নিজনি ধ্ািমখমত ওই তরুণীমক ধ্ে নণ 

কমরি ওই নতিজি। েমর হতযার হুেনক 

নেময় তাাঁমক যেখামি যরমখই োনলময়  াি 

অনি ুি ব্যক্তিরা। েমর এক প্রনতমব্শীমক 

েুম াম ামি নব্েয়টে জািামল নতনি এমে ওই 

তরুণীমক উোর কমর তাাঁমক ব্ানেমত যেৌৌঁমে 

যেি। এই ঘেিায় নতিজিমক আোনে কমর 

ওই তরুণী োেলা কমরমেি। তাাঁমক েমঙ্গ 

নিময় রামতই অনি ুি েুই আোনেমক 

যগ্রপ্তার করা হময়মে। অের অনি ুি 

েলাতক। তাাঁমক যগ্রপ্তামরর যচষ্টা চলমে। 

 21 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 
 

20 Oct 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

16 years 30 years Raped Neighbor Rural ধর্ ষয়ণর এে োে ের োেলা, আোদে 

মেপ্তার(প্রথে আয়লা, ২১ িয়েম্বর ২০২০) 

েুিােগমের ধ্রেোশা উেমজলার জয়শ্রী 

ইউনিয়মির একটে গ্রামে নকমশারীমক (১৬) 

ধ্ে নমণর অনিম ামগ একজিমক যগ্রপ্তার 

কমরমে েুনলশ। গত ২০ অমটাব্র ওই 

ধ্ে নমণর ঘেিা ঘমে। অনিম াগকারীমের েে 

যথমক ব্লা হয়, গ্রােয োনলমে নব্চার িা যেময় 

গতকাল শুক্রব্ার নব্মকমল োেলাটে করা 

হয়। েমর ওই নেিই একোে আোনেমক 

েুনলশ যগ্রপ্তার কমর। যগ্রপ্তার ব্যক্তির িাে 

েিে আনেতয (৩০)। আজ শনিব্ার েকামল 

তাাঁমক আোলমতর োধ্যমে েুিােগে যজলা 

কারাগামর ো ামিা হময়মে। শুক্রব্ার 

োেলার ের নকমশারীমক িািানর েরীোর 

জিয েুিােগে যজলা আধ্ুনিক হােোতামল 

ো ামিা হয়। োেলায় অনিম াগ করা হয়, 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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/crime/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%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 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

নব্ময়র কথা ব্মল ওই নকমশারীমক ধ্ে নণ করা 

হয়। এজাহামরর ব্রাত নেময় ধ্রেোশা থািা-

েুনলশ জানিময়মে, আোনে ধ্ে নমণর ঘেিার 

আমগ ২ যথমক ৩ োে ধ্মর নকমশারীমক নব্ময় 

করার আশ্বাে নেময় কথা ব্লমতি। নতনি 

প্রায়ই ওই নকমশারীর ব্ানেমত আো– াওয়া 

করমতি।  
 19 Nov 20 

 
Prothom 
Alo 

18 Nov 20 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

Not 
available 

28 years 
& 
30 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Urban িারােণগয়ে দেয়শারীয়ে ধর্ ষয়ণর 

োেলাে িজুি মেপ্তার (প্রথে আয়লা, ১৯ 

িয়েম্বর ২০২০) 

িারায়ণগমের নেক্তেরগমে 

যোশাককারখািার শ্রনেক এক নকমশারীমক 

ধ্ে নমণর অনিম ামগ করা োেলায় েুজিমক 

যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ। গতকাল ব্ুধ্ব্ার 

রামত ো ািেুনলর িতুি আইলোো এলাকা 

যথমক তাাঁমের যগ্রপ্তার করা হয়। যগ্রপ্তার 

েুজি হমলি যোমহল আকি (২৮) ও িুরুল 

ইেলাে (৩০)। তাাঁরা উিয়ই যোশাক 

কারখািায় কাজ কমরি। নেক্তেরগে থািার 

উেেনরেশ নক (এেআই) আব্ুল ব্াশার ব্মলি, 

রামত যোশাককারখািার কাজ যশমে ব্ানে 

য রার েমথ যোমহল ও িুরুল েূব্ নেনরনচত 

ওই নকমশারীমক তাাঁমের েমঙ্গ যিমক যিি। 

েমর িুরুল ইেলামের িাো ব্াোয় নিময় 

নকমশারীমক েুজমি নেমল ধ্ে নণ কমরি। েমর 

ওই নকমশারী ব্ানেমত ন মর তাাঁর ব্ে যব্ািমক 

ঘেিাটে জািামল নতনি ব্ােী হময় নেক্তেরগে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

