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1 10 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Murdered Husband Rural গৃহবধূকে খুকের পর মুকখ েীটোশে ঢেকে 

রাখার অভিক াগ (োকের েণ্ঠ, ১০ অকটাবর 

২০২০) 

বরগুনায় তানজিলা আক্তার (২২) নামের এক 

গহৃবধূমক খুমনর পর েুমখ কীটনাশক ঢেমল রাখার 

অভিম াগ উমেমে তার শ্বশুরবাভ়ির স্বিনমের 

ভবরুমে। শুক্রবার রাত ৮টার ভেমক বরগুনা 

ঢিনামরল হাসপাতামল এ অভিম াগ কমরন েৃত 

গহৃবধূর ো হওয়া ঢবগে। শুক্রবার সন্ধ্যা ঢসায়া 

৭টার ভেমক তানজিলামক তার শ্বশুরবাভ়ির 

স্বিনরা বরগুনা ঢিনামরল হাসপাতামল ভনময় 

আসমল কততবযরত ভিভকৎসক তামক েৃত ঢ াষণা 

কমরন। এ ভবষময় তানজিলার ো হাওয়া ঢবগে 

বমলন, আট বের আমগ তানজিলার ভবময় হয়। 

ভবময়র পর ঢেমকই তানজিলা শ্বশুর-শাশুভ়ির 

সমে স্বােীর বাভ়িমত বসবাস করভেল তানজিলা। 

শ্বশুরবাভ়িমত অবস্থানকামল েুনমকা  টনায় 

শ্বশুরবাভ়ির স্বিনমের সমে পাভরবাভরক কলহ 

ঢলমগই োকত তানজিলার। এরই ধারাবাভহকতায় 

শুক্রবার ভবমকমল তানজিলামক োরধর করা হমল 

ভতভন েৃতুযবরণ কমরন। এরপর েৃতুযর  টনামক 

আত্মহতযা ভহমসমব প্রোণ করার িনয তানজিলার 

েুমখ ভবষ ঢেমল ভেময় বরগুনা ঢিনামরল 

Issue no. 13 
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https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/10/964004


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 

হাসপাতাল ভনময় আমস তার শাশুভ়ি ঢোসা. 

সামিো ঢবগে এবং ঢেবর ঢো. বাশার। এর পর 

ডাক্তাররা তানজিলামক েৃত ঢ াষণা করমল 

হাসপাতাল ঢেমক পাভলময়  ান তারা। এ ভবষময় 

বরগুনা সের োনার িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) 

তাভরকুল ইসলাে বমলন, ভবষয়টট আভে শুমনভে। 

তাই  টনাস্থমল আেরা পুভলশ পাটেময়ভে।  

2 10 Oct 20 
 
Juganthor 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years Not 
available 

Murdered Husband Urban গৃহবধূর োশ হাসপাতাকে ঢরকখ পাভেকেকে 

স্বামী-শাশুভি( ুগান্তর, ১০ অকটাবর ২০২০) 

গািীপুমরর এক গহৃবধূর (১৯) লাশ হাসপাতামল 

ঢরমখ পাভলময়মে তার স্বােী ও শাশুভ়ি। পুভলশ 

শভনবার ভনহমতর লাশ উোর কমরমে। বাসন 

োনার এসআই োসুে ঢহামসন খান িানান, 

ঢপ্রমের সম্পমকতর ঢির ধমর প্রায় ৬ োস আমগ 

ভবেী গািীপুমর এমস ইয়াভসন ভসকোরমক ভবময় 

কমরন। পাভরবাভরক ভবষয়াভে ভনময় ভকেু ভেন ধমর 

স্বােী-স্ত্রীর োমে েগ়িা-ভববাে িমল আসভেল। 

শুক্রবার রামত ইয়াভসন বাসায় ভিমর ভবেীমক 

 মরর ভবোনার উপর অমিতন অবস্থায় পম়ি 

োকমত ঢেমখন। এ সেয় তার েুখ ভেময় ঢিনা 

ঢবর হজিল। রামত তামক প্রােভেক ভিভকৎসা ঢেয়া 

হয়। ভকন্তু পরভেন (শভনবার) সকামল তার অবস্থার 

অবনভত হমল উন্নত ভিভকৎসার িনয স্বােী ও 

শাশুভ়ি তামক ঢেভডমকল কমলি হাসপাতামল 

ভনময়  ান। ঢসখামন ভিভকৎসক ভবেীমক েৃত 

ঢ াষণা করমল তার লাশ হাসপাতামল ঢিমল তার 

স্বােী ইয়াভসন ও শাশুভ়ি বটৃি ঢবগে পাভলময়  ান। 

https://www.jugantor.com/country-news/353507/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF
https://www.jugantor.com/country-news/353507/%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%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF
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খবর ঢপময় পুভলশ েুপুমর ভনহমতর লাশ উোর 

কমর েয়নাতেমের িনয েমগ ত ঢপ্ররণ কমর। 

3 10 Oct 20 9 Oct 20 Police 
Case 

Male 
Male 

Female 
Female 
Female 

 
 
 

Landlord 
Child 

Housewife 
Housewife 

Child 

35 years 
7 years 

28 years 
26 years 
5 years 

 

Not 
available 

Attempt 
to murder 

Son-in-
Law 

Rural শ্বশুরবাভির ঢোেকের ঢেতোোশে 

খাওোকোর অভিক াগ জামাইকের ভবরুকে 

(সমোে, ১০ অকটাবর ২০২০) 

শ্বশুরবাভ়ি ঢেমক ঢকান িভেিো না ঢপময় কু্ষব্ধ 

ভেমলন িাোই আক্তার ঢহামসন। আর এ কারমণ 

শ্বশুরবাভ়ি ভগময় সবাইমক ভনমি হামত ভেটির 

সামে ভবষাক্ত ঢিতনানাশক খাওয়ান। ভকেুক্ষমণর 

েমধযই ঢিতনা হারান বাভ়ির ৫ সেসয। পমর 

প্রভতমবশীরা তামের উোর কমর হাসপাতামল 

পাোন। েী ত সেয় পার হময় ঢগমলও এখমনা 

তামের ঢিতনা ঢিমরভন। আক্তার ঢহামসমনর 

শাশুভ়ি িামতো ঢবগে িানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় 

িাোই আক্তার ঢহামসন ভেটি ভনময় তার বাভ়িমত 

আমসন। এ সেয় িাোইময়র কামে ঢলব ুও 

আমখর গু়ি ভেমলা। এরপর আক্তার ঢহামসন 

ভনমি হামত আমখর গুম়ির সামে ঢলবুর রস 

ভেভশময় শযালক ও তামের স্ত্রীমের শরবত বাভনময় 

খাওয়ান। এ সেয় ঢসখামন োকা েুই ভশশুও ঢসই 

শরবত পান কমর। শুধু ভতভন ও তার এক এক 

ঢেমল ঢসই শরবত ও ভেটি খানভন। শরবত 

খাওয়ামনার ভকেুক্ষমনর েমধযই েুই ভশশুসহ ঢোট 

৫ িন অমিতন হময় পম়িন। এ সেয় প্রতমবভশরা 

তামের উোর কমর শ্রীপুর উপমিলা স্বাস্থয 

কেমেমে পাোয়। শ্রীপুর োনার ওভস(তেে) 

বমলন, এ ভবষময় োেলা ঢনওয়া হমি।  

 

https://samakal.com/whole-country/article/201039692/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201039692/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
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4 10 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 27 years Murdered Husband Rural সারাভেে এেসকে ঘুকর রাকত স্ত্রীকে হতযা 

েকরে স্বামী(োকের েণ্ঠ, ১০ অকটাবর 

২০২০) 

ভেনািপুমরর ঢ া়িা ামট গহৃবধূ ঢপয়ারা ঢবগমের 

(৩৭)  লাশ উোমরর পর েৃতুযর  টনার রহসয 

উে াটন কমরমে ঢ া়িা াট োনা পুভলশ। 

ঢেপ্তারকৃত আব্দসু সালাে (২৭) , ঢপয়ারা 

ঢবগমের ভিতীয় স্বােী। ঢ া়িা াট খানার ওভস  

িানান, কময়ক বের আমগর সোন ঢরমখ ঢপয়ারা 

ঢবগমের প্রেে স্বােী োরা  ায়। েী ত কময়ক বের 

একা োকার পর আব্দসু সালামের সামে ভবময় হয় 

তার। গত রভববার োকা  াওয়ার উমেশয পূব ত 

পভরকভিতিামব ঢপয়ারা ঢবগেমক সামে ভনময় 

ঢোটরসাইমকলম ামগ বাভ়িমত ঢেমক রওনা ঢেন 

সালাে। পভেেমধয ভবভিন্ন এলাকা  ুভরময় রামতর 

ঢবলা ঢ া়িা াট-ভহভল স়িমকর সূরা েসজিে 

এলাকায় ভনময় এমস রুটট খাওয়ার কো বমল 

রাস্তার পামশ ঢো োঁমপর ধামর বমস তারা েুিন। এ 

সেয় স্ত্রী ঢপয়ারা ঢবগমের শরীমর োকা ও়িনা 

গলায় ঢপোঁভিময় হতযা কমর পাভলময়  ায় স্বােী 

সালাে। 

5 9 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 13 years Not 
available 

Raped Step-
father 

Rural সৎবাবার ভবরুকে ভেকশারী ঢমকেকে ধর্ ষকের 

অভিক াগ( োকের েণ্ঠ, ৯ অকটাবর ২০২০) 

টাোইমলর  াটাইমল ১৩ বেমরর এক ভকমশারী 

কনযামক ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে 

সৎবাবার ভবরুমে। োেলার অভিম াগ  সূমে 

িানা  ায়, গত ৬ অমটাবর রামতর খাবার ঢখময় 

স্বােী-স্ত্রী  মরর ঢেমেমত এবং ভকমশারী কনযা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963828
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963828
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963827
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963827
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খামটর ওপর শুময়  ুভেময় পম়ি। রাত অনুোন 

১১টার ভেমক  ুেে ঢেময়মক ঢডমক তুমল তামক 

ধষ তণ কমর  র ঢেমক ঢবর হময়  ায় সৎবাবা। এ 

সেয় ঢেময়র কান্নাকাটট শুমন  ুে ঢিমে  ায় 

োময়র। তারপর ঢেময়র কাে ঢেমক এ  টনা 

ঢশামনর তার ো। পর ভেন সকামল ভবষয়টট স্থানীয় 

ইউভপ সেসয শভিকুল ইসলাে অবগত হময় গত 

৭ অমটাবর রামত পুভলমশর হটলাইন ৯৯৯-এ 

ঢিান ঢেন। পমর  াটাইল োনা পুভলমশর পরােমশ ত 

রামতই ইউভপ সেসয স্থানীয়মের সহম াভগতায় ো 

ও ঢেময়মক োনায় ভনময়  ান। পমর ভকমশারীর ো 

বােী হময়  াটাইল োনায় অভিম াগ োময়র 

কমরন। ভকমশারীর ো িানান, ো হময় আভে 

ঢেময়র ইজ্জত রক্ষা করমত পাভর নাই। আভে 

লম্পমট েৃিােেূলক ভবিার িাই। 

6 9 Oct 20 
 
Naya 
Digantha 

8 Oct 20 Police 
Case 

Female  Housewife 30 years 35 years Murdered Husband Rural অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ৪ টুেরা েকর হতযা, পুভেশ 

সেসয আটে নেো ভেগন্ত  ৯ অকটাবর 

২০২০) 

এবার বামগরহামটর শরণমখালায় অে:সত্ত্বা স্ত্রী 

ঢিাসনা ঢবগে (৩০) ঢক ৪ টুকরা কমর হতযার 

অভিম ামগ সাোে (৩৫) নামে এক পুভলশ 

সেসযমক আটক করা হময়মে। বহৃস্পভতবার 

ভেবাগত রাত সাম়ি ১২টার ভেমক উপমিলার 

তািালবা়িী এলাকায় ঢবলাল তালুকোমরর 

িা়িাটটয়া বা়িী ঢেমক বস্তাবজি লাশটট উোর 

কমর পুভলশ। ঢিাসনার ঢবান ঢরমহনা ঢবগে 

িানায়, ঢপ্রে কমর ১ বের আমগ সাোে তার 

ঢিাসনামক ভবময় কমরন।  এ বযাপামর শরণমখালা 

োনাও ওভস িানান, পাভরবাভরক কমলামহর ঢির 

https://www.dailynayadiganta.com/khulna/534082/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.dailynayadiganta.com/khulna/534082/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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ধমর এ  টনা  টমত পামর। প্রকৃত কারণ 

উে াটমনর ঢিিা িলমে বমলও িানান ওভস।  

7 9 Oct 20 
 
Ittefaq 

4 Oct 20 Police 
Case 

Male Driver Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to murder 

Wife Rural ঘুমন্ত স্বামীকে খুে েরকত ো ঢপকর ভবর্পাকে 

স্ত্রীর আত্মহতযার ঢেষ্টা নইফাাে  ৯ 

অকটাবর ২০২০) 

টাোইমলর েধুপুর উপমিলার োেপা়িা োমে 

 ুেে স্বােীমক কুভপময় হতযার ঢিিা কমরমে স্ত্রী। 

তমব স্বােীমক খুন করমত না ঢপমর এক প তাময় 

ভনমি ভবষপামন আত্মহতযার অপমিিা িালায় বমল 

িানায় েধুপুর োনা পুভলশ। োেপা়িা োমের 

আবুমসামহল িানান, রভববার (৪ অমটাবর) 

সকামল ভবোনায় শুময় োকা সুেমনর উপর ি়িাও 

হন স্ত্রী সাভবনা। তামক বটট ভেময় অনবরত 

ঢকাপামত োমক। োোসহ শরীমর ঢবশকটট ঢকাপ 

ঢেয়। তার ভিৎকামর বাভ়ির ঢলাকিন এভগময় 

এমস তামক রক্ষা কমর। এক প তাময় সাভবনা 

ভবষপামন আত্মহতযার ঢিিা কমর। েধুপুর োনার 

ওভস তাভরক কাোল িানান, সাভবনামক 

হাসপাতামল ভিভকৎসা ঢেয়া হমি।  

8 9 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

32 years 
& 
30 years 

Torture 
& 
Raped 

Neighbor 
Supported 
by 
Husband 

rURAL স্বামী ঢেপ্তার, ধর্ ষেোরী পোতেঃ বে্ধুকে 

ভেকে স্ত্রীকে ধর্ ষে েরাকেে স্বামী! (োকের 

েণ্ঠ, ৯ অকটাবর ২০২০) 

িাোলপুমরর বকশীগঞ্জ উপমিলায় বন্ধুমক 

ভেময় ভনমির স্ত্রীমক ধষ তমণর অভিম ামগ োময়র 

করা োেলার আসাভে স্বােী রামশে ভেয়ামক (৩২) 

ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। োেলাটটর প্রধান আসাভে 

রামশমের বন্ধ ুঢোশারি ভেয়া (৩০) পলাতক 

রময়মেন।  োেলা সূমে িানা ঢগমে, রামশে ও 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188129/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%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%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%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%C2%A0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188129/%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%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%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%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%C2%A0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963816
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963816
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ঢোশারি তারা েুিনই ঢপশায় কু্ষদ্র কৃষক। 

রামশে ঢবশ ভকেু ভেন ধমর টাকার ঢলামি তার 

স্ত্রীমক অনয পুরুমষর সামে শারীভরক সম্পকত িনয 

িাপ সৃটি কমর আসভেমলন। এ ভনময় কলমহর 

ঢির ধমর স্ত্রীমক ভন তাতনও কমরন রামশে। গত 

বুধবার রামত রামশে তার বন্ধ ুঢোশারিমক তার 

বাভ়িমত ঢডমক ভনময়  ান। এ সেয় রামশে 

ঢিারপূব তক বন্ধ ুঢোশারমির সামে তার স্ত্রীমক 

শারীভরক সম্পকত বাধয কমরন। 

9 9 Oct 20 
 
Kaller 
Kantho 

6 Oct 20 Police 
Case 

Male Landlord 50 years Not 
available 

Murdered Wife Rural সীতােুকে স্ত্রীর োভিকত স্বামীর মৃতুয( োকের 

েণ্ঠ, ৯ অকটাবর ২০২০) 

িট্টোমের সীতাকুমে অন্ডমকামষ স্ত্রীর লাভের 

আ ামত আবুল হামশে (৫০) নামে এক বযজক্ত 

ভনহত হময়মেন। এ  টনায় স্ত্রীমক আটক কমরমে 

পুভলশ।  োনা সূমে িানা  ায়, আবুল হামশে ও 

তার স্ত্রী লাইলী ঢবগমের (৪০) েমধয প্রায়ই েগ়িা 

ঢলমগ োকমতা। ভনিঃসোন এই েম্পভি গত 

েেলবারও েগ়িায় ভলপ্ত হমল এক প াময় স্ত্রী 

লাইলী তার স্বােীর অন্ডমকামষ সমিামর লাভে 

োমরন। এমত স্বােী আবুল হামশে গুরুতর অসুস্থ 

হময় প়িমল তামক িমেক হাসপাতামল িভতত 

করামনা হয়। ঢসখামন কময়কভেন ভিভকৎসাধীন 

অবস্থায় শুক্রবার ঢিার ৫টার ভেমক তার েৃতুয 

হয়। 

10 8 Oct 20 
 
Prthom Alo 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years 25 years Murdered Husband Rural ঢটভেভিশে ঢেখা ভেকে ভবকরাধ, স্ত্রীকে গো 

ঢেকট হতযানপ্রিম আকো  ৮ অকটাবর 

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963787
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
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 মশামরর ঢকশবপুর উপমিলায় গতকাল বুধবার 

রামত এক বযজক্তর ভবরুমে অেিঃসত্ত্বা স্ত্রী বটৃি 

খাতুন (২০)ঢক গলা ঢকমট হতযার অভিম াগ 

পাওয়া ঢগমে।  োনা-পুভলশ সূমে িানা  ায়, 

আ়িাই বের আমগ বটৃি ও সাইিুমলর(২৫)  ভবময় 

হয়। তাোঁমের েমধয কলহ িলভেল। গতকাল বুধবার 

রামত বটৃি ঢটভলভিশন ঢেখভেমলন। এ সেয় 

সাইিুল অনয িযামনল ঢেখমত িান। এ ভনময় 

তাোঁমের েমধয েগ়িা বামধ। একপ তাময় বটৃিমক 

োরধর শুরু কমরন সাইিুল। পমর ো ভেময় গলা 

ঢকমট বটৃিমক হতযা কমরন সাইিুল। িানমত 

িাইমল ঢকশবপরু োনার িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) 

িসীে উেীন আি ভবমকমল বমলন, হতযাকামে 

বযবহৃত ো পুকুমর ঢিমল ঢেন সাইিুল। ঢসটট 

উোমর অভি ান িলমে। 

11 8 Oct 20 
 
Samakal 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Nurse 26 years 28 years Murdered Husband Rural োস ষকে শ্বাসকরাকধ হতযার অভিক াকগ স্বামী 

আটে নসমোে  ৮ অকটাবর ২০২০) 

নরভসংেীর ঢবলাবমত তাহভেনা সুলতান ভশে(ু২৬) 

নামের এক নাস তমক শ্বাসমরামধ হতযার অভিম ামগ 

উমেমে তার স্বােীর রুহুল আভেন ওরমি েুরাে 

আকমির (২৮) ভবরুমে।  পাভরবাভরক সূমে িানা 

ঢগমে, ২০১৪ সামল ভশেুর ভবময় হয় ঢেভরন 

ইজঞ্জভনয়ার রুহুল আভেমনরর সামে। বুধবার রামত 

স্বােী স্ত্রীর েমধয কো কাটাকাটট ও হাতাহাভতর 

এক প তাময় ভশেুমক শ্বাসমরামধ হতযা কমর তার 

স্বােী রুহুল আভেন। েৃত ভশেুর খালু ঢো. 

