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BLAST Library 

13 December 2020 

 
Weekly news reports on Domestic Violence (DV) 

 
Sl. Date of 

Newspaper 
Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 12 Dec 20 
 
Samakal 
 
 

12 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural স্ত্রীকে হত্যার পর ঝুলিকে রাখার 

অলিক াগ(সমকাল, (১২(লিকেম্বর 

২০২০) 

হবিগঞ্জে পাবিিাবিক কলঞ্জহি জেি ধঞ্জি স্ত্রী 

ইয়াছবিন আক্তাি (২২) জক শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ 

হত্যাি পি িান্না ঘঞ্জি বনঞ্জয় গলায় ফাাঁস 

লাবগঞ্জয় ঝুবলঞ্জয় িাখাি অবিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জছ 

স্বািীি বিরুঞ্জে। িািলাি িাদী  োনান, 

২০১৭ সাঞ্জল পাবিিাবিকিাঞ্জি ইয়াছবিন 

আক্তাঞ্জিি সঞ্জে েঞু্জয়ল বিয়াি বিঞ্জয় হয়। 

সম্প্রবত্ ত্াঞ্জদি িঞ্জধয একটি এনজেও’ি 

িাকা বনঞ্জয় িঞ্জনািাবলঞ্জনযি সৃটি হয়। 

পাবিিাবিক কলঞ্জহি জেি ধঞ্জি েঞু্জয়ল বিয়া 

প্রায়ই ইয়াছবিনঞ্জক িািধি কিঞ্জত্ন 

এখলাছ বিয়া এ ঘিনায় জদাষীঞ্জদি বিচাি 

দাবি কঞ্জিঞ্জছন। েঞু্জয়ল পবিকবিত্িাঞ্জি 

ত্াি জিঞ্জয়ঞ্জক হত্যা কঞ্জি িান্নাঘঞ্জি বনঞ্জয় 

গলায় ফাাঁস লাবগঞ্জয় ঝুবলঞ্জয় িাঞ্জখ। পঞ্জি 

স্থানীয়িা বিষয়টি জিি জপঞ্জয় পুবলশঞ্জক খিি 

জদয়। পুবলশ এঞ্জস িিঞ্জদহ উোি কঞ্জি 

িয়নাত্দঞ্জেি েনয িঞ্জগ ে পাোয়। সদি 

িঞ্জেল থানাি (ওবস) জিা. িাসুক আলী 

োনান, প্রাথবিকিাঞ্জি ধািণা কিা হঞ্জে, 

এটি হত্যাকাণ্ড।  

Issue no. 21 

https://samakal.com/whole-country/article/201246134/%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%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%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/201246134/%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%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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Newspaper 
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Incident 
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Age of 
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Nature of 
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Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

2 12 Dec 20 
 
Daily Star 
 
 

10 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

0n Fire Husband Urban Family Dispute: Man sets alight 

wife (Daily Star, 12 Dec 2020) 

A 30-year-old woman suffered 

serious burn injuries after her 

husband set her on fire in Croke area 

of Barguna town Thursday evening, 

said police. The husband, Himu, was 

sent to jail yesterday after he 

admitted to police that he poured 

kerosene on Nipa Begum and set her 

on fire, said the law enforcers. The 

victim, Nipa, was admitted to Sher-

e-Bangla Medical College Hospital 

in Barishal with critical injuries, said 

KM Tariqul Islam, officer-in-charge 

of Barguna Police Station. 

 

Quoting family members, the OC 

said Himu, a tailor, recently married 

another woman without the consent 

of his first wife Nipa, who then filed 

a case with the Women and Children 

Repression Control Tribunal against 

him. Himu often tried to force her to 

drop the charges against him and set 

her alight after failing to convince 

her, he added. 

 

https://www.thedailystar.net/backpage/news/man-sets-alight-wife-over-family-dispute-2009889
https://www.thedailystar.net/backpage/news/man-sets-alight-wife-over-family-dispute-2009889
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

3 11 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 
 
 

11 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ঘকরর আড়াে ঝুিকে নববধূর িাশ, 

শ্বশুরবালড়র লিােজন পিাত্ে(

(সালে, (া (১১(লিকেম্বর ২০২০) 

িংপুঞ্জিি িদিগঞ্জে োবহদা আক্তাি 

বশলািবন (২০) নাঞ্জি এক নিিধূঞ্জক 

শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ হত্যাি পি গলায় ওড়না জপবচঞ্জয় 

লাশ ঝুবলঞ্জয় জদওয়াি অবিঞ্জ াগ পাওয়া 

জগঞ্জছ। বনহঞ্জত্ি পবিিাি সূঞ্জে োনা  ায়, 

প্রায় আড়াই িাস আঞ্জগ পাবিিাবিকিাঞ্জি 

নাবসি জসানাঞ্জিি সঞ্জে বশলািবনি বিঞ্জয় 

হয়। িািাি িাবড় জথঞ্জক বিঞ্জয়ঞ্জত্ চাি িবি 

ওেঞ্জনি স্বণ োলংকাি জদওয়াি কথা বছল। 

বকেু হত্দবিদ্র িািা অলংকাি তত্বি কঞ্জি 

বদঞ্জত্ জদবি কঞ্জিন। এ বনঞ্জয় প্রায় সিয় 

বশলািবনঞ্জক গালাগালসহ িানবসকিাঞ্জি 

বন োত্ন চালায় স্বািী ও শ্বশুড়িাবড়ি 

জলাকেন। বনহঞ্জত্ি পবিিাঞ্জিি ধািণা ওই 

বিঞ্জিাঞ্জধি জেঞ্জি গত্কাল সকাঞ্জল 

বশলািবনঞ্জক হত্যাি পি ত্াি লাশ ঘঞ্জিি 

আড়াি সঞ্জে ওড়না বদঞ্জয় ঝুবলঞ্জয় জদওয়া 

হয়। পঞ্জি বিষয়টি প্রবত্ঞ্জিশীঞ্জদি িঞ্জধয 

োনাোবন হঞ্জল স্বািী নাবসি জসানাসহ 

িাবড়ি জলাকেন ঘঞ্জি ত্ালা ঝুবলঞ্জয় পাবলঞ্জয় 

 ান। এ ঘিনায় বনহঞ্জত্ি িািা সাহািুল 

ইসলাি িন্ডল িাদী হঞ্জয় িদিগে থানায় 

িািলা জদওয়াি প্রসু্তবত্ বনঞ্জয়ঞ্জছন।িদিগে 

থানাি ওবস (ত্দে) আবিফ আলী িঞ্জলন, 

ঘিনাস্থল জথঞ্জক লাশ উোি কঞ্জি 

িয়নাত্দঞ্জেি েনয িংপুি জিবেকযাল 

কঞ্জলে হাসপাত্াঞ্জলি িঞ্জগ ে পাোঞ্জনা হঞ্জি।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984572
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984572
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Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

5 11 Dec 20 
 
Samakal 
 
 

10 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural ৯৯৯ এ ল ান েকর স্বামীকে পুলিকশ 

লিকিন স্ত্রী((সমকাল, (১১(লিকেম্বর 

২০২০) 

নািায়ণগঞ্জেি আড়াইহাোঞ্জি ৯৯৯ এ কল 

কঞ্জি িাদক িযিসায়ী স্বািীঞ্জক পুবলঞ্জশি 

হাঞ্জত্ তু্ঞ্জল বদঞ্জয়ঞ্জছন িানী নাঞ্জি এক 

গহৃিধূ। শুক্রিাি দুপুঞ্জি জেপ্তাি বপয়াস 

আলীঞ্জক আদালঞ্জত্ পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

আড়াইহাোি থানাি িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো 

 (ওবস) িঞ্জলন, বপয়াস ত্াবলকািুক্ত িাদক 

িযিসায়ী। এি আঞ্জগও িাদক িািলায় 

কািাঞ্জিাগ কঞ্জি জফি িাদক িযিসায় 

েবড়ঞ্জয় পঞ্জড়। স্ত্রীসহ পবিিাঞ্জিি জলাকেন 

িাদক িযিসায় িাধা বদঞ্জল বত্বন ত্াঞ্জদি 

শািীবিক ও িানবসক বন োত্ন কিঞ্জত্ন। 

িহৃস্পবত্িাি িাঞ্জত্ স্ত্রী িাদক িযিসায় িাধা 

বদঞ্জল জফি ত্াঞ্জক িািধি কঞ্জিন বপয়াস। 

প্রবত্বনয়ত্ এিন বন োত্ন সহয কিঞ্জত্ না 

জপঞ্জি অিঞ্জশঞ্জষ ৯৯৯ এ জফান কঞ্জি স্বািীি 

জফি িাদক িযিসাি বিষয়টি পুবলশঞ্জক 

োনান িানী। পঞ্জি আড়াইহাোি থানা 

পুবলশ ত্াৎক্ষবণক অবি ান চাবলঞ্জয় 

বপয়াঞ্জসি ঘঞ্জিি জিঞ্জঝঞ্জত্ পুাঁঞ্জত্ িাখা 

অিস্থায় ৩৮০ বপস ইয়ািাসহ ত্াঞ্জক 

জেপ্তাি কঞ্জি।  এ ঘিনায় পুবলশ িাদী হঞ্জয় 

আড়াইহাোি থানায় িাদকদ্রিয বনয়ন্ত্রণ 

আইঞ্জন িািলা কঞ্জিঞ্জছ িঞ্জলও োনান ওবস। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201246044/%E0%A7%AF%E0%A7%AF%E0%A7%AF-%E0%A6%8F-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201246044/%E0%A7%AF%E0%A7%AF%E0%A7%AF-%E0%A6%8F-%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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Newspaper 
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Incident 
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Age of 
accused 

Nature of 
Crime 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

6 11 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 
 
 

1 Dec 20 Police 
Case 

Female RMG 
Worker 

Not 
available 

28 years Raped 
& 
Video of 
rape 

Brother-
in-law 

Urban স্ত্রী বালড় লনই, শযালিোকে ধর্ ষণ েকর 

লিলিও েরকিন িিুািাই((সালে, (া ((

১১(লিকেম্বর ২০২০) 

গােীপুি িহানগিীি জকানািাড়ীঞ্জত্ 

গাঞ্জি েন্ট শ্রবিক শযাবলকাঞ্জক ধষ েণ ও বিবেও 

ধািঞ্জণি অবিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জছ দুলািাইঞ্জয়ি 

বিরুঞ্জে। আে িহৃস্পবত্িাি সকাঞ্জল 

জকানািাড়ীি েরুন জথঞ্জক ত্াঞ্জক জেপ্তাি 

কিা হয়। জেপ্তাি হওয়া দুলািাই িবিন 

িন্ডল ওিঞ্জফ বিশু (২৮) িগুড়াি ধনুি 

থানাি চড়পাড়া োঞ্জিি নূি জহাঞ্জসঞ্জনি 

জছঞ্জল। োনা জগঞ্জছ, িবিন িন্ডল 

শযাবলকাসহ স্ত্রীঞ্জক বনঞ্জয় জকানািাড়ীি 

েরুন দশত্লা এলাকায় আব্দলু আলীঞ্জিি 

িাবড়ঞ্জত্ িাড়া থাঞ্জকন। ত্ািা বত্নেনই 

স্থানীয় একটি গাঞ্জি েঞ্জন্ট চাকবি কঞ্জিন। গত্ 

১ বেঞ্জসম্বি বিঞ্জকঞ্জল স্ত্রী িাসায় না থাকাি 

সুঞ্জ াঞ্জগ একা জপঞ্জয় খাবল ঘঞ্জি শযাবলকাঞ্জক 

জোিপূি েক ধষ েণ কঞ্জি িবিন িন্ডল। এ 

সিয় জগাপঞ্জন ধষ েঞ্জণি ঘিনাটি জিািাইল 

জফাঞ্জন বিবেও ধািণ কঞ্জিন। পিিত্ীঞ্জত্ ওই 

বিবেও প্রকাঞ্জশি হুিবক বদঞ্জয় আঞ্জিা 

কঞ্জয়কিাি ধষ েণ কঞ্জি িবিন। আিাঞ্জিা ধষ েণ 

কিঞ্জত্ চাইঞ্জল বনরুপায় হঞ্জয় িহৃস্পবত্িাি 

সকাল ৮িাি বদঞ্জক গােীপুি জিঞ্জরাপবলিন 

পুবলঞ্জশি জকানািাড়ী থানায় নািী বশশু 

বন োত্ন আইঞ্জন িািলা দাঞ্জয়ি কঞ্জিন 

বন োবত্ত্া শযাবলকা।ঞ্জকানািাবড় এসআই 

জিা. শাখাওয়াত্ ইিবত্য়াে োনান, 

িািলাি পি অবি ুক্ত িবিন িন্ডলঞ্জক 

িাসা জথঞ্জক জেপ্তাি কিা হঞ্জয়ঞ্জছ।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984280
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984280
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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 

7 9 Dec 20 
 
Prothom Alo 
 
 

7 Dec 20 Police 
Case 

Male Landlord 62 years 32 years Murdered Son Rural বড় িাই-িালবকে জলম লিওোে 

বাবাকে খুকনর েথা স্বীোর 

 ুবকের(সথমক(লে,ল (৯ লিকেম্বর 

২০২০) 

িড় িাই ও িাবিঞ্জক েবি বনিন্ধন কঞ্জি 

জদওয়ায় কু্ষব্ধ হঞ্জয় িািাঞ্জক শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ 

হত্যাি কথা স্বীকাি কঞ্জি েিানিজি 

বদঞ্জয়ঞ্জছন জিাোহাি আলী (৩ ২ ) নাঞ্জিি 

এক  ুিক। ত্া াঁি িাবড় িােশাহীি িাগিািা 

উপঞ্জেলাি িিখালী োঞ্জি। িািা িাহিুদ 

আলী শাহঞ্জক (৬ ২ ) হত্যায় িা আঞ্জনায়ািা 

জিগি (৫ ০ ) ও স্ত্রী োন্নাতু্ন জনসা (২ ২ ) 

ত্া াঁঞ্জক সহায়ত্া কঞ্জিঞ্জছন িঞ্জল দাবি 

কঞ্জিঞ্জছন বত্বন। গত্কাল িেলিাি িাঞ্জত্ 

িােশাহীি বসবনয়ি েবুেবশয়াল 

িযাজেঞ্জেি আবিফুল ইসলাি এই 

স্বীকাঞ্জিাজক্তিূলক েিানিজি েহণ কঞ্জিন। 

গত্ জসািিাি দুপুঞ্জি িাবড়ি দিো জিঞ্জে 

িাহিুদ আলী শাঞ্জহি লাশ উোি কিা হয়। 

এ ঘিনায় বনহত্ িঞৃ্জেি িড় জছঞ্জলি স্ত্রী 

খাঞ্জলদা জিগি িাদী হঞ্জয় বত্নেঞ্জনি 

বিরুঞ্জে িািলা কঞ্জিন। িািলা দাঞ্জয়ঞ্জিি 

পি পুবলশ বনহত্ িযজক্তি স্ত্রী, জছাি জছঞ্জল ও 

জছাি জছঞ্জলি িউঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি। 

িাগিািা থানাি িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো (ওবস) 

জিাস্তাক আহঞ্জেদ িঞ্জলন, বিচািক 

আবিফুল ইসলাঞ্জিি কাঞ্জছ ১৬ ৪  ধািায় 

েিানিজি জদন জিাোহাি আলী ও ত্া াঁি স্ত্রী 

োন্নাতু্ন জনসা। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

8 9 Dec 20 
 
Prothom Alo 
 
 

9 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Murdered Husband Rural মাকে আড়াে ঝুিকত্ লিকখ োাঁিলেি 

লশশু((সথমক(লে,ল (৯ লিকেম্বর ২০২০) 

ঘঞ্জিি আড়া জথঞ্জক িাঞ্জক ঝুলঞ্জত্ জদঞ্জখ 

কাাঁদবছল বশশুটি। পবিিাঞ্জিি সদসযিা অনয 

সিঞ্জয়ি িঞ্জত্া স্বািাবিক কান্না িঞ্জন কঞ্জি 

জকউ এবগঞ্জয়  ানবন। পঞ্জি এক প্রবত্ঞ্জিশী 

বগঞ্জয় বশশুটিি িাঞ্জক গলায় ফাাঁস লাবগঞ্জয় 

ঝুলঞ্জত্ জদঞ্জখন।আে িুধিাি এ ঘিনা 

ঘঞ্জিঞ্জছ িয়িনবসংঞ্জহি নািাইল উপঞ্জেলাি 

কাওয়ািগাত্ী োঞ্জি। এ বনঞ্জয় এলাকায় প্রশ্ন 

জদখা বদঞ্জয়ঞ্জছ। এ ঘিনায় জেজ্ঞাসািাঞ্জদি 

েনয ওই নািীি স্বািীঞ্জক আিক কঞ্জিঞ্জছ 

পুবলশ।ওই নািীি নাি সুলত্ানা জিগি 

(৩ ৫ )। বত্বন কাওয়ািগাত্ী োঞ্জিি জিা. িাচু্চ 

বিয়াি স্ত্রী। সুলত্ানা নািায়ণগঞ্জেি আিুল 

কাঞ্জশঞ্জিি জিঞ্জয়।কাওয়ািগাত্ী োঞ্জিি 

দুেন িাবসিা োনান, ওই িাবড়ঞ্জত্ এি 

আঞ্জগও এ ধিঞ্জনি দুটি ঘিনা ঘঞ্জিঞ্জছ। বকেু 

জকাঞ্জনা ঘিনািই িহসয উদ  ঘাটিত্ 

হয়বন।ঘিনাস্থঞ্জল বগঞ্জয়বছঞ্জলন নািাইল 

িঞ্জেল থানাি উপপবিদশ েক (এসআই) জিা. 