থািায় েুজিমক আোনে কমর োেলা কমরি। 

রামতই েুজিমক যগ্রপ্তার করা হয়। 

 18 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 
 

17 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural োে েুদলয়শর ধর্ ষয়ণর দশোর স্বােী 

েদরতযিা(োয়লর েণ্ঠ, ১৮ িয়েম্বর 

২০২০) 

নেমরাজেুমরর স্বরূেকাট মত ধ্ে নমণর 

অনিম ামগ োময়র করা োেলায় সেহারী 

ইউনিয়মির গ্রাে েুনলশ (যচৌনকোর) নকমশার 

েেলমক যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।  নচলতলা 

গ্রামের স্বােী েনরতযিা ও েুই েন্তামির 

জিিীমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ েঙ্গলব্ার রামত 

থািায় োেলা হয়। গ্রাে েুনলশ নকমশার 

েেল ব্া াঁশতলা গ্রামের কালীেে েেমলর 

যেমল। 

জািা যগমে, নকমশার েেল নব্ময়র প্রমলািি 

যেনখময় নচলতলা গ্রামের ওই িারীমক োমের 

ের োে ধ্ে নণ কমর। এর েমধ্য ওই ধ্নে নতা 

িারী নতি োমের অন্তঃেত্ত্বা হমল নকমশার 

েেল তাাঁমক নব্ময় করমত অস্বীকার কমরি। 

েমর ধ্ে নমণর নশকার ওই িারী েঙ্গলব্ার রামত 

থািায় িারী ও নশশু নি নাতি আইমি োেলা 

োময়র কমরি। 

 

 16 Nov 20 
 
Samakal 

15 Nov 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

Not 
available 

Raped Cousin Rural োটুদরোে প্রদতিন্ধী তরুণীয়ে ধর্ ষয়ণর 

অদেয়যাগ (েেোল, ১৬ িয়েম্বর ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/18/977043
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/18/977043
https://samakal.com/whole-country/article/201143538/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%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%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/201143538/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

োনিকগমের োেুনরয়ায় প্রনতব্ন্ধ্ী এক 

তরুণীমক ধ্ে নমণর অনিম াগ োওয়া যগমে।  

নি নানতত ওই তরুণী জািাি, প্রনতমব্শী 

চাচামতা িাই ক্তজয়া েীঘ ননেি ধ্মর তামক 

কুপ্রিাব্ নেময় আেনেল। নকন্তু নতনি তামত 

োো যেিনি। যরাব্ব্ার েন্ধ্যায় তামক ব্ানেমত 

একা যেময় যজারেূব্ নক ঘমরর নেেমির 

জঙ্গমল নিময়  াি ক্তজয়া। েমর যেখামিই 

তামক ধ্ে নণ কমরি। েমর যেময়র নচৎকামর 

প্রনতমব্নশরা এনগময় এমল ক্তজয়া োনলময়  ায়। 

নতনি আরও জািাি, যেময়র অব্স্থা খারাে 

হওয়ায় ওইনেি রামতই তামক োনিকগে 

েের হােোতামল িনতন করা হয়।   

োেুনরয়া থািার ওনে (তেন্ত) যো. হানব্ব্ুর 

রহোি জািাি. ধ্ে নমণর নশকার যেময়টের ো 

ব্ােী হময় ক্তজয়া িামের এক  ুব্মকর নব্রুমে 

োেলা োময়র কমরমেি। যেময়টেমক িািানর 

েরীো করার জিয োনিকগে েের 

হােোতামল ো ামিা হময়মে। আোনে ধ্রমত 

েুনলমশর একটে টেে োম  কাজ করমে।   

 

 16 Nov 20 
 
Samakal 

14 Nov 20 Police 
Case 

Female Student 21 years 32 years Raped Neighbor Rural দিয়ের েথা মগােি েয়র মপ্রে, ফাাঁয়ি 

মফয়ল ধর্ ষণ (েেোল, ১৬ িয়েম্বর 

২০২০) 

যিালার চর যােমি নব্ময়র কথা যগােি কমর 

এক কমলজোেীর েমঙ্গ যপ্রমের েম্পকন 

https://samakal.com/whole-country/article/201143466/%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%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE-%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://samakal.com/whole-country/article/201143466/%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%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE-%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