আভেনুল ইসলাে অভিম াগ কমর বমলন, ভশেুর 

সামে তার শ্বশুর বাভ়ির ঢলাকিমনর টাকা পয়সা 

ভনময় প্রায়ই কলহ ঢলমগ োকত। এরই ঢিমরই 

https://samakal.com/whole-country/article/201039508/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201039508/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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স্বােী ভশেুমক শ্বাসমরামধ হতযা কমরমে 

েয়নাতেমের িনয লাশ েমগ ত পাোমনা হময়মে ।  

12 8 Oct 20 
 
Samakal 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

50 years Attempt 
to rape 

Father-in-
law 

Rural অবকশকর্ ধর্ ষেকেষ্টাোরী শ্বশুকরর ভবরুকে 

মামো, অভি ুক্ত ঢেপ্তার নসমোে  ৮ 

অকটাবর ২০২০) 

অবমশমষ ঢিালার িরিযাসমন পুেবধূমক 

ধষ তণমিিাকারী শ্বশুমরর(৫০) ভবরুমে োেলা ভনময় 

তামক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ।  এ  টনায় 

সপ্তাহখামনক আমগ শ্বশুমরর ভবরুমে িরিযাসন 

োনায় ভলভখত অভিম াগ ঢেন ভন তাভতত ওই নারী। 

তমব সাত ভেন ঢপভরময় ঢগমলও ঢসটট োেলা 

ভহমসমব ঢনয়ভন পুভলশ। পমর ভন তাতমনর ভশকার 

ওই নারী সাংবাভেকমের কামে ভলভখত অভিম াগ 

কমরন। এ ভনময় বুধবার রামত সেকাল অনলাইন 

সংস্করমণ সংবাে প্রকাভশত হয়। পমর ওই ভেন 

গিীর রামতই অভি ুক্ত শ্বশুরমক ঢেপ্তার করা 

হয়।   ভলভখত অভিম ামগ ওই গহৃবধূ িানান, তার 

স্বােী িট্টোমে ভেনেিমুরর কাি কমরন। গত 

বহৃস্পভতবার তার স্বােী ও শাশুভ়ি বাভ়িমত ভেমলন 

না। এভেন রামত শ্বশুর কামের োজে ও ভতভন একই 

 মর  ুভেময় ভেমলন। গিীর রামত শ্বশুর তামক 

েুমখ গােো গুোঁমি ভেময় ধষ তমণর ঢিিা কমরন। এ 

সেয় ভতভন শ্বশুমরর হাত ঢেমক বা োঁিমত পামশর 

িাভি শাশুভ়ির  মর ভগময় আশ্রয় ঢনন। শুক্রবার 

ওই পুেবধূমক িরিযাসন হাসপাতামল িভতত করা 

হয়। হাসপাতামল িভততর পর পরই ভন তাভতত ওই 

নারী ধষ তণমিিাকারী শ্বশুরমক আসাভে কমর 

িরিযাসন োনায় এিাহার োভখল কমরন।  

https://samakal.com/whole-country/article/201039492/%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%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%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%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/201039492/%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%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%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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13 7 Oct 20 
 
Samakal 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
availaBL

E 

Not 
available 

Murdered Husband Rural স্ত্রীর মৃতুযর খবর শুকেই পাভেকেকে 

স্বামী নসমোে  ৭ অকটাবর ২০২০) 

রািবা়িীর বাভলয়াকাজি উপমিলা স্বাস্থয 

কেমেমে স্ত্রী েণ তা ঢবগমের লাশ ঢিমল পাভলময়মে 

তার স্বােী আভসি ঢশখ।   উপমিলা স্বাস্থয 

কেমেে সূে িানায়, সকাল সাম়ি ৯টার ভেমক 

েণ তা ঢবগেমক তার স্বােী হাসপাতামল ভনময় এমস 

িানায়, তার স্ত্রী ভবষপান কমরমে। তাৎক্ষভণক 

প্রােভেক বযবস্থা ভহমসমব তার ওয়াশ করার বযবস্থা 

ঢনওয়া হয়। ওয়াশ করা অবস্থায় েণ তা ঢবগে োরা 

 ান। এ খবর শুমন আভসি পাভলময়  ায়। েুই বের 

আমগ আভসমির সমে েণ তার ভবময় হয়। তামের 

সংসামর পা োঁি োস বয়সী একটট ঢেময় আমে। েণ তার 

বাবার বাভ়ির সেসযরা অভিম াগ কমরন, ভবময়র 

পর ঢেমক আভসি ঢ ৌতুমকর িনয েণ তার ওপর 

ভন তাতন িালাত। গত েেল ও  বুধবারও তামক 

োরধর কমর আভসি। তারা ধারণা করমেন, 

েণ তামক হতযা করা হময়মে। বাভলয়াকাজি োনার 

ওভস তাভরকুজ্জাোন বমলন, পুভলশ ভবষয়টট 

গিীরিামব তেে করমে। িুক্তমিাগীর পভরবামরর 

পক্ষ ঢেমক োেলা ভেমল েহণ করা হমব। 

েয়নাতেমের প্রভতমবেন পাওয়ার পর েৃতুযর 

প্রকৃত কারণ িানা  ামব। 

14 5 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Murdered Husband Urban পাভরবাভরে েেকহ স্ত্রীকে খুে, ঘাতে স্বামী 

োপাফান োকের েন্ঠ  ৫ অকটাবর ২০২০) 

িাোলপুর শহমরর কম্পপরু েধযপা়িা এলাকায় 

পাভরবাভরক কলমহর ঢির ধমর স্ত্রী িামতোমক 

(৩৫) ধারাল অস্ত্র ভেময় খুন কমর পাভলময়মে 

পাভরবাভরক কলমহর ঢির ধমর রভববার রাত 

আনুোভনক সাম়ি ৯টার ভেমক ঢোকান বন্ধ্ কমর 

ঢশাবার কমক্ষ ভগময় ঢিতর ঢেমক েরিা বন্ধ্ কমর 

ঢেয় সাঈোলী। এ সেয় ভতভন তার স্ত্রী িামতোর 

https://samakal.com/whole-country/article/201039411/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201039411/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/05/962377
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/05/962377
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বুমক ধারাল অস্ত্র ভেময় আ াত করমল িামতো 

 টনাস্থমলই ভনহত হন।  টনার সেয় ওই কমক্ষ 

তামের ভতন সোমনর েমধয ভিতীয় ঢেময় সাভেয়া 

ও কভনষ্ঠ ঢেমল শাহাোত ভবোনায়  ুভেময় ভেল। 

তামের নবে ঢশ্রভণমত প়ুিয়া ব়ি ঢেময় সাভবনা 

 মরর বাইমর ভেল। সাভবনা ভকেু বমুে উোর 

আমগই তার বাবা  াতক সাঈোলী  মরর বাইমর 

ঢবর হময় তার ঢেময় সাভবনামক বাইমর ঢরমখই 

েরিায় তালা ভেময় দ্রতু বাভ়ি ঢেমক ঢকমট 

পম়িন। বাইমর ঢেমক েরিায় তালা ঢেওয়ায় 

সমিহ হমল সাভবনা ভিৎকার কমর প্রভতমবশীমের 

ডাকাডাভক কমর। প্রভতমবশীরা ঢসখামন ভগময় 

 মরর েরিার তালা ঢিমে ঢিতমর ভগময় 

িামতোমক  মরর ঢেমেমত রক্তাক্ত েৃত অবস্থায় 

ঢেখমত পান। িাোলপুর সের োনার িারপ্রাপ্ত 

কে তকততা (ওভস) বমলন, পাভরবাভরক কলমহর ঢির 

ধমর এ হতযাকাে  মটমে বমল স্থানীয়রা 

িাভনময়মেন।  

15 5 Oct 20 

 

Ittefaq 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years Not 
available 

Murdered Borther-
in-law 

Rural পূব ষধোে গৃহবধূকে গোকেকট হতযা, 

সকেহর তীর ঢেবকরর ভেকেন ইকফাাে  ৫ 

অকটাবর ২০২০) 

ঢনেমকানার পূব তধলায় ভলভপ আক্তার (৩৫) নামের 

গহৃবধূমক ভনি  মর গলামকমট হতযার প্রকৃত 

রহসয উে াটন না হমলও সমিহর তীর এগুমি 

ঢেবর রামসমলর ভেমক। ভলভপর স্বােী আজিিলু 

িানান, আোর স্ত্রীমক রামসল প্রায়ই উিক্ত 

করত। এমত ঢস সা়িা না ঢেয়ায় পভরকভিতিামব 

রামসলই এ হতযাকাে  টটময়মে। না করমলও 

তামের সমিহর তীর রামসমলর ভেমক।  টনার 
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Sl. Date of 
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Date of 
Incident 
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victim 
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accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

ভেন রামত ভলভপ তার ঢেমলমক ভনময় ভনি  মরর 

এক পামশ ও ভলভপর ঢেবর আজিিমুলর ঢোট 

িাই ভসরািলু ইসলাে তার স্ত্রীমক ভনময় একই 

 মরর অনয পামশ  ুোজিমলন। ভসরািলু িানান, 

রাত ভতনটার ভেমক হোৎ  মর  েুাভনর শব্দ শুমন 

তারা ঢিমগ ঢেমখন  মরর ঢেমেমত ভলভপ ও 

রামসল গলাকাটা অবস্থায় পম়ি আমে। তখন 

তামের ডাক ভিৎকামর বাভ়ির ঢলাকিন এমস 

আহত েুইিনমক উোর কমর পূব তধলা উপমিলা 

স্বাস্থয কেমেমে ভনময় আসমল কততবযরত 

ভিভকৎসক ভলভপমক েৃত ঢ াষণ কমরন । 

16 5 Oct 20 

 

Samakal 

26 July 20 
 
Case file 
 
4 Oct 20 
 

Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

55 years Raped Father-in-
law 

Rural ভশবগকে পুত্রবধূকে ধর্কে ষর অভিক াকগ 

শ্বশুর ঢেপ্তার ন সমোে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

বগু়িার ভশবগমঞ্জ পুেবধূমক ধষ তমণর অভিম ামগ 

ভেলন ভেয়া (৫৫) নামে এক বযজক্তমক পুভলশ 

ঢেপ্তার কমরমে।  োেলায় গহৃবধূ অভিম াগ 

কমরন, ‘তার স্বােী ঢপশায় ট্রামকর ঢহলপার। 

২০/২১ভেন পর পর বাভ়ি ভিরমতা। এই সুম ামগ 

শ্বশুর ভেলন ভেয়া প্রায়ই গিীর রামত পুেবধূর 

 মর প্রমবশ কমর তার শরীমরর স্পশ তকাতর স্থামন 

হাত ভেত। ঢিমগ উেমল ভেলন ভেয়া পাভলময় 

ঢ ত। লম্পট ভেলন ভেয়া এরপর ভিন্ন পন্থা 

অবলম্বন কমর। তার পুেবধূ প্রভত রামত েুধ পান 

করমতা। একভেন ভেলন ভেয়া ঢসই েুমধর েমধয 

ঢনশা িাতীয় দ্রবয ভেভশময় পুেবধূমক খাইময় 

তামক ধষ তণ কমর। েী ত সেয় পর  ুে িােমলও 

পুেবধূ ভবষয়টট বেুমত পামর। এরপর পুেবধূ তার 

শ্বশুরমক হামত-নামত ধরার িনয গত ২৬ িলুাই 

রামত  মুের িান কমর শুময় পম়ি এবং ভিভডও 

https://samakal.com/whole-country/article/201039192/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039192/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
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Date of 
Incident 
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victim 

Age of 
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Nature of 
Crime 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

েৃশয ঢরকডত করার িনয পামশই ঢোবাইল ঢিান 

ঢরমখ ঢেয়। এরপর শ্বশুর  মর েুমক তামক ধষ তণ 

করমল পুমরা েৃশয ভিভডওমত ঢরকডত হয়। 

পরবতীমত ভবষয়টট িানািাভন হমল স্থানীয়িামব 

সেমোতার ঢিিা িমল। পমর ৪ অমটাবর ঢরাববার 

সন্ধ্যায় পুেবধূ বােী হময় শ্বশুমরর ভবরুমে 

ভশবগঞ্জ োনায় োেলা করমল পুভলশ ভেলন 

ভেয়ামক ঢেিতার কমর।’ 

17 4 Oct 20 

 

Samakal 

3 Aug 20 Police 
Case 

Male Not 

available 

Not  
available 

Not 
available 

Murdered Wife Urban োকের খুকের রহসয উদ্ঘাটে:  সাঘাটাে 

িািাকট খুভে ভেকে স্বামীকে হতযা েকর স্ত্রীন 

সমোে  ৪ অকটাবর ২০২০) 

টাকা ও িভেিো ঢোট িাইমক ভেময় ঢেমব- এই 

আশঙ্কায় স্বােী কামেরমক খুমনর পভরকিনা 

কমরন গহৃবধূ আমবো ঢবগে। এ িনয িা়িামট 

খুভনমের সমে পা োঁি লাখ টাকার িুজক্ত কমরন ভতভন। 

গত ঢরািার ঈমের ভকেুভেন পর খুভনরা োকা 

ঢেমক তক্ষক ঢখা োঁিার নাে কমর রুমবল নামে এক 

বযজক্তর ঢখা োঁমি আমস। তখন পভরকিনােমতা 

কাি না হওয়ায় তারা ভিমর  ায়। ঢকারবাভনর 

ঈমের ভিতীয় ভেন আবারও তারা তক্ষক ঢখা োঁিার 

নাে কমর কামেমরর িাই কামবমির বাভ়িমত 

ওমে। পরভেন ৩ আগস্ট সন্ধ্যার পর খুভনরা 

কামেরমক অনয িায়গায় ভবময়র কো বমল বাভ়ি 

ঢেমক ঢডমক ভনময়  ায়। পামশর ঢগাভবিগঞ্জ 

উপমিলার েভহোগঞ্জ-মসানাতলা ঢরলওময় 

স়িমকর গা়িাোরা  ুগা (সাতভবলা) নােক স্থামন 

ভনময় ভগময় উপ ু তপভর েুভরকা ামত হতযা করা হয় 

কামেরমক। গত ৫ ঢসমেম্বর গাইবান্ধ্ার ভসভনয়র 

িভুডভশয়াল েযাজিমেট আোলমত আবুল বাশার 

https://samakal.com/whole-country/article/201039112/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201039112/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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Age of 
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Nature of 
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by 
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ও ঢবল্লাল এবং ৬ ঢসমেম্বর আমবো ১৬৪ ধারায় 

স্বীকামরজক্তেূলক িবানবজি ঢেন। 

18 3 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

3 Oct 20 Police 
Case 

Fmale Housewife 19 years Not 
available 

Physical 
Torture 
& 
Suicide 

Husband Urban গহৃবধূর ঝুেন্ত োশ উোর, ঢ ৌতুকের জেয 

ভে ষাতকের অভিক াগ নপ্রিম আকো  ৩ 

অকটাবর ২০২০) 