আিদুল কবিি। বত্বন িঞ্জলন, পবিিাঞ্জিি 

জলাকেন পুবলশঞ্জক োবনঞ্জয়ঞ্জছন, 

সুলত্ানাি িানবসক সিসযা বছল। এসআই 

আিদুল কবিি আিও িঞ্জলন, সুলত্ানাি 

ফাাঁবসঞ্জত্ জঝালাি ঘিনায় িাচু্চ বিয়াঞ্জক 

জেজ্ঞাসািাদ কিা হঞ্জে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

9 9 Dec 20 

 
Kaler 
Kontho 
 
 

8 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Pornogra
phy 
& 
Video 
viral 

Husband Rural স্ত্রীর অন্তরঙ্গ েলব ল েবুকে েলড়কে 

লিকিন স্বামী!((সালে, (া (৯(লিকেম্বর 

২০২০) 

িাকা না জদয়ায় স্ত্রীি অেিে ছবি 

জফসিুঞ্জক ছবড়ঞ্জয় জদয়াি অবিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জছ 

স্বািীি বিরুঞ্জে। এ ঘিনায় োিাইঞ্জয়ি 

বিরুঞ্জে থানায় অবিঞ্জ াগ দাঞ্জয়ি কঞ্জিঞ্জছন 

শাশুবড়। চাঞ্চলযকি ঘিনাটি ঘঞ্জিঞ্জছ 

হবিগঞ্জেি চুনারুঘাঞ্জি। 

িেলিাি (৮ বেঞ্জসম্বি) বিঞ্জকঞ্জল ওই নািীি 

িা চুনারুঘাি থানায় জিঞ্জয়ি োিাই োঞ্জিদ 

িূাঁ ইয়াসহ ত্াি িািা িুক্তাি িূাঁ ইয়া ও িা 

নুিিানুসহ অজ্ঞাত্ দু-বত্নেঞ্জনি নাঞ্জি 

িািলা কঞ্জিন। 

িািলা সূঞ্জে োনা  ায়, ২০১৯ সাঞ্জলি 

েলুাই বিকটিিঞ্জক বিঞ্জয় কঞ্জিন োঞ্জিদ 

িূাঁ ইয়া। এিপি জথঞ্জক জস শ্বশুি িাবড়ঞ্জত্ই 

থাকঞ্জত্ন। পঞ্জি ত্াি স্ত্রীঞ্জক েেোঞ্জন পাোন 

োঞ্জিদ। েেোন প্রিাসী স্ত্রী প্রায় সাঞ্জড় বত্ন 

লাখ িাকা োঞ্জিঞ্জদি কাঞ্জছ পাোন। োঞ্জিদ 

আঞ্জিা িাকা পাোঞ্জত্ চাপ বদঞ্জল বহসাি 

োনঞ্জত্ চান স্ত্রী। এঞ্জত্ বক্ষপ্ত হঞ্জয় জগাপঞ্জন 

জত্ালা স্ত্রীি অেিে ছবি এঞ্জকি পি এক 

িুয়া আইবে বদঞ্জয় জফসিুঞ্জক জপাস্ট কিঞ্জত্ 

থাঞ্জকন স্বািী োঞ্জিদ। চুনারুঘাি থানাি 

ওবস আলী আশিাফ িঞ্জলন, ত্দেপূি েক 

আইনানুগ িযিস্থা জনয়া হঞ্জি।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/09/983844
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/09/983844
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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 8 Dec 20 

 
Prothom Alo 
 
 

8 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Rural রাউজাকন পুেুর লথকে গিাে ইট বাাঁধা 

অবস্থাে গৃহবধূর িাশ উদ্ধার(সথমক(

লে,ল (৮ লিকেম্বর ২০২০) 

চট্টোঞ্জিি িাউোঞ্জনি পৃথক দুটি স্থান 

জথঞ্জক এক গহৃিধ ূও িঞৃ্জেি লাশ উোি 

কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। এি িঞ্জধয পুকুি জথঞ্জক 

উোি হওয়া গহৃিধূি লাঞ্জশি সঞ্জে সাত্ 

জথঞ্জক আিটি ইি িা াঁধা বছল।  আে 

িেলিাি সকাঞ্জল ও দুপুঞ্জি উোি হওয়া 

দুটি লাঞ্জশি িয়নাত্দঞ্জেি েনয চট্টোি 

জিবেঞ্জকল কঞ্জলঞ্জেি িঞ্জগ ে পাোঞ্জনা 

হঞ্জয়ঞ্জছ।িাউোন থানা-পুবলশ োনায়, 

সকাঞ্জল উপঞ্জেলাি কদলপুি ইউবনয়ঞ্জনি 

জসািিাইজ্জ্যাহাি এলাকা জথঞ্জক িুহােদ 

োলাল আহিদ (৭ ০ ) নাঞ্জিি িঞৃ্জেি লাশ 

উোি কিা হয়। বত্বন ওই ইউবনয়ঞ্জনি 

জিািিপাড়া োঞ্জিি িাবসিা। আি দুপুঞ্জি 

গবহিা ইউবনয়ঞ্জনি ৮  নম্বি ওয়াঞ্জেেি দবক্ষণ 

দলই নগি োঞ্জিি পুকুি জথঞ্জক নাসবিন 

আকত্াি (৩ ৩ ) নাঞ্জিি গহৃিধূি লাশ উোি 

হয়। বত্বন ৩  নম্বি ওয়াঞ্জেেি িাবসিা িনসুি 

আলি জচৌধুিীি স্ত্রী। পুবলশ জেজ্ঞাসািাঞ্জদি 

েনয িনসুিঞ্জক আিক কঞ্জিঞ্জছ।  উোঞ্জিি 

সিয় নাসবিঞ্জনি গলায় সাত্ জথঞ্জক আিটি 

ইি জঝালাঞ্জনা অিস্থায় বছল। ত্ঞ্জি োলাল 

আহিঞ্জদি শিীঞ্জি জকাঞ্জনা আঘাঞ্জত্ি বচহ্ন 

বছল না িঞ্জল োবনঞ্জয়ঞ্জছ পুবলশ।থানাি 

িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো আিদুল্লাহ আল হারুন 

লাশ দুটি উোঞ্জিি সত্যত্া বনজিত্ 

কঞ্জিঞ্জছন।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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by 
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11 7 Dec 20 

 
Samakal 
 
 

5 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager 13 years 47 years Raped Father Rural রামগলত্কত্ লমকেকে ধর্ ষকণর 

অলিক াকগ বাবা লেপ্তার((সমকাল, (৭ 

লিকেম্বর ২০২০) 

লক্ষ্মীপুঞ্জিি িািগবত্ঞ্জত্ বনঞ্জেি জিঞ্জয়ঞ্জক 

ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ জিা. িবনি (৪ ৭ ) নাঞ্জিি 

এক িযজক্তঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। বত্বন 

জপশায় একেন ইিিািা শ্রবিক। পুবলশ 

োনায়, দুই িাস আঞ্জগ প্রথিিাি িবনি 

ত্াি ১৩  িছি িয়সী একিাে জিঞ্জয়ঞ্জক ধষ েণ 

কঞ্জিন। পিবদন জিঞ্জয় ঘিনাটি ত্াি িাঞ্জক 

খুঞ্জল িঞ্জল। জিঞ্জয়টিি িা ত্াি স্বািীঞ্জক এ 

সম্পঞ্জকে োনঞ্জত্ চাইঞ্জল িবনি জ্বীঞ্জনি 

প্রঞ্জিাচণায় এ কাে কঞ্জিঞ্জছন িঞ্জল োনান। 

িবিষযঞ্জত্ আি এিন কাে হঞ্জি না িঞ্জলও 

এ সিয় িবনি জিঞ্জয়ি িাঞ্জক আশ্বস্ত 

কঞ্জিন। বকেু পিিত্ীঞ্জত্ িবনি আিও 

কঞ্জয়কবদন জিঞ্জয়ঞ্জক ধষ েণ কঞ্জি। সি েঞ্জশষ 

শবনিাি িাঞ্জত্ িবনি জিঞ্জয়ি কঞ্জক্ষ ঢুঞ্জক 

আিািও ত্াঞ্জক ধষ েণ কঞ্জিন। এ সিয় 

জিঞ্জয়টিি কান্নাি শব্দ জপঞ্জয় ত্াি িা ছুাঁ ঞ্জি 

বগঞ্জয় িবনিঞ্জক হাঞ্জত্নাঞ্জত্ ধঞ্জি জফঞ্জলন। 

পঞ্জি ঘিনাটি এলাকায় োনাোবন হঞ্জল 

জিািিাি িাঞ্জত্ জিঞ্জয়টিি িা িাদী হঞ্জয় 

ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াগ এঞ্জন থানায় ত্াি িািাি 

বিরুঞ্জে িািলা দাঞ্জয়ি কঞ্জিন। িািগবত্ 

থানাি অবফসাি ইনচােে (ওবস) জিাহােদ 

জসালাইিান ঘিনাি সত্যত্া বনজিত্ কঞ্জি 

োনান, িািলা দাঞ্জয়ঞ্জিি পি পুবলশ 

ত্াৎক্ষবণক অবি ান চাবলঞ্জয় অবি ুক্ত 

িবনিঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি। প্রাথবিক 

জেজ্ঞাসািাঞ্জদ বত্বন বনঞ্জেি জিঞ্জয়ঞ্জক 

ধষ েঞ্জণি কথা স্বীকাি কঞ্জিঞ্জছন।  

https://samakal.com/whole-country/article/201245654/%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%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201245654/%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%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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12 7 Dec 20 
 
Prothom Alo 
 
 

7 Dec 20 Police 
Case 

Female Service 
Holder 

30 years 45 years Murdered Husband Rural গাজীপুকর স্ত্রীকে হত্যা েকর 

আত্মহত্যার লেষ্টা(সথমক(লে,ল (৭ 

লিকেম্বর ২০২০) 

পাবিিাবিক কলঞ্জহি জেঞ্জি স্ত্রী িহাবসনা 

আক্তািঞ্জক (৩ ০ ) ধািাঞ্জলা অস্ত্র বদঞ্জয় গলা 

জকঞ্জি হত্যা কঞ্জিন স্বািী শবিফুল আলি। 

পঞ্জি বত্বন বনঞ্জেিও গলাি শ্বাসনাবল জকঞ্জি 

আত্মহত্যাি জচিা কঞ্জিন।  পুবলশ ও 

স্বেঞ্জনিা োনান, এিা ত্া াঁঞ্জদি দুেঞ্জনিই 

বিত্ীয় সংসাি। নানা বিষয় বনঞ্জয় ত্া াঁঞ্জদি 

িঞ্জধয পাবিিাবিক কলহ জলঞ্জগই থাকত্। 

পাবিিাবিক কলঞ্জহি জেঞ্জি সাত্ বদন আঞ্জগ 

িহাবসনা ত্া াঁি স্বািীঞ্জক ত্ালাক জদন। এ 

ঘিনায় িাবড়ি িাবলক ত্া াঁঞ্জদি দুেনঞ্জক 

আলাদা থাকাি কথা িলঞ্জল গত্ এক সপ্তাহ 

ত্া াঁিা আলাদা বছঞ্জলন। জসািিাি সকাঞ্জল 

িহাবসনা চাকবিঞ্জত্  াওয়াি আঞ্জগ শবিফুল 

ত্া াঁি ঘঞ্জি  ান। একপ োঞ্জয় ঘঞ্জিি িঞ্জধয 

দুেঞ্জনি ঝগড়া-বিিাদ হয়। ত্া াঁঞ্জদি 

িাগ  বিত্ণ্ডাি সিয় ঘঞ্জিি দিোও িন্ধ বছল। 

হোৎ ঘঞ্জিি জিত্ি জথঞ্জক বচৎকাঞ্জিি শব্দ 

পান পাঞ্জশি ঘঞ্জিি অনয িাড়াটিয়ািা। 

বিষয়টি িাবড়ি িাবলকঞ্জক োনাঞ্জনা হয়। 

পঞ্জি িাবড়ি িাবলক এঞ্জস ঘঞ্জিি দিো িন্ধ 

জদঞ্জখ োকাোবক কঞ্জিও জকাঞ্জনা সাড়াশব্দ 

না জপঞ্জয় ত্ৎক্ষণাৎ পুবলশঞ্জক খিি জদওয়া 

হয়। পঞ্জি পুবলশ এঞ্জস িহাবসনাি লাশ 

উোি ও শবিফুলঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
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13 7 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 
 
 

6 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 24 years Murdered Husband Rural লিপ্ত স্বামীর থাপ্পকড় প্রাণ লগি নববধূর 

(োকির েণ্ঠ ৭(লিকেম্বর ২০২০) 

বক্ষপ্ত স্বািীি এক থাপ্পঞ্জড়ই অজ্ঞান হন 

নিিধ ূিজেেনা আক্তাঞ্জিি (২০) । পঞ্জি ত্াঞ্জক 

িুিূষু ে অিস্থায় উোি কঞ্জি িয়িনবসংহ 

জিবেকযাল কঞ্জলে হাসপাত্াঞ্জল বনঞ্জয় 

জগঞ্জলই জসখাঞ্জনই িবিিাি িাঞ্জত্ িািা  ান। 

লাশ জিঞ্জখ পাবলঞ্জয়  াওয়াি সিয় স্বািী 

সেীি বিয়াি (২৪) জক আিক কঞ্জি 

দাবয়ত্বিত্ পুবলশ।   

োনা  ায়, পিকীয়ায় িাধা জদওয়ায় স্ত্রীঞ্জক 

বিবিন্নিাঞ্জি বন োত্ন অত্যাচাি কিঞ্জত্ন 

সজেি। এ ঘিনা িাবড়ঞ্জত্ি োনায় িজেেনা। 

বকেু পবিিাঞ্জিি জলাকেন জকাঞ্জনা ধিঞ্জনি 

কণ েপাত্ না কঞ্জি িাবনঞ্জয় জনওয়াি েনয 

িজেেনাঞ্জক বনঞ্জদেশ জদয়। এ অিস্থায় িবিিাি 

বিঞ্জকঞ্জল স্ত্রীি সাঞ্জথ ঝগড়া কঞ্জি সেীি বিয়া 

উঞ্জেজেত্ হঞ্জয় জোঞ্জি এক থাপ্পড় িাঞ্জিন 

স্ত্রীঞ্জক। সাঞ্জথ সাঞ্জথ স্ত্রী জ্ঞান হাবিঞ্জয় িাটিঞ্জত্ 

লুটিঞ্জয় পঞ্জড়ন। দীঘ ে সিঞ্জয়ও জ্ঞান বফঞ্জি না 

আসায় সজেি স্ত্রীঞ্জক বনঞ্জয় িয়িনবসংহ 

জিবেকযাল কঞ্জলে হাসপাত্াঞ্জল িবত্ে 

কিান। জসখাঞ্জনই বচবকৎসাধীন অিস্থায় িাত্ 

৮িাি বদঞ্জক িািা  ান বত্বন। এ সিয় স্বািী 

সজেি লাশ জিঞ্জখ পাবলঞ্জয় জ ঞ্জত্ চাইঞ্জল 

হাসপাত্াঞ্জলি দাবয়ত্বিত্ পুবলশ ত্াঞ্জক 

আিক কঞ্জি। 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/07/983253
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Nature of 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

14 6  Dec 20 

 
Samakal 
 
 

14 Aug 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 22 years Physical 
Torture 
& 
Dowry 

Husband Rural ল ৌতু্কের িালবকত্ স্ত্রীকে লন ষাত্ন, স্বামী 
লেপ্তার((সমকাল, (৬ লিকেম্বর ২০২০) 

বসিােগঞ্জেি উল্লাপাড়ায় জ ৌতু্ঞ্জকি 

দাবিঞ্জত্ স্ত্রীঞ্জক বন োত্ন কিাি অবিঞ্জ াঞ্জগ 

দাঞ্জয়ি কিা িািলায় িবনরুল ইসলাি (২২) 

নাঞ্জিি এক  ুিকঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি জেলা 

হােঞ্জত্ পাটেঞ্জয়ঞ্জছ পুবলশ।  িািলাি 

অবিঞ্জ াঞ্জগ িলা হঞ্জয়ঞ্জছ, চলবত্ িছঞ্জিি ১ 

োনুয়াবি উল্লাপাড়া উপঞ্জেলাি 

খাবলয়াপাড়া োঞ্জিি কাইয়ুি আলীি জিঞ্জয় 

চায়না খাতু্ঞ্জনি (১৯) সঞ্জে তকগা াঁত্ী োঞ্জিি 

িবনরুল ইসলাঞ্জিি বিঞ্জয় হয়। বিঞ্জয়ি সিয় 

জছঞ্জলপঞ্জক্ষি চাবহদা অনু ায়ী জিািা 

অংঞ্জকি িাকা, জসানাি গহনা ও 

আসিািপে জ ৌতু্ক বহঞ্জসঞ্জি জদয় জিঞ্জয়ি 

পবিিাি। বকেু বিঞ্জয়ি পি জথঞ্জক চায়নাি 

স্বািী িবনরুল আিািও দফায় দফায় স্ত্রীি 

কাঞ্জছ জ ৌতু্ক বহঞ্জসঞ্জি জিািা অংঞ্জকি িাকা 

দাবি কঞ্জিন। চায়না িািাি িাবড় জথঞ্জক িাকা 

আনঞ্জত্ অস্বীকৃবত্ োনাঞ্জত্ই ত্াি ওপি 

অিানবসক বন োত্ন চালায় িবনরুল। গত্ 

১৪ আগি চায়নাঞ্জক জিধড়ক িািঞ্জধাি কঞ্জি 

িবনরুল। পঞ্জি আহত্ অিস্থায় চায়না ত্াি 

িািাি িাবড় চঞ্জল আঞ্জসন এিং িবনরুল, 

ত্াি িািা িাসহ ৪ েঞ্জনি বিরুঞ্জে িািলা 

দাঞ্জয়ি কঞ্জিন। 

 

 
 
 

https://samakal.com/whole-country/article/201245539/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201245539/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


P a g e  | 14 

 

Article 
 
Recognizing unpaid care work will reduce violence against women (Dhaka Tribune, 7 Dec 2020) 

Speakers at a webinar have said if women’s unpaid care work is recognized, it will not only dispel gender inequality but also help reduce violence 

against women as women will be empowered.  They were speaking at a webinar on unpaid care work, organized by Action Aid Bangladesh and 

hosted by Dhaka Tribune on Saturday.  