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 

গমে যতামল এক  ুব্ক। এরের যেই যপ্রমের 

 াাঁমে য মলই তামক ধ্ে নণ কমর ব্মল 

অনিম াগ উম মে। োেলার এজাহামর 

কমলজোেী ব্মলি, আব্বাে চর যােি 

েেমরর যেঘিা িায়াগিনস্টক যেন্টামরর 

কেী। তার োমক িািার যেখামিার েুব্ামধ্ 

আব্বামের েমঙ্গ তার েনরচয় হয়। এর েূমে 

ধ্মর তামের েমধ্য যপ্রমের েম্পকন গমে উম । 

আব্বাে তার সব্ব্ানহক জীব্ি ও েুই েন্তামির 

কথা যগােি যরমখ ৯ োে ধ্মর তার েমঙ্গ 

যপ্রে কমর আেনেমলি।, ঘেিার রামত 

আব্বাে তার ব্ানেমত আমে এব্াং তামক 

নব্ময়র প্রনতশ্রুনত নেময় শারীনরক েম্পমকনর 

প্রিাব্ যেয়। নকন্তু নতনি রাক্তজ হিনি। এেেয় 

আব্বাে তামক ধ্ে নণ কমর। তার নচৎকামর 

প্রনতমব্নশরা েুমে এমে আব্বােমক আেক 

কমর েুনলশমক খব্র যেি। 

শশীিূেণ থািার ওনে রন কুল ইেলাে 

জািাি, এ ঘেিায় োেলা করা হময়মে।  

 15 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 
 

13 Nov 20 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

Not 
available 

40 years Gang 
Raped 

Neighbor Urban িান্ধিীর িাদড় মিড়ায়ত দগয়ে ধর্ ষয়ণর 

দশোর দেয়শারী প্রথে আয়লা, ১৫ 

িয়েম্বর ২০২০) 

োকার িারায়ণগে যথমক েহকেী ব্ান্ধ্ব্ীর 

ব্ানে গাইব্ান্ধ্ার যগানব্িগমে যব্োমত নগময় 

গত শুক্রব্ার রামত গণধ্ে নমণর নশকার হময়মে 

এক নকমশারী যোশাককেী। এ ঘেিায় করা 

োেলায় েমরর নেি নেয়া িামের (৪০) এক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
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 ুব্ক ও িুিমিাগী নকমশারীর ব্ান্ধ্ব্ীমক 

যগ্রপ্তার করা হময়মে। েুনলশ জািায়, 

যগানব্িগে উেমজলার নকমশারী স্বােীেহ 

িারায়ণগমে িাো ব্াোয় যথমক যোশাক 

কারখািায় কাজ কমরি। একই ব্াোয় থাকার 

কারমণ েুই নকমশারীর েমধ্য ব্নু্ধ্মের েম্পকন 

হয়। গত ২৭ অমটাব্র তারা েুজি গাইব্ান্ধ্ায় 

যব্োমত  ায়। শুক্রব্ার েকামল যোমহল ওই 

নকমশারীমক যোেরোইমকমল কমর ঘুরমত 

নিময়  াি। রামত যোমহলেহ চার যথমক 

োাঁচজি ওই নকমশারীমক ধ্ে নণ কমরি। রাত 

একোর নেমক স্থািীয় যলাকজি ওই 

নকমশারীর েুমখ ঘেিা শুমি েুনলমশ খব্র 

যেি। েুনলশ তামক উোর কমর থািায় নিময় 

 ায়। শনিব্ার রামত যোমহল ও নকমশারীর 

ব্ান্ধ্ব্ীমক যগ্রপ্তার কমর েুনলশ। 

 

 12 Nov 20 
 
Samakal 

11 Nov 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural দিদিয়েই মরাগীয়ে ধর্ ষয়ণর অদেয়যাগ 

স্বাস্থ্যেেীর দিরুয়দ্ধ (েেোল, ১২ 

িয়েম্বর ২০২০) 

লক্ষ্মীেুমরর রায়েুমর নচনকৎো নিমত এমে 

ধ্ে নমণর নশকার হময়মেি এক িারী।  েুনলশ 

জািা  ায়, ব্ুধ্ব্ার েুেুমর চরকানচয়া 

কনেউনিটে নলনিমক ওই িারী নচনকৎোর 

জিয  াি। এেেয় কনেউনিটে নলনিমকর 

যহলথ যপ্রাোইোর (স্বাস্থযকেী) আব্দলু োন্নাি 

ব্যাোরী যজারেূব্ নক তামক একটে কমে নিময় 

https://samakal.com/whole-country/article/201143150/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201143150/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
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ধ্ে নণ কমরি। এেেয় ওই িারীর নচৎকামর 

আশোমশর যলাকজি এনগময় আেমল 

োনলময়  াি আব্েুল োন্নাি। েমর ওই 

িারীমক উোর কমর রায়েুর থািায় নিময়  াি 

স্থািীয়রা। রামত ওই িারী ব্ােী হময় আব্েুল 

োন্নািমক আোনে কমর রায়েুর থািায় 

োেলা োময়র কমরি। 

 11 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 
 

27 Sep 20 
 

Case file 
10 Nov 20 

Police 
Case 

Female Housewife 24 years 32 years, 
38 years, 
42 years 
& 
20 years 
 
 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural মিৌোে ২ দিি আটয়ে মরয়খ গৃহিধূয়ে 