ব্রাহ্মণবাভ়িয়ার কসবা ঢপৌর এলাকার ভবশারাবা়িী 

এলাকা ঢেমক ভবময়র ৯ োস পর শভনবার েুপুমর 

ইয়াসভেন আক্তার (১৯) নামের এক গহৃবধূর 

েুলে লাশ উোর কমরমে পুভলশ। ভনহমতর বাবার 

োভব, তাোঁর ঢেময়মক ঢ ৌতুমকর িনয খুন কমর লাশ 

েুভলময় রাখা হময়মে। পুভলশ বলমে, েয়নাতেে 

প্রভতমবেন ঢপমলই িানা  ামব, এটট হতযা না 

আত্মহতযা। এ  টনায় োনায় অপেতুৃযর োেলা 

হময়মে।  স্থানীয়রা িানান, শভনবার সকামলও 

স্বােী সাইিুল ও শাশুভ়ি ঢশিালী ঢবগমের সমে 

ইয়াসভেমনর েগ়িা হময়মে। েুপুমর খবর আমস 

ইয়াসভেন তা োঁর কমক্ষর েরিা বন্ধ্ কমর আত্মহতযা 

কমরমেন।  ইয়াসভেমনর বাবা আউয়াল ভেয়া 

বমলন, ৩ লাখ টাকা ঢ ৌতুক োভব কমরন ঢেময়র 

িাোই সাইিুল ইসলাে। গত শুক্রবার ঢেময় 

ইয়াসভেন ঢিামন িানান, ঢ ৌতুমকর িনয 

শ্বশুরবাভ়ির ঢলাকিন তা োঁমক ঢবধ়িক ভপটটময়মে। 

টাকা না ভেমল রামত তা োঁমক ঢেমর ঢিলার হুেভক 

ভেমি। একটা বযবস্থা কমর তা োঁমক বা োঁিামনার িনয 

আকুভতও িানান ইয়াসভেন। শভনবার সকামল 

ঢেময়র শ্বশুরবাভ়ির ঢলাকিন িানান, তাোঁর ঢেময় 

আত্মহতযা কমরমে। ভতভন বমলন, ঢ ৌতুমকর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%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-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%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.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%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-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%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


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 

টাকার িনয তা োঁরা তা োঁর ঢেময়মক ঢেমর 

ঢিমলমেন। 

19 4 Oct 20 

 

Ittefaq 

3 Oct 20 Police 
Case 

Male Disability 
person 

20 years Not 
available 

Murdered Father Rural েরভসিংেীকত প্রভতবন্ধী তরুেকে গোকেকট 

হতযা, বাবা পোতে নইফাাে    অকটাবর 

২০২০) 

ঢিলার েমনাহরেী উপমিলায় সাইিুল ইসলাে 

(২০) নামে োনভসক প্রভতবন্ধ্ী এক তরুমণর 

গলামকমট হতযা করা হময়মে। খুমনর বযাপামর 

 ভনষ্ঠিনরা ঢকামনা তেয ভেমত না পারমলও খুমনর 

 টনার পর ঢেমক পলাতক রময়মেন ওই ভনহত 

সাইিুমলর বাবা। সাইিুমলর স্বিনরা িানান, 

েজিবুর রহোমনর িার ঢেমল-ঢেময়। এর েমধয 

সাইিুল ইসলােসহ ভতনিনই োনভসক 

প্রভতবন্ধ্ী। সাইিুল সব সেয় বাভ়িমতই পভরবামরর 

সমে োকমতা। অমনমকর ধারণা তার বাবা 

েজিবুর রহোনই োমক হতযা কমর োকমত পামর। 

েমনাহরেী োনার অভিসার ইনিািত  িানান, 

 টনার পর ঢেমক তার ভপতা পলাতক রময়মে। 

লাশ উোর কমর েয়না তেমের িনয নরভসংেী 

সের হাসপাতামল েমগ ত পাোমনা হময়মে। 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188156/%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188156/%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95


 
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 10 Oct 20 
 
Jugantor 

25 Sep 20 
 

Case file 
10 Oct 20 

Police 
Case 

Female Housewife 25 years 30 years, 
40 years, 
42 years 
& 
38 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural উভলপুমর গহৃবধূমক রাতির আটমক 

গণধষ তণ ন ুগান্তর  ১০ অকটাবর ২০২০) 

কুভ়িোমের উভলপুমর এক গহৃবধূমক রাতির 

আটমক ঢরমখ পালাক্রমে গণধষ তমণর অভিম াগ 

উমেমে। এ  টনায় ওই গহৃবধূ বােী হময় শভনবার 

োনায় োেলা করমল পুভলশ িারিনমক ঢেিতার 

কমর।  োেলা ও গহৃবধূর পভরবার সূমে িানা 

ঢগমে, উভলপুর ঢপৌরসিার ওই গহৃবধূ (২৫) এক 

সোমনর িননী। তার স্বােীর অনুপভস্থভতমত 

প্রভতমবশী ঢোহাম্মে আলীর পুে বযবসায়ী রভবউল 

ইসলাে (৩০) তামের বাভ়িমত আসমতন এবং 

তামক ঢপ্রমের প্রস্তাব ভেমতন। এক প তাময় ওই 

গহৃবধূমক ভবময়র প্রমলািন ঢেভখময় ঢপ্রমের 

সম্পকত গম়ি ঢতামলন রভবউল ইসলাে।  টনার 

ভেন গত ২৫ ঢসমেম্বর রামত রভবউল ইসলাে ওই 

গহৃবধূমক নতুন কমর ভবময়র আশ্বাস ভেময় 

ঢোবাইল ঢিামন ঢডমক ঢনন। রভবউল ইসলাে 

ওই গহৃবধূমক উপমিলার রািার াট োমের 

িননক আব ুবক্কমরর িাোঁকা বাভ়িমত ভনময় একটট 

 মর আটমক ঢরমখ ঢিারপবূ তক ধষ তণ কমরন। এ 

সেয় রভবউল ইসলামের সেী ওই এলাকার 

কায়োর আলী (৪০),  আলী ভলটন (৪২),  েভেনুল 

ইসলাে (৩৮) ওই গহৃবধূমক রাতির পালাক্রমে 

ঢিারপূব তক কমর।  উভলপুর োনার ওভস (তেে) 

রুহুল আেীন িানান, গণধষ তমণর  টনায় 

ঢেিতার িারিনমক শভনবার েুপুমর আোলমতর 

োধযমে ঢিলহািমত ঢপ্ররণ করা হময়মে।  

https://www.jugantor.com/country-news/353504/%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.jugantor.com/country-news/353504/%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3


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 

2 10 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 18 years 25 years 
& 
18 years 

Raped Neighbor Rural ব়িমলখায় তরুণীমক ধষ তমণর োেলায় েুিন 

কারাগামর নপ্রিম আকো  ১০ অকটাবর ২০২০) 

ঢেৌলিীবািামরর ব়িমলখায় এক তরুণীমক (১৮) 

ধষ তণ ও ধষ তমণ সহায়তার অভিম ামগ েুিনমক 

ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ।  পুভলশ ও োেলা সূমে 

িানা ঢগমে, ঢোটমবলা ঢেমক ওই তরুণী নানার 

বাভ়িমত োমকন। গত বহৃস্পভতবার ভতভন নানা 

বাভ়ি ঢেমক খালার বাভ়ি ঢব়িামত  ান। রামতই 

খবর পান, তাোঁর নানা অসুস্থ হময় পম়িমেন। অসুস্থ 

নানামক ঢেখমত শুক্রবার সকামল খালার বাভ়ি 

ঢেমক নানার বাভ়ির উমেমশ রওনা হন ভতভন। 

তরুণীর এক খালামতা িাই শাহবািপুর বািামর 

ভসএনজিিালক আলী আহেমের গাভ়িমত তাোঁমক 

তুমল ঢেন। গাভ়িমত আর ঢকামনা  ােী ভেল না। 

পমে ভসএনজিিালক শাহবািপুর বািামরর 

পাহারাোর ঢেমলায়ারমক (২৫) গাভ়িমত ওোন। 

পমর তাোঁমক ভনিতন স্থামন ভনময় ধষ তণ কমরন। এ 

সেয় স়িক ভেময় একটট ঢোটরসাইমকমল 

ঢলাকিন  টনাস্থমল িমল এমল তরুণীমক ঢরমখ 

েুিন পাভলময়  ান। এভেমক, সেয় গভ়িময় ওই 

তরুণী নানাবাভ়ি না ঢপৌৌঁোমনায় খালামতা িাইও 

তাোঁমক খুোঁিমত ঢবর হন। একপ তাময় খালামতা িাই 

ও স্থানীয় ঢলাকিন  টনাস্থল ঢেমক তাোঁমক উোর 

কমরন। ওই তরুণীমক শভনবার সকামল শারীভরক 

পরীক্ষার িনয ঢেৌলিীবািার ২৫০ শ যাভবভশি 

হাসপাতামল পাোমনা হময়মে। 

3 10 Oct 20 
 
Samakal 

6 Oct 
 
 
 

Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural লালেভনরহামট ভকমশারীমক সং বে ধষ তণ, 

ঢেপ্তার ১ নসমোে  ১০ অকটাবর ২০২০) 

লালেভনরহামটর কালীগমঞ্জ ঢট্রমনর এক ভকমশারী 

 ােীমক সং বে ধষ তমণর  টনায় রভক নামের 

একিনমক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ।  পুভলশ ও 

িুক্তমিাগী ভকমশারী িানায়, গত ৫ অমটাবর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A7%9C%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201039702/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/201039702/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7


Sl. Date of 
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Nature of 
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Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

ভন তাতমনর ভশকার ওই ভকমশারী রংপুমরর 

কাউভনয়া এলাকার োোর বাভ়ি ঢেমক 

লালেভনরহামটর পাটোমে খালার বাভ়িমত 

ঢব়িামত  ায়। ঢসখান ঢেমক ৬ অমটাবর সন্ধ্যায় 

লালেভনরহাটগােী আে:নগর করমতায়া এেমপ্রস 

ঢ ামগ কাউভনয়ার উমেমশ রওনা ঢেয়। ঢট্রন 

কালীগঞ্জ ঢিশমন ো োঁ়িামল নাস্তা করমত নামে ওই 

ভকমশারী। এরই োমে ঢট্রনটট ঢেম়ি ভেমল ভবপামক 

পম়ি ঢেময়টট। এ সেয় রভকসহ কময়কিন 

বখামট তার ভপেু ঢনয়। এক প তাময় অমটাভরকশা 

ঢ ামগ ওই ভকমশারীমক কাউভনয়ায় ঢপৌৌঁমে ভেমব 

বমল তামক ভনময় ভবভিন্ন িায়গায়  ুমর সেয় পার 

কমর তারা। পমর েধযরামত কাভকনা এলাকায় 

একটট ঢসি পামম্পর  মর রভকসহ আমরা ভতনিন 

ভকমশারীমক ধষ তণ কমরন। এরপর েুখ না ঢখালার 

শমতত বুধবার সকামল ঢেময়টটমক ঢেম়ি ঢেয় তারা। 

ো়িা ঢপময় ধষ তমণর ভশকার ওই ভকমশারী 

স্থানীয়মের সহায়তায় এক োেয পুভলমশর বাভ়িমত 

আশ্রয় ঢনয়। পমর বহৃস্পভতবার রামত ভবষয়টট 

ভনময় স্থানীয় োতব্বররা সাভলভশ ববেমক বমস 

অভি ুক্তমের কাে ঢেমক ৬০ হািার টাকা 

িভরোনা আোয় কমরন।  অভিম াগ উমেমে, ওই 

োতব্বররা িভরোনার টাকা ভকমশারীমক না ভেময় 

ঢেময়টটমক তার বাভ়িমত  াওয়ার িনয পে খরি 

ভেময় ভবোয় করার ঢিিা কমরন। শুক্রবার 

েধযরামত কালীগঞ্জ োনায় ঢেময়টট বােী হময় ৭ 

ধষ তক ও সাভলভশ অংশেহণকারী ঢোট ১০ িমনর 

নাে উমল্লখ কমর একটট োেলা োময়র কমরন। 

পমর পুভলশ রভক নামের একিনমক ঢেপ্তার 

কমর। 
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4 10 Oct 20 
 
Samakal 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 23 years Raped Neighbor Rural  মর একা ঢপময় গহৃবধূমক ধষ তণ, অভি ুক্ত তরুণ 

আটক নসমোে  ১০ অকটাবর ২০২০) 

ভপমরািপমুরর স্বরূপকাটেমত গহৃবধূমক (১৯) 

ধষ তমণর অভিম ামগ ঢো. িমুয়ল (২৩) নামের এক 

তরুণমক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। পুভলশ সুমে 

িানা ঢগমে, একই োমের বাভসিা ওই গহৃবধূ 

তার স্বােীর সমে পাশ্ব তবতী নুরুল ইসলামের  মর 

িা়িা োকমতন। গত শুক্রবার েুপুমর িমুয়ল 

ভন তাভতত গহৃবধূমক  মর একা ঢপময় ধষ তণ কমরন। 

ঢনোরাবাে োনার এস আই ও োেলার 

তেেকাভর কে তকততা িানান, এ  টনায় োনায় 

োেলা োময়র হময়মে। শভনবার আসাভে 

িমুয়লমক ভপমরািপরু আোলমত এবং ধষ তমণর 

ভশকার গহৃবধূমক ডাক্তাভর পরীক্ষার িনয 

ভপমরািপুর ঢিলা হাসপাতামল পাোমনা হময়মে। 

5 10 Oct 20 
Samakal 

8  Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Gang 
Raped 

Neighbor Urban িট্টোমে গভৃহণীমক তুমল ভনময় ‘গণধষ তণ’, ৮ 

আসাভের ভরোন্ড নসমোে  ১০ অকটাবর 

২০২০) 

িট্টোমে ২২ বের বয়সী এক গভৃহণীমক 
গণধষ তমণর োেলার আট আসাভের ভরোন্ড 
েঞ্িরু কমরমেন আোলত। োেলার প্রধান 
আসাভে িাহােীর আলমের পাোঁি ভেন ও বাভক 
সাত আসাভের ভতন ভেন কমর ভরোন্ড েঞ্িরু 
কমরন আোলত।  পুভলশ িানায়,  রােুভনয়া 
োমের বাভ়ি ঢেমক নগমরর বাসায় ঢিরাপর 
পমে ওই গভৃহণী বহৃস্পভতবার রাত ১১টার ভেমক 
িািগা োঁও োনার কাপ্তাই রাস্তার োো এলাকায় 
ঢপৌৌঁোন। ঢসখান ঢেমক ভরকশায় িকবািার 
 াওয়ার পমে আসাভেরা ওই গভৃহণীমক 
অনুসরণ কমর। ঢেৌলিীপুকুর পা়ি এলাকায় 

https://samakal.com/whole-country/article/201039691/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201039691/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201039709/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A7%80%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-%E2%80%98%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E2%80%99-%E0%A7%AD-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039709/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A7%80%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-%E2%80%98%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E2%80%99-%E0%A7%AD-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0
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by 
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ঢপৌৌঁোমল বহনকারী ভরকশা গভতমরাধ কমর 
তামক তুমল ভনময়  ায় আসাভেরা। রাত ঢে়িটা 
প তে তামক আটমক ঢরমখ শারীভরকিামব 
ভন তাতন কমর। ঢে়িটা ঢেমক ঢিার িারটা 
প তে ৮ ঢেমক ১০ িন ভেমল তামক গণধষ তণ 
কমর। পমর তার কাে ঢেমক ঢোবাইল ও টাকা 
পয়সা ঢকম়ি ভনময় তামক ঢেম়ি ঢেয়। ঢিার 
সাম়ি িারটায় িট্টোে ঢেভডমকল কমলি 
হাসপাতাল ঢেমক খবর পায় পুভলশ। পমর 
ভেনির অভি ান িাভলময় আসাভেমের ঢেিতার 
করা হয়। পমর এ  টনায় ওই নারী বােী হময় 
িািগা োঁও োনায় একটট ধষ তণ োেলা কমরন। 

6 9  Oct 20 
Ittefaq 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 25 years 35 years Raped Police Urban ভসজেরগমঞ্জ ধষ তণ োেলায় পুভলশ কনমস্টবল 

ঢেপ্তার( ইকফাাে, ৯ অকটাবর ২০২০) 

ভসজেরগমঞ্জ েুই সোমনর িননীমক ২৫  ধষ তমণর 

অভিম ামগ পুভলশ কনমস্টবল আব্দলু কুেুস 

নয়ন (৩৫) ঢক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ।  োেলা 

সূমে িানা ঢগমে, স্বােীর সমে ভবমিে হওয়ার 

পর ওই নারী ভসজেরগঞ্জ এলাকার একটট ভবউটট 

পাল তামর কাি কমরন। েুই বের আমগ ঢিসবুমকর 

োধযমে আব্দলু কুেুস নয়মনর সমে তার পভরিয় 

হয়। পভরিময়র পর ঢেমক কুেুমসর সমে োমে 

োমে কো হমতা ওই নারীর। এক প তায় তামের 

েমধয ঢপ্রমের সম্পকত গম়ি ওমে। কুেুস ভবভিন্ন 

সেয় ওই নারীর বাসায়  াতায়াত করমতন। ভবময় 

সংক্রাে ভবষময় কো বলমত েেলবার ভবকামল 

কুেুস তার বাসায়  ায়। কোবাততার এক প তায় 

ইিার ভবরুমে ঢিার কমর তামক ধষ তণ কমর 

পুভলশ সেসয কুেুস। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189437/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189437/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%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%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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by 
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7 9  Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