Nobonita Chowdhury, director of Gender, Justice, and Diversity and Preventing Violence Against Women Initiative at BRAC, said women do 

about 65% works of rice milling, and processing is done, but their work is not recognized at all. “People in this society tend to think that what 

women do at home does not have any monetary value and women are obligated to do care work and household chores. If we cannot break this 

vicious cycle we cannot free them from violence, child marriage, and injustice,” she said. She also said elderly members of a family need extra 

care and most of the time the woman of the family has to take the responsibility. “Old homes are portrayed as something bad on social media and 

the entertainment industry but these people need a place to be taken care of,” she said.   

 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2020/12/06/recognizing-unpaid-care-work-will-reduce-violence-against-women
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accused 

Nature of 
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Allegation 

by 

Area News Headlines & Short Summary 

1 12 Dec 20 
 
Samakal 

Not 
available 
 
Case file 
 
11 Dec 20 

Police 
Case 

Female Student Not 
availab
le 

25 years Raped Neighbor Rural ধামরাইকে সু্কিোত্রীকে ধর্ ষকণর 

অলিক াকগ  ুবে লেপ্তার(সমকাল, (১২ 

লিকেম্বর ২০২০) 

ঢাকাি ধািিাইঞ্জয় সু্কলছােীঞ্জক ধষ েঞ্জণি 

অবিঞ্জ াঞ্জগ িািুন জহাঞ্জসন (২৫) নাঞ্জি 

এক  ুিকঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ।  

োনা জগঞ্জছ, ধািিাইঞ্জয়ি চন্দ্রাইল 

এলাকাি িীি জহাঞ্জসঞ্জনি জছঞ্জল িািুন 

জহাঞ্জসন একই এলাকাি এক সু্কলছােীঞ্জক 

বিঞ্জয়ি প্রঞ্জলািন বদঞ্জয় ধষ েণ কঞ্জিন। পঞ্জি 

ওই সু্কলছােী িািুনঞ্জক বিঞ্জয়ি েনয চাপ 

বদঞ্জল বত্বন অস্বীকৃবত্ োনান। এ ঘিনায় 

শুক্রিাি িাঞ্জত্ ওই সু্কলছােী ধািিাই 

থানায় উপবস্থত্ হঞ্জয় িািুন জহাঞ্জসনঞ্জক 

আসাবি কঞ্জি িািলা দাঞ্জয়ি কঞ্জিন।  

ধািিাই থানাি ওবস দীপক চন্দ্র সাহা 

োনান, ধষ েঞ্জণি বশকাি সু্কলছােীঞ্জক 

শবনিাি স্বাস্থয পিীক্ষাি েনয ঢাকা 

জিবেঞ্জকল কঞ্জলে হাসপাত্াঞ্জলি ওয়ান 

স্টপ ক্রাইবসস জসন্টাঞ্জি পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

Issue no. 21 

https://samakal.com/whole-country/article/201246127/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%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/201246127/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%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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2 11 Dec 20 
 
Dhaka 
Tribune 

1 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 7 years 35 years 
& 
18 years 

Murdered Neigbor Urba
n 

Child found dead 9 days after missing 

in Narayanganj (Dhaka Tribune, 11 

Dec 2020) 

The deceased identified as Zisan 
Sheikh, 7 lived at Jampur 
Moshirtek area of the upazila with 
his family. Police recovered the 
decomposed body of a seven-
year-old boy from a kitchen of his 
neighbor in Narayanganj’s 
Sonargaon upazila on Thursday 
evening, nine days after he went 
missing on December 1. Zisan’s 
father Iliash Sheikh filed a case on 
Thursday night accusing neigbour 
Rasheda Begum, 35, her daughter 
Swapna, 18 and 15-year-old son. 
The accused are currently on the 
run. On Thursday evening 
(December 10) nine days after 
Zisan’s disappearance, locals 
smelled bad odour that was 
coming from the kitchen of 
neighbor Rasheda Begum, who 
works as a chef at the BRB 
Spinning mills, causing suspicion 
in their mind. Later they went to 
the kitchen where the dead body of 
Zisan was discovered in a sack. 

After being informed, police came 
to the scene and recovered the 
dead body. 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/12/11/child-found-dead-9-days-after-missing-in-narayanganj
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/12/11/child-found-dead-9-days-after-missing-in-narayanganj
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3 11 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Dec 20 News 
Report 

Female Student 14 
years 

55 years Raped Teacher Urba
n 

'ধম ষ লমকে' বালনকে মািরাোকত্ই লিকনর 

পর লিন ধর্ ষণ!((সালে, (া (১২(

লিকেম্বর ২০২০) 

উোহাতু্ল জিাকঞ্জিবনন আদশ ে িবহলা 

িাদিাসাি প্রবত্ষ্ঠাত্া বশক্ষক িাওলানা 

আিুল িনসুি (৫৫)। বত্বনই বকনা 

িাদিাসাি এক বশক্ষাথীঞ্জক (১৪)  ধধি ে 

জিঞ্জয়ধ িাবনঞ্জয় বদঞ্জনি পি বদন ধষ েণ 

কঞ্জিঞ্জছন!  োনা  ায়, ওই বকঞ্জশািীি 

পবিিািঞ্জক িাজে কবিঞ্জয় বনে খিঞ্জচ 

িাদিাসায় জিঞ্জখই পড়াঞ্জশানা কিাঞ্জনাি 

দাবয়ত্ব জনন। এি িঞ্জধয ত্াি কু-িত্লঞ্জিি 

কািঞ্জণ বকঞ্জশািী ত্াি (হুেিু) কাছ জথঞ্জক 

চঞ্জল  ায় িাবড়ঞ্জত্। জিশ কঞ্জয়কবদন আি 

িাদিাসায় আঞ্জসবন। বকঞ্জশািীি িা 

োনান, ত্া াঁি জিঞ্জয় আি িাদিাসায়  াঞ্জি 

না িঞ্জল িন খািাপ কঞ্জি থাঞ্জক। আি 

জকাঞ্জনা বকছুই িঞ্জল না। এ অিস্থায় 

একবদন হুেিু িাবড়ঞ্জত্ এঞ্জস অঞ্জনক 

হাবদঞ্জসি কথা িঞ্জল জফি জিঞ্জয়ঞ্জক বনঞ্জয় 

 ায়। ঘিনাটি স্থানীয় জচয়ািিযানঞ্জক 

োনাঞ্জল গত্ শুক্রিাি হুেিুঞ্জক জেঞ্জক 

আনা হয় এিং ত্া াঁি উপবস্থবত্ঞ্জত্ ধহুেিু 

কতৃ্ েক বদঞ্জনি পি বদন ধষ েণধ-এি িণ েনা 

জদয় বকঞ্জশািী। জচয়ািিযান জিাত্জিরুল 

ইসলাি োনান, জিঞ্জয়ঞ্জক ধষ েঞ্জণি ঘিনাি 

সত্যত্া জিঞ্জল হুেঞু্জিি েিানিজি 

জথঞ্জকই। কািণ বত্বনই ঘিনাি েনয জিশ 

কঞ্জয়কিাি ক্ষিা জচঞ্জয়ঞ্জছন। পঞ্জি জিঞ্জয়ি 

পবিিািঞ্জক িঞ্জলঞ্জছন থানায় জ ঞ্জত্। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/12/984880
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/12/984880
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4 11 Dec 20 
 
Samakal 

11 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 4 years Not 
available 

Murdered Neighbor Urba
n 

লোট্ট লশশুটটকে লনম ষমিাকব 

হত্যা(সমকাল, (১১ লিকেম্বর ২০২০) 

সুনািগে শহঞ্জিি গুোউড়া হাছননগঞ্জি 

চাি িছঞ্জিি এক বশশুঞ্জক িাথায় পাথি 

জচঞ্জপ বনি েিিাঞ্জি হত্যা কঞ্জিঞ্জছন আব্দলু 

হাবলি নাঞ্জি এক  ুিক। ত্াঞ্জক হাঞ্জত্নাঞ্জত্ 

ধঞ্জি পুবলঞ্জশ জসাপদে কঞ্জিঞ্জছ স্থানীয় 

জলাকেন। পুবলশ ও ত্ালহাি পবিিাঞ্জিি 

সদসযিা োবনঞ্জয়ঞ্জছন, শুক্রিাি দুপুঞ্জি 

বনে িাবড়ি সািঞ্জন জখলা কিবছল 

ত্ালহা। হোৎ িাস্তা বদঞ্জয়  াওয়াি সিয় 

জনশােস্ত আব্দলু হাবলি ত্াঞ্জক লাবথ 

জিঞ্জি িাটিঞ্জত্ জফঞ্জল জদন। এিপি একটি 

িািী পাথি বদঞ্জয় ত্ালহাি িাথায় 

উপ ু েপবি আঘাত্ কিঞ্জত্ থাঞ্জকন। 

ত্ালহাি িাথা জথাঁত্ঞ্জল  ায় ও প্রচুি 

িক্তক্ষিণ হয়। পঞ্জি পাঞ্জশি িাবড়ি 

জলাকেন গুরুত্ি আহত্ ত্ালহাঞ্জক 

উোি কঞ্জি ত্াৎক্ষবণক হাসপাত্াঞ্জল 

বনঞ্জয়  ায়। অিস্থাি অিনবত্ হঞ্জল 

বসঞ্জলঞ্জি ওসিানী জিবেঞ্জকল কঞ্জলে 

হাসপাত্াঞ্জল স্থানােি কিা হয় বশশুটিঞ্জক। 

কত্েিযিত্ বচবকৎসক ত্ালহাঞ্জক িৃত্ 

জঘাষণা কঞ্জিন। এ ঘিনায় পুঞ্জিা এলাকায় 

জশাঞ্জকি িাত্ি। সুনািগে সদি থানাি 

িািপ্রাপ্ত কি েকত্ে (ওবস) জিা. শহীদুি 

িহিান িঞ্জলন, ঘিনাটি খুিই িি োবেক। 

একটি বশশুঞ্জক এিাঞ্জি জকউ খুন কিঞ্জত্ 

পাঞ্জি! স্থানীয় জলাকেন খুবন  ুিকঞ্জক 

আিক কঞ্জি পুবলঞ্জশ জসাপদে কঞ্জিঞ্জছ।  

https://samakal.com/whole-country/article/201246058/%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201246058/%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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5 12 Dec 20 
 
Samakal 

12 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 8 years 63 years Attempt 
tp rape 

Neighbor Urba
n 

লশশুকে ধর্ ষণ লেষ্টার অলিক াকগ বৃদ্ধ 

লেপ্তার((সমকাল, (১২ লিকেম্বর ২০২০) 

নািায়ণগঞ্জেি বসজেিগঞ্জে আি িছঞ্জিি 

এক বশশুঞ্জক ধষ েঞ্জণি জচিাি অবিঞ্জ াঞ্জগ 

আলিাস (৬৩) নাঞ্জিি এক িযজক্তঞ্জক 

জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ।   

িািলাি িিাত্ বদঞ্জয় (এসআই) োনান,  

আলিাস জপশায় একেন িুবদ 

জদাকানদাি। বন োত্ঞ্জনি বশকাি বশশু ও 

বত্বন একই িাবড়ঞ্জত্ িাড়া থাঞ্জকন। ত্াি 

বিরুঞ্জে আঞ্জগ জথঞ্জকই প্রবত্ঞ্জিশী বশশুঞ্জদি 

প্রবত্ বিবিন্ন িাঞ্জি অশ্লীল অেিেী কিাি 

অবিঞ্জ াগ িঞ্জয়ঞ্জছ ।  বন োত্ঞ্জনি বশশুটিি 

িািা-িা কি েেীিী হওয়ায় িহৃস্পবত্িাি 

িাঞ্জত্ বশশুটি একাই িাবড়ঞ্জত্ বছল। এ 

সুঞ্জ াগ আলিাস বশশুটিঞ্জক ধষ েঞ্জণি জচিা 

চালান। এ ঘিনায় ওই িাঞ্জত্ই বশশুটিি িা 

িাদী হঞ্জয় থানায় িািলা দাঞ্জয়ি কঞ্জিন। 

শবনিাি সকাঞ্জল অবি ান চাবলঞ্জয় 

আলিাসঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি পুবলশ। 

বত্বন আঞ্জিা িঞ্জলন,বশশুটিি োক্তাবি 

পিীক্ষাি েনয নািায়ণগে জেনাঞ্জিল 

হাসপাত্াঞ্জল পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। জেপ্তাি 

আলিাসঞ্জক আদালঞ্জত্ পাোঞ্জনাি প্রসু্তবত্ 

চলঞ্জছ। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201246144/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201246144/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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6 12 Dec 20 
 
Daily Star 

11 Dec 20 Police 
Case 

Female House help 14 
years 

Not 
available 

Suicide/ 
Murdered 

Neighbor Urba
n 

14-yr-old house help dies falling 

from roof (Daily Star, 12 Dec 

2020) 

A 14-year-old house help died after 

falling from the rooftop of a 

building in Dhaka's Uttara area 

yesterday morning. The deceased 

had been working at a  doctor's 

house in Uttara's Sector 1, said 

Sub-inspector Mohammad 

Shafiqul  Islam of Airport Police 

Station. Around 1am, she tried to 

flee the five-storey building by 

climbing  down the rooftop. 

Suddenly, she slipped and fell on 

the ground. She died on the spot, 

the SI said. The police official said 

they were trying to know the 

reason behind her attempt to flee. 

The body was sent to Dhaka 

Medical College Hospital morgue 

for autopsy. 

 

 

https://www.thedailystar.net/city/news/14-yr-old-house-help-dies-falling-roof-2009917
https://www.thedailystar.net/city/news/14-yr-old-house-help-dies-falling-roof-2009917
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7 12 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

12 Dec 20 Police 
Case 

Male Not 
available 

14 
years 

Not 
available 

Murdered Neighbor Rural েুোিাঙ্গাে লেকশারকে শ্বােকরাকধ 

হত্যা(সথমক(লে,ল (১২(লিকেম্বর 

২০২০) 

চুয়াোো সদি উপঞ্জেলায় দুিৃ েেিা ১৪ 

িছি িয়সী এক বকঞ্জশািঞ্জক শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ 

হত্যা কঞ্জিঞ্জছ। পুবলশ সূঞ্জে োনা জগঞ্জছ, 

এলাকাি কৃষঞ্জকিা সকাঞ্জল কৃবষকাঞ্জেি 

েনয িাঞ্জে জগঞ্জল ধানঞ্জখঞ্জত্ বকঞ্জশাঞ্জিি 

লাশ পঞ্জড় থাকঞ্জত্ জদঞ্জখন। বনহত্ 

বকঞ্জশাঞ্জিি গাঞ্জয়ি িং কাঞ্জলা। পিঞ্জন বছল 

লাল িঞ্জেি রাউোি ও সাদা োিা। 

রাউোঞ্জিি জছাঁড়া অংশ বদঞ্জয় দুই পা িা াঁধা 

এিং শাবড়ি জছাঁড়া অংশ বদঞ্জয় গলা 

জপাঁবচঞ্জয় িাখা। খিিটি িুঞ্জখ িুঞ্জখ ছবড়ঞ্জয় 

পড়ঞ্জল সদি থানাি পুবলশ ঘিনাস্থঞ্জল  ায় 

এিং সুিত্হাল প্রবত্ঞ্জিদন তত্বিি পি 

লাশ উোি কঞ্জি। পুবলশ োনায়, 

বকঞ্জশািঞ্জক শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ হত্যা কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

ত্াি শিীঞ্জি বন োত্ঞ্জনি অসংখয দাগ 

আঞ্জছ। 

সদি থানাি িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো (ওবস) 

আিু জেহাদ ফখরুল আলি খান িঞ্জলন, 

বনহত্ বকঞ্জশাঞ্জিি পবিচয় উোঞ্জি ছবি 

তু্ঞ্জল আশপাঞ্জশি থানাগুঞ্জলায় িাত্ো 

পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। পুবলশ বনজিত্ হঞ্জয়ঞ্জছ, 

বকঞ্জশািটিঞ্জক বন োত্ঞ্জনি পি শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ 

হত্যা কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। এ ঘিনায় পুবলশ িাদী 

হঞ্জয় সদি থানায় একটি হত্যা িািলা 

কঞ্জিঞ্জছ।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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8 11 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

7 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
availab
le 

30 years Raped Neighbor Rural লেকশারীকে ধর্ ষকণর অলিক াকগ  ুবে 

লেপ্তার(সথমক(লে,ল (১১(লিকেম্বর 

২০২০) 