ধর্ ষণ(োয়লর েণ্ঠ, ১১ িয়েম্বর ২০২০) 

েুিােগমের ধ্ে নোশায় একটে জলেহামলর 

োহারাোমরর যিৌকায় এক গৃহব্ধ্ূমক (২৪) 

ব্ানে যেৌৌঁমে যেওয়ার কথা ব্মল তুমল নিময় 

েুনেি আেমক যরমখ োলাক্রমে ধ্ে নণ করা 

হময়মে ব্মল অনিম াগ োওয়া যগমে।  

োেলার নব্ব্রমণ জািা যগমে, গত ২৭ 

যেমেম্বর যিামর ওই গৃহব্ধ্ ূতার নশশু 

েন্তািমক নিময় নেমলমের নব্শ্বিাথ 

উেমজলার োখরগাাঁও গ্রামের ব্াব্ার ব্ানে 

যথমক স্বােীর ব্ানে ধ্ে নোশা উেমজলার 

েরস্বতীেুর গ্রামে আোর উমিমশয রওিা 

যেি। েমর ওই নেি েকাল ১১োর নেমক নতনি 

োমশর োচিা ব্াজার ট্রলারঘামে যেৌৌঁোি 

এব্াং যেখামি নতনি ট্রলামরর জিয অমেো 

করমত থামকি। এ েেয় ওই ট্রলারঘামে 

স্বােীর ব্ানের এলাকার েনরনচত ওই 

জলেহামলর োহারাোর োনিক নেয়া ও 

নিজাে উক্তিমির েমঙ্গ যেখা হয়। তখি তারা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974687
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974687
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ওই গৃহব্ধ্ূমক তামের ট্রলামর কমর স্বােীর 

ব্ানে যেৌৌঁমে যেওয়ার কথা ব্মল নিময় আমে। 

েমর তারা তামক ব্ানে যেৌৌঁমে িা নেময় তামের 

জলেহলোংলগ্ন রাজিানিো িােক নিজনি 

স্থামি নিময় তামক ট্রলামর েুই নেি আেমক 

যরমখ োলাক্রমে ধ্ে নণ কমর এব্াং এ নব্েময় 

কাউমক নকেু জািামল তামক যেমর য লমব্ 

ব্মল হুেনক নেময় ো-যেমলমক েুক্তি যেয়। এর 

ের যথমকই ওই গৃহব্ধ্ূ তার োমথ ঘমে  াওয়া 

এ নব্েয়টে নিময় োরাত্মক েুক্তিন্তায় 

িুগনেমলি। একে নাময় নতনি গত যোেব্ার 

নব্েয়টে তাাঁর স্বােীর কামে খুমল ব্মলি এব্াং 

েঙ্গলব্ার রামত তাাঁরা থািায় এমে এ োেলাটে 

োময়র কমরি। 

 11 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 
 

11 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

22 years Pornogha
phy  

Neighbor Rural স্বােীর োয়ি গৃহিধূর আেদেের িদি, 

িখায়ট মেপ্তার(োয়লর েণ্ঠ, ১১ িয়েম্বর 

২০২০) 

চট্টগ্রামের েীতাকুমে এক গৃহব্ধ্ূর 

আেনত্তকর েনব্ তার স্বােীর কামে োট ময় 

োংোর িাোর যচষ্টা করায় এক ব্খামেমক 

যগ্রপ্তার কমরমে যগ্রপ্তারকৃত ব্খামে  ুব্মকর 

িাে যো. আেলাে (২২)।  

 ুব্ক যো. আেলামের েমঙ্গ একই এলাকার 

এক গৃহব্ধ্ূর ব্নু্ধ্মের েম্পকন নেল। এই 

েম্পমকনর কারমণ যেময়টের নকেু যগােিীয় 

েনব্ তুমল যিয় আেলাে। এক ে নাময় এেব্ 

েনব্ ব্যব্হার কমর আেলাে যেময়টের কামে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974746
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/11/974746
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আেনত্তকর প্রিাব্ যেয়। নকন্তু যেময়টে তার 

প্রিামব্ রাক্তজ িা হমল যেেব্ যগােি েনব্ 

গৃহব্ধ্ূর স্বােীর কামে োট ময় যেয়। এমত 

যেময়টের োংোমর অশানন্ত শুরু হময়মে। 

 মল ব্ুধ্ব্ার নব্কামল ওই গৃহব্ধ্ূ ব্ােী হময় 

েীতাকুে থািায় অনিম াগ োময়র করমল 

থািার েুনলশ ব্খামে আেলােমক যগ্রপ্তার 

কমর থািায় নিময় আমে। 

এ নব্েময় তথয প্র ুক্তি আইমি োেলা 

োময়মরর প্রক্তক্রয়া চলমে। 

 