8 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 25 years 32 years Gang 
Raped 

Bus Driver Urban  মশামর বামসর েমধয তরুণী  ােীমক সং বে 

ধষ তমণর অভিম াগ নোকের েন্ঠ  ৯ অকটাবর 

২০২০) 

 মশামর বামসর েমধয এক তরুণী  ােীমক (২৫) 

সং বে ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে। 

বহৃস্পভতবার ভেবাগত গিীর রামত  মশার সের 

উপমিলার বকির এলাকায় এে ঢক পভরবহমনর 

একটট  ােীবাহী বামসর ( মশার-ব ১১-০১২৪) 

ঢিতমর এ  টনা  মট। এ  টনায় পুভলশ অভি ুক্ত 

েভনরমক (৩২) আটক ও আরও পাোঁি পভরবহন 

শ্রভেকমক জিজ্ঞাসাবামে িনয োনায় ভনময় 

আমস। স্বােী পভরতযক্তা ভন তাভতত তরুণী 

রািশাহীর একটট ভিভনমক িাকভর কমরন। 

বহৃস্পভতবার সন্ধ্যার আমগ ভতভন বাবার বাভ়ি 

োগুরামত আসার িনয রািশাহী ঢেমক এেমক 

পভরবহমনর একটট বামস উমেন। এরপর  ুভেময় 

পম়িন। পমর তামক বামসর েমধয পালাক্রমে 

ভতনিন ধষ তণ কমর। এরপর পুভলশ ভগময় তামক 

উোর কমর হাসপাতামল িভতত কমর। 

8 9  Oct 20 
Samakal 

4 Oct 20 
 
 

1 Oct 20 

News 
Report 

 
“ 

Female 
 
 

Female 

Housewife 
 
 

Student 

Not 
available 

 
“ 

Not 
acailable 
 
“ 
 

Raped 
 
 

Raped 
 

Neighbor 
 
 
“ 

Rural 
 
 
“ 

ধষ তমণর ভশকার োেী ও গহৃবধূর ‘ইজ্জমতর েূলয’ 

ভনধ তারণ করমলন োতবররা( সমোে, ৯ 

অকটাবর ২০২০) 

গু়িার ঢশরপুমর সাভলমশর নামে েুইটট ধষ তণ 
 টনা ধাোিাপা ঢেওয়ার অভিম াগ উমেমে 
োেয োতবরমের ভবরুমে। পাশাপাভশ ধষ তমণর 
ভশকার ওই েুই নারীর ইজ্জমতর েূলয ভনধ তারণ 
কমর িভরোনাও আোয় কমরমেন তারা। 
এরেমধয োদ্রাসাোেীমক ধষ তমণ অভি ুক্ত 
বযজক্তর কাে ঢেমক ৯০ হািার টাকা ও 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963738
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963738
https://samakal.com/whole-country/article/201039636/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E2%80%98%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E2%80%99-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201039636/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E2%80%98%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E2%80%99-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE
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by 
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গহৃবধূর  মর েুমক ধষ তমণ অভিম াগ ওো 
বযজক্তমক ৮০ হািার টাকা িভরোনাসহ িতুা-
ঢপটার রায় ভেময় তা কা তকর কমরন 
োতবররা।  

িুক্তমিাগীর পভরবার,  এলাকাবাসী ও 
োতবরমের সমে কো বমল িানা  ায়,  গত 
৪ অমটাবর ব়ি ভশবপুর োমের োদ্রাসাোেী 
প্রভতভেমনর েমতা রামতর খাবার ঢখময় ভনি 
 মর  ুভেময় পম়ি। েধযরামত পামশর রােনগর 
োমের আব্দসু সালামের ঢেমল ঢো.  োজব্বর 
হাসান ওই োেীর  মর েুমক তামক ধষ তণ কমর। 
এসেয় োেীর ভিৎকামর আশপামশর ঢলাকিন 
এমস হামতনামত োজব্বরমক আটক কমরন। 
এরপর একই োমে অবভস্থত গাভ়িেহ 
ইউভনয়মনর ঢিয়ারেযান েভববুর রহোমনর 
বাভ়িমত ভনময়  াওয়া হয় তামক। পরভেন 
ঢিয়ারেযামন বাভ়িমত সাভলভশ ববেমক বমসন 
োেয োতবররা। ঢসখামন িভরোনা ভেময় 
 টনাটট আমপাশ কমর োজব্বরমক োভ়িময় ভনময় 
 ায় তার পভরবার।  

অপরভেমক গত ১ অমটাবর রামত উপমিলার 
খাোরকাজি ইউভনয়ময়র োির োমে বাভ়িমত 
েুমক এক গহৃবধূমক ধষ তণ কমরন প্রভতমবভশ 
ঢো.  ঢহলাল উেীন। পরভেন  টনাটট ভনময় 
োমে সাভলভশ ববেক বসামনা হয়। ঢসখামন 
োতবর ঢসালায়োন আলী,  ঢসভলে ঢরিা,  
িারুক ঢহামসন,  আজিি ও টুনু অভি ুক্তমক 
িতুামপটা কমর সাভলমশর সোভপ্ত টামনন। ভকন্তু 
এই ভবিার োনমত অস্বীকার কমরন ধষ তমণর 
ভশকার ওই গহৃবধূর স্বােী। পমর োতবররা 
আবারও  মরায়ািামব বমসন এবং অভি ুমক্তর 
কাে ঢেমক ৮০হািার টাকা ভনময় ভন তাভতমতর 
পভরবারমক ভেময়  টনাটট ধাোিাপা ঢেন। 
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Newspaper 

Date of 
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Nature of 
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by 
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ঢশরপুর োনার পুভলশ পভরেশ তক ( তেে)  
এসএে আবুল কালাে আিাে বমলন,  ওই েুই 
 টনার েমধ ̈ ভশবপুর োমের  টনার কো 
শুমনভে। তারা োনায় অভিম াগ করমত আসার 
কো। অভিম াগ ঢপমল আইন অনু ায়ী বযবস্থা 
ঢনওয়া হমব। অনয  টনাটট সম্পমকত আোর 
িানা ঢনই।  

9 9  Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife- 
Disability 
person 

33 years 40 years Raped Neighbor Rural প্রভতবন্ধ্ী গহৃবধূমক ধষ তণ : আটক ধষ তকমক 

রািননভতক পভরিময় ভেনতাই!  নোকের েন্ঠ  ৯ 

অকটাবর ২০২০) 

 মশামরর শাশ তা উপমিলার আেলাই োমের এক 

শারীভরক প্রভতবন্ধ্ী গহৃবধূ (৩৩) ধভষ তত হময়মে।  

িানা ঢগমে, আেলাই োমে শারীভরক প্রভতবন্ধ্ী 

ওই গহৃবধূ শুক্রবার ঢিাররামত প্রকৃভতর ডামক 

সা়িা ভেমত  মরর বাইমর ঢবর হমল ধষ তমণর ভশকার 

হয়। একই োমের  আব্দলু গিিার (৪০) তামক 

ঢিারপূব তক ধষ তণ কমর। ধভষ ততার ভিৎকামর তার 

স্বােী ও স্থানীয়রা হামত নামত ধষ তকমক আটক 

কমর। পমর রািননভতক পভরিয়োনকারী 

প্রিাবশালী েহলসহ ধষ তমকর িাইময়রা এমস 

ধভষ ততার আত্মীয় স্বিনমক োরধর কমর। এ সেয় 

ঢিারপূব তক ধষ তণকারীমক ভেভনময় ভনময়  ায়।  এ 

বযাপামর শাশ তা োনার িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) 

বেরুল আলে খান িানান, শারীভরক প্রভতবন্ধ্ী 

এক গহৃবধূমক ধষ তমণর অভিম ামগ োেলা 

হময়মে। আসাভেমের আটমকর িনয অভি ান 

িলমে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963845
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963845
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10 8 Oct 20 
 
Samakal 

2 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

35 years Raped 
 

& 
Video of 

Nude 
picture 

Neighbor Rural িাটমোহমর প্রবাসীর স্ত্রীমক 'ধষ তণ', আ'লীগ ঢনতা 

ঢেপ্তার ( সমোে, ৮ অকটাবর ২০২০) 

পাবনার িাটমোহমর এক প্রবাসীর স্ত্রীমক 
ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে। এ  টনায় 
োময়র করা োেলায় ঢগালিার ঢহামসন ( ৩৫)  
নামে স্থানীয় আওয়ােী লীমগর এক ঢনতামক 
ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। িাটমোহর োনার 
িারপ্রাপ্ত কে তকততা ( ওভস)   িানান,  ওই নারীর 
স্বােী েুই বের আমগ ইরামক পাভ়ি িোন। 
ঢসখান ঢেমক তার স্ত্রীর কামে ভনয়ভেত টাকা 
পাোমতন। একপ তাময় ওই গহৃবধূর অশ্লীল েভব 
ভিভডওমত ধারণ কমর তা প্রিামরর িয় ঢেভখময় 
ভবভিন্ন সেয় ৫ লাখ ২০ হািার টাকা হাভতময় 
ঢনন  ঢগালিার ঢহামসন। গত এক োস আমগ 
নারীর স্বােী ভিমর আমসন এবং টাকা- পয়সার 
ভহসাব িান।তখন তার স্ত্রী িানান,  ঢগালিামরর 
কামে ৫ লাখ ২০ হািার টাকা রাখা আমে। 
স্বােী টাকা িাইমল ঢগালিার তালবাহানা করমত 
োমকন। গত ২ অমটাবর আবারও টাকা িাইমত 
ঢগমল ঢগালিার ও তার ঢলাকিন তামক 
ভপটটময় আহত কমরন। এ ভনময় োনায় আব্দরু 
রভহে একটট অভিম াগ ভেমল পুভলশ  টনাস্থল 
পভরেশ তন কমর। 

11 8 Oct 20 
 
Manabzami
n 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years 28 years Raped Neighbor Rural কভরেগমঞ্জ ভবময়র প্রমলািমন ধষ তণ 

(মােবজভমে   ৮ অকটাবর ২০২০) 

ভকমশারগমঞ্জর কভরেগমঞ্জ ভবময়র প্রমলািমন 

ভডমিাভস ত এক নারী (২২) ঢক ভতন ভেন আটমক 

ঢরমখ ঢনশািাতীয় দ্রবয খাইময় ধষ তমণর 

অভিম ামগ শাহাবুজেন (২৮) নামে এক 

বযবসায়ীমক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। পুভলশ ও 

োেলার এিাহার সূমে িানা  ায়, ওই নারী 

ইমলক্ট্রভনক বযবসায়ী শাহাবুজেমনর োোমতা 

https://samakal.com/whole-country/article/201039494/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039494/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://mzamin.com/article.php?mzamin=245839
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ঢবান। ভবময়র প্রমলািমন ওই নারীমক শাহাবুজেন 

গত ১লা অমটাবর সকামল ভকমশারগঞ্জ ঢিলা 

শহমর  ুরমত ভনময়  ায়। পমর রামত গুিাভেয়া 

বািামর ভনমির বযবসাপ্রভতষ্ঠামনর ঢপেমনর 

একটট কমক্ষ ভনময় ঢনশািাতীয় দ্রবয খাইময় ওই 

নারীর সমে শারীভরক সম্পমকত ি়িায় 

শাহাবুজেন। এিামব পমরর েুইভেন ২রা ও ৩রা 

অমটাবর রামতও কক্ষটটমত আটমক ঢরমখ 

একইিামব তামক শাহাবুজেন ধষ তণ কমর। এমত 

ওই নারী অসসু্থ হময় প়িমল পরভেন ৪ো 

অমটাবর একটট ইজিবাইমক কমর তামক বাভ়িমত 

পাোয়। বাভ়িমত ঢেময়টট অসংলগ্ন আিরণ করমল 

পভরবামরর ঢলাকিমনর জিজ্ঞাসবামের েুমখ 

 টনার ভববরণ ঢেয়। পমর এলাকায় ভবষয়টট 

িানািাভন হয়। এ পভরভস্থভতমত েেলবার 

গুিাভেয়া বািামরর ঢোকামন ভগময় 

শাহাবুজেনমক এলাকাবাসী আটমক ঢরমখ পুভলমশ 

খবর ঢেয়।  

12 8 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

 
Case file 
6 Oct 20 

 
 

Police 
Case 

Female Housewife 35 year 35 years Raped Neighbor Rural ধষ তমণ অেিঃস্বত্ত্বা ভবধবা, ১৫ হািার টাকায় 

আপমসর ঢিিা নপ্রিম আকো  ৮ অকটাবর 

২০২০) 

‘ আোর গমিতর সোমনর পভরিয় কী হমব? 
আোর এখন কী হমব? আভে ভেন আভন ভেন 
খায়। স্বােীমক হারলাে ভতন ঢেমক িার বের 
আমগ। এখন েুই সোন ভনময় েু’ ঢবলা িাত 
ঢখমত খুবই কি হয়। আবু নামে ঢলাকটট গত 
বিে োমস আোর িীবমনর সব তনাশ কমরমে। 
তার সোন আোর গমিত এখন।  পুভলশ ও 
োেলার এিাহার সূমে িানা ঢগমে,  ঢবশ 
ভকেুভেন আমগ ঢেমক অভি ুক্ত েীন ইসলাে 

https://samakal.com/whole-country/article/201039517/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A7%A7%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%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201039517/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A7%A7%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%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%87%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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আব ু ( ৪৫) সোনমের খাবার,  অে ত ও 
ঢপাশামকর প্রমলািন ঢেভখময় ভবধবার িাো 
টটমনর োপ়িা  মর ভগময় তামক ধষ তণ কমরন। 
এরপরও ভবভিন্ন সেয় েীন ইসলাে আব ু ওই 
নারীমক ধষ তণ কমরন। বততোমন ওই নারী প্রায় 
েয় োমসর অেিঃস্বত্ত্বা। এরপর ভবষয়টট 
িানািাভন হমল েীন ইসলাে আবুর পক্ষ ভনময় 
 টনা ধাোিাপা ভেমত তৎপর হময় ওমে স্থানীয় 
প্রিাবশালী একটট পক্ষ। পমর তারা সাভলশ 
ঢডমক সাো স্টযামম্প স্বাক্ষর ঢরমখ ওই নারীর 
ভিভকৎসার িনয তার শ্বশুমরর হামত ১৫ হািার 
টাকা তুমল ঢেন। ভকন্তু ভবষয়টট োনমত না 
ঢপমর নযায় ভবিামরর আশায় বুধবার সকামল 
ওই নারী ভনমিই বাভে হময় কলোকািা োনায় 
োেলা োময়র কমরমেন। োেলার পর 
অভি ুক্ত েীন ইসলাে আব ু গাোকা ভেম য়মেন। 

13 7 Oct 20 
 
Dhaka 
Tribune 
 

Not 
available 

 
Case file  
6 Oct 20 

Police 
Case 

Female Domestic 
helper 

25 years 26 years Raped Neighbor Rural Domestic help raped by employer's son in 

Benapole (Dhaka Tribune, 7 October 2020) 

A 25-year-old domestic help has been 
raped allegedly by her employer' son 
in Sharsha upazila of Jessore. Police 
arrested accused Abir Hossain, 26 on 
Tuesday evening after the rape 
surviour filed a case against him with 
Sharsha police station, said the police 
station's Officer-in-Charge (OC) 
Badrul Alom Khan. The accused Abir 
is the son of Enamul Haque from 
Navaran Rail Bazar of Sadar union 
under Sharsha upazila. OC Badrul 
Alom said: "Promising to marry the 
domestic help, Abir has been raping 
her for three to four months at his 
home. The woman filed a case on 
Tuesday afternoon. Later we arrested 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/06/domestic-help-raped-by-employer-s-son-in-benapole
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/06/domestic-help-raped-by-employer-s-son-in-benapole
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Abir. The woman will be sent to 
Jessore General Hospital for medical 
check-up tomorrow (Wednesday)." 

14 7 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 
 
 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 43 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural নারীর খজেত লামশর আরও ভতন টুকরা 

উোর নপ্রিম আকো  ৭ অকটাবর ২০২০) 

ঢনায়াখালীর সুবণ তির উপমিলায় নুর িাহান 

ঢবগমের (৪৩) খজেত লাশ উোমরর পর এবার 

আরও ভতন টুকরা উোর করা হময়মে।  এভেমক 

আি সকাল সাম়ি ১০টার ভেমক  টনাস্থল 

পভরেশ তন কমরমেন ঢিলা পুভলশ সুপার ঢো. 