িংপুঞ্জিি ত্ািাগে উপঞ্জেলায় 

বকঞ্জশািীঞ্জক জপ্রঞ্জিি ফাাঁঞ্জদ জফঞ্জল ধষ েঞ্জণি 

অবিঞ্জ াগ পাওয়া জগঞ্জছ। এ ঘিনায় কিা 

িািলায় আে শুক্রিাি সকাঞ্জল িনু্ট বিয়া 

(৩০) নাঞ্জিি এক  ুিকঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ 

পুবলশ। পুবলশ ও িািলা সূঞ্জে োনা  ায়, 

িনু্ট বিয়াি সঞ্জে চাি িাস আঞ্জগ 

ত্ািাগঞ্জেি এক  ুিঞ্জকি িাধযঞ্জি পবিচয় 

হয় ওই বকঞ্জশািীি। একপ োঞ্জয় ত্া াঁঞ্জদি 

িঞ্জধয জপ্রঞ্জিি সম্পকে গঞ্জড় ওঞ্জে। 

জসািিাি ওই জিঞ্জয়ি িািা িাবড়ঞ্জত্ বছঞ্জলন 

না। জিঞ্জয়টি ঘঞ্জি একাই বছল। এিন 

পবিবস্থবত্ঞ্জত্ িনু্ট বিয়া েরুবি কথা আঞ্জছ 

িঞ্জল িাত্ ১০িাি বদঞ্জক বকঞ্জশািীি ঘঞ্জি 

 ান। একপ োঞ্জয় ত্াঞ্জক ধষ েণ কঞ্জিন। এ 

সিয় জিঞ্জয়টিি বচৎকাঞ্জি এলাকাি 

জলাকেন ছুঞ্জি এঞ্জল িনু্ট পাবলঞ্জয়  ান। 

অসুস্থ অিস্থায় িাঞ্জত্ই বকঞ্জশািীঞ্জক িংপুি 

জিবেঞ্জকল কঞ্জলে হাসপাত্াঞ্জল িবত্ে কিা 

হয়।এ ঘিনায় জিঞ্জয়টিি িািা শুক্রিাি 

সকাঞ্জল ত্ািাগে থানায় িনু্ট বিয়াঞ্জক 

প্রধান আসাবি কঞ্জি নািী ও বশশু বন োত্ন 

দিন আইঞ্জন িািলা কঞ্জিন। পঞ্জি পুবলশ 

সকাল ১০িাি বদঞ্জক অবি ান চাবলঞ্জয় 

িদিগে উপঞ্জেলাি জশঞ্জখি হাি এলাকা 

জথঞ্জক িনু্টঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি। 

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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-3
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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-3
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9 11 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

28 Sep 20 Police 
Case 

Female Child 8 years 30 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural লশশুকে ধর্ ষণকেষ্টা, বযথ ষ হকে িাই-

লবানকে েুলপকে হত্যাকেষ্টা!((সালে, (

া (১১(লিকেম্বর ২০২০) 

কক্সিাোঞ্জিি চকবিয়ায় আি িছঞ্জিি 

বশশুঞ্জক ধষ েণ জচিা ও িাই-ঞ্জিানঞ্জক 

হত্যাঞ্জচিা িািলাি প্রধান আসাবি 

বিোনুি িহিানঞ্জক (৩০) জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ 

পুবলশ। জগাপন সংিাঞ্জদি বিবেঞ্জত্ 

িহৃস্পবত্িাি জিািিাঞ্জত্ বনে িাবড় জথঞ্জক 

ত্াঞ্জক জেপ্তাি কিা হয়।   

পুবলশ োনায়, ২৮ জসঞ্জেম্বি সকাঞ্জল 

খুিাখালী ইউবনয়ঞ্জনি জিধাকেবপয়া 

এলাকায় িাবড়ি পাশ্ব েিত্ী েেঞ্জল দুই 

িাই-ঞ্জিান বিঞ্জল ফুলঝাড়ু সংেহ কিঞ্জত্ 

 ায়। এ সিয় ত্াঞ্জদি একা জপঞ্জয় স্থানীয় 

বিোন আি িছি িয়সী বশশুঞ্জক ধষ েণ 

জচিা চালায়। ত্ািা বচৎকাি শুরু কিঞ্জল 

বিোন ত্াি হাঞ্জত্ থাকা ধািাঞ্জলা দা বদঞ্জয় 

দুই িাই-ঞ্জিানঞ্জক এঞ্জলাপাত্াবড় কুবপঞ্জয় 

িৃতু্য বনজিত্ জিঞ্জি পাবলঞ্জয়  ায়। পঞ্জি 

আহত্ অিস্থায় জছাি িাই (৭) িাস্তাি 

পাঞ্জশ জদৌৌঁঞ্জড় আসঞ্জল পথচািীিা ঘিনা 

জদঞ্জখ ত্াঞ্জদি উোি কঞ্জি হাসপাত্াঞ্জল 

িবত্ে কঞ্জি। এ ঘিনায় ওই দুই বশশুি িািা 

িাদী হঞ্জয় বিোনুি িহিানসহ পা াঁচেঞ্জনি 

বিরুঞ্জে থানায় িািলা দাঞ্জয়ি কঞ্জিন। 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984435
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984435
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10 10 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

3 Dec 20 Police 
Case 

Police 
Case 

Student 15 
years 

25 years, 
23 years,  
22 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural লবড়াকনার েথা বকি লেকশারীকে ৫ লিন 

আটকে লরকখ িি লবাঁকধ ধর্ ষকণর 

অলিক াকগ মামিা (প্রথম আকিা, ১০ 

লিকেম্বর ২০২০) 

নিবসংদীি িঞ্জনাহিদীঞ্জত্ দশি জশ্রবণি 

ছােীঞ্জক (১৫) পাাঁচ বদন আিঞ্জক জিঞ্জখ দল 

জিাঁঞ্জধ গণধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ িািলা 

হঞ্জয়ঞ্জছ।  িািলাি প্রধান আসাবি হঞ্জলন 

িঞ্জনাহিদী উপঞ্জেলাি শাওন বিয়া (২৫)। 

িাবক চাি আসাবি হঞ্জলন জিা. আবশক 

(২৩), জিা. জিািািক জহাঞ্জসন (২২), জিা. 

সুিন (২২) ও জিািািক জহাঞ্জসন (২২)। 

ঘিনাি পি জথঞ্জক পাাঁচেনই পলাত্ক। 

িািলাি এোহাঞ্জিি িিাত্ বদঞ্জয় পুবলশ 

োনায়, শাওন বিয়াি সঞ্জে বকঞ্জশািীি 

জপ্রঞ্জিি সম্পকে গঞ্জড় ওঞ্জে। আড়াই িাস 

আঞ্জগ শাওন ও ওই বকঞ্জশািী নিবসংদী 

শহঞ্জিি আদালত্ প্রােঞ্জণ বগঞ্জয় দুটি 

স্টযাঞ্জম্প সই কঞ্জি। ত্াঞ্জদি দুেঞ্জনি বিঞ্জয় 

হঞ্জয় জগঞ্জছ োবনঞ্জয় বিষয়টি বত্ন িাস 

জগাপন িাখঞ্জত্ ওই বকঞ্জশািীঞ্জক অনুঞ্জিাধ 

কঞ্জিবছঞ্জলন শাওন। সম্প্রবত্ জিঞ্জয়টি 

ত্াঞ্জদি বিঞ্জয়ি কাগেপে শাওঞ্জনি কাঞ্জছ 

চাইঞ্জল জস ত্ালিাহানা কিঞ্জত্ থাঞ্জকন।  ৩ 

বেঞ্জসম্বি উপঞ্জেলাি একটি পাঞ্জকে ঘুিঞ্জত্ 

 াওয়াি কথা িঞ্জল বকঞ্জশািীঞ্জক িাবড় 

জথঞ্জক জেঞ্জক জনন শাওন। সন্ধযাি পি 

বসএনজেচাবলত্ অঞ্জিাবিকশায় কঞ্জি 

শাওন ও ত্া াঁি চাি সহঞ্জ াগী জিঞ্জয়টিঞ্জক 

অজ্ঞাত্নািা একটি স্থাঞ্জন বনঞ্জয়  ান। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AB-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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জসখাঞ্জন ত্াঞ্জক পাাঁচ বদন আিঞ্জক জিঞ্জখ 

দল জিাঁঞ্জধ ধষ েণ কিা হয়। গত্ িেলিাি 

িাঞ্জত্ জিঞ্জয়টিঞ্জক িাোঞ্জিি পাঞ্জশ জফঞ্জল 

 ান আসাবিিা। িঞ্জনাহিদী থানাি 

িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো (ওবস) িবনরুজ্জ্ািান 

পাাঁচেনঞ্জক আসাবি কঞ্জি বকঞ্জশািীি 

িাঞ্জয়ি িািলাি খিঞ্জিি সত্যত্া বনজিত্ 

কঞ্জিন।  

11 10 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

9 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 4.5 
years 

18 years Raped Neighbor Rural জেপুরহাকট োকড় োর বেকরর লশশুকে 

বিাৎোর!((সালে, (া (১০(লিকেম্বর 

২০২০) 

েয়পুিহাঞ্জিি জক্ষত্লাঞ্জলি সাঞ্জড় চাি 

িছঞ্জিি এক বশশুঞ্জক িলাৎকাঞ্জিি 

অবিঞ্জ াঞ্জগ বিকাশ চন্দ্র (১৮) নাঞ্জিি এক 

 ুিকঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ।  

িলাৎকাঞ্জিি বশকাি হওয়া বশশুটিি িা 

োনান,িুধিাি িাবড় জথঞ্জক জিি হঞ্জয় 

দুপুঞ্জিি পিও বশশুটি বফঞ্জি না আসায় 

ত্ািা জখা াঁোখুাঁজে শুরু কঞ্জি। বিঞ্জকঞ্জলি 

বদঞ্জক বশশুটি অসুস্থ অিস্থায় িাবড় বফঞ্জি 

ত্াি িাঞ্জক োনান,বিকাশ চন্দ্র ফুসবলঞ্জয় 

পুকুি পাঞ্জড়ি বনেেন স্থাঞ্জন বনঞ্জয় ত্াঞ্জক 

িলাৎকাি কঞ্জি। বিষয়টি োনাোবন 

কিঞ্জল হত্যা কিািও িয় জদখাঞ্জনা হয় 

বশশুটিঞ্জক। পঞ্জি অসুস্থ অিস্থায় 

বশশুটিঞ্জক বচবকৎসঞ্জকি পিািশ ে অনু ায়ী 

হাসপাত্াঞ্জল িবত্ে কিা হয়। ঘিনা 

োনাোবনি পি সন্ধযায় োিিাসী বিকাশ 

চন্দ্রঞ্জক আিক কঞ্জি পুবলঞ্জশ জদয়। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984182
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984182
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12 10 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

10 Dec 20 Police 
Case 

Male  Child 8 years 50 years Raped Neighbor Urba
n 

বি লিওোর েথা বকি লিকে লনকে 

লশশুকে বিাৎোর((সালে, (া (১০(

লিকেম্বর ২০২০) 

 ঞ্জশাি শহঞ্জিি ষষ্ঠীত্লাপড়ায় আি িছি 

িয়সী এক জছঞ্জলবশশু িলাৎকাঞ্জিি বশকাি 

হঞ্জয়ঞ্জছ। ঘিনাি সাঞ্জথ েবড়ত্ থাকাি 

অবিঞ্জ াঞ্জগ কিলচন্দ্র কি েকাি (৫০) 

নাঞ্জি এক িযজক্তঞ্জক পুবলশ আিক 

কঞ্জিঞ্জছ। বশশুটিঞ্জক  ঞ্জশাি জেনাঞ্জিল 

হাসপাত্াঞ্জল িবত্ে কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

বশশুটিি িািা জিাহাোদ শাহীন োনান, 

ষটষ্ঠত্লাপাড়াি কিলচন্দ্র কি েকাি ত্াি 

সোনঞ্জক িল জদওয়াি কথা িঞ্জল 

ফুাঁ সবলঞ্জয় বনে ঘঞ্জি বনঞ্জয় িলযাৎকাি 

কঞ্জি। এঞ্জত্ বশশুটিি িক্তক্ষিণ শুরু হয়। 

বশশুটি িাবড়ঞ্জত্ বফিঞ্জল ত্াি কাছ জথঞ্জক 

ঘিনা শুঞ্জন বত্বন জকাত্য়ালী থানায় 

অবিঞ্জ াগ জদন। এিপি পুবলশ অবি ান 

চাবলঞ্জয় ষটষ্ঠত্লা এলাকা জথঞ্জক কিলচন্দ্র 

কি েকািঞ্জক আিক কঞ্জি। 

 ঞ্জশাি জকাত্য়ালী থানাি ইনসঞ্জপক্টি 

 (ত্দে) জশখ ত্াসিীি আলি োনান, 

কিলচন্দ্র কি েকািঞ্জক আিক কিা 

হঞ্জয়ঞ্জছ। বন োবত্ত্ বশশুটিঞ্জক  ঞ্জশাি 

জেনাঞ্জিল হাসপাত্াঞ্জল িবত্ে কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

বচবকৎসাি পাশাপাবশ ওই বশশুি োক্তাবি 

পিীক্ষা কিা হঞ্জি িঞ্জল োনান এই পুবলশ 

কি েকত্ো। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984269
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984269
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13 9 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

News 
Report 

Female Child 8 years 60 years 
& 
55 years 

Physical 
Torture 

Father 
& 
Mother 

Rural লশেকি আটকে আকে লশশুকবিা((সথমক(

লে,ল (৯ লিকেম্বর ২০২০) 

িয়স ত্াি আি। এই িয়ঞ্জস সিিয়সীঞ্জদি 

সঞ্জে জখলাধুলা কিাি কথা ত্াি। 

জছািাছুটি কিাি কথা িাস্তাঘাঞ্জি। বকেু 

বশকঞ্জল িিী ত্াি এই বশশুঞ্জিলা। 

িানবসক সিসযাি কািঞ্জণ প্রায় এক িছি 

ধঞ্জি ত্াঞ্জক বশকল বদঞ্জয় আিঞ্জক 

জিঞ্জখঞ্জছন িা–িািা। ওই বশশুি নাি 

শািিীন। হত্দবিদ্র পবিিাঞ্জিি সোন জস। 

ত্াি িািাি নাি আলি জিাল্লা (৬০) আি 

িাঞ্জয়ি হাবলিা জিগি (৫৫)। গত্কাল 

িুধিাি সকাঞ্জল শািবিঞ্জনি সঞ্জে জদখা হয় 

িাউফল উপঞ্জেলা শহঞ্জিি একটি 

বিপবণবিত্াঞ্জনি সািঞ্জন। সঞ্জে ত্াি িািা 

ও িা বছঞ্জলন। ত্া াঁঞ্জদি অিাঞ্জিি সংসাি। 

বিক্ষা কঞ্জি সংসাি চালান ত্া াঁিা। জিঞ্জয় 

শািিীনঞ্জক বশকলিিী কঞ্জি িাখাি 

বিষঞ্জয় হাবলিা জিগি িঞ্জলন,‘এক িছি 

হয় আিাি িাইয়ািাি িাথা খািাপ হইঞ্জছ। 

িন জ ইহাঞ্জন চায় জহইহাঞ্জন চইল্লা  ায়। 

ত্াই বশকল বদয়া আিকাইয়া িাবহ। ওি 

(শািবিঞ্জনি) িািা আি আবি অঞ্জনযি 

দুয়াঞ্জি হাত্ জপঞ্জত্  া পাই ত্া বদঞ্জয় 

সংসাি চালাই।’ বত্বন আিও িঞ্জলন, 

হাবিঞ্জয়  াওয়াি িঞ্জয় জগাসল, 

খাওয়াদাওয়া ও ঘুিাঞ্জনাি সিয়ও 

শািবিঞ্জনি হাঞ্জত্ বশকল লাবগঞ্জয় ত্ালা 

জিঞ্জি িাখা হয়। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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14 10 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

8 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 9 years 22 years Raped Neighbor Rural খাবাকরর লিাি লিলখকে লেকিলশশুকে 

ধর্ ষকণর মামিাে ত্রুণ লেপ্তার(প্রথম 

আকিা, ১০ লিকেম্বর ২০২০) 

িােশাহীি িাগিািায় নয় িছঞ্জিি 

জছঞ্জলবশশুঞ্জক ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ কিা 

িািলায় িাে ুআহঞ্জিদ (২২) নাঞ্জিি এক 

ত্রুণঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। 

িািলাি এোহাঞ্জিি িিাত্ বদঞ্জয় পুবলশ 

োনায়, গত্কাল িেলিাি বিঞ্জকঞ্জল 

িাবড়ি পাঞ্জশ ওই বশশু জখলবছল। িাে ু

বশশুটিঞ্জক খািাঞ্জিি প্রঞ্জলািন জদবখঞ্জয় 

ত্া াঁি িাবড়ঞ্জত্ বনঞ্জয়  ান। বশশুটি ধষ েঞ্জণি 

বশকাি হয়। বশশুটি িাবড়ঞ্জত্ বগঞ্জয় অসুস্থ 

হঞ্জয় পঞ্জড় এিং িা–িািাি কাঞ্জছ ঘিনাটি 

প্রকাশ কঞ্জি। সন্ধযায় থানায় বশশুি িািা 

িাদী হঞ্জয় একটি িািলা কঞ্জিন।   

স্থানীয় জলাকেঞ্জনি িিাত্ বদঞ্জয় িাগিািা 

থানাি পুবলশ োনায়, িাে ুআহঞ্জিদ 

এলাকায় িখাঞ্জি বহঞ্জসঞ্জি পবিবচত্। 

িাধযবিক পাস কিাি পি জলখাপড়া 

জছঞ্জড় বদঞ্জয় িখাঞ্জিপনা শুরু কঞ্জিন বত্বন। 

িাগিািা থানাি িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো (ওবস) 

জিাস্তাক আহঞ্জেদ িঞ্জলন, িািলা 

দাঞ্জয়ঞ্জিি পিপিই আসাবি িাে ু

আহঞ্জিদঞ্জক পুবলশ জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ।  

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%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%96%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%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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15 9 Dec 20 
Kaler 
Kantho 

7 years Police 
Case 

Female Teenager 14 
years 

24 years, 
19 years 
& 
18 years 

Raped Neighbor Rural বালড় লথকে তু্কি লনকে লেকশারীকে ধর্ ষণ(

(সালে, (া (৯(লিকেম্বর ২০২০) 

জনেঞ্জকানাি জকিয়ুায় িাবড় জথঞ্জক উটেঞ্জয় 

বনঞ্জয় এক বকঞ্জশািীঞ্জক (১৪) ধষ েঞ্জণি 

অবিঞ্জ াগ পাওয়া জগঞ্জছ। এ ঘিনায় থানায় 

িািলা হঞ্জয়ঞ্জছ। পুবলশ এি িঞ্জধয িািলাি 

দুই আসাবিঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ।  িািলাি 

এোহাি সূে োনায়, গত্ জসািিাি 

সন্ধযায় ওই বকঞ্জশািীঞ্জক িসত্ঘঞ্জি জিঞ্জখ 

ত্াি িা িাবড়ি িাইঞ্জি  ায়। এ অিস্থায় 

িানা বিয়া (২৪) ত্াি অপি সহঞ্জ াগী 

জিািািক জহাঞ্জসন (১৯) এিং শাহ 

আলিঞ্জক (১৮) সঞ্জে বনঞ্জয় ওই 

বকঞ্জশািীঞ্জক িুখ জচঞ্জপ ধঞ্জি অপহিণ কঞ্জি 

স্থানীয় ওয়াহাি িুজিি িাবড়ি জপাছঞ্জনি 

েেঞ্জল বনঞ্জয়  ায়। পঞ্জি িখাঞ্জি িানা বিয়া 

ত্াি অপি দুই সহঞ্জ াগীি সহায়ত্ায় 

জিঞ্জয়টিঞ্জক জোিপূি েক ধষ েণ কঞ্জি। 

একপ োঞ্জয় ওই বকঞ্জশািীি িা স্থানীয় 

কঞ্জয়কেঞ্জনি সহায়ত্ায় বন োত্ঞ্জনি 

বশকাি জিঞ্জয়ঞ্জক অসুস্থ অিস্থায় উোি 

কঞ্জি সদি হাসপাত্াঞ্জল পাোঞ্জনা হয়। 

জিঞ্জয়টি জসখাঞ্জন বচবকৎসাধীন। পঞ্জি এ 

ঘিনায় জিঞ্জয়টিি িা িাদী হঞ্জয় িেলিাি 

থানায় িািলা কঞ্জি। পুবলশ এি িঞ্জধয 

িািলাি দুই আসাবি  থাক্রঞ্জি জিািািক 

জহাঞ্জসন ও শাহ আলিঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি 

আদালঞ্জত্ি িাধযঞ্জি কািাগাঞ্জি 

পাটেঞ্জয়ঞ্জছ। ত্ঞ্জি িািলাি এক নম্বি 

আসাবি িানা বিয়া এখঞ্জনা জেপ্তাি হয়বন। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/09/983970
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16 9 Dec 20 
 
Ittefaq 

27 Nov 20 News 
Report 

Female Student 15 
years 

27 years, 
30 years 

Raped Neighbor Rural ধর্ ষকণর মূিয এে িাখ ২৫ হাজার টাো!(

(সত্তেফালা(৯(লিকেম্বর ২০২০) 

নিি জশ্রবণি এক সু্কলছােীি ধষ েঞ্জণি 

বিচাি এক লাখ ২৫ হাোি িাকা! 