 9 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 
 

30 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 62 years 18 years 
& 
19 years 

Raped Neighbor Rural মগাোল ঘয়র দিয়ে েুজিয়যাদ্ধার স্ত্রীয়ে 

োলাক্রয়ে ধর্ ষণ! (োয়লর েণ্ঠ, ৯ 

িয়েম্বর ২০২০) 

নেমরাজেুমরর ে ব্ানেয়ায় েুক্তিম াোর 

স্ত্রীমক েলমব্াঁমধ্ ধ্ে নমণর অনিম াগ োওয়া 

যগমে। িূিমিাগী ৬২ ব্ের ব্য়েী োিনেক 

িারেেযহীি িারী ব্মল জািা যগমে।  োেলা 

েূমে জািা  ায়, গত ৩০ অমটাব্র রামত ওই 

ব্ৃো প্রনতমব্শীর নব্ময় ব্ানে যথমক নিজ ঘমর 

ন রনেমলি। এ েেয় েমথ নলোি, রনব্উলেহ 

োাঁচজি তার েথমরাধ্ কমর। েমর তারা 

তামক স্থািীয় যচৌনকোমরর ব্ানের েনরতযি 

যগায়াল ঘমর নিময় োলাক্রমে ধ্ে নণ কমর। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/09/974099
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/09/974099
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এ ঘেিায় োেলার ের আজ যোেব্ার েুেুমর 

েুনলশ আোনে রনব্উলমক (১৮) যগ্রপ্তার 

কমরমে। োেলার এজাহারিােীয় অিয 

আোনেরা হমলা- উেমজলার উত্তর নে াখালী 

গ্রামের শাহ আলে েুকু জোিামরর যেমল 

নলোি (১৯)। 

োেলার তেন্তকারী কে নকতনা ও ে ব্ানেয়া 

থািার তেন্ত কে নকতনা আব্দলু হক জািাি, 

আধ্ুনিক প্র ুক্তির োধ্যমে োেলার ২িম্বর 

আোনে রনব্উলমক যগ্রপ্তার করা হময়মে। 

অিয আোনেমের যগ্রপ্তামরর যচষ্টা চলমে। 

 8 Nov 20 
 
Kaler 
Kantho 
 

26 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural স্বােীয়ে দেস্তল মেদেয়ে গাদড়য়ত 

গৃহিধূয়ে ধর্ ষণ েরয়লি োউজিলয়রর 

োই! (োয়লর েণ্ঠ, ৮ িয়েম্বর ২০২০) 

িরনোংেীর েলামশ স্বােীমক নেিমলর েুমখ 

ক্তজক্তে কমর গৃহব্ধ্ূমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ 

এক কনেশিামরর যোে িাই োে্েু 

খিকামরর নব্রুমে োেলা হময়মে।  েুনলশ 

েমঙ্গ কথা ব্মল জািা  ায়, ওই গৃহব্ধ্ূর স্বােী 

অনি ুি োে্েু খিকামরর ব্যক্তিগত 

গানেচালক নেল। গত কময়ক োে ধ্মর 

যব্তি িা যেওয়ায় োিমব্তর জীব্ি োর 

করমত হক্তেল স্ত্রীেহ ওই গানেচালকমক। 

একে নাময় োকা চাইমত যগমল গত ২৬ 

অমটাব্র রামত োকা যেওয়ার কথা ব্মল 

গানেচালক ও তার স্ত্রীমক ব্যক্তিগত 

ব্যব্োপ্রনতষ্ঠামি যিমক আমি োে্েু। েমর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/08/973664
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/08/973664
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/11/08/973664
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যেখামি স্বােীমক নেিমলর েুমখ ক্তজক্তে কমর 

ব্যক্তিগত গানের নিতর ওই গৃহব্ধ্ূমক 

যজারেূব্ নক ধ্ে নণ কমর অনি ুি। েমর 

নেিমলর িয় যেনখময় ঘেিাটে কাউমক িা 

জািামিার জিয হুেনক যেয়।  

েলাশ থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা (ওনে) যশখ 

যো. িানের উক্তিি জািাি, থািায় ধ্ে নমণর 

একটে োেলা হময়মে। অনি ুি োে্েু 

খিকার ও তার েহম াগী শাহাোত েলাতক। 

তামের যগ্রপ্তামর অনি াি চালামিা হমে।  

 9 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife 28 years 55 years Raped Neighbor Rural েদিরায়জর োয়ি এয়ে তরুণী ধর্ ষয়ণর 

দশোর (প্রথে আয়লা, ৯ িয়েম্বর ২০২০) 

েয়েিনোংমহর িািাইল উেমজলায় কনথত 

কনব্রামজর কামে এমে এক তরুণী (২৮) 