আলেগীর ঢহামসন। এ সেয় ভনহত ওই নারীর 

পভরবামরর সেসয ও স্থানীয় ঢলাকিমনর সমে 

কো বমলন। এ ভবষময় িানমত িাইমল পুভলশ 

সুপার আলেগীর ঢহামসন প্রেে আমলামক বমলন, 

লামশর টুকরা ঢেমখ তাোঁর েমন হময়মে, োন্ডা 

োোয় খুনটট করা হময়মে। এ  টনায় িভ়িত 

বযজক্তমের ভশগভগরই আইমনর আওতায় আনা 

সম্ভব হমব বমল আশা প্রকাশ কমরন ভতভন। 

বুধবার ঢিামর িরিব্বর ইউভনয়মনর িাহািোরা 

োমের বাভ়ি ঢেমক শােুক সংেমহর উমেমশয 

ঢবর হন নুর িাহান ঢবগ। এরপর ঢেমক ভনমখা োঁি 

ভেমলন। পমর ভবমকল সাম়ি পাোঁিটার ভেমক উির 

িাহািোরা োমের েুরভগর খােয উৎপােমনর 

কারখানা ঢপেমনর ধানমখত ঢেমক লামশর েুটট 

খে উোর করা হয়।  

15 7 Oct 20 
 
Daily Star 
 
 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years  Raped Neighbor Rural Woman found murdered (Daily Star, 7 
October 2020) 

Police recovered the body of an 
unidentified woman from beside a 
highway in Parbatipur upazila of the 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%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%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.thedailystar.net/country/news/woman-found-murdered-1973817
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district yesterday. The identity of the 
victim, aged between 25 and 30, could 
not be known as of filing of this report 
around 8:30pm. Officer in Charge (OC) 
of Parbatipur Police Station Mokhlesur 
Rahman said victim's right hand and left 
leg were tied with a rope from her neck. 
Criminals might have brutally tortured 
the victim before killing her as the body 
bore several injury marks, he said. 
"Primarily we suspect that the victim was 
from elsewhere," he said. Criminals 
might have killed her somewhere else 
and later dumped the body from a 
running vehicle, police said. Besides, 
another unidentified woman was found 
murdered near Sura Mosque area 
beside Ghoraghat-Hakimpur road in the 
same upazila on Sunday. Officer in 
Charge of Ghoraghat Police Station 
Azim Uddin said with the help of Criminal 
Investigation Department they later 
identified the victim, using database of 
National Identification (NID). 

16 7 Oct 20 
 
Samakal 

5 Oct 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Murdered Neighbor Rural আভেবাসী োেীমক িলে অমটাভরকশায় ও়িনা 

ঢপোঁভিময় হতযা নসমেে  ৭ অকটাবর ২০২০) 

রংপুর কারোইমকল কমলমির ইভতহাস 
ভবিামগর োস্টাস ত পরীক্ষােী এক আভেবাসী 
োেীমক িলে অমটাভরকশায় গলায় ও়িনা 
ঢপোঁভিময় শ্বাসমরামধ হতযা কমর শালবমন ঢিমল 
ঢেয় েুই েুবৃ তি। পুভলশ সূমে িানা  ায়,  
কমরানাকালীন রুভখয়া বাভ়িমতই ভেমলন। 
পাশ্ব তবতী োমের সবজি ভবমক্রতা আভনেুল 
হমকর সমে তার ঢপ্রমের সম্পকত ভেল। 

https://samakal.com/whole-country/article/201039421/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%82%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%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%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%93%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%9A%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/201039421/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%82%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%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%9A%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%93%E0%A7%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

আভনেুল েুই োস আমগ আমরক ঢেময়মক 
ভবময় কমর ঢিমল। ঢসােবার সন্ধ্যায় আভনেুল 
রুভখয়ামক বাভ়ি ঢেমক ঢডমক অমটাভরকশায় 
কমর  ুরমত ঢবর হয়। পমে েু' িমনর েমধয 
কোকাটাকাটট হমল এক প তাময় রুভখয়ামক 
িলে অমটাভরকশায় গলায় ও়িনা ঢপোঁভিময় 
শ্বাসমরামধ হতযা কমর। পমর অমটািালক রাি 
খামনর সহায়তায় রাত সাম়ি ৮টার ভেমক 
শালবমন লাশ ঢিমল ঢেয় তারা। রুভখয়ার ো 
সুেভত রাউত িানান,  তার ঢেময় প়িামশানার 
িাোঁমক িাোঁমক ঢলাভর ঢিভরমটবল 
অগ তানাইমিশন নামে আভেবাসীমের অনাে 
আশ্রমে ঢস্বিাশ্রমে কাি করমতন। ঢসােবার 
রংপুর  াওয়ার কো বমল ভতভন বাভ়ি ঢেমক 
ঢবর হময় হতযাকামের ভশকার হন। ভতভন 
বমলন,  ' আোমের েভরদ্র পভরবামরর প্রেীপটা 
ভনমি ঢগল। আভে এই হতযাকারীমের িাোঁভস 
ঢেখমত িাই।'  

17 6 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

27 Sep 20 Police 
Case 

Female Houdewife 
 

-Disability 
person 

Not 
available 

27 years Raped Neighbor Rural িারসােযহীন নারী ধষ তণ, ভিভডও িুমটি ঢেমখ 

অপরাধী শনাক্ত নোকের েন্ঠ  ৬ অকটাবর 

২০২০) 

বািরবামন োনভসক িারসােযহীন এক নারীমক 

ধষ তমণর  টনা  মটমে। তমব গত ২৭ ঢসমেম্বর 

ঢিামর সং টটত এই  ৃণয  টনার ৯ ভেমনর োোয় 

িনতার হামত ধরা পম়ি ধষ তক িাোল ঢহামসন 

(২০) এখন  ভতভন িানান, অভি ুক্ত িাোল 

ঢহামসমনর ভবরুমে পুভলশ বােী হময় োনায় একটট 

ধষ তণ োেলা োময়র কমর েেলবার ৬ অমটাবর । 

সকামল ভসভসটটভি িুমটমি িারসােযহীন নারীমক 

ধষ তমণর তেয েভ়িময় প়িমল বািামরর বযবসায়ী ও 

স্থানীয় িনসাধারণ কু্ষব্ধ হময় ওমেন। পমর 

পামশর ঢোকামনর ভসভস কযামেরায় ধারণ করা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/06/962863
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/06/962863
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by 
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িুমটি ঢেমখ ধষ তক িাোল ঢহামসনমক 

প্রােভেকিামব শনাক্ত করা হয়।  

18 6 Oct 20 
 
Samakal 

5 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 27 years Not 
available 

Physical 
Torture 

& 

Neighbor Rural তুমল ভনময় ধষ তমণর কো পুভলশমক িানামলন ঢসই 

তরুণী নসমোে  ৬ অকটাবর ২০২০) 

সুনােগমঞ্জর িগন্নােপুর উপমিলার ঢসই 

তরুণীমক (২৭) স্থানীয় প্রিাবশালী শােীে ভেয়া 

িয় ঢেভখময় তুমল ভনময় ভগময় ধষ তণ ও োরধমর 

কমরভেল বমল পুভলমশর কামে অভিম াগ 

কমরমেন ভতভন। শােীমের উৎপামত বাভ়ি ঢেমক 

পাভলময় োকা স্বােী পভরতযক্তা ওই তরুণীমক 

হভবগমঞ্জর নবীগঞ্জ ঢেমক উোর কমরমে পুভলশ।  

এর আমগ ওই তরুণীমক না ঢপময় ঢসােবার রাত 

১টায় বাভ়িমত েুমক তার বাবামক (৬৫) ঢবধ়িক 

ঢপটায় শােীে ও তার সহম াগীরা। এ  টনায় 

িভ়িত ৪ বখামটমক রামতই ঢেপ্তার কমর পুভলশ। 

তারা হমলা- ভলটন ভেয়া, আকাই ভেয়া, আলে 

ভেয়া ও ভেলাক ভেয়া। পুভলশ ও স্থানীয়রা িানান, 

সাত বের আমগ িগন্নােপরু উপমিলার ওই 

তরুণীর সমে নবীগঞ্জ উপমিলার রািারবাগ 

োমের এক  বুমকর ভবময় হয়। েুই বের আমগ 

তামের েমধয োম্পতয ভবমরাধ ঢেখা ভেমল একোে 

পুেসোনমক ভনময় তরুণীটট বাবার বাভ়িমত িমল 

আমসন। ঢসখামন োমের শােীমের কুনির 

পম়িন ভতভন। শােীে প্রায়ই তামক উতযক্ত করত 

ও কুপ্রস্তাব ভেত। তার অতযািামর অভতষ্ঠ হময় 

তরুণীর বাবা আলীগঞ্জ বািামর একটট  র িা়িা 

কমর ঢেময়মক ভনময় বসবাস করমত োমকন। 

ঢসখান ঢেমক শােীে এক োস আমগ ওই 

https://samakal.com/whole-country/article/201039306/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%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%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201039306/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%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%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80
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by 
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তরুণীমক তুমল ভনময় ভগময় ধষ তণ কমর বমল 

অভিম াগ কমরন তার বাবা। 

19 5 Oct 20 

 

Prothom 

Alo 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 
 

27 years 
&  

20 years 

Gang 
Raped 

 

Neighbor Rural সং বে ধষ তমণর পর নারীর হাত–পা ঢবোঁমধ ঢিমল 

 াওয়ার অভিম াগ নপ্রিম আকো  ৫ অকটাবর 

২০২০) 

লক্ষ্মীপুমরর রােগভত উপমিলায় ঢরাববার 

ভেবাগত রামত এক নারীর (৩৫)  মর েুমক 

সং বে ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে। 

ঢসােবার সকামল স্থানীয় ঢলাকিন হাত, পা ও 

েুখ বা োঁধা অবস্থায় ওই নারীমক বাভ়ির পামশর 

বাগান ঢেমক উোর কমরমেন। পুভলশ এ  টনায় 

েুই  ুবকমক ঢেপ্তার কমরমে। পুভলশ ও স্থানীয় 

সূমে িানা ঢগমে, উপমিলার ির ঢপা়িাগাো 

ইউভনয়মনর ওই নারীর স্বােী োরা ঢগমেন। 

একোে ঢেময়র ভবময় ভেময়মেন অনয এলাকায়। 

িমল ভতভন একাই  মর োমকন। ঢরাববার ভেবাগত 

রাত একটার ভেমক পা োঁি  ুবক েরিা ঢিমে  মর 

েুমক তা োঁমক সং বে ধষ তণ কমর। পমর তা োঁমক হাত, 

পা ও েুখ ঢবোঁমধ  মরর বাইমর বাগামন ঢিমল ঢরমখ 

 ায়। সকামল স্থানীয় ঢলাকিন তা োঁমক উোর কমর 

ঢনায়াখালী ঢিনামরল হাসপাতামল িভতত 

কমরন।োেলার পর পুভলশ অভি ান িাভলময় ির 

কলামকাপা োে ঢেমক িাোল ঢহামসন (২৭) ও 

ঢো   ঢসামহলমক (২০) ঢেপ্তার কমর। 

20 5 Oct 20 

 

Samakal 

4 OCT 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Rural নবীগমঞ্জ গহৃবধূমক সং বে ধষ তমণর 

অভিম াগ নসমোে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%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/201039222/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/201039222/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

হভবগমঞ্জর নবীগঞ্জ উপমিলার আউশকাজিমত 

একটট পভরতযক্ত িবমন এক গহৃবধূমক সং বে 

ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে।  

ভন তাভতত ওই গহৃবধূ িানান, ঢরাববার ভবমকল 

৫টায় ভতভন ঢশরপুর ঢেমক অমটাভরকশা ঢ ামগ 

আত্মীয় বাভ়িমত ঢিরার পমে অমটা িালকসহ ৩ 

 ুবক হাত-পা ঢবোঁমধ তামক অপহরণ কমর। পমর 

গিীর রামত আউশকাজি ইউভনয়ন পভরষমের 

একটট পভরতযক্ত িবমন ভনময়  ায়। ঢসখামন 

আরও ৬/৭ িন ঢ াগ ভেময় সবাই ভেমল সং বে 

ধষ তণ কমর তামক। এরপর ঢসােবার সকামল 

ভসএনজি ঢ ামগ আবার তামক আত্মীময় বাভ়িমত 

পাটেময় ঢেওয়া হয়। bপমর স্থানীয় কময়কিন 

োতবর ও িনপ্রভতভনভধ  টনাটট আপমসর ঢিিা 

িালান বমল িানা ঢগমে। ভকন্তু এলাকায় 

িানািাভন ও ঢিসবুমক েভ়িময় প়িমল নবীগঞ্জ-

বাহুবমলর সামকতল এএসভপ পারমিি আলে 

ঢিৌধুরী ও নবীগঞ্জ োনার ওভস ঢো  আজিিরু 

রহোমনর ঢনতৃমে পুভলমশর েুটট টটে  টনাস্থমল 

ঢপৌৌঁমে গহৃবধূমক উোর কমর এবং তার 

িবানবজি ঢনয়।  

21 5 Oct 20 

 

Samakal 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Worker Not 
available 

29 years, 
35 years, 
23 years 
& 
19 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural ভকমশারীমক িট্টোে ঢেমক ঢকাম্পানীগঞ্জ এমন 

ধষ তমণর অভিম াগ, আটক ৪ নসমোে  ৫ 

অকটাবর ২০২০) 

ঢনায়াখালীর ঢকাম্পানীগমঞ্জ ভবময়র প্রমলািমন 

এক ভকমশারীমক ধষ তমণর অভিম াগ উমেমে। ওই 

ভকমশারী িট্টোমের একটট ঢপাশাক কারখানায় 

কাি কমরন। এ  টনায় িার  ুবকমক আটক 

https://samakal.com/whole-country/article/201039190/%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%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%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%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%AA
https://samakal.com/whole-country/article/201039190/%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%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%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%8F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%AA


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 

কমর পুভলমশ ঢসাপেত কমরমে স্থানীয় ঢলাকিন। 

ঢসােবার েুপুমর ওই ভকমশারীসহ ৫ িনমক 

আোলমত পাোমনা হময়মে।  

ভন তাভতত ভকমশারী অভিম াগ কমরন, িট্টোমের 

োকা অবস্থায় ইেন তার সমে সম্পকত গম়ি 

ঢতামলন। ভবময়র প্রমলািন ভেময় ঢরাববার রামত 

িট্টোে ঢেমক বসুরহাট এেমপ্রস বাসম ামগ 

ঢকাম্পানীগমঞ্জ ভনময় আমসন তামক। ঢসখান 

ঢেমক ইেমনর সহম াগী িাোল উজেন ভপয়াস 

ভসএনজি ভনময় এমস তামক ও ইেনমক েেুাপমুর 

সাইিুমলর বাভ়িমত ভনময়  ায়। রামত সাইিুমলর 

বাভ়িমত ইেন তামক ধষ তণ কমর।  সাইিুমলর 

বাভ়িমত কান্নার শব্দ ঢপময় ঢসখামন ভগময় 

ভকমশারীমক উোর ও ৪ িনমক আটক কমর 

স্থানীয়রা। খবর ঢপময় পুভলশ এমস তামের োনায় 

ভনময়  ায়। 

22 5 Oct 20 
 
Ittefaq 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural ভবময়র প্রমলািমন কমলিোেীমক ধষ তমণর 

অভিম ামগ রাভসক কে তিারী ঢেিতার 

 নইকফাাে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

ভবময়র প্রমলািমন কমলিোেীমক ধষ তমণর 

অভিম ামগ রািশাহী ভসটট করমপামরশমনর 

(রাভসক) এক কে তিারী তাি েুরাে ভলটন (৩০)ঢক 

ঢেিতার করা হময়মে। নগরীর েভতহার োনার 

িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) িানান, ধষ তমণর ভশকার 

কমলিোেী এক বের আমগ ভসটট করমপামরশমন 

ভবমশষ কামির িনয  ান। ঢসখামন ভলটমনর সামে 

তার পভরিয় হয়। ঢসই ঢেমক ভলটমনর সমে তার 

ঢপ্রমের সম্পকত গম়ি ওমে। এরপর ঢেমক ভবভিন্ন 

সেময় ভবময়র প্রমলািমন ভলটন একাভধকবার তার 

সমে শারীভরক সম্পমকত ভলপ্ত হন। সব তমশষ ৩ 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188434/%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%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/188434/%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

অমটাবর ওই ভশক্ষােীর ব়ি ঢবামনর বাসায় ভবময়র 

কোবাততা বলার িনয  ায়। এসেয় ওই ভশক্ষােীর 

ঢবান আপযায়মনর খাবার ভকনমত ঢোকামন  ায়। 

ভিমর এমস ঢেমখন  মরর েরিা ঢিতর ঢেমক 

লাগামনা। ওই সেয় ভতভন প্রভতমবশীমের ঢডমক 

তামের আপভিকর অবস্থায় হামতনামত ধমর 

ঢিমলন। এ সেয় তামক ভবময়র কো বলমল ভলটন 

সবাইমক বুজেময় পমর ভবময় করমব বমল ধষ তমণর 

ভশকার ওই কমলিোেীর ঢবানমক িানান। পমর 

েভতহার োনা পুভলমশ খবর ভেমল এসআই সকুাে 

 টনাস্থমল ভগময় তামের আটক কমর োনায় ভনময় 

আমসন। 

23 4 Oct 20 
 
Samakal 

2 Oct 20  Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Rural হভবগমঞ্জ ডাকাভত করমত ভগময় ো-মেময়মক 

ধষ তণ নসমোে  ৪ অকটাবর ২০২০) 