সু্কলছােীি িািা িািলা কিঞ্জত্ এঞ্জসও 

স্থানীয় সাঞ্জিক জচয়ািিযান িািলা কিঞ্জত্ 

জদয়বন।  োনা  ায়, ২৭ নঞ্জিম্বি সকাল 

অনুিান নয়িাি সিয় ত্াি জিঞ্জয় 

প্রবত্ঞ্জিশী বলোি বনকি প্রাইঞ্জিি পড়াি 

েনয িাস্তাি উপি দাড়ায়। এ সিয় 

হৃদঞ্জয়ি(27) জনতৃ্ঞ্জত্ব অনযানযিা দুইটি 

জিািিসাইঞ্জকঞ্জল কঞ্জি এঞ্জস সু্কলছােীি 

গলায় চাকু ধঞ্জি খুঞ্জনি িয় জদবখঞ্জয় 

অপহিণ কঞ্জি ত্ালত্লী উপঞ্জেলাি 

লাউপাড়া োঞ্জি হৃদঞ্জয়ি িািাত্ জিান 

খাবদোি িাবড়ঞ্জত্ বনঞ্জয়  ায়। সু্কলছােীঞ্জক 

খাবদোি িাবড়ঞ্জত্ জিঞ্জখ িাঞ্জত্ 

একাবধকিাি ধষ েণ কঞ্জি। পঞ্জিি বদন ওই 

সু্কলছােী হৃদঞ্জয়ি জফান বদঞ্জয় ত্াি ফুফু 

িাকসুদাঞ্জক োনায়। িাকসুদা জফান 

জপঞ্জয় ২৮ নঞ্জিম্বি ত্াঞ্জক উোি কঞ্জি। 

সু্কলছােীি িািা িবশি খবলফা িঞ্জলন, 

‘আবি ৩০ নঞ্জিম্বি অপিাধীঞ্জদি বিরুঞ্জে 

িািলা কিঞ্জত্ উবকঞ্জলি জচম্বাঞ্জি  াই। 

বিচািক ছুটিঞ্জত্ থাকায় িািলা জলখা 

সম্পন্ন কঞ্জিও িািলা কিঞ্জত্ পাবিবন। 

এিপি িাবড়  ািাি পঞ্জি স্থানীয় সাঞ্জিক 

ইউবপ জচয়ািিযান আজেেলু হক 

আিাঞ্জক জেঞ্জক আঞ্জপাস কঞ্জি জদন। 

জচয়ািিযান িঞ্জলন, আিাঞ্জক ১ লাখ ২৫ 

হাোি িাকা অপিাধীিা বদঞ্জি এিং 

হৃদয়ঞ্জক বিচাি কিঞ্জি। আবি িাজে না 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/205249/%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%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-%E0%A7%A8%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE
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হঞ্জলও আিাি জিঞ্জয়ি নানা িাজে হয়। 

হৃদয় আিাি জিঞ্জয়ঞ্জক অপহিণ কঞ্জি 

বনঞ্জয় ধষ েণ কঞ্জিঞ্জছ। অনযিাও আিাি 

জিঞ্জয়ঞ্জক অপহিণ কঞ্জিঞ্জছ।’ জচয়ািিযান 

আজেেলু হক িঞ্জলন, ‘হৃদঞ্জয়ি 

অবিিািক ও অনযানযিা আিাি কাঞ্জছ 

িহৃস্পবত্িাি ৭৫ হাোি িাকা েিা 

বদঞ্জয়ঞ্জছ। িাবক িাকা েিা বদঞ্জল আবি 

জিঞ্জয়ি িািাঞ্জক বদঞ্জয় জদি। আবি ওঞ্জদি 

বিচািও কিি।’ ত্ঞ্জি অবি ুক্ত হৃদঞ্জয়ি 

জফান িন্ধ থাকায় জ াগাঞ্জ াগ কিা  ায়বন। 

িিগুনা থানাি িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো জকএি 

ত্াবিকুল ইসলাি িঞ্জলন, ‘এ িযাপাঞ্জি 

আিাি জকান ত্থয োনা জনই। থানায় 

িািলা হঞ্জল আবি আইনগত্ িযিস্থা বনঞ্জত্ 

পািত্াি। ত্ঞ্জি এটি েঘনয অপিাধ।’ 

17 8 Dec 20 
 
Ittefaq 

6 Dec 20 Police 
Case 

Female Child 10 
years 

50 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural মান্দাে ধর্ ষণ লেষ্টার অলিক াকগ োম-

পুলিশ লে ত্ার((সত্তেফালা (৮(

লিকেম্বর ২০২০) 

নওগা াঁি িািায় ধষ েণ জচিাি অবিঞ্জ াঞ্জগ 

ইয়াবছন আলী (৫০) নাঞ্জি এক োি-পুবলশ 

সদসযঞ্জক জেফত্াি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। 

স্থানীয়িা োনান, গত্ িবিিাি িাত্ ৮িাি 

বদঞ্জক োঞ্জিি জদাকান জথঞ্জক িাবড় জফিাি 

পঞ্জথ হাসাঞ্জনি িাবড়ি পাঞ্জশ িা াঁশঝাঞ্জড় ১০ 

িছঞ্জিি এক বশশুঞ্জক ধষ েঞ্জণি জচিা কঞ্জি 

োি-পুবলশ সদসয ইয়াবছন আলী। এ সিয় 

বশশুটিি বচত্ কাঞ্জি জলাকেন এবগঞ্জয় এঞ্জল 

পাবলঞ্জয়  ান ইয়াবছন আলী। পঞ্জি বশশুটিি 

িা িাদী হঞ্জয় িািা থানায় িািলা দাঞ্জয়ি 

কঞ্জিন। িািা থানাি কি েকত্ো ইনচােে 

 (ওবস) শাবহনুি িহিান োনান, ঘিনায় 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204964/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204964/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%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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পুবলশ অবি ান চাবলঞ্জয় োি-পুবলশ 

ইয়াবছন আলীঞ্জক জেফত্াি কঞ্জিঞ্জছ। পঞ্জি 

ত্াঞ্জক নওগা াঁ জেলহােঞ্জত্ পাোঞ্জনা হয়। 

18 8 Dec 20 
 
Samakal 

5 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 11 
years 

65 years Raped Neighbor Rural লনাোখািীকত্ লশশুকে ধর্ ষকণর 

অলিক াকগ বৃদ্ধ লেপ্তার(সমকাল, (৮(

লিকেম্বর ২০২০) 

জনায়াখালীি জিগিগঞ্জে তৃ্ত্ীয় জশ্রবণি 

এক ছােীঞ্জক (১১) ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াগ 

উঞ্জেঞ্জছ জিা. িবত্নঞ্জক (৬৫) িঞৃ্জেি 

বিরুঞ্জে। গত্ শবনিাি অবি ুক্ত জিা. 

িবত্নঞ্জক (৬৫) জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। 

পুবলশ সূঞ্জে োনাঞ্জগঞ্জছ বশশুটি ত্াি িাঞ্জয়ি 

সঞ্জে নানাি িাবড়ঞ্জত্ জথঞ্জক স্থানীয় একটি 

িাদ্রাসায় পড়াশুনা কঞ্জি। গত্ শবনিাি 

দুপুঞ্জি বশশুটি িাথরুি জথঞ্জক জিি হওয়াি 

পি িবত্ন ত্াি িুখ জচঞ্জপ ধঞ্জি বনে ঘঞ্জি 

বনঞ্জয় ধষ েণ কঞ্জিন।  বশশুটিিাঞ্জয়ি িিাত্ 

বদঞ্জয় অবি ুক্ত িবত্ঞ্জনি িসত্ঘি 

পাশাপাবশ। িবত্ন কবিিপুি এলাকাি চা 

জদাকাবন। বশশুটি প্রায়ই বসোিা জকনাি 

েনয ত্াি জদাকাঞ্জন  ায়। িবত্ন গত্ 

কঞ্জয়ক িাস আঞ্জগ বশশুটিঞ্জক ফুাঁ সবলঞ্জয় 

একাবধকিাি ধষ েণ কঞ্জিঞ্জছন। একথা 

কাউঞ্জক না িলাি েনয বশশুটিি হাঞ্জত্ 

জোি কঞ্জি িাকা গুঞ্জে বদঞ্জয়ঞ্জছন িবত্ন। 

পুবলঞ্জশি জেজ্ঞাসািাঞ্জদ িবত্ন ধষ েঞ্জণি 

কথা স্বীকাি কঞ্জিঞ্জছন। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245803/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%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/201245803/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%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
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19 7 Dec 20 
 
Prothom 
Alo 

6 Dec 20 Police 
Case 

Male Student 13 
years 

22 years 
& 
18 years 

Murdered Neighbor Rural লেকশারকে হত্যার পর েযাকমরা লনকে 

পািাকত্ লগকে ধরা(প্রথম আকিা, ৭ 

লিকেম্বর ২০২০) 

কঞ্জিানাকাঞ্জল সু্কল িন্ধ থাকায় শ্রিেীিী 

িািাঞ্জক সহায়ত্া কিঞ্জত্ কযাঞ্জিিা হাঞ্জত্ 

প েিনঞ্জকন্দ্র োফলংঞ্জয় িুযবিস্ট গাইে ও 

ফঞ্জিাোফাঞ্জিি কাঞ্জে জনঞ্জিবছল সু্কলছাে 

উজ্জ্বল বিয়া (১৩)। জসই কযাঞ্জিিা বছবনঞ্জয় 

বনঞ্জত্ই হত্যা কিা হয় উজ্জ্বলঞ্জক। ত্াঞ্জক 

হত্যাি অবিঞ্জ াঞ্জগ দুই ত্রুণঞ্জক জেপ্তাি 

কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। আে জসািিাি বিঞ্জকঞ্জল 

তসয়দ এহসান (২২) ও খসরু বিয়া (১৮) 

নাঞ্জিি ওই দুেন হত্যাি দায় স্বীকাি কঞ্জি 

আদালঞ্জত্ েিানিজি বদঞ্জয়ঞ্জছন। 

েিানিজিঞ্জত্ দুেন িঞ্জলঞ্জছন, জিািিাি 

সকাঞ্জল ত্া াঁিা প েিক জসঞ্জে উজ্জ্বঞ্জলি 

কাঞ্জছ োনঞ্জত্ চান িায়ািী ঝিনা কত্ 

দিূ। উজ্জ্বল ত্খন িায়ািী ঝিনায় পাবন 

জনই িঞ্জল এবড়ঞ্জয় জ ঞ্জত্ চান। ত্খন ত্া াঁঞ্জক 

জসখাঞ্জন ছবি তু্ঞ্জল বদঞ্জল বিগুণ িাকা 

জদওয়াি জলাি জদখান। উজ্জ্বল সকাল 

সাঞ্জড় ১০িাি বদঞ্জক ত্া াঁঞ্জদি বনঞ্জয় িায়ািী 

ঝিনা িওনা জদয়। জসখাঞ্জন বগঞ্জয় 

উজ্জ্বঞ্জলি কযাঞ্জিিায় অসংখয ছবি 

জত্াঞ্জলন ত্া াঁিা। জিলা একিাি বদঞ্জক 

কযাঞ্জিিায় জত্ালা ছবিগুঞ্জলা জদখঞ্জত্ ত্া াঁিা 

কযাঞ্জিিাটি হাঞ্জত্ জনন। এ সিয় দুেন 

বকছু সিয় ওই কযাঞ্জিিা বদঞ্জয় ছবি 

জত্াঞ্জলন। দাি জেঞ্জজ্ঞস কঞ্জি কযাঞ্জিিাটি 

ত্া াঁিা িযাঞ্জগ িাঞ্জখন। উজ্জ্বল কযাঞ্জিিাটি 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%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%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%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%A6%BE
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জফিত্ চাইঞ্জল ত্খন লাবথ জিঞ্জি কযাঞ্জিিা 

বনঞ্জয় দুেন পালাঞ্জনাি জচিা কঞ্জিন। 

20 8 Dec 20 
 
Samakal 

6 Dec 20 Police 
Case 

Male Student 17 
years 

25 years Raped Teacher Rural োত্রকে বিাৎোকরর অলিক াকগ মাদ্রাো 

লশিে লেপ্তার (মকাল,, ৮ লিকেম্বর 

২০২০) 

জফনীি দাগনিূঞাি িবশদপুি োঞ্জিি 

িবদনাতু্ল উলুি িাহিুবদয়া সুলত্াবনয়া 

িাদ্রাসায় অধযায়নিত্ এক ছােঞ্জক 

িলাৎকাঞ্জিি অবিঞ্জ াঞ্জগ সহকািী বশক্ষক 

জিা. এিদাদ উল্লাহঞ্জক (২৫) জেপ্তাি 

কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। জসািিাি বিঞ্জকঞ্জল ত্াঞ্জক 

জেপ্তাি কিা হয়। পুবলশ োনায়, দীঘ েবদন 

 ািত্ বিবিন্ন প্রঞ্জলািন ও িয়িীবত্ 

জদবখঞ্জয় িাদ্রাসাি বশক্ষক জিা. এিদাদ 

উল্লাহ ওই ছােঞ্জক (১৭) িলাৎকাি কঞ্জি 

আসবছল। এত্বদন জস িঞ্জয় কাউঞ্জক বকছু 

িঞ্জলবন। জিািিাি িাবড় এঞ্জস কান্নাকাটি 

কিবছল, িলবছল আি িাদ্রাসায়  াঞ্জি না। 

কািণ োনঞ্জত্ চাইঞ্জল িলাৎকাঞ্জিি বিষয় 

খুঞ্জল িঞ্জল িাঞ্জক। পঞ্জি জসািিাি সকাঞ্জল 

বিকটিঞ্জিি িা িাদী হঞ্জয় বশক্ষক এিদাদ 

উল্লাহঞ্জক আসাবি কঞ্জি িািলা দাঞ্জয়ি 

কঞ্জিন।িািলাি িাদী িঞ্জলন, দীঘ েবদন 

 ািত্ আিাি জছঞ্জলঞ্জক ধিক বদঞ্জয় ও 

িয়িীবত্ জদবখঞ্জয় ওই বশক্ষক িলাৎকাি 

কঞ্জি আসবছল। দাগনিূঞা থানাি ওবস 

জিা. ইিবত্য়াে আহঞ্জিদ িলন, িেলিাি 

সকাঞ্জল জেপ্তাি আসাবিঞ্জক আদালঞ্জত্ 

পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245775/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%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%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/201245775/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%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%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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21 7 Dec 20 
 
Ittefaq 

5 Dec 20 Police 
Case 

Female Student 15 yers 18 years Raped Neighbor Rural লেকশারীকে ধর্ ষকণর অলিক াকগ  ুবে 

লে ত্ার (ত্তেফালা, ৭ লিকেম্বর 

২০২০) 