ধ্ে নমণর নশকার হময়মেি ব্মল অনিম াগ 

উম মে। ওই তরুণীর িােয, গত ব্ৃহস্পনতব্ার 

যব্লা ১১োর নেমক কনব্রাজ েকব্ুল যহামেি 

তাাঁমক ধ্ে নণ করার ের তন্ত্রেমন্ত্রর িয় যেনখময় 

তাাঁমক তাাঁর যিরায় আেমক রামখি। েমর 

স্থািীয় এক ব্যক্তির েহায়তায় নতনি িািাইল 

েেমর আমেি। োেলা ও েুনলশ েূে জািায়, 

োাঁচ ব্ের আমগ ওই তরুণীর প্রথে স্বােী োরা 

 াি। েমর নতনি নদ্বতীয় নব্ময় কমরি। নদ্বতীয় 

স্বােীর েমঙ্গ তাাঁর োম্পতয েম্পকন িামলা 

 াক্তেল িা। নব্েয়টে নিময় নতনি তাাঁর এক 

ব্ান্ধ্ব্ীর েমঙ্গ কথা ব্মলি। যেই ব্ান্ধ্ব্ী তাাঁমক 

স্বােীর েমঙ্গ িামলা েম্পকন স্থােমির জিয 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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by 
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কনব্রাজ েকব্ুল যহামেমির েন্ধ্াি যেি। 

েমর নতনি ওই কনব্রামজর কামে নগময়  াাঁমে 

েমে ধ্ে নমণর নশকার হময়মেি। 

িািাইল েমিল থািার িারপ্রাপ্ত কে নকতনা 

(ওনে) যোহােে নেজািুর রহোি আকি 

ব্মলি, ওই তরুণী ব্ােী হময় িারী ও নশশু 

নি নাতি েেি আইমি োেলা কমরমেি। । 

আর অনি ুি আোনেমক যগ্রপ্তামরর ের 

আোলমতর োধ্যমে কারাগামর ো ামিা 

হময়মে। 
  8 Nov 20 

 
Prothom 
Alo 

March Police 
Case 

Female Worker 19 years 29 years Human 
Traffickin

g 

Neighbor Rural োেদরর েথা িয়ল মযৌিেদিয়ত দিজক্র, 

োত োে ের তরুণী উদ্ধার (প্রথে 

আয়লা, ৮ িয়েম্বর ২০২০) 

রাজব্ােীর যেৌলতনেয়া য ৌিেনল্ল যথমক 

যরাব্ব্ার যিামর এক তরুণীমক (১৯) উোর 

কমরমে যগায়ালি ঘাে থািার েুনলশ। এ 

ঘেিায় িারী ও নশশু নি নাতি েেি আইমি 

যগায়ালি ঘাে থািায় োেলা হময়মে। েুনলশ 

যরাক্তজিা যব্গে (২৯) িামের য ৌিেনল্লর এক 

ব্ানেওয়ানলমক যগ্রপ্তার কমরমে।  েুনলশ েূমে 

জািা যগমে, ওই তরুণীর ব্ানে িামোর 

যজলায়। নতনি েনরদ্র কৃেক েনরব্ামরর যেময়। 

তাাঁর েমঙ্গ অজ্ঞাত এক  ুব্মকর েুম াম ামি 

েম্পকন গমে ওম । তরুণী  ুব্মকর কামে তাাঁর 

োনরব্ানরক অব্স্থার কথা জািাি। এরের 

যেই  ুব্ক তাাঁমক োকার একটে যোশাক 

কারখািায় চাকনর যেওয়ার আশ্বাে যেি। এর 

েূে ধ্মর ওই  ুব্মকর কথােমতা তরুণী গত 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%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
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োমচন যট্রমি কমর িামোর যথমক যেৌলতনেয়া 

যরলওময় যস্টশমি আমেি। এরের যস্টশি 

যথমক যকৌশমল ওই তরুণীমক য ৌিেনল্লর 

ব্ানেওয়ানল যরাক্তজিা যব্গমের কামে নব্ক্তক্র 

কমর োনলময়  াি ওই  ুব্ক। ব্ানেওয়ানল 

যরাক্তজিা তাাঁমক য ৌিেনল্লর একটে ঘমর 

আেমক যরমখ যজারেূব্ নক যেহব্যব্ো শুরু 

করাি।  

 8 Nov 20 
 
Prothom 
Alo 
 

5 Nov 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

26 years 27 years Raped Neighbor Rural িগুড়াে ঘয়র ঢুয়ে প্রদতিন্ধী িারীয়ে 

ধর্ ষয়ণর োেলাে যুিে মেপ্তার (প্রথে 

আয়লা, ৮ িয়েম্বর ২০২০) 