হভবগমঞ্জর িুনারু াট উপমিলায় ডাকাভত করমত 

এমস ো-মেময়মক ধষ তমণর  টনা  মটমে। এ 

 টনায় ে'ুিনমক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। 

ঢরাববার ভবমকমল তামের ঢেপ্তার করা হয়।  

ঢেপ্তারকৃতরা হমলন-উপমিলার জিগের োমের 

শাভকল ভেয়া ও হারুন ভেয়া। িুনারু াট োনার 

পভরেশ তক (তেে) িম্পক োে িানান, 

িুনারু ামটর রানীগা োঁও ইউভনয়মন পাহাভ়ি 

এলাকায় একটট বাভ়িমত শুক্রবার রামত এক েল 

ডাকাত হানা ঢেয়। এ সেয় তারা  মর োকা ো ও 

ঢেময়মক েুখ ঢবোঁমধ রাতির ধষ তণ কমর। পমর 

স্বণ তালঙ্কার ও গরু ভনময় িমল  ায়। ভবষয়টট আোঁি 

করমত ঢপমর স্থানীয়রা ভগময় ো-মেময়মক উোর 

কমরন।  

24 3 Oct 20 

 

29 Sep 20 Police 
Casae 

Female Student Bot 
available 

25 years Physical 
Torture 

Neighbor Rural কমলিোেীমক খুোঁটটমত ঢবোঁমধ ভন তাতন,  ুবক 

ঢেপ্তার নপ্রিম আকো  ৩ অকটাবর ২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/201039128/%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%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
https://samakal.com/whole-country/article/201039128/%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%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
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%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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িা োঁপাইনবাবগমঞ্জর নামিাল উপমিলার েভল্লকপরু 

বািামর কমলিোেীমক খুোঁটটর সমে ঢবোঁমধ 

ভন তাতমনর অভিম ামগ এক  ুবক আভশকুর 

রহোন ওরমি ঢসাহান (২৫)ঢক ঢেপ্তার করা 

হময়মে।  ঢিলা ঢগাময়িা পভুলমশর ( ভডভব) 

উপপভরেশ তক আবু আবেুল্লাহ িাভহে িানান, 

গত েেলবার ঢবলা সাম়ি ১১টার ভেমক েভল্লকপুর 

বািামরর ভবকামশর এমিন্ট আভশকুর রহোমনর 

ঢোকামন টাকা তুলমত আমসন ওই কমলিোেী। 

একপ তাময় ওই োেীমক আভশকুর রহোন বমলন, 

‘ঢোবাইমল ঢেমসি এমসমে, ভকন্তু টাকা আমসভন।’ 

এ ভনময় উিময়র েমধয কো-কাটাকাটট হয়। পমর 

ওই োেী টাকা না তুমলই ভিমর  াজিমলন। ওই 

োেীমক প্রতারণা িমক্রর সমে িভ়িত সমিমহ 

আভশকুর প্রায় এক ভকমলাভেটার েরূ ঢেমক তা োঁমক 

ধমর এমন ঢোকামনর সােমন খুোঁটটমত ঢবোঁমধ 

রামখন। এ সেয় ওই কমলিোেীমক ভকল- ুভষও 

োরা হময়মে। খুোঁটটমত ঢবোঁমধ রাখার েভব ঢিসবমুক 

েভ়িময় পম়িমে। এ  টনায় ওই োেী বােী হময় 

শভনবার েুপুমর নামিাল োনায় কমরন। ঢসই 

োেলায় আভশকুরমক ঢেপ্তার ঢেখামনা হময়মে। 

ARTICLE 

The UN is concerned by the rise in sexual violence: Bangladesh must put a stop to it now (Daily Star, editorial, 10 October 2020) 
 
As protests against rape and other forms of sexual violence rage across the country in response to the recent horrific incidents, including the gang rape of 
a woman in Noakhali, the UN has also called for justice for the increasing trend of violence against women and children in Bangladesh. The UN Resident 
Coordinator has highlighted the "social, behaviourial and structural misogyny" that has been manifested through the Noakhali incident. Sexual violence has 
reached unprecedented levels recently, and time and again, the factors behind it have been identified as the impunity enjoyed by sexual predators. In this 
backdrop of extreme insecurity that women face, it is difficult to envisage any real development in the country. If we are to realise our goal of greater 
participation of women in public spheres, women and children have to be safe in both public and private spaces. The UN has strongly recommended urgent 

https://www.thedailystar.net/editorial/news/the-un-concerned-the-rise-sexual-violence-1975289


reform in the criminal justice system to support and protect victims and witnesses and to speed up the slow trial process. Such recommendations should be 
heeded if the government is serious about addressing this terrible curse that has afflicted our communities. The government, with the help of non-
governmental organisations, rights bodies and the public in general, must make concerted efforts to arrest rapists and mete out punishment regardless of 
their affiliations to political circles. 
 
23 women gang-raped every month on average in Bangladesh ( Dhaka Tribune, 8 October 2020) 

Women usually feel safe when they are with their parents or husbands.  On September 25, a woman visited Sylhet city with her belief in such a principle. 

But some men with bestial behaviour shattered that belief and established the fact that in Bangladesh, women are not safe even when they are with their 

parents or husbands. The woman’s husband was tied up and she was reportedly gang-raped by a group of Chhatra League men on the hostel premises of 

Murari Chand (MC) College in Sylhet. Numerous rape cases have been reported recently in a very short period of time. Even disabled women and 

children have not been spared. In many of these cases, the women and children were gang-raped. At least 975 individuals were raped in the last nine 

months, among whom 208 were victims of gang-rape, according to the civil rights organization Ain O Salish Kendra (ASK). It means that on average 

around 23 women have been gang-raped every month over the last nine months in Bangladesh. ASK compiled the data by reviewing news reports carried 

by various media outlets. According to the ASK report, 6 individuals between the ages of 7 and 12, 52 between 13 and 18, 22 between 19 and 24, 7 

between 25 and 30, and 7 over the age of 30 were gang-raped during this period. The ages of the remaining 114 victims were not mentioned in the report. 

েৃতুযেমের ভবধান করমলই ধষ তণ বন্ধ্ হমব না (তাসভেমা ইোসমীে, প্রিম আকো, ১১ অকটাবর ২০২০) 

গত কময়ক ভেমন ধষ তণভবমরাধী প্রভতবামের িলস্বরূপ আইন সংমশাধন কমর ধষ তমণর শাজস্ত েৃতুযেে করার ভবষয়টট ভশগভগরই েভিসিায় ভবমবিনা করা হমব বমল ঢশানা 

 ামি। ধষ তমণর শাজস্ত েৃতুযেে করমলই ধষ তণ বন্ধ্ হমব না এটট সমিহাতীত, তমব তারপরও এই ধরমনর ভসোে হয়মতা ভকেু সেময়র িনয হমলও িনেমন স্বজস্ত ভেমত পামর। 

আর ঢস কারমণই খুব সম্ভবত দ্রতু সেময়র েমধয আইন সংমশাধমনর ভিো করা হমি। তমব সােভয়ক ঢক্ষাি জস্তভেত করা ঢগমলও ধষ তমণর অবস্থার  খন ঢকামনা পভরবততন 

 টমব না, তখন একই পভরভস্থভতর পুনরাবভৃি  টমব। বরং রামের উভিত হমব ধষ তমণর ভবরুমে ঢ  গণপ্রভতমরাধ ঢিমগমে, তামকই পুোঁজি কমর ধষ তণ েেমন আর ধষ তমকর 

ভবিামর একটট অে তপূণ ত আর কা তকর পভরবততমনর সূিনা করা। িনেতমক তামত অেিুতক্ত করাও প্রময়ািন। ধষ তমণর ভবিার ভনজিত করমত একটট অে তপূণ ত এবং োভয়েশীল 

প্রয়াস রামের পক্ষ ঢেমক িনসেমক্ষ পভরষ্কার করা হমল তা সরকাভর নীভতর প্রভত িনগমণর আস্থামক আরও েৃঢ় করমব। 

 েৃতুযেে ঢ াগ করমলই ঢ  ধষ তমণর ভবিামরর অবস্থার উন্নভত হমব না বরং অবনভত হওয়ার সম্ভাবনাই ঢবভশ, এই ভবষয়টট সাধারমণর িনযও পভরষ্কার হওয়া প্রময়ািন। 

সাধারণিামব এই ভহসাব কষমলই হমব ঢ  েৃতুযেে ভেময়  ভে ধষ তণ বন্ধ্ করা ঢ ত, তমব ২০০০ সাল ঢেমক এখন প তে গত ২০ বেমর ধষ তণ কমর হতযার ঢ  অিস্র  টনা 

আেরা ঢেমখভে, তা ক্রোন্বময় কমে আসার কো ভেল। ঢকননা ২০০০ সামলর নারী ও ভশশু ভন তাতন েেন আইমন ধষ তণ কমর হতযার সমব তাচ্চ শাজস্ত েৃতুযেে। আইন ও 

সাভলশ ঢকমের তেয অনু ায়ী, গত ৯ োমস শুধ ুপজেকায় প্রকাভশত ভরমপামটতর তেযেমত, ধষ তমণর ভশকার হময়মেন ৯৭৫ িন নারী,  ার েমধয ধষ তণ কমর হতযা করা হময়মে 

৪৩ িনমক। সুতরাং ধষ তমণর শাজস্ত েৃতুযেে আইমন করা ঢগমলও বাস্তমব তার প্রভতিলন খুোঁমি পাওয়া  ামব না, বরং শাজস্তর োোমক আরও কমোর করা হমল ক্ষভতেস্ত 

হমবন ধষ তমণর ভশকার নারীই। 

ভবমশষ সাক্ষাৎকার: ঢশামকা ইভশকাওয়ািঃ ভবষাক্ত ঢপৌরুষ ঢেমক সোিমক েুক্ত করমত হমব (প্রিম আকো, ১১ অকটাবর ২০২০) 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/10/08/23-women-gang-raped-every-month-on-average-in-bangladesh
https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/opinion/interview/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87


ঢশাকো ইভশোওো িাভতসংম র সংস্থা ইউএন উইমেমনর বাংলামেশ প্রভতভনভধ। বাংলামেমশ নারীর ক্ষেতায়ন, অেগভত এবং সাম্প্রভতক ধষ তণপ্রবণতা 

ভনময় ভতভন প্রেে আমলার সমে কো বমলন। সাক্ষাৎকার ভনময়মেন মভশউে আেম।  

প্রিম আকো: ১৯৯৫ সামল িীমনর রািধানী ঢবইজিংময় নারীভবষয়ক িতুে ত আেিতাভতক সমম্মলন অনুটষ্ঠত হময়ভেল। তারপর ২৫ বের িমল ঢগমে। এ সমম্মলমনর ২৫তে 

বষ তপূভত তমত প্রধানেিী ঢশখ হাভসনা বমলমেন, নারীর ক্ষেতায়মনর পমে বাংলামেশ বযাপক অেগভত সাধন কমরমে। ইউএন উইমেমনর বাংলামেশ প্রভতভনভধ ভহমসমব এ 

ভবষময় আপনার প তমবক্ষণ ও েূলযায়ন কী? নারীর ক্ষেতায়মন বাংলামেশ আসমল কতটা এভগময়মে? 

ঢশাকো ইভশোওো: ২৫ বের  মেি সেয়। এ সেময়র েমধয বাংলামেমশ এবং সারা পভৃেবীমত নারী উন্নয়মনর ঢক্ষমে ঢবশ অেগভত হময়মে। বাংলামেশ সরকার খুব 

ঢিারামলা উমেযাগ ভনময়মে, ভবমশষত ঢেময়মের ভশক্ষার ঢক্ষমে। প্রােভেক ভবেযালময় িভততর ঢক্ষমে ঢেময়ভশশুরা ঢেমলভশশুমের প্রায় সোন হময়মে। োধযভেক স্তমরও 

ঢেময়ভশশুমের ভশক্ষাবভৃি ও অনযানয উমেযামগর িমল ঢবশ অেগভত হময়মে। তমব ভবেযালয় ঢেমক েমর প়িার হার এখমনা ঢবভশ। নারীমের অেগভতর অনয ঢক্ষেগুমলার 

েমধয আমে স্বাস্থয ও িীবনোন। ২০০০ সামলর পর ঢেমক এ প তে প্রসূভত ও োতৃেৃতুযর হার কমেমে প্রায় ৬০ শতাংশ। কে তসংস্থামনর ঢক্ষমেও বাংলামেমশর নারীরা ঢবশ 

এভগময়মেন। ১৯৯৫ সামলর ভেমক এ ঢেমশ নারীমের অে তননভতক কে তকামে অংশেহণ ভেল প্রায় ১০ শতাংশ আর এখন তা ৩৬ শতাংশ। এ ঢক্ষমে বাংলামেশ েভক্ষণ 

এভশয়ার অনযানয ঢেমশর তুলনায় এভগময় ঢগমে। এ ঢক্ষমে এ অঞ্চমলর গ়ি প্রায় ২৬ শতাংশ। বাংলামেমশর বতভর ঢপাশাকভশমি ঢতা নারীরাই প্রধান শ্রেশজক্ত। সব ভেভলময় 

গত ২৫ বেমর বাংলামেশ নারী উন্নয়মনর পমে অমনক অেসর হময়মে। 

প্রিম আকো: এসব কীিামব সম্ভব হমলা? সরকামরর প্রমিিায়, নাভক বাংলামেমশর সোমির ভনমির অেভন তভহত শজক্তই নারীমের ক্রমে এভগময় ভনময় ঢগমে? 

ঢশাকো ইভশোওো: সরকামরর নীভতগত পেমক্ষমপর  মেি িূভেকা আমে। বাংলামেমশ ২০১১ সামল গহৃীত িাতীয় নারী উন্নয়ন নীভতমক বলা ঢ মত পামর ঢবইজিং 

েযাটিে ত অযান্ড অযাকশন েযামনর এক ভবশে িাতীয় সংস্করণ, ঢ টা আি ঢেমক ২৫ বের আমগ গহৃীত হময়ভেল। নারীর ক্ষেতায়ন, নারী অভধকার, পুরুমষর সমে নারীর 

সেতা ইতযাভে ভবষময় বাংলামেমশর ঢবশ বযাপক, ভবস্তৃত, ভবশে নীভতগত রূপমরখা (পভলভস ব্লুভপ্রন্ট) আমে। এ ো়িা গমৃহর অিযেমর নারীর প্রভত সভহংস আিরণ, 

বালযভববাহ ইতযাভে কোমনার ভবষময়ও বাংলামেমশর িাতীয় কে তপভরকিনা জক্রয়াশীল আমে। এিামব  ভে নীভতগত ও আইনগত রূপমরখাগুমলার ভেমক তাকামনা হয়, 

তাহমল ঢেখা  ামব, বাংলামেমশ নারীর ক্ষেতায়ন ও উন্নয়মনর লমক্ষয শজক্তশালী উমেযাগ আমে। তা ো়িা এ ঢেমশ একটট শজক্তশালী নাগভরক সোি আমে,  ারা সরকামরর 

ওপর ক্রোগত িাপ সৃটি কমর িমলমে। 

প্রিম আকো: বাংলামেমশ অে তননভতক কে তকামে নারীমের অংশেহণ  ত ঢবম়িমে, তার সমে সােঞ্জসযপূণ তিামব নারীর সাোজিক ও রািননভতক ক্ষেতায়ন  মটভন। 

নারীর অে তননভতক অবস্থা ঢ েনই ঢহাক না ঢকন, পভরবামর ও সোমি তার অধীনতা ঢেমকই  ামি। সাোজিক-সাংসৃ্কভতক ভেক ঢেমক পুরুমষর প্রবল আভধপমতযর কারমণ 

ঢিন্ডার ইকুয়াভলটট বা বলভেক সেতা অিতমনর ঢক্ষমে ঢতেন অেগভত  টমে না। এ ভবষময় আপভন কী বমলন? 

ঢশাকো ইভশোওো: আপভন টেক বমলমেন। অে তননভতক কে তকামে নারীর অংশেহণ ঢবম়ি  ভেও ৩৬ শতাংশ হময়মে, তবু তোঁ াামের ক্ষেতায়মন  াটভত রময় ঢগমে। 

কারণ, তা োঁরা এখমনা খুবই কে েিভুরমত কাি করমেন, তোঁ াামের েমধয েক্ষ শ্রভেমকর সংখযাও কে। এেনভক ঢ  বতভর ঢপাশাকভশমি নারীরাই প্রধান শ্রেশজক্ত, ঢসখামনও 

তা োঁরা পম়ি আমেন ভনমির ভেমক। বযবস্থাপক বা সপুারিাইিার প তাময় তা োঁরা ঢনই বলমলই িমল। সুতরাং এটা সতয ঢ  এিামব নারীর  মেি ক্ষেতায়ন  টমে না। আর 



অে তনীভতর অনানুষ্ঠাভনক খামত কে তরত নারীর সংখযা অমনক ঢবভশ। তোঁ াামের আয় নূযনতে, তোঁ াারা ঢকামনা সাোজিক সুরক্ষাও পামিন না। কে তরত নারীমের প্রভত ১০ 

েমশর েমধয ৯ িমনরই এ অবস্থা। 

প্রিম আকো: বাংলামেশ উন্নয়ন গমবষণা প্রভতষ্ঠামনর এক গমবষণায় ঢেখা ঢগমে, ঢ  কাি কমর একিন পুরুষ ৪০০ টাকা েিভুর পান, ঢসই একই কাি কমর একিন 

নারী পান ২৫০ টাকা। অে তাৎ বলভেক ববষেয শুধ ুসাোজিক-রািননভতক ঢক্ষমেই নয়, অে তননভতক ঢক্ষমেও বযাপক। 

ঢশাকো ইভশোওো:  হযাাঁ, এরকে ঢতা আমেই। এেনভক ২৯ শতাংশ নারী ভনি ভনি গহৃকমে ত কাি কমরন ঢকামনাপ্রকার পাভরশ্রভেক ো়িা তা োঁরা গহৃস্থাভলমত কাি 

করমেন, উৎপােমন অবোন রাখমেন, ভকন্তু তার ভবভনেময় একটট টাকাও পামিন না। তা োঁমের োতৃেকালীন েুটট ঢনই, কে ত ণ্টার বা োঁধাধরা ভনয়ে ঢনই, ঢকামনারকমের 

সাোজিক সুরক্ষা ঢনই... 