জিালাি িনপুিায় জপ্রঞ্জিি ফাাঁঞ্জদ জফঞ্জল 

এক বকঞ্জশািীঞ্জক (১৫) ধষ েঞ্জণি ঘিনায় এ 

 ুিক সািছুজিন সুেন (১৮) জক 

জেফত্াি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। জসািিাি 

সকাঞ্জল ধষ েঞ্জণি ঘিনায় ওই বকঞ্জশািীি িা 

থানায় িািলা কঞ্জিন।  িািলাি সূঞ্জে ও 

ধষ েঞ্জণি বশকাি ওই বকঞ্জশািী োনায়, গত্ 

৫ িাস ধঞ্জি সািছুজিন সুেঞ্জনি সাঞ্জথ 

জিািাইঞ্জল সম্পকে হয়। আবি গত্ ১ িাস 

পূঞ্জি ে দবক্ষণ সাকুবচয়া জিাঞ্জনি িাবড়ঞ্জত্ 

জিড়াঞ্জত্  াই। ৫ বেঞ্জসম্বি শবনিাি সন্ধযায় 

আিাি দুলািাই ও জিান পাঞ্জশি িাবড়ঞ্জত্ 

দাওয়াঞ্জত্ জগঞ্জল সুেন িাসায় ঢুঞ্জক দিো 

িন্ধ কঞ্জি জদয়। পঞ্জি জস আিাঞ্জক বিঞ্জয়ি 

প্রঞ্জলািন বদঞ্জয় জোি কঞ্জি ধষ েণ কঞ্জি। 

একপ োঞ্জয় আবি বচৎকাি বদঞ্জল সুেন 

পাবলঞ্জয়  ায়। পঞ্জি পাঞ্জশি িাবড় জথঞ্জক 

জিান ও দুলািাই এঞ্জস কান্না অিস্থায় 

জদখঞ্জত্ জপঞ্জয় োনঞ্জত্ চাইঞ্জল আবি 

ঘিনাটি োনাই। পঞ্জি জসািিাি িা থানায় 

িািলা কঞ্জি। এই িযাপাঞ্জি িনপুিা থানাি 

অবফসাি ইনচােে (ওবস) সাখাওয়াত্ 

জহাঞ্জসন োনান, বকঞ্জশািীঞ্জক ধষ েঞ্জণি 

অবিঞ্জ াঞ্জগ আসাবিঞ্জক আিক কঞ্জি 

আদালঞ্জত্ি িাধযঞ্জি জেলহােঞ্জত্ জপ্রিণ 

কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204731/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204731/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%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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22 7 Dec 20 
 
Ittefaq 

21 Nov 20 Police 
Case 

Female House 
Helper 

12 
years 

45 years 
& 
35 years 

Physical 
Torture 

Employer Urba
n 

লবোরকের লবরুকদ্ধ লশশু গৃহেমীকে 

লন ষাত্কনর অলিক াগ (ত্তেফালা, ৭ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িংপুি নগিীি আদশ েপাড়া এলাকায় ১২ 

িছঞ্জিি এক গহৃকিীঞ্জক বন োত্ঞ্জনি 

অবিঞ্জ াঞ্জগ জিোউল িািী বিপন (৪৫) 

নাঞ্জি এক এক  ুগ্ম দায়িা েেসহ 

চািেঞ্জনি বিরুঞ্জে বশশু আইঞ্জন 

জিঞ্জরাপবলিন জকাত্য়ালী থানায় িািলা 

দাঞ্জয়ি হঞ্জয়ঞ্জছ। িািলা ও স্বেনঞ্জদি সূঞ্জে 

োনা জগঞ্জছ, োবলি চন্দ্র িায় নাঞ্জি এক 

িযজক্তি িাধযঞ্জি িাবসক একহাোি িাকা 

জিত্ঞ্জন ত্াঞ্জক গহৃকিী বহঞ্জসঞ্জি কাঞ্জেি 

েনয জিোউল িািী দম্পবত্ি িাসায় 

পাটেঞ্জয় জদওয়া হয়।  গত্ ২১ নঞ্জিম্বি িাত্ 

১২িাি বদঞ্জক ১২৫ িাকা চুবিি সঞ্জিঞ্জহ 

অবি ুক্ত পবিিাঞ্জিি সদসযিা বশশুটিঞ্জক 

িািধঞ্জিি পি শিীঞ্জিি বিঞ্জশষ স্থাঞ্জন গিি 

খুবে বদঞ্জয় ছযা াঁকা জদয়। পঞ্জি খিি জপঞ্জয় 

২৮ নঞ্জিম্বি বিঞ্জকঞ্জল োবলি চন্দ্র িায়সহ 

বশশুটিি িা িংপুঞ্জিি ওই িাসায়  ান। 

জসখাঞ্জন জগঞ্জল বিচািঞ্জকি পবিিাি জিঞ্জয়ি 

িাঞ্জক োনান, ত্াি জিঞ্জয় িাকা চুবি 

কঞ্জিঞ্জছ। ত্াই ত্ািা ত্াঞ্জক আি িাসায় 

িাখঞ্জি না। এ অিস্থায় কাবণ েে আবফ 

কাো ও ত্াি স্বািী একটি সাদা কাগঞ্জে 

স্বাক্ষি বনঞ্জয় জিঞ্জয়ঞ্জক ত্াি িাঞ্জয়ি হাঞ্জত্ 

তু্ঞ্জল জদন।  

 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204655/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/204655/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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23 6 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

5 Dec 20 Police 
Case 

Male Child 7 years 30 years Raped Teacher Rural োিলেলনকত্ লশশ ুধর্ ষকণর অলিক াকগ 

ইমাম আটে((সালে, (া, (৬ 

লিকেম্বর ২০২০) 

িাদািীপুঞ্জিি কালবকবন উপঞ্জেলাি 

দবক্ষণ িিোনপুি োঞ্জি ৭ িছি িয়ঞ্জসি 

বশশুঞ্জক ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ সবফকুল 

ইসলাি খান (৩০) নাঞ্জি এক ইিািঞ্জক 

হাঞ্জত্নাঞ্জত্ আিক কঞ্জি পুবলঞ্জশ জসাপদে 

কঞ্জিঞ্জছ স্থানীয়িা।  

 িািলা সূঞ্জে োনা জগঞ্জছ, িাদািীপুঞ্জিি 

কালবকবনঞ্জত্ সাত্ িছি িয়সী এক বশশু 

শবনিাি জিাঞ্জি িিোনপুি খানিাবড় 

োঞ্জি িসজেঞ্জদি ইিাি সবফকুঞ্জলি 

কাঞ্জছ আিবি পড়ঞ্জত্  ায়। এ সিয় 

আিবি পড়া জশঞ্জষ সকল বশক্ষাথীঞ্জদি 

ছুটি বদঞ্জয় শুধ ুওই বশশুঞ্জক একা জিঞ্জখ 

ঈিাি সবফকুল ত্াি খাবল রুঞ্জি বনঞ্জয় 

ধষ েণ কঞ্জি িঞ্জল িািলায় অবিঞ্জ াগ। পঞ্জি 

ওই বশশুি বচৎকাঞ্জি স্থানীয়িা এঞ্জস 

বশশুঞ্জক উোি ও ধষ েক সবফকুলঞ্জক 

আিঞ্জক জিঞ্জখ পুবলঞ্জশি হাঞ্জত্ জসাপদে 

কঞ্জি। এ ঘিনায় বশশুি িা িাদী হঞ্জয় 

কালবকবন থানায় একটি ধষ েণ িািলা 

দাঞ্জয়ি কঞ্জিঞ্জছন। ধষ েণ িািলায় জেপ্তাি 

জদবখঞ্জয় পুবলশ আে িবিিাি আসাবিঞ্জক 

িাদািীপুি আদালঞ্জত্ জপ্রিণ কঞ্জি। পঞ্জি 

আদালত্ আসাবিঞ্জক জেলহােঞ্জত্ জপ্রিণ 

কঞ্জিন। 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/06/982990
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/06/982990
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Article 

 
Child rapes on the rise in Bangladesh (Dhaka Tribune, 9 Dec 2020) 

At least 856 child rape incidents were reported between January and October. Every day, more and more children 

in Bangladesh, both male female, are facing sexual abuse or becoming victims of rape. The heinous crime has 

risen to such a level that a girl as young as four years old had to be admitted to the One-Stop Crisis Centre. Later, 

a 52-year-old pervert was arrested over the incident on November 6. Meanwhile, an accused was jailed for life 

on November 12 for raping another four-year-old in Dhaka’s Nawabganj area in 2018. Moreover, a mentally 

challenged 11-year-old child was also reportedly raped in Narayanganj on November 3. Most of the time, the 

culprits are somehow related to the children. On October 28, a man was arrested in Chuadanga for raping his grandchild while another man was 

arrested on the same night for raping his fifth-grader stepdaughter. Recently, several media reports of male children being raped  have surfaced. 

Many of them were raped by their school and madrasa teachers.  

Naripokkho unveils poster for proper use of sensitive words (Dhaka Tribune, 5 Dec 2020) 

'We have been seeing discussions regarding the use of insensitive words for so many years, but no change has 

taken place yet'. Women’s rights organization Naripokkho has unveiled a poster advocating for proper use of 

sensitive words against frequently-misused Bangla words by the media.  The rights group unveiled the poster 

through a virtual press conference titled “Loraita Bhasharo [the fight for language as well]” on Sunday.  Using 

the poster, the organisation urged the media to use sensitive words instead of frequently-misused adjectives 

in Bangla, such as “Dhorshoner Shikar [rape victim]” instead of “Dhorshita [raped],” “Nirjatoner Shikar 

[victim of torture]” instead of “Nirjatita [tortured],” “Acid Akranto [acid attack]” instead of “Acid Dogdho 

[acid burnt],” “Jouno Kormi [sex-worker]” instead of “Potita [prostitute]” and “Songhoboddho/Dolboddho 

Dhorshon [gang rape],” instead of “Gono Dhorshon [mass rape].” 

“We have been seeing discussions regarding the use of insensitive words for so many years, but no change has taken place yet. It is our initial 

move to generate awareness among the people,” said Tasaffy Hossain, a rights activist who designed the poster. 

Naripokkho member Gita Das said they would put up these posters inside indoor areas of schools and different organizations as part of raising 

awareness initially. 

Activist Srabonti from Socheton Somajseba Hijra Adhikar Songho urged authorities concerned to ensure proper use of such words in textbooks. 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/12/09/child-rapes-on-the-rise-in-bangladesh
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/05/naripokkho-unveils-poster-for-proper-use-of-sensitive-words
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Denial of access to family planning – another form of gender-based violence (By Caroline Crosbie and Shamima Parveen, Daily Star, 

opinion, 10 Dec 2020) 

Historically, around the world women's decision-making capacity regarding reproductive health choices 

had been limited by their husbands and society. Bangladesh has been a leader in family planning 

programming transforming women's access to essential services. Currently, over 52 percent of women 

have access to and use a modern contraceptive. However, more is needed to ensure all have access to 

these options. There are currently 7.4 million women in Bangladesh who would like to use a family 

planning (FP) method, yet do not have access to them. Despite services being available, many women 

are unable to exercise their right to access them. The Violence Against Women (VAW) Survey 2015 

conducted by Bangladesh Bureau of Statistics indicated that women do not enjoy equal participation as 

men in household decisions. Furthermore, inequality in household decision-making and finances affects 

women's ability to independently access family planning. 

But even with access, women often face challenges in negotiating with their spouses regarding their FP method choices. Almost two-thirds (72.6 

percent) of ever-married women experienced one or more forms of violence by their husbands at least once in their lifetime (VAW 2015, BBS). 

Shahina, a family welfare visitor from Sitakunda, Chattogram, has often addressed gender-based violence while providing family planning 

services. She remembers an incident when a husband brought his wife to the facility, who experienced a method failure and became pregnant. The 

husband openly scolded his wife for becoming pregnant in front of everyone and was about to beat her when Shahina had to intervene to stop him. 

Shahina was able to provide counselling to that couple which led to better understanding between them, and the husband supported his wife's 

maternal health care afterwards. 

 
 
Newspaper Scanning: English- Daily Star, Daily Observer, New Age, Dhaka Tribune, Financial Express and Daily Sun 
                                       Bangla- Prothom Alo, Samakal, Bangladesh Protidin, Kaler Kantho, Jugantor, Janokantha,Manobjamin  
                                                      and Ittefaq 
Report prepared by Md. Maksudur Rahamn Bhuiyan 
                                    BLAST Library 
                                   maksud@blast.org.bd 
 
 

https://www.thedailystar.net/opinion/news/denial-access-family-planning-another-form-gender-based-violence-2008813
mailto:maksud@blast.org.bd
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1 13 Dec 20 
 
Dhaka 
Tribune 

12 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

35 years, 
32 years, 
35 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural Woman gang-raped in Madaripur, 

2 arrested (Dhaka Tribune, 13 Dec 

2020) 

The woman was raped as she refused 

the proposal of getting into sex work, 

the case details say. A woman was 

gang-raped reportedly by four men, 

while a woman assisted them, on 

Saturday in Madaripur's Shibchar 

upazila. The incident took place in 

a house in Pacchor Bakhererkandi 

area of the upazila after the woman 

was abducted from in front of 

Shonar Bangla Plaza in Shibchar 

on Saturday.  Police on Saturday 

night arrested two people including 

the woman who assisted them in 

the rape, after the survivor filed a 

case against five at Shibchar police 

station. The arrested accused were 

identified as Akhi Akhter, 25, and 

Subol Mondal alias Sumon Molla, 

32, while the other accused are 

Shohag Hawladar, 35, Eskan, 37, 

and Sohel,35. Confirming, 

Issue no. 21 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/12/13/woman-rape
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/12/13/woman-rape
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Shibchar police station Officer-in-

Charge Miraj Hossain, said that 

they have found truth in the rape 

accusation after a preliminary 

investigation. 

শিবচরে গৃহবধূরে তুরে শিরে দে ববেঁ রধ ধর্ষরেে 

অশির োরগ মোমেো, বেপ্তোে ২ (প্রথম আরেো ১৩ 

শিরেম্বে ২০২০)  

 
2 13 Dec 20 

 
Prothom 
Alo 

12 Dec 20 Police 
Case 

Female Teenager 18 years 20 years Raped Neighbor Rural েুোোটাে লবকের েথা বকি লহাকটকি 

লনকে ধর্ ষকণর অলিক াকগ মামিা প্রপ্রথম 

আকিা ১৩ লিকেম্বর ২০২০)  
 

পিুয়াখালীি কুয়াকািায় আিাবসক জহাঞ্জিঞ্জল 

বনঞ্জয় ত্রুণীঞ্জক (১৮) ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ 

িািলা হঞ্জয়ঞ্জছ। আে জিািিাি ওই ত্রুণী 

িাদী হঞ্জয়  কলাপাড়া উপঞ্জেলাি আল 

আবিন (২০) ও ত্া াঁি সহঞ্জ াগী শাবিিঞ্জক 

আসাবি কজি নািী ও বশশু বন োত্ন দিন 

আইঞ্জন িবহপুি থানায় িািলা কঞ্জিন। পুবলশ 

িািলাি আসাবি শাবিিঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ।  

িািলাি এোহাঞ্জিি িিাত্ বদঞ্জয় িবহপুি 

থানাি ওবস, সাত্ িাস আঞ্জগ আল আবিঞ্জনি 

সঞ্জে িুঞ্জোঞ্জফাঞ্জন ওই ত্রুণীি জপ্রঞ্জিি 

সম্পকে গঞ্জড় ওঞ্জে। এি সূে ধঞ্জি গত্কাল 

শবনিাি বিঞ্জকঞ্জল আল আবিন কুয়াকািাি 

একটি আিাবসক জহাঞ্জিঞ্জল ত্রুণীঞ্জক বনঞ্জয় 

 ান। উিঞ্জয়ি পবিিাি বিষয়টি জেঞ্জন জগঞ্জল 

এ বনঞ্জয় জহাঞ্জিঞ্জল সাবলস তিেক িঞ্জস। আল 

আবিন ত্রুণীঞ্জক বিঞ্জয় কিঞ্জত্ অস্বীকৃবত্ 

োনান। পঞ্জি ত্রুণী ধষ েঞ্জণি িািলা কঞ্জিন। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%9A%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%9A%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%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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3 10 Dec 20 
 
Samakal 

9 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

22 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural গিীর রাকত্ ঘকর ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ ষকণর 

লেষ্টা,  ুবে লেপ্তার(সমকাল, (১০(লিকেম্বর 

২০২০) 

সাত্ক্ষীিাি শযািনগি উপঞ্জেলাি িাবিয়া 

োঞ্জি গহৃিধূঞ্জক ধষ েণঞ্জচিাি অবিঞ্জ াঞ্জগ 

খায়রুল ইসলাি(২২) নাঞ্জি এক  ুিকঞ্জক 

জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ।  

খায়রুল একই োঞ্জিি োঞ্জিি কািরুল গােীি 

জছঞ্জল। এ ঘিনায় ওই গহৃিধ ূিাদী হঞ্জয় 

শযািনগি থানায় িািলা (িািলা নং-১৪) 

দাঞ্জয়ি কঞ্জিঞ্জছন। 

ঘিনাি বশকাি গহৃিধ ূোনান, ত্াি শ্বশুঞ্জিি 

পবিিাঞ্জিি পূি ে পবিবচত্ খায়রুল ইসলাি প্রায়ই 

ত্াঞ্জক উত্যক্ত কিঞ্জত্ন। স্বািীি অিত্েিাঞ্জন 

িাঞ্জঝিঞ্জধয িাবড়ঞ্জত্ এঞ্জসও কুপ্রস্তাি বদঞ্জত্ন 

বত্বন। িুধিাি িাত্ সাঞ্জড় এগািিাি বদঞ্জক 

প্রকৃবত্ি োঞ্জক সাড়া বদঞ্জয় জশািাি ঘঞ্জি ঢুঞ্জক 

খায়রুলঞ্জক জদখঞ্জত্ পান ওই গহৃিধূ। এসিয় 

খায়রুল ত্াঞ্জক ধষ েঞ্জণি জচিা কিঞ্জল ত্াি 

বচৎকাি শাশুবড় ও ননদসহ প্রবত্ঞ্জিশীিা এবগঞ্জয় 

আসাি আঞ্জগই খায়রুল পাবলঞ্জয়  ান।  

শযািনগি থানাি ওবস জিা. নােিুল হুদা 

োনান, ঘিনাি বশকাি গহৃিধূি অবিঞ্জ াগ 

পাওয়া িােই বনে িাবড় জথঞ্জক অবি ুক্ত 

খায়রুলঞ্জক জেপ্তাি কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245987/%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%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/201245987/%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%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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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

4 12 Dec 20 
 
Samakal 

12 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 52 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural িাউ গাে লনকে ঝগড়াে নারীকে েুলপকে 