ব্গুোর ধ্ুিে উেমজলা ব্াক্প্রনতব্ন্ধ্ী 

িারীমক (২৬) ঘমর েুমক ধ্ে নমণর অনিম ামগ 

করা োেলায় আব্ুল কালাে (২৭) িামের 

এক  ুব্কমক যগ্রপ্তার কমরমে েুনলশ।  েুনলশ 

জািায়, গত ব্ৃহস্পনতব্ার রামত ব্ানের একটে 

কমে একাই ঘুনেময় নেমলি ওই ব্াক্প্রনতব্ন্ধ্ী 

িারী। োমশর একটে কমে নেমলি তাাঁর ো। 

এই েুম ামগ আব্ুল কালাে ঘমরর েরজা 

যিমে যিতমর েুমক ব্াক্প্রনতব্ন্ধ্ী ওই 

িারীমক ধ্ে নণ কমরি। এ েেয় তাাঁর োমশর 

কে যথমক যেময়টের ো কান্নাকাটে শুমি ওই 

কমে েুমক কালােমক আেমকর যচষ্টা 

কমরি। কালােতখি নতনি োনলময়  াি। 

খব্র যেময় শুক্রব্ার রাত আেোর নেমক ওই 

িারীমক থািায় নিময়  ায় েুনলশ। এ ঘেিায় 

তাাঁর ো ব্ােী হময় আব্ুল কালামের নব্রুমে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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থািায় োেলা কমরমেি। েুনলশ অনি াি 

চানলময় গতকাল েন্ধ্যার ের োমশর যশরেুর 

উেমজলা যথমক তাাঁমক যগ্রপ্তার কমর। 

আোনেমক যগ্রপ্তার কমর কারাগামর ো ামিা 

হময়মে। েুনলমশর প্রাথনেক ক্তজজ্ঞাোব্ামে 

কালাে ধ্ে নমণর কথা স্বীকার কমরমেি ব্মল 

ওনে জািাি। 

 8 Nov 20 
 
Samakal 

6 Nov 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural েট্টোয়ে গৃহিধূয়ে ধর্ ষয়ণর ের দিয ষাতি, 

৪ যুিে মেফতার (েেোল, ৮ িয়েম্বর 

২০২০) 

চট্টগ্রামে এক গৃহব্ধ্ূমক ধ্ে নণ ও নিেীেমির 

অনিম ামগ চার  ুব্কমক যগ্র তার কমরমে 

েুনলশ।  িগর েুনলমশর েহকারী কনেশিার  

েনরোণ তালুকোর জািাি, ওই গৃহব্ধ্ ূ

স্বােীর েমঙ্গ োেখামিক আমগ তামের েমধ্য 

ঝগো হমল ব্াো যেমে নেময় স্বােী-স্ত্রী 

কুনেল্লায় চমল  াি। নকেুনেি ের স্ত্রীর েমঙ্গ 

েমিাোনলমিযর যজমর তার স্বােী যেখাি 

যথমক চট্টগ্রামে চমল আমেি। গত শুক্রব্ার 

চট্টগ্রামে থাকাকালীি তামের প্রনতমব্শী েনির 

যহামেি ওই গৃহব্ধ্ূমক জািাি, তার স্বােী 

চট্টগ্রামে আমেি। নতনিও চট্টগ্রামে আেমল 

স্বােীর েমঙ্গ ঝামেলা নেেোে কমর যেমব্ি- 

এেি আশ্বামে ওইনেি েন্ধ্যায় ওই গৃহব্ধ্ ূ

চট্টগ্রামে এমে েনিমরর ব্াোয় উম ি। 

শনিব্ার েকামল েনিমরর স্ত্রী কে নস্থমল চমল 

যগমল ওই িারীমক েুনরর িয় যেনখময় ধ্ে নণ 

https://samakal.com/whole-country/article/201142734/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8-%E0%A7%AA-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201142734/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A7%9C%E0%A6%A8-%E0%A7%AA-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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কমর েনির। খুলশী থািার ওনে শাহীিুল 