প্রিম আকো: বাংলামেমশ নারীর প্রধানতে সেসযা হমলা ভনরাপিাহীনতা। ধষ তণ ঢ ন েহাোভরর আকার ধারণ কমরমে, নারীর প্রভত অনযানয সভহংসতা আমেই। এ সেসযার 

সোধান কী? 

ঢশাকো ইভশোওো: এ ঢক্ষমে বাংলামেমশর পভরভস্থভত খুবই উমিগিনক। প্রভতভেন ধষ তমণর খবর আসমে, এ েুহমূত ত ধষ তণই সবমিময় ঢবভশ আমলাভিত ভবষয়। সংবােোধযে 

সূমে পাওয়া এনজিওগুমলার িাষয অনু ায়ী, এ বেমরর িানুয়াভর ঢেমক আগস্ট প তে ৮৮৯টট ধষ তমণর  টনা  মটমে। ভকন্তু বাংলামেশ পভরসংখযান বুযমরার তেয হমলা 

ধষ তমণর োেলা হময়মে ২ হািার ১৭টট। ২০১৭ সামল ধষ তণ োেলা হময়ভেল ৩ হািার ৯১৭টট। ভবভবএস এসব তেয ঢপময়মে পুভলশ সের েপ্তর ঢেমক। অে তাৎ সংবােোধযমে 

ধষ তমণর খবর খুবই কে আসমে আর পভরসংখযান বুযমরার ভহসাবও শুধ ুোেলা হময়মে এেন তমেযর ভিভিমত পাওয়া। বাস্তমব ধষ তমণর  টনা  টমে আরও ঢবভশ।  টনায় 

োেলা হমি না, খবরও প্রকাভশত হমি না। আসমল এ ঢক্ষমে ভবিারহীনতার পভরমবশ কাি করমে। এ েুহমূত ত প্রময়ািন ধষ তমণর োেলাগুমলা কীিামব িালামনা হময়মে, 

কারা এগুমলা কীিামব পভরিালনা কমরমেন, এসব খুব িামলািামব খভতময় ঢেখা। 

প্রিম আকো: ধষ তণ োেলার ভনষ্পভি ও ধষ তকমের শাজস্তর ভিে ঢতা িীষণ হতাশাবযঞ্জক। 

ঢশাকো ইভশোওো: বাংলামেমশ নারী ও ভশশু ভন তাতন েেন আইন সবমিময় অকা তকর আইনগুমলার একটট। কারণ, এ আইমনর অধীমন োময়র করা োেলাগুমলার িারা 

নযায়ভবিার পাওয়া  ামি না। োে ৩ শতাংশ োেলার ভনষ্পভি হময়মে। সুতরাং খভতময় ঢেখমত হমব সেসযাগুমলা ঢকাোয়, পুমরা বযবস্থার েমধয কী কাি করমে না। আভে 

সরকামরর প্রভত আহ্বান িানাব, প্রভতটট ধষ তমণর োেলায় আইন প্রময়াগ ও ভবিার সম্পন্ন করার প্রজক্রয়ার প্রভতটট ধাপ খভতময় ঢেখা ঢহাক। ধষ তমণর োেলাগুমলা কারা 

পভরিালনা করমেন, কীিামব পভরিালনা করমেন; ঢকন ভসংহিাগ োেলার ভনষ্পভি হমি না—এ সবভকেু খুব িামলািামব খভতময় ঢেখা ঢহাক। ওয়ান–স্টপ ক্রাইভসস 

ঢসন্টার, কাউমেভলং ঢসন্টার—এসব  মেি নয়। ধষ তমণর ভবিার সম্পন্ন কমর ধষ তকমের শাজস্ত ভনজিত করমত হমব। তা ো়িা ঢিৌিোভর েেভবভধমত ধষ তমণর সংজ্ঞাও 

প তামলািনা করমত হমব। এ অপরাধমক ভবস্তৃত কমর নতুনিামব সংজ্ঞাভয়ত করমত হমব,  ামত কমর ধষ তমণর ভশকার একিন নারীও নযায়ভবিার ঢেমক বজঞ্চত না হন। 

A look at the factors behind the rape culture in Bangladesh (By Shohel Mamun, Dhaka Tribune, analysis, 11 October 2020) 

Victim-blaming attitudes have become the main obstacle to fight “rape culture” in Bangladesh as it makes it harder for the survivors to 
come forward and report the abuse. Unfortunately, a huge part of the mass population  love to character assassinate victims rather 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/10/11/a-look-at-the-factors-behind-the-rape-culture-in-bangladesh


than pointing fingers at the rapists. “What were these girls doing at a hotel at midnight with men?” Most people chose to ask this 
question at the Banani rape incident back in March, 2017. Even in the recent rape incident of Noakhali, some users of social media 
platforms did not “like” the fact that the victim lived separately from her husband. Academics and human right activists believe that 
victim blaming fuels the rape culture in Bangladesh. That culture includes our attitudes like misogyny, trivializing sexual assault, 
publicly scrutinizing a woman’s dress, mental state and motives, defining manhood as dominant and sexually aggressive while defining 
womanhood as submissive and sexually passive, and teaching women to avoid getting raped, which are major factors behind rape 
culture. 

ভবমশষ সাক্ষাৎকার: রুভিরা তাবাস্সুে নমিে্- ক্ষেতায় আশ্রময় ধষ তমকরা ঢবভশ ঢবপমরায়া(প্রিম আকো   ৮ অকটাবর ২০২০) 

 

রুভেরা তাবাস্সুম েকিে্ আন্তজষাভতে উেরামে গকবর্ো ঢেন্দ্র বািংোকেকশর (আইভসভিভিআরভব) ঢজযষ্ঠ ভবজ্ঞােী। েইু েশে ধকর োরীর প্রভত ঢ ৌে ও অেযােয 

সভহিংসতা ভবর্কে গকবর্ো েকর েকেকেে। পরুুর্কের মকোিাব এবিং েেষাও খভতকে ঢেকখকেে। ধর্ ষে-সভহিংসতার এই সমে ভেকে ভতভে েিা বকেকেে প্রিম 

আকোর সকে। সাক্ষাৎোর ভেকেকেে েুররাতুে-আইে-তাহভমো। 

প্রিম আকো: ঢনায়াখালীর ঢবগেগমঞ্জ একিন নারীমক ভববস্ত্র কমর ভন তাতন এবং ঢসটার ভিভডও ঢিসবুমক িাইরাল হওয়ার  টনা সম্পমকত আপভন এক কোয় কী 

বলমবন? 

রুভেরা তাবাসসুম েকিে: এেন  টনার ধাক্কাটা এত ঢবভশ, প্রেমেই হতিম্ব লামগ। তারপর েমন হয়, সরকামরর োভয়ে ভকেু একটা করা। তারপর িাভব, নাগভরমকরাই ঢতা 

সরকারমক এমনভে। ভনমিমের োভয়ে এ়িামনারও ঢতা উপায় ঢনই। ঢিন্ডার আর স্বাস্থয আোর গমবষণার ভবষয়। সবমিময় ঢবভশ কাি করভে নারীর প্রভত সভহংসতা ভনময়। 

কািটার সমে একাত্ম হময় ভগময়ভে। ভকন্তু সব সেয় একটা িীষণ হতাশা োমক।গমবষণা কমর লািটা কী হমলা? আসমলই ভক ভকেু পাল্টামি? ঢকামনা ভকেু ভক হমি 

আমেৌ? কী করভে আেরা! 

প্রিম আকো: ঢেমশ ধষ তণ, ঢ ৌন ভন তাতন আর ঢ ৌন সভহংসতার  টনা ভক বা়িমে? 

রুভেরা: সভতয বলমত ভক, ঢস রকে ঢকামনা ধারাবাভহক গমবষণা ঢনই। তাই এটা বলা  ায় না। বলমল ঢসটা হমব ধারণা ঢেমক বলা। ধারণা ঢেমক ভসোে টানা  ায় না।  টনা 

বা়িমে, নাভক  টনার িানািাভন বা়িমে, তা ভনময় ভবভ্রাভের সুম াগ আমে। সুতরাং আপাত তুলনা করমল িুল হমব। বাংলামেশ পভরসংখযান বুযমরা ২০১১ আর ২০১৫ সামল 

িভরপ কমর বমলভেল, িার বেমর নারীর প্রভত সাভব তক সভহংসতার হার ৭৯ শতাংশ ঢেমক কমে ৭৩ শতাংশ হময়মে। ঢ ৌন সভহংসতা ৩৭ শতাংশ ঢেমক কমে ২৭ শতাংমশ 

ঢনমেমে। তমব েুটট িভরমপ পেভতগত পাে তকয ভেল। পাে তকযগুমলা সেন্বয় করমল ঢেখা  ামব, ইতরভবমশষ হয়ভন। বরং সভহংসতার ভকেু ধরন সাোনয ঢবম়িমে। খুবই 

সাোনয। 

ভবভবএমসর ভহসাবটা ভকন্তু স্বােীর হামত সভহংসতার। এই সভহংসতাই সবমিময় ঢবভশ  মট, ধষ তণসহ। আোমের এখনকার আলাপ অবশয বাইমরর োনুমষর হামত ঢ ৌন 

সভহংসতা ভনময়। 

প্রিম আকো: নারীর প্রভত ঢ ৌন সভহংসতার ধরন ভকেু পামল্টমে ভক? 
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রুভেরা: পামল্টমে ঢতা বমটই। ইন্টারমনমটর  ুমগ সাইবার বুভলং, েভব তুমল ব্ল্যাকমেল করা—এগুমলা অমনক ঢবম়িমে এখন। ঢসভেক ঢেমক আমগর সমে তিাৎ আমে। 

ভকন্তু ঢ ৌন হয়রাভন, ঢ ৌন ভন তাতন, ধষ তণ—এগুমলা আমগও ভেল, এখমনা আমে। তমব িাতীয়িামব প্রিার হওয়া, সা়িা িাগা, এটা আমগ এত  ন  ন হয়ভন। ধাোিাপা 

ঢেওয়ার ঢিিাটা ভনিয় আমগ ঢবভশ ভেল। এখন আলাো আইন আমে, োনুষিন িামন। প্রভতকার িায়। সাংবাভেকতার েমনাম াগও ঢবম়িমে। ঢিতমরর খবর, প্রতযে 

এলাকার খবর আসমে। ভকন্তু তারপরও েমন হয়, একটু ঢ ন ঢবভশ ঢবভশ শুনভে। 

প্রিম আকো: ঢবগেগমঞ্জর  টনা, সম্প্রভত ভসমলমটর এেভস কমলমির োোবামস ধষ তমণর  টনাসহ গত েু-ভতন বেমর ঢ ৌন সভহংসতার  টনাগুমলা কী প্রবণতার কো 

বমল? ঢবপমরায়া িাব? নশৃংসতা? ভনষ্েুরতা? 

রুভেরা: অপরাধীরা ক্রমেই আরও ঢবপমরায়া হমি। ক্ষেতায়  ারা োমক, তারা আরও ঢবপমরায়া। অনয সভহংসতাও ভকন্তু তীব্র হমি। এটা ববভশ্বক প্রবণতা। োনুমষর েমধয 

অভস্থরতা, অভনিয়তা, পৃভেবীিমু়ি িরে েভক্ষণপন্থী রক্ষণশীলতার োপাোভপ। োনুষ সুস্থ নয়। অনযভেমক আমগও ভকন্তু ধষ তমণর  টনা খুব একটা কে ভনষ্েুর ভেল না। 

আোর েমন হয়, পাে তকযটা হমি প্রকামশয এসব  টামনার ভবষয়টা। এবং োনুমষর ভনভব তকার হময় প়িাটা। আমগ োমে একটা সাোজিক  ুক্ততা ভেল। এখন ভকন্তু ক্ষেতাধর 

বযজক্তর ঢেমল  খন রাস্তায় ঢেময়মের জ্বালামব, োমেও োনুষ না তাভকময় পাশ ভেময় ঢহোঁমট িমল  ামব। আমগ সবাই ভেমল হয়মতা প্রভতমরাধ করমত পারত। ভকন্তু এখন 

ক্ষেতার িারাকটা এত ঢবভশ হময়মে, সাধারণ ঢলাক ভকেু করমত সাহস পায় না।এ িনযই ওরা প্রকামশয এসব অপরাধ করমত সাহসী হয়। ওরা িামন, ওমের োোমনার 

ঢকউ ঢনই। বাধা ঢেওয়ার ঢকউ ঢনই। পুরুষমের ক্ষেতা প্রেশ তনও এটা—আভে কত কী পাভর। 

প্রিম আকো:এেন ঢকন হমি? কারণগুমলা কী? 

রুভেরা: সভহংসতার েূমল ঢতা সব সেয় আমে ক্ষেতার িারসােযহীনতা। সারা পভৃেবীমতই নারী-পুরুমষর েমধয এই ববষেয আমে। আোমের ঢেমশ ববষেযটা আরও অমনক 

ঢবভশ। এ ঢেশমক বমল ধ্রুপভে পুরুষতমির (িযাভসক পযাটট্রয়াভকত) উোহরণ। পভৃেবীমত নারীর প্রভত সভহংসতা ঢ  কটা ঢেমশ সবমিময় ঢবভশ, বাংলামেশ তার একটট। এই 

সভহংসতার সহগােী ভকেু ভবষয় আমে। সোমি অপরামধর োো, অভস্থরতা, োনুমষর হতাশা এবং এখন ঢকাভিডকালীন অভনিয়তা এই সভহংসতামক উসমক ভেমি। 

প্রিম আকো:রািননভতক সিামসর পভরমবশ আর ঢ ৌন সভহংসতার সাম্প্রভতক প্রবণতাগুমলার েমধয ভক ঢকামনা ঢ াগসূে আমে? 

রুভেরা: অবশযই। েুনীভত, অপরামধর োো, সবভকেুর সমে ঢ  রকে ঢ াগসূে আমে, ঢতেভন রািননভতক কৃটির সমেও আমে। আোমের রািননভতক েলগুমলা  ভে 

োস্তানমের ওপর ভনিতর কমর, তামের ঢপামষ, তারা ঢতা এগুমলা করমবই।এই ঢেমলগুমলাই ভকন্তু  খন ভবএনভপ ক্ষেতায় আসমব তখন ভবএনভপর হময়  ামব এবং একই কাি 

করমত োকমব। কারণ সব সেয় রামের েেিায়ায় তারা এগুমলা করমত পামর। তামের ঢপাক্ত সুরক্ষা আমে। ঢ মকামনা ভবিারহীনতা সব ধরমনর অপরাধ ও সভহংসতা 

বা়িায়। েুনীভতর শাজস্ত না হমল ঢসটা ঢবপমরায়া ধষ তণমকও সাহস ঢিাগায়। 

প্রিম আকো:রাে বা রামের কততাবযজক্ত-কণ তধামররা ভক আসমলই ঢ ৌন সভহংসতার বযাপামর জিমরা টলামরে ঢেখামিন? 

রুভেরা: এমকবামরই না। ঢকাোও আেরা ঢেখামত পাইভন। োেলা  ভে হয়, ঢশষ প তে কত শতাংশ আসমল েে পায়? ১০০ িমন করমব আর ৩ িমনর শাজস্ত হমব। ও রকে 

হমল কার কী আসমব- ামব বলুন? 