হত্যা(সমকাল, (১২(লিকেম্বর ২০২০) 

পিুয়াখালীি িাউফঞ্জল লাউ গাছ বনঞ্জয় 

ঝগড়াি এক প োঞ্জয় িানী জিগি (৫২) 

নাঞ্জিি এক গহৃিধূঞ্জক বপটিঞ্জয় হত্যা 

কঞ্জিঞ্জছন ত্াি এক প্রবত্ঞ্জিশী।  

স্থানীয়িা োনায়, জকশিপুি োঞ্জিি কাঞ্জশি 

িাবড় ত্াি েবিঞ্জত্ সম্প্রবত্ লাউ গাছ লাগান। 

শবনিাি সকাঞ্জল কাঞ্জশি িাবড়ি স্ত্রী িানী 

জিগি লাউ গাঞ্জছি পবি ো কিবছঞ্জলন। লাউ 

গাঞ্জছি লত্া পাঞ্জশি িাবড়ি হাবলি িাবড়ি 

েবিঞ্জত্ পঞ্জড়ঞ্জছ-  অবিঞ্জ াঞ্জগ এ সিয় িানী 

জিগঞ্জিি সঞ্জে িাকবিত্ণ্ডা হয় হাবলিি। 

এক প োয় হাবলি িাবড় ত্াি হাঞ্জত্ থাকা দা 

বদঞ্জয় িানী জিগঞ্জিি ঘাঞ্জড় জকাপ জদন। এঞ্জত্ 

বত্বন জ্ঞান হাবিঞ্জয় জফঞ্জলন। স্বেনিা ত্াঞ্জক 

উোি কঞ্জি স্থানীয় একটি স্বাস্থয বিবনক 

বনঞ্জয়  ান। জসখাঞ্জন ত্াি অিস্থাি অিনবত্ 

হঞ্জল িাউফল উপঞ্জেলা স্বাস্থয কিঞ্জেঞ্জক্স 

জনওয়াি হজেল। বকেু পঞ্জথই ত্াি িৃতু্য হয়।  

িাউফল থানাি অবফসাি ইনচােে (ওবস) 

জিাস্তাবফেিু িহিান োনান, িানী জিগঞ্জিি 

লাশ উোি কঞ্জি পিুয়াখালী জেনাঞ্জিল 

হাসপাত্াঞ্জল পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ।  

 

https://samakal.com/whole-country/article/201246117/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%89-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201246117/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%89-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

5 11 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

3 Dec 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

25 years, 
23 years, 
22 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural লপ্রলমোকে আটকে লরকখ ৫ লিন ধকর 

েংঘবদ্ধ ধর্ ষণ!((সালে, (া (১১(

লিকেম্বর ২০২০) 

ঘুিঞ্জত্ বনঞ্জয়  াওয়াি কথা িঞ্জল এক 

সু্কলছােীঞ্জক পাাঁচবদন আিঞ্জক িাঞ্জখ ধষ েঞ্জণি 

অবিঞ্জ াগ পাওয়া জগঞ্জছ। এ সিয় ত্াঞ্জক 

জপ্রবিকসহ পাাঁচেন বিঞ্জল ধষ েণ কঞ্জি। 

িঞ্জনাহিদী থানাি ওবস িঞ্জলন, ওই সু্কলছােীি 

সঞ্জে অবি ুক্ত শাওন বিয়াি জপ্রঞ্জিি সম্পকে 

বছল। ৩ বেঞ্জসম্বি িহৃস্পবত্িাি শাওন(২৫)  

উপঞ্জেলাি িগাদীি একটি পাঞ্জকে ঘুিঞ্জত্ 

 াওয়াি কথা িঞ্জল ওই ছােীঞ্জক িাবড় জথঞ্জক 

জেঞ্জক বনঞ্জয়  ায়। পাঞ্জকে সািাবদন ঘুঞ্জি 

সন্ধযাি পি ত্াঞ্জক শাওন ও ত্াি চাি 

সহঞ্জ াগী জিা. আবশক (২৩), জিা. জিািািক 

জহাঞ্জসন (২২), জিা. সুিন (২২) ও জিািািক 

জহাঞ্জসন (২২) অজ্ঞাত্ স্থাঞ্জন বনঞ্জয়  ায়। 

জসখাঞ্জন সু্কলছােীঞ্জক িানা পাাঁচবদন আিঞ্জক 

জিঞ্জখ শাওন ও ত্াি সহঞ্জ াগীিা ধষ েণ কঞ্জি। 

গত্ িেলিাি িাঞ্জত্ ওই ছােীঞ্জক চালাকচি 

িাোঞ্জিি পাঞ্জশ জফঞ্জল জিঞ্জখ চঞ্জল  ায়। 

ঘিনাি পি জথঞ্জক অবি কু্তিা পলাত্ক 

িঞ্জয়ঞ্জছ। ত্াঞ্জদি জেপ্তাঞ্জি অবি ান 

পবিচালনা কিা হঞ্জে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984495
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984495
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

6 11 Dec 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Dec 20 News 
Report 

Female Disability 
person 

Not 
available 

40 years Raped Neighbor Rural রাস্তা লথকে তু্কি লনকে মানলেে 

প্রলত্বন্ধী নারীকে ধর্ ষণ((সালে, (া (১১(

লিকেম্বর ২০২০) 

এলাকাি বিবিন্ন সড়ঞ্জক জঘািাঞ্জফিা কিা 

জেঞ্জশাধ ে এক িানবসক প্রবত্িন্ধী নািীঞ্জক 

সড়ঞ্জকি পাঞ্জশ এক জদাকাঞ্জন বনঞ্জয় ধষ েণ 

কঞ্জি এক জদাকাবন। পঞ্জি নািীি বচৎকাঞ্জি 

জলাকেন ছুঞ্জি এঞ্জল অবি ুক্ত জদাকাবন 

জদৌঞ্জড় পাবলঞ্জয়  ায়। নীয় সূে োনায়, জিা. 

উজ্জ্ঞ্জলি (৪০) িবনহাবি জদাকান। সকাল 

জথঞ্জকই ওই সড়ঞ্জকি বিবিন্ন োয়গায় 

জঘািাঞ্জফিা কিবছল ওই নািী। এ সিয় 

উজ্জ্ল ত্াঞ্জক জেঞ্জক বনঞ্জয় জদাকাঞ্জন প্রঞ্জিশ 

কবিঞ্জয় জদাকান িন্ধ কঞ্জি জদয়। 

ওই নািী োনায়, এক শ িাকাি জলাি 

জদবখঞ্জয় জিশ কঞ্জয়কিাি ত্াঞ্জক ধষ েণ কঞ্জি। 

চঞ্জল  াওয়াি সিয় বত্বন বচৎকাি বদঞ্জল 

জলাকেন ছুঞ্জি এঞ্জল উজ্জ্ল জদৌঞ্জড় পাবলঞ্জয় 

জ ায়। খিি জপঞ্জয় স্থানীয় ইউবপ জচয়ািিযান 

রুকন উজিন োি পুবলশঞ্জক ঘিনাস্থঞ্জল 

পাোঞ্জল জসখানকাি বকছু জলাকেন ওই 

নািীঞ্জক খািাপ িঞ্জল আখযাবয়ত্ কঞ্জি 

নািীঞ্জক থানায় বনঞ্জত্ িাধা জদয়। পঞ্জি সন্ধযাি 

পি জচয়ািিযান ঘিনাস্থঞ্জল বগঞ্জয় নািীঞ্জক 

থানায় পাোঞ্জনাি িযিস্থা কঞ্জিন। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984621
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984621
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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 

7 11 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 

10 Dec20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

30 years Raped Neighbor Rural লবাোিমারীকত্ গৃহবধূ ধর্ ষকণর ঘটনাে 

আোলম লেপ্তার((সালে, (া (১১(

লিকেম্বর ২০২০) 

ফবিদপুঞ্জিি জিায়ালিািী উপঞ্জেলায় এক 

গহৃিধূঞ্জক ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ আসাবি 

বশপন প্রািাবনকঞ্জক (৩০) জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ 

পুবলশ। উপঞ্জেলাি িয়না ইউবনয়ঞ্জনি 

পজিি চিিবণ ে োঞ্জি এ ঘিনা ঘঞ্জি। শুক্রিাি 

দুপুঞ্জি ওই গহৃিধ ূিাদী হঞ্জয় জিায়ালিািী 

থানায় িািলা কঞ্জিঞ্জছ। 

িািলা সূঞ্জে োনা  ায়, ওই গহৃিধ ূ

িহৃস্পবত্িাি িাত্ ৮িাি বদঞ্জক িাবড়ি পাঞ্জশ 

নলকূঞ্জপ পাবন আনঞ্জত্ জগঞ্জল একই োঞ্জিি 

আ. েবলল প্রািাবনঞ্জকি জছঞ্জল বশপন 

প্রািাবনক (৩০) ত্াঞ্জক জোি কঞ্জি পাঞ্জশি 

িা াঁশিাগাঞ্জন বনঞ্জয় ধষ েণ কঞ্জি। এ সিয় 

গহৃিধূি বচৎকাঞ্জি জলাকেন এবগঞ্জয় আসঞ্জল 

ধষ েক পালাঞ্জনাি জচিা কঞ্জি। ত্ঞ্জি পবিিাঞ্জিি 

জলাকেন ও প্রবত্ঞ্জিবশিা ত্াঞ্জক আিক কঞ্জি 

পুবলঞ্জশ খিি জদয়।  

জিায়ালিািী থানা িািপ্রাপ্ত কি েকত্ো 

জিাহােদ নুরুল আলি িঞ্জলন, গহৃিধূ 

ধষ েঞ্জণি ঘিনায় িািলা হঞ্জয়ঞ্জছ। আসাবিঞ্জক 

জেপ্তাি কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। শুক্রিাি বিঞ্জকঞ্জল 

ত্াঞ্জক ফবিদপুি আদালঞ্জত্ পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984583
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/11/984583
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

8 10 Dec 20 
 
Samakal 

6 Dec 20 Police 
Case 

Female RMG 
worker 

Not 
available 

Not 
available 

Murdered Driver Urban লপ্রলমোকে হত্যার পর িাশ খাকি ল কি 

লিন আি আমীন: পুলিশ((সমকাল, (১০(

লিকেম্বর ২০২০) 

গাবড়ি জিত্ঞ্জি গলায় গািছা জপাঁবচঞ্জয় 

শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ হত্যা কিা হয় নােিাঞ্জক। ত্ািপি 

পাঞ্জিি িস্তায় িঞ্জি ত্াি লাশ জফঞ্জল জদওয়া 

হয় কচুবিপানাঞ্জিাঝাই এক খাঞ্জদ। বিঞ্জয়ি 

প্রস্তাি বনঞ্জয় িাঞ্জয়ি কাঞ্জছ  াওয়াি কািঞ্জণই 

জপ্রবিকা নােিাঞ্জক হত্যা কঞ্জিন জপ্রবিক 

আল আিীন ও ত্াি িনু্ধ সাজ্জ্াদ 

জহাঞ্জসন।োনা জগঞ্জছ, আল আিীঞ্জনি সঞ্জে 

নােিাি জপ্রঞ্জিি সম্পকে গঞ্জড় ওঞ্জে। নােিা 

আক্তাি ওই এলাকায় িাড়া জথঞ্জক জপাশাক 

কািখানায় চাকবি কিঞ্জত্ন। এক প োঞ্জয় 

নােিা বিঞ্জয়ি েনয আল আিীনঞ্জক চাপ 

জদন। এঞ্জত্ও িাজে না হওয়ায় িাবড়ঞ্জত্ বগঞ্জয় 

আল আিীঞ্জনি িাঞ্জয়ি কাঞ্জছ বিঞ্জয়ি প্রস্তি ও 

নাবলশ জদন নােিা। এঞ্জত্ বক্ষপ্ত হঞ্জয় 

নােিাঞ্জক হত্যাি পবিকিনা কঞ্জিন আল 

আিীন। পিিত্ীঞ্জত্ বনঞ্জেি চালাঞ্জনা 

প্রাইঞ্জিিকাঞ্জি নােিাঞ্জক ত্াঞ্জক বনঞ্জয়  ান 

আল আিীন। এক প োঞ্জয় গাবড়ি জিত্ঞ্জিই 

শ্বাসঞ্জিাঞ্জধ হত্যাি পি হাত্-পা জিাঁঞ্জধ পাঞ্জিি 

িস্তায় িঞ্জি লাশ জফঞ্জল জদওয়া হয় 

কাবলয়াককঞ্জিি জিবকিাবড় পাকা িাস্তাি পাঞ্জশ 

চা াঁনপুি এলাকাি একটি খাঞ্জদ। গত্ ৬ 

বেঞ্জসম্বি পুবলশ নােিাি লাশ উোি কঞ্জি। 

এ ঘিনায় নােিাি িাই বশপন বিয়া িাদী 

হঞ্জয় কাবলয়াককি থানায় হত্যা িািলা দাঞ্জয়ি 

কঞ্জিন। িািলাটিি ত্দে িাি জদওয়া হয় 

বপবিআইঞ্জয়ি কাঞ্জছ।  

https://samakal.com/whole-country/article/201245977/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/201245977/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

9 10 Dec 20 
 
Samakal 

Not 
available 

 
Case file 
9 Dec 20 

 

Police 
Case 

Female RMG 
worker 

Not 
available 

28 years Raped 
& 

Video of 
raped 

Neighbor  Urban লপাশাে শ্রলমেকে ধর্ ষণ ও লিলিও 

ধারণ,  ুবে লেপ্তার(সমকাল, (১০(

লিকেম্বর ২০২০) 

গােীপুঞ্জিি জকানািাড়ী থানা এলাকায় এক 

নািী জপাশাক শ্রবিকঞ্জক ধষ েণ ও বিবেও 

ধািঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ িবিন িন্ডল (২৮) 

ওিঞ্জফ বিশুক নাঞ্জি এক  ুিকঞ্জক জেপ্তাি 

কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ।  পুবলশ সূঞ্জে োনা  ায়, 
িবিন িন্ডল ত্াি স্ত্রী ও ওই নািী জপাশাক 

কিীঞ্জক বনঞ্জয় গােীপুি িহানগঞ্জিি েরুন 

দশত্লা সংলগ্ন আব্দলু আলীঞ্জিি িাবড়ঞ্জত্ 

িাড়া িাসায় জথঞ্জক স্থানীয় জপাশাক 

কািখানায় চাকবি কঞ্জিন। বকছুবদন আঞ্জগ 

ওই নািীঞ্জক িাসায় একা জপঞ্জয় ধষ েণ কঞ্জিন 

িবিন। এছাড়ও ধষ েঞ্জণি দৃশয জিািাইঞ্জল ধািণ 

কঞ্জি িাঞ্জখন। পঞ্জি জসই বিবেও সািাজেক 

জ াগাঞ্জ াগ িাধযঞ্জি ছবড়ঞ্জয় জদওয়াি হুিবক 

বদঞ্জয় একাবধকিাি ওই নািীঞ্জক ধষ েণ কঞ্জিন 

িবিন। পঞ্জি  বনরুপায় হঞ্জয় ওই নািী িুধিাি 

িাঞ্জত্ জকানািাবড় থানায় িবিঞ্জনি বিরুঞ্জে 

িািলা দাঞ্জয়ি কঞ্জিন। 

জকানািাবড় থানাি ওবস আিু বসজিক োনান, 

িবিন িন্ডল প্রাথবিক জেজ্ঞাসািাঞ্জদ ধষ েণ ও 

বিবেও ধািঞ্জণি বিষয়টি স্বীকাি কঞ্জিঞ্জছন। 

ত্াঞ্জক আদালঞ্জত্ি িাধযঞ্জি জেলহােঞ্জত্ 

পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। ওই নািীঞ্জক োক্তাবি 

পিীক্ষাি েনয শহীদ ত্ােউিীন আহিদ 

জিবেঞ্জকল কঞ্জলে হাসপাত্াঞ্জল পাোঞ্জনা 

হঞ্জয়ঞ্জছ। 

https://samakal.com/whole-country/article/201245965/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201245965/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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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 10 Dec 20 
 
Samakal 

9 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife 48 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural উজজরপুকর লনকখাাঁকজর িইু লিন পর 

নারীর ঝুিন্ত িাশ উদ্ধার((সমকাল, (১০(

লিকেম্বর ২০২০) 

িবিশাঞ্জলি উজেিপুঞ্জি দুই বদন আঞ্জগ 

বনঞ্জখা াঁে এক গহৃিধূি লাশ িাবড়ি পাঞ্জশ 

গাঞ্জছি সঞ্জে ঝুলে অিস্থায় উোি কিা 

হঞ্জয়ঞ্জছ। ত্াঞ্জক হত্যা কিা হঞ্জয়ঞ্জছ িঞ্জল ধািণা 

কিঞ্জছ পুবলশ।  বনহত্ নািীি নাি ঝণ ো িাণী 
িবল্লক (৪৮)।  

উজেিপুি থানাি অবফসাি ইনচােে (ওবস) 

জেয়াউল আহসান োনান, গত্ জসািিাি 

িাঞ্জত্ িাবড় জথঞ্জক িহসযেনকিাঞ্জি বনঞ্জখা াঁে 

হন ঝণ ো িবল্লক। িেলিাি সািাবদঞ্জনও ত্াি 

জখা াঁে জিঞ্জলবন। িুধিাি দুপুঞ্জি িাবড়ি পুকুি 

পাঞ্জড় একটি োিগাঞ্জছি সঞ্জে ত্াি ঝুলে 

লাশ জদখঞ্জত্ পান স্বেনিা।  

জেয়াউল আহসান আিও োনান, বনহত্ 

ঝণ ো িাণী িবল্লঞ্জকি শিীঞ্জি আঘাঞ্জত্ি বচহ্ন 

জনই। িিঞ্জদহ জদঞ্জখ িঞ্জন হঞ্জে ১২-১৩ ঘণ্টা 

আঞ্জগ ত্াি িৃতু্য ঘঞ্জিঞ্জছ।  

স্বেনিা অবিঞ্জ াগ কঞ্জিঞ্জছন, একই িাবড়ি 

বশিু িবল্লঞ্জকি পবিিাঞ্জিি সঞ্জে ত্াঞ্জদি 

েবিেিা বনঞ্জয় পূি ে বিঞ্জিাধ িঞ্জয়ঞ্জছ। এিই 

জেি ধঞ্জি ত্াঞ্জক হত্যা কঞ্জি ঘিনা বিন্নখাঞ্জত্ 

বনঞ্জত্ লাশ ঝুবলঞ্জয় িাখা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245860/%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201245860/%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 
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11 10 Dec 20 
 