ইেলাে জািাি, ধ্ে নমণর ের ওই গৃহব্ধ্ ূ

েনিমরর ব্াো যথমক যব্র হময়  াি। েুেুমর 

তার য মল  াওয়া যব্ারকা নিমত আব্ার 

েনিমরর ব্াোয় আমেি। এেেয় স্থািীয় নকেু 

ব্খামে ওই গৃহব্ধ্ূমক আেমক যরমখ েনিমরর 

েমঙ্গ নব্ময় যেওয়ার যচষ্টা কমর। ওই গৃহব্ধ্ ূ

রাক্তজ িা হওয়ায় তামক শারীনরকিামব্ 

নিেীেি চানলময় োকা েয়ো নেনিময় যিয়। 

েমর গৃহব্ধ্ূ এক প্রনতমব্শী িারীমক নিময় 

থািায় নগময় োরধ্মরর অনিম াগ কমরি। এ 

েেয় ধ্ে নমণর নব্েয়টে যগােি কমরি নতনি। 

থািায় োনয়েরত কে নকতনা তামক চট্টগ্রাে 

যেনিমকল কমলজ হােোতামল নচনকৎো 

নিময় েিে আিার েরােশ ন যেি। 

হােোতামল নচনকৎো নিমত নগময় ওই গৃহব্ধ্ূ 

নচনকৎেমকর কামে ধ্ে নমণর নব্েয়টে জািাি। 

তাৎেনণক তামক হােোতামলর ওনেনেমত 

িনতন করা হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Article 

Addressing gender based violence (By Adiba Tahsin Raha, Daily Observer, op-ed, 22 Nov 2020) 

Gender based violence against women is an existing curse in our society. Women in our society are 

constantly exposed to domestic abuse, rape and sexual assault, acid attacks, dowry related violence, 

sexual harassment and early and forced marriage etc. In 2019 both Amnesty International and human 

rights organization Odhikar in their annual reports warranted noticeable rise of gender based violence 

against women in Bangladesh. In 2020 even during this pandemic, we have witnessed glaring incidents 

of such violence against women. Gender based violence against women is an indication of 

discriminatory disposition towards women and a scurrilous weapon of exercising subordination, 

manipulation and control over women. According to the Declaration on the Elimination of Violence 

against Women 1993, gender based violence against women impairs women's right to equality, their 

fundamental rights and freedoms. 

Ensuring women's right to equality is a constitutional commitment in Bangladesh. Also there are several noteworthy laws in force to protect 

women from violence. But it has been a long-drawn struggle to substantiate women's rights in our society. Existing societal and cultural norms, 

practices and attitudes towards women work become delimiting factors in ensuring such rights. In our society gender stereotypes are deep seated, 

women are portrayed as passive and tolerant, an entity devoted to men's desires, lusts and aggressions, despite having major contributions towards 

family, society and nation women are still impersonated as less worthy and inferior to men; thus allowing an easy access to gender based violence. 

Gender based violence is not a matter of quick fix. Even, legal implications alone can fight against this evil. It is no wrong to term gender based 

violence as an outcome of societal failure to uphold the dignified status of women and this fairly demands a holistic approach to address this evil 

in our society. 

Article 4 of the Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993 strongly recommends for transforming social and cultural 

attributes that cherish gender stereotypes and gender inequality or any such practice holding on inferior condition of women. This article strongly 

referred education as a prime apparatus to foster major transformation in societal attitudes towards women. 

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence known as Istanbul convention 

maintained a similar idea of addressing violence against women through education. Article 14 of the aforementioned convention recommended 

the inclusion of teaching materials on equality between men and women, non-stereotyped gender roles, mutual respect, gender based violence 

against women, right to personal integrity etc in formal and informal education system.   

https://www.observerbd.com/news.php?id=285794


The idea of an education system, addressing gender issues are applauding in present context. In schools of Kaushambhi, Uttar Pradesh, India 

special sessions are conducted every Wednesday on issues of respecting women, nurturing proper ethics while dealing with women, building 

strong character, addressing existing gender stereotypical sentiments etc. In Mamboue, Western Burkina Faso educational programs are carried 

out to address gender based violence in the community. Male members of the community are taught issues of human rights of women, women 

empowerment and having respectful relationship with women. 

Going critical about our current education system, it seems to be incurious towards addressing such social and cultural stigmas. The whole system 

seems to get usurped by unhealthy competitions; notions of passing in the exams, obtaining good grades and thriving for ensuring livelihood 

remain key mottos. Teachings of ethical codes and conducts, gender norms, gender sensitivity etc are barely prioritized as part of our education. 

The current system is failing to render a sound perspective of non-discrimination, equality between men and women. Thus we are producing in 

the name of education, certified literates devoid of proper values. To quote CS Lewis: "Education without values, as useful as it is, seems rather 

to make man a cleverer devil". 

As part of the process of addressing gender based violence in our society, it is high time teachings of gender issues incorporated in curriculas' of 

primary and secondary education. Textbook representation of women, interactions with male and female students in educational institutions, the 

conditions and ambience that male and female students are exposed to etc. should be meticulously considered. Apart from the educational campaign 

on gender issues, it can be introduced to create awareness among the community with special emphasis on rural population. 

None has ever opposed the role of education in introducing a paradigm shift in a society. Once rightly observed by the proponents of 

"Reconstructionism" supporting the idea that the problems of society should be addressed by education and the aim of education is to reconstruct 

and reform the society. Addressing gender based violence through education is a root level effort towards ending gender based violence and 

reshaping our society for the ultimate welfare of our women. 
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