িানুয়াভর–ঢসমেম্বর: প্রভতভেন ৩টটর ঢবভশ ধষ তমণর  টনা (প্রিম আকো  ৫ অকটাবর ২০২০) 
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ঢেকশ েেভত বেকরর জােুোভর ঢিকে ঢসকেম্বর—এই েে মাকস প্রভতভেে গকি ভতেটটর ঢবভশ ধর্ ষকের ঘটো ঘকটকে। মােবাভধোর সিংগঠে আইে ও সাভেশ 

ঢেকন্দ্রর (আসে) প্রভতকবেকে এ তিয পাওো ঢগকে। েে মাকস ঢমাট ধর্ ষকের ঘটো ঘকটকে ৯৭৫টট। 

মােবাভধোর েভমশকের সাকবে ঢেোরমযাে ভমজােুর রহমাে মকে েকরে, ‘ ভে আইকের শাসে বড্ড েবু ষে হকে  াে তকব এ ধরকের ঘটো ঘটকতই িাকে। 

ঢেকশ আইকের শাসে েবু ষে হকে ঢগকে। েবু ষে হকে  াওোর োরে হকো প্রিাকবর এেটট বেে ততভর হকেকে। ক্ষমতার অপবযবহার আইকের শাসেকে 

ঢোেঠাসা েকর ঢাকেকে।’ 

গত ২৫ ঢসকেম্বর রাকত ভসকেকটর এমভস েকেজ োত্রাবাকস তরুেী ধর্ ষকের ঘটো ঘকট। একত োত্রাবাস েখে েকর িাো োত্রেীগ েমী ভহকসকব পভরভেভত 

েেজকের ভবরুকে ধর্ ষকের অভিক াকগ মামো হে। এ প ষন্ত অভি ুক্তকের সেকেই ধরা পকিকেে। এই ঐভতহযবাহী েকেকজ স্বামীর সকে ঢবিাকত  াওো 

এে তরুেীর ধর্ ষকের ঘটোে ঢেশবযাপী ঢতােপাি সৃটষ্ট হে। এই ঘটোর পরপরই ঢোোখােীর এে গৃহবধুকে ভববস্ত্র েকর তা ভিভিও েকর সামাজজে 

ঢ াগাক াগ মাধযকম েভিকে ঢেওোর ঘটো ঘটে। আজ এ প ষন্ত ঢমাট োরজে এ ঘটোে ঢেপ্তার হকেকে। ওই োরী েেজেকে অভি ুক্ত েকর মামো 

েকরকেে। 

 

আসকের ভহসাকব েেভত বের গেধর্ ষকের ভশোর হকেকেে ২০৮ জে োরী। এোিা ধর্ ষকের পর হতযার ভশোর হকেকেে ৪৩ জে োরী। আর আত্মহতযা 

েকরকেে ১২ জে োরী। আসকে তিয অেু ােী, গত েে মাকস ঢ ৌে হেরাভের ভশোর হকেকেে ১৬১ োরী। এর মকধয ঢ ৌে হেরােভর োরকে ১২ োরী 

আত্মহতযা েকরকেে। আর ঢ ৌে হেরাভের প্রভতবাে েরকত ভগকে ভতে োরী এবিং েে পুরুর্ ভেহত হকেকেে। গত েে মাকসর মকধয সবকেকে ঢবভশ ধর্ ষকের 

ঘটো ঘকটকে জুে মাকস। এ মাকস ১৭৬টট ধর্ ষকের ঘটো ঘকট। ওই মাকস গেধর্ ষকের ঘটো ঘকট ৩৯টট। েে মাকসর এ সিংখযাও সবকেকে ঢবভশ। 

 

‘এ লজ্জা ঢকাোয় রাভখ? ঢকান সোমি আোমের বসবাস?’ (প্রিম আকো  ৫ অকটাবর ২০২০) 

 

ঢোোখােীর ঢবগমগকে ৩৭ বের বেসী এে োরীকে ভববস্ত্র েকর ভে ষাতকের ভিভিও ভেকে সরব সামাজজে ঢ াগাক াগমাধযম ঢাসবুে। এ ভেকে েেকে 

আকোেো-সমাকোেো। মােুর্ কু্ষব্ধ প্রভতজিো জাোকেে, ঢোর্ীকের দ্রতু ভবোকরর োভব তাকের েকণ্ঠ। মূে ধারার গেমাধযকমর পাঠকেরাও তীব্র ভেো আর 

ঢক্ষাি প্রোশ েকরকেে মন্তকবযর ঘকর। 

 

ােজুল্লাহ আমাে োকমর এে পাঠে প্রিম আকোর এ সিংিান্ত সিংবাকে মন্তবয েকরকেে, ‘এ েজ্জা ঢোিাে রাভখ? ঢোে সমাকজ আমাকের বসবাস? পশুও 

আমাকের ঢেকখ মুখ েুকোকব।’ মাহমুে েভরম োকমর আকরে পাঠে বকেকেে, ‘দ্রতু ভবোর েকর তা ো ষের েরকত হকব। মােুর্ ভবোর ো ঢপকে অসহাে ঢবাধ 

েরকে। ভবোকরর আশাও ঢবাধ হে এখে আর ঢেউ েকর ো! এই অবস্থার ভেরসে েরোর।’ মুজাভহে খাে োকমর এে পাঠে প্রশ্ন তুকেকেে, ‘আমাকের ভেেন্ত্রে 

েরকব ঢে? একের পর এে ঘটো ঘকটই েেকে। আমাকের তেভতেতা ভবকবে আজ ঢোিাে?’ 

প্রিম আকোর ঢাসবুে ঢপকজ ঢশোর েরা এই সিংবাকে রুহেু আভমে োকমর এে পাঠে মন্তবয েকরকেে, ‘ধর্ ষকেরা মেেেহ ঢিকে আকস ো। এরা এই 

পৃভিবীরই ঢোে। এরা ঢ কোকো এেটা পভরবার ঢিকে উকঠ আকস। এরা সমাকজর এেটা অিংশ। এখে সমে একসকে সামাজজেিাকব একের বেেট েরার। 

 ার  ার পভরবাকরর প্রকতযেকে এই বকে শপি ভেকত হকব—আমার পভরবাকরর ঢোকো পুরুর্ ধর্ ষেোকজ অিংশেহে বা সহােতা েরকব ো। আভম আমার 

পভরবাকরর োভেত্ব ভেোম। আপভেও আপোর পভরবাকরর োভেত্ব ভেে। রাষ্ট্রকে োভেত্ব ভেকত হকব ঢ ে এেটট ধর্ ষেও ভবোর ঢিকে ঢরহাই ো পাে। তকবই ঢেশ 

এই ভেম ষম বযাভধ ঢিকে মুজক্ত পাকব।’ 

Rape, scopophilia and our collective rage (By Seuty Sabur, Daily Star, opinion, 7 October 2020) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%8F-%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8
https://www.thedailystar.net/opinion/news/rape-scopophilia-and-our-collective-rage-1973633


Monday morning, October 5—I woke up and made the mistake of checking my Facebook newsfeed. The very first post to greet me was one of my friends 
sharing a gruesome video of a rape. The horrifying still of the helpless, bare body jolted me wide awake, but I could not bring myself to watch the clip. The 
third post was of a development specialist sharing the screenshot of an Ain O Salish Kendra report on recent cases of rape and gender violence, questioning 
the "silence" of civil society on such issues. The irony, of course, was that she was reading a report by a leading civil society organisation. Within minutes, 
my Facebook feed was flooded with netizen's posts/comments on the video, and soon a mass protest was called by several groups at 11am at Shahbagh. 
The reaction was perplexing to me; why now, when all the Bangladesh Mahila Parishad, Ain O Salish Kendra and Naripokhkho reports published in the 
major dailies had gone unnoticed? 

Has the Noakhali gang rape shaken us enough? (By Aasha Mehreen Amin, Daily Star, opinion, 6 October 2020) 

By now, many people have already watched the video. Others could only stomach the transcript, also shared on social media. For most normal people, the 
details of the gang rape of a woman in Noakhali by nine men, who used a stick to sexually assault her while laughing and jeering, are enough to make them 
feel sick at the depravity of these men, and from the sheer anger and pain at the thought of the victim's ordeal. The woman's helpless appeal to her attackers 
to let her go, calling them Baba (father) and Bhai (brother), will haunt us forever. Or will it? Will we forget this when another equally horrendous story or 
video or transcript makes the rounds? Gang rape has become yet another way to flaunt power. There is something uniquely despicable about gang rape. 
As the name implies, it reflects the herd mentality of a group of individuals who have a shared predilection to sexual perversion and cruelty, each member 
becoming an enabler and instigator of the crime. Committing the crime in a group provides justification for it and becomes a way of "having fun", no matter 
how reprehensible the act. 

Why 97% sex offenders in Bangladesh go unpunished ( Dhaka Tribune, 6 October 2020) 

As the recent spate of rape and sexual harassment of women rocked the country, experts called for ensuring exemplary punishment of the culprits and their 
abettors through prompt trials since 97% perpetrators now get off the hook in many ways. They said sexual harassment has turned out to be the most 
dangerous menace in the country as perverted men from 20-year-old youths to 80-year-old ones are indulging in such crimes due to a culture of impunity, 
moral degradation and political backing, leniency of law enforcers, prolonged trial process and improper police investigation. Prof Ziaur Rahman of Dhaka 
University’s Criminology department, former executive director of Ain o Salish Kendra Sheepa Hafiza and ActionAid Bangladesh Country Director Farah 
Kabir said the recent incidents like gang-rape in Sylhet and sexual harassment in Noakhali are a wakeup call for the government which needs to act fast to 
address the problem. According to Ain o Salish Kendra (ASK), a rights body, 975 women were raped, including 208 subjected to gang-rape, from January 
to September 30 this year. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.thedailystar.net/opinion/no-strings-attached/news/has-the-noakhali-gang-rape-shaken-us-enough-1972997
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/10/06/why-97-sex-offenders-in-bangladesh-go-unpunished
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1 10 Oct 20 
 
Prothom 
ALo 

8 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 22 years Raped Neighbor Rural োেভেভেকত ভবকের আশ্বাকস ভেকশারীকে 

ধর্ ষে, তরুে ঢেপ্তার নপ্রিম আকো  ১০ 

অকটাবর ২০২০) 

োোরীপুমরর কালভকভনমত ভবময়র আশ্বাস ভেময় 

১৫ বের বয়সী এক ভকমশারীমক ধষ তমণর 

অভিম াগ উমেমে।  োেলার এিাহার ও পুভলশ 

সূে িানায়, েী তভেন ধমর শাহীন ঢোল্লার (২২) 

সমে ওই ভকমশারীর ঢপ্রমের সম্পকত িলভেল। ঢসই 

সম্পমকতর সূে ধমর গত বহৃস্পভতবার ভেবাগত 

রাত ১১টার ভেমক ওই ভকমশারীর বাভ়িমত ঢেখা 

করমত আমসন রংভেভস্ত্র শাহীন ঢোল্লা। এ সেয় 

ভবময়র আশ্বাস ভেময় ওই ভকমশারীমক তার  মরর 

পামশ একটট ভনিতন স্থামন ভনময় ধষ তণ কমরন 

শাহীন। পমর ওই ভকমশারীর ভিৎকামর আশপামশর 

ঢলাকিন এভগময় এমল ঢকৌশমল শাহীন পাভলময় 

 ান।এ  টনায় গতকাল শুক্রবার রামত ধষ তমণর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%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/district/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%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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ভশকার ওই ভকমশারীর ো বােী হময় ডাসার োনায় 

নারী ও ভশশু ভন তাতন েেন আইমন একটট ধষ তমণর 

োেলা কমরন। পমর পুভলমশর অভি ামন আি 

শভনবার সকামল অভি ুক্ত শাহীন ঢোল্লামক 

ঢেপ্তার করা হয়। 

2 10 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

10 Oct 20 News 
Report 

Male Child- 
Disability 

Not 
available 

Not 
available 

Physica 
Torture 

Neighbor Urban প্রভতবন্ধী ভশশুকে ঢবাঁকধ সাকবে পুভেশ 

সেকসযর ভে ষাতে নোকের েন্ঠ   ১০ অকটাবর 

২০২০) 

নামটার শহমরর হভরশপুর এলাকায় এক 

প্রভতবন্ধ্ীমক ঢবোঁমধ ভন তাতন করার অভিম াগ 

উমেমে সামবক এক পুভলশ সেমসযসহ তার 

পভরবামরর ভবরুমে।  এলাকাবাসী িানায়, েুপুমর 

কময়কিন ভশশু জক্রমকট ঢখলার সেয় একটট বল 

পুভলমশর সামবক সেসয হাভববুর রহোমনর 

বাভ়িমত পম়ি। এ সেয় প্রভতবন্ধ্ী ভশশু িামবে 

বলটট আনমত ঢগমল সামবক পুভলশ সেসয 

হাভববুর, তার স্ত্রী শাহানাি ও শযালক োহিুি 

প্রভতবন্ধ্ী ভশশুটটমক ঢবোঁমধ োরধর শুরু কমর। 

ভবষয়টট ঢটর ঢপময় কু্ষে এলাকবাসী ওই বাভ়িটট 

ভ মর ঢিমল। এ সেয় সংবাে ঢপময় পুভলশ 

ঢসখামন উপভস্থত হমল িনমরাষ ঢেমক বা োঁিমত 

অভি ুক্তরা দ্রতু পুভলশ িযামন উমে আত্মরক্ষা 

কমর।এ ভবষময় হাভববুর রহোন ভশশুটটমক ঢবোঁমধ 

রাখার কো স্বীকার করমলও ভন তাতন করার কো 

অস্বীকার কমরন।  

3 10 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Disability 
person 

15 years 50 years Raped Neighbor Rural ধর্ ষকে অন্তঃসত্ত্বা প্রভতবন্ধী ভেকশারীনোকের 

েন্ঠ  ১০ অকটাবর ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/10/964090
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/10/964090
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/10/964011
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১৫ বের বয়মসর শারীভরক ও োনভসক প্রভতবন্ধ্ী 

এক ভকমশারী ধষ তমণর িমল অেিঃসত্ত্বা হময়মে। 

িার সোমনর িনক ভসরািলু ইসলাে ঢবপারীর 

(৫০) ভবরুমে ধষ তমণর অভিম াগ এমন োেলা 

কমরমেন িুক্তমিাগীর বাবা। অভিম াগ সূমে 

িানা  ায়, প্রভতমবশী আরি ঢবপারীর পুে ও িার 

সোমনর িনক ভসরািলু ইসলাে ঢবপারী (৫০) 

সরলতার সুম াগ ভনময় টাকার প্রমলািন ঢেভখময় 

ভসরামির ভনিতন  মর ও ঢনৌকায় ভনময় 

একাভধকবার তার প্রভতবন্ধ্ী কনযামক ধষ তণ কমরন। 

আর ধষ তমণর িমল তার ঢেময় অেিঃসত্ত্বা হময়মে। 

সম্প্রভত ভকমশারী অসসু্থ ঢবাধ করমল স্থানীয় 

বাটামিার বিমরর এক ডাক্তামরর কামে 

ভিভকৎসার িনয ঢনওয়া হয়। ঢসখামন ওই 

ভকমশারীর কময়কটট পরীক্ষা করামনা হমল 

অেিঃসত্ত্বার ভবষয়টট ধরা পমর।   ঢগৌরনেী েমডল 

োনার নবভন ুক্ত িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) 

আিিাল ঢহামসন িানান,  টনাটট িানার 

পরপরই ভন তাভততা ভকমশারীমক উোর করা 

হময়মে। অভি ুক্তমক ঢেপ্তামর ঢিার ঢিিা িলমে।   

4 10 Oct 20 
 
Samakal 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

17 years 21 years Raped Neighbor Rural েরভসিংেীকত বুজেপ্রভতবন্ধী ভেকশারীকে ধর্ ষে, 

 ুবে ঢেপ্তার( সমোে, ১০ অকটাবর ২০২০) 

নরভসংেীর পলামশ ১৭ বের বয়সী এক 
বুজেপ্রভতবন্ধ্ী ভকমশারীমক ধষ তণ করার অভিম াগ 
পাওয়া ঢগমে।  রামতই ঢতৌভকর ( ২১)  নামে 
একিনমক আসাভে কমর পলাশ োনায় োেলা 
োময়র কমরন ওই ভকমশারীর ো।  ওই ভকমশারীর 
পভরবামরর সেসযরা িাভনময়মেন,  শুক্রবার রামত 
ওই ভকমশারী বাভ়িমত একা ভেমলন। ওই সেয় 
ঢতৌভকর বাভ়িমত েুমক ভকমশারীমক ধষ তণ কমর। এ 

https://samakal.com/whole-country/article/201039677/%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%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/201039677/%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%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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সেয় তার ভিৎকামর পামশর  র ঢেমক োোমতা 
িাই এমস ঢতৌভকরমক ধমর ঢিমল। পমর পলাশ 
োনায় খবর ভেমল পুভলশ ভগময় ঢেপ্তার কমর। 

5 10 Oct 20 
 
Samakal 

7 Oct 20 Police 
Case 

Male Child 10 years Not 
available 

Physical 
Torture 

Teacher Rural ভশশুকে ভশেকে ঢবাঁকধ ভে ষাতে, োটাকো 

হকো মাটটকত ঢাো িুতু( সমোে, ১০ 

অকটাবর ২০২০) 

পাবনার ঈশ্বরেীর একটট োদ্রাসায় ৩ ভেন ধমর 
ভশকল ভেময় ঢবোঁমধ ঢরমখ ঢোবারক নামে এক 
ভশশু ভশক্ষােীমক ভন তাতন করা হময়মে বমল 
অভিম াগ পাওয়া ঢগমে।  ভন তাভতত ভশক্ষােী 
ঢোবারমকর বাবা নিরুল ইসলাে ও ো েুভশ তো 
খাতুন িানান,  ঢোবারক োদ্রাসা হমত পাভলময় 
োশুভ়িয়ায় খালার বাভ়িমত  ায়। ঢসখান হমত 
বুজেময় তামক গত বুধবার োদ্রাসায় ঢিরত 
পাোমনা হয়। োদ্রাসায়  াওয়ার পর ঢোবারকমক 
ঢলাহার ভশকল ভেময় ঢবোঁমধ ঢরমখ ভনে তেিামব 
ঢপটামনা হয়।  ভশশু ঢোবারক সাংবাভেক ও 
পুভলমশর উপভস্থভতমত িানায়,  ভতন ভেন ভশকল 
ভেময় ঢবোঁমধ োরধর করা হময়মে। এো়িাও ৭ বার 
োটটমত েতুু ঢিমল ঢসটা তামক ভেময় 
িাটামনা হময়মে। পাভলময়  াওয়ার কারণ সম্পমকত 
ঢোবারক িানায়,  োদ্রাসায় প্রভতভেনই তামক 
োরধর করা হমতা। এইিনয ঢস