Kaler 
Kontho 

Not 
available 

 
Case File 
3 Dec 20 

Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

22 years Raped 
& 

Video of 
raped 

Neighbor Urban বান্ধবীর লিওো ত্ািাবদ্ধ ঘকর 

লপ্রলমোকে ধর্ ষণ!( (সালে, ( া ( ১০(

লিকেম্বর ২০২০) 

নািায়ণগে সদি উপঞ্জেলাি ফতু্ল্লায় 

ত্রুণীঞ্জক ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াগ পাওয়া জগঞ্জছ। এ 

ঘিনায় জেহাদ (২২) নাঞ্জিি এক  ুিকঞ্জক 

জেপ্তাি কঞ্জিঞ্জছ পুবলশ। গত্ ৩ বেঞ্জসম্বি 

িূক্তঞ্জিাগী ত্রুণী িাদী হঞ্জয় থানায় িািলা 

দাঞ্জয়ি কঞ্জিন। িেলিাি (৮ বেঞ্জসম্বি) িাঞ্জত্ 

িািলাি আসাবি জেহাদঞ্জক পাগলাি িাবড় 

জথঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি পুবলশ। িািলাি িিাত্ 

বদঞ্জয় ফতু্ল্লা িঞ্জেল থানাি ওবস আসলাি 

জহাঞ্জসন িঞ্জলন, ওই ত্রুণীি সাঞ্জথ জেহাঞ্জদি 

সম্পকে বছল। বত্ন িাস আঞ্জগ এক িান্ধিী ওই 

ত্রুণীঞ্জক ত্াি িাসায় বনঞ্জয় বগঞ্জয়  ায়। 

জসখাঞ্জন ত্খন উপবস্থত্ বছঞ্জলন জেহাদ। ত্খন 

িান্ধিী িাইঞ্জি বগঞ্জয় ত্ালা জিঞ্জি জদয়। ওই 

সিঞ্জয় জেহাদ ঘঞ্জিি জিত্ঞ্জি ত্রুণীঞ্জক ধষ েণ 

কঞ্জি। এ ছাড়া বিবেও কঞ্জি ব্ল্যাকঞ্জিইবলং 

কঞ্জি হুিবক জদয়। 

 
12 9 Dec 20 

 
Kaler 
Kantho 

30 Nov 20 Police 
Case 

Female Divorce 40 years 60 years Raped Neighbor Rural ৬০ বেকরর বৃকদ্ধর োকথ লপ্রম, টানা ৫ 

লিন ধর্ ষকণর লশোর গৃহবধূ((সালে, (া (

৯(লিকেম্বর ২০২০) 

চট্টোঞ্জিি সীত্াকুঞ্জণ্ড এক স্বািী পবিত্যক্তা 

নািীঞ্জক (৪০) জপ্রঞ্জিি ফা াঁঞ্জদ জফঞ্জল িানা ৫ 

বদন ধঞ্জি ধষ েণ কঞ্জিঞ্জছ ৬০ িছি িয়সী এক 

িেৃ। থানায় দাঞ্জয়িকৃত্ িািলা সূঞ্জে োনা 

 ায়, সীত্াকুঞ্জণ্ডি কুবিিা এলাকায় স্বািী 

পবিত্যক্তা ওই গহৃিধূ িজেেনাি (ছন্মনাি) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984154
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/10/984154
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/09/983976
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/12/09/983976


P a g e  | 51 

 

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 

সাঞ্জথ জিািাইঞ্জল পবিচঞ্জয়ি সূে ধঞ্জি জপ্রঞ্জিি 

সম্পকে গঞ্জড় ওঞ্জে ত্ােলু ইসলাি প্রকাশ 

জিালা বিয়াি (৬০)। এক প োঞ্জয় জিালা বিয়া 

ঐ গহৃিধূঞ্জক বিঞ্জয়ি প্রস্তাি বদঞ্জল বত্বন 

পবিিাঞ্জিি জলাকঞ্জদি সাঞ্জথ আলাপ কঞ্জি 

োনান জ  ত্াঞ্জক জদঞ্জখ িাঞ্জলা লাগঞ্জল ত্ঞ্জিই 

বিঞ্জয় কিঞ্জিন। এিই িঞ্জধয জিালা বিয়া 

িািিাি জদখা কিাি প্রস্তাি বদঞ্জল গহৃিধূ 

িজেেনা গত্ ৩০ নঞ্জিম্বি বিকাঞ্জল জিালাি 

িাবড়ঞ্জত্  ান। এিপি জিালা ত্াঞ্জক একটি 

ঘঞ্জি বনঞ্জয় আিঞ্জক িাঞ্জখন এিং জসই জথঞ্জক 

ত্াঞ্জক িািিাি ধষ েণ কঞ্জিন।িুধিাি সকাল 

পুবলশ ঘিনাস্থঞ্জল অবি ান চাবলঞ্জয় অবি ুক্ত 

আসাবি ত্ােলু ইসলাি জিালা বিয়াঞ্জক 

জেপ্তাি কঞ্জি। 
13 8 Dec 20 

 
Samakal 

6 Dec 20 Police 
Case 

Female Teacher Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
tp rape 

& 
Torture 

Neighbor Rural েুলমল্লাে লশলিোকে ধর্ ষণ লেষ্টার 

অলিক াগ( (সমকাল, ( ০৮ লিকেম্বর 

২০২০) 

কুবিল্লাি জহািনা উপঞ্জেলায় স্থানীয় এক 

বকন্ডািগাঞ্জিেঞ্জনি বশবক্ষকাঞ্জক ধষ েণঞ্জচিাি 

অবিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জছ। ধষ েঞ্জণ িযথ ে হঞ্জয় ওই 

বশবক্ষকাি ঘঞ্জি থাকা গিি দুধ জঢঞ্জল ত্াি িুখ 

ঝলঞ্জস বদঞ্জয়ঞ্জছ িখাঞ্জিিা।  আহত্ বশবক্ষকাঞ্জক 

স্থানীয় হাসপাত্াঞ্জল িবত্ে কিা হঞ্জয়ঞ্জছ। এ 

ঘিনায় বত্বন িাদী হঞ্জয় গত্ জসািিাি িাঞ্জত্ 

একই োঞ্জিি জিদন বিয়া, ইিন বিয়া, িাবকি, 

বশিন বিয়া, আলিগীি জহাঞ্জসন ও নুিনিীি 

বিরুঞ্জে থানায় অবিঞ্জ াগ কঞ্জিন। পুবলশ 

ঘিনাস্থল পবিদশ েন কঞ্জিঞ্জছ। িুক্তঞ্জিাগী 

বশবক্ষকা োনান, গত্ জিািিাি ত্াঞ্জক িািধি 

ও ধষ েঞ্জণি জচিা চালায় অবি ুক্তিা। ত্াি 

বচৎকাঞ্জি স্থানীয়িা এবগঞ্জয় এঞ্জল চুলায় থাকা 

https://samakal.com/whole-country/article/201245813/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/201245813/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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পাবত্ঞ্জলি দুধ িুঞ্জখ ছুঞ্জড় িাঞ্জি আসাবিিা। 

এঞ্জত্ ত্াি িুখ ঝলঞ্জস  ায়। জহািনা থানাি 

ওবস (ত্দে) আবিনুি োনান, ওই বশবক্ষকা 

অবিঞ্জ াগ কঞ্জিঞ্জছন। এখন ত্দে কঞ্জি 

প্রঞ্জয়ােনীয় িযিস্থা জনওয়া হঞ্জি। 

 
14 8 Dec 20 

 
Samakal 

23 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

49 years Raped Neighbor Rural েমিনগকর গৃহবধূকে ধর্ ষকণর ঘটনাে 
এে বযজি লেপ্তার(সমকাল, ( ০৮ 

লিকেম্বর ২০২০) 

লক্ষ্মীপুঞ্জিি কিলনগঞ্জি এক গহৃিধূঞ্জক 
ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াঞ্জগ আঞ্জনায়াি জহাঞ্জসন 
জিস্তিী (৪৯) নাঞ্জিি এক িযজক্তঞ্জক জেপ্তাি 
কিা হঞ্জয়ঞ্জছ।  পুবলশ োনায়, সাত্ িছি আঞ্জগ 
নদী িােঞ্জনি বশকাি হঞ্জয় ওই গহৃিধূি 
পবিিাি আঞ্জনায়াি জিস্তিীি িাবড়ঞ্জত্ আশ্রয় 
জনয়। ত্াি স্বািী কুবিল্লাি একটি ইিিািায় 
শ্রবিঞ্জকি কাে কঞ্জিন। গত্ ২৩ নঞ্জিম্বি 
িাঞ্জত্ স্বািী িাবড়ঞ্জত্ না থাকাি সুঞ্জ াঞ্জগ 
আঞ্জনায়াি জিস্তিী ওই গহৃিধূঞ্জক জোিপূি েক 
ধষ েণ কঞ্জিন। এ ঘিনায় িুক্তঞ্জিাগী ওই নািী 
িাদী হঞ্জয় িািলা দাঞ্জয়ি কিঞ্জল পুবলশ 
অবি ান চাবলঞ্জয় অবি ুক্তঞ্জক জেপ্তাি কঞ্জি। 
 
কিলনগি থানাি অবফসাি ইনচােে (ওবস) 
িুহােদ নুরুল আিছাি োনান, জেপ্তাি 
আঞ্জনায়াি জিস্তিীঞ্জক আদালঞ্জত্ি িাধযঞ্জি 
কািাগাঞ্জি পাোঞ্জনা হঞ্জয়ঞ্জছ। ধষ েঞ্জণি বশকাি 
ওই নািীি োক্তাবি পিীক্ষা সম্পন্ন হঞ্জয়ঞ্জছ। 
 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245781/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%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%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/201245781/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%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%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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15 7 Dec 20 
 
Samakal 

Not 
available 

 
Case file 
7 Dec 20 

Police 
Case 

Female Not 
available 

35 years 30 years Raped Neighbor Rural এে নারীকে লবকের প্রলত্শু্রলত্কত্ ‘ধর্ ষণ’, 

আকরে নারীকে লবকে েকর পিােন(

(সমকাল, (০৭ লিকেম্বর ২০২০) 

 

জনায়াখালীি চািবখঞ্জল বিঞ্জয়ি প্রবত্শু্রবত্ বদঞ্জয় 

এক নািীঞ্জক ধষ েঞ্জণি অবিঞ্জ াগ উঞ্জেঞ্জছ 

প্রিাসী এক  ুিঞ্জকি বিরুঞ্জে।  এ ঘিনায় 

জিািিাি িাঞ্জত্ চািবখল থানায় অবি ুক্ত জিা. 

বিপঞ্জনি (৩০) বিরুঞ্জে ধষ েঞ্জণি িািলা 

কঞ্জিঞ্জছন বন োত্ঞ্জনি বশকাি নািী 

(৩৫)।  পুবলশ সূঞ্জে োনা  ায়, বিপন গত্ 

অঞ্জক্টািঞ্জি দুিাই জথঞ্জক জদঞ্জশ জফঞ্জিন। পূি ে 

পবিচঞ্জয়ি সূে ধঞ্জি ওই নািীি সঞ্জে জপ্রঞ্জিি 

সম্প েক গঞ্জড় জত্াঞ্জল বিপন। এক প োঞ্জয় 

বিঞ্জয়ি প্রবত্শু্রবত্ বদঞ্জয় ত্াঞ্জক ধষ েণ কিঞ্জত্ 

থাঞ্জক জস। নঞ্জিম্বঞ্জিি িাঝািাজঝ ওই নািী 

বিপনঞ্জক বিঞ্জয়ি েনয চাপ বদঞ্জত্ থাকঞ্জল জস 

নািীি সঞ্জে সম্পকে বিবছন্ন কঞ্জি জদয়। ২০ 

বদন আঞ্জগ বিপন অনয োয়গায় বিঞ্জয় কঞ্জি 

এলাকা জছঞ্জড় পাবলঞ্জয়  ায়। বিষয়টি বনঞ্জয় 

িুক্তঞ্জিাগী নািী স্থানীয় জলাকেনঞ্জক 

োনাঞ্জল ত্ািা থানা পুবলঞ্জশি সহঞ্জ াবগত্া 

জনওয়াি পিািশ ে জদন। 

এ ঘিনায় বন োত্ঞ্জনি বশকাি নািী িাদী হঞ্জয় 

জিািিাি িাঞ্জত্ বিপঞ্জনি বিরুঞ্জে চািবখল 

থানায় একটি বলবখত্ অবিঞ্জ াগ কঞ্জিন। 

পুবলশ িাঞ্জত্ই বলবখত্ অবিঞ্জ াগটি ধষ েণ 

িািলা বহঞ্জসঞ্জি নবথিুক্ত কঞ্জিন। 

 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245649/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E2%80%99-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8
https://samakal.com/whole-country/article/201245649/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E2%80%99-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8
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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 

16 6 Dec 20 
 
Samakal 

4 Dec 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

30 years, 
29 years 
& 
32 years 

Harassme
nt 

Police Rural গৃহবধূকে লহনস্তা , পুলিশ েনকববিেহ 

৩ জন আটে( (সমকাল, ( ৬ লিকেম্বর 

২০২০)    

 

িগুড়াি জশিপুঞ্জি এক গহৃিধূঞ্জক অিরুে 

কঞ্জি জহনস্তা কিাি ঘিনায় পুবলশ 

কনঞ্জস্টিলসহ (সািবয়ক িিখাস্ত) বত্ন 

িযজক্তি বিরুঞ্জে থানায় িািলা হঞ্জয়ঞ্জছ। 

িুক্তঞ্জিাগী ওই গহৃিধূ িাদী হঞ্জয় শবনিাি 

দুপুঞ্জি থানায় িািলা দাঞ্জয়ি কঞ্জিঞ্জছন। ত্ঞ্জি 

িািলাি আঞ্জগই অবি ান চাবলঞ্জয় 

অবি ুক্তঞ্জদ আিক কঞ্জি পুবলশ।  ত্ািা 

হঞ্জলন- পুবলশ কনঞ্জস্টিল জিা. বশলু বিয়া 

(৩০), জিা. রুঞ্জিল জহাঞ্জসন (২৯) ও জিা. 

ওিায়দুি িহিান (৩২)। িািলা সূঞ্জে োনা 

 ায়, িবহপুি োঞ্জিি জিা. জসাঞ্জহল িানাি স্ত্রী 

কঞ্জয়কবদন আঞ্জগ জিড়াঞ্জনাি েনয ঢাকাি 

গােীপিু সাইনঞ্জিােে এলাকায় িািাি িাসায় 

 ান। পঞ্জি গত্ ৪ বেঞ্জসম্বি িাবড়ি উঞ্জিঞ্জশ 

িওয়ানা হন। ওইবদন িাত্ ১২িাি বদঞ্জক 

িবহপুি িাোি এলাকায় িাস জথঞ্জক নাঞ্জিন 

বত্বন। এসিয় অবি ুক্তিা ওই গহৃিধূি 

পথঞ্জিাধ কঞ্জিন। পঞ্জি িাোঞ্জিি একটি িুবদ 

জদাকাঞ্জনি িঞ্জধয অিরুে কঞ্জি ত্াি িযাঞ্জগ 

ত্ল্লাবশ চালান। এিাঞ্জি প্রায় দুই ঘণ্টা হয়িাবন 

ও জহনস্থা কিা হয় ওই গৃিধূঞ্জক। একপ োঞ্জয় 

খিি জপঞ্জয় ত্াি িা থানায় সংিাদ জদন। পঞ্জি 

পুবলশ এঞ্জস এই নািীঞ্জক উোিসহ ওই বত্ন 

 ুিকঞ্জক আিক কঞ্জি থানায় বনঞ্জয়  ায়। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201245534/%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%B9%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%A9-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201245534/%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%B9%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%A9-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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Article 

Denial of access to family planning – another form of gender-based violence (By Caroline Crosbie and Shamima Parveen, Daily Star, 

opinion, 10 Dec 2020) 

Historically, around the world women's decision-making capacity regarding reproductive health choices 

had been limited by their husbands and society. Bangladesh has been a leader in family planning 

programming transforming women's access to essential services. Currently, over 52 percent of women 

have access to and use a modern contraceptive. However, more is needed to ensure all have access to 

these options. There are currently 7.4 million women in Bangladesh who would like to use a family 

planning (FP) method, yet do not have access to them. Despite services being available, many women 

are unable to exercise their right to access them. The Violence Against Women (VAW) Survey 2015 

conducted by Bangladesh Bureau of Statistics indicated that women do not enjoy equal participation as 

men in household decisions. Furthermore, inequality in household decision-making and finances affects 

women's ability to independently access family planning. 

But even with access, women often face challenges in negotiating with their spouses regarding their FP method choices. Almost two-thirds (72.6 

percent) of ever-married women experienced one or more forms of violence by their husbands at least once in their lifetime (VAW 2015, BBS). 

Shahina, a family welfare visitor from Sitakunda, Chattogram, has often addressed gender-based violence while providing family planning 

services. She remembers an incident when a husband brought his wife to the facility, who experienced a method failure and became pregnant. The 

husband openly scolded his wife for becoming pregnant in front of everyone and was about to beat her when Shahina had to intervene to stop him. 

Shahina was able to provide counselling to that couple which led to better understanding between them, and the husband supported his wife's 

maternal health care afterwards. 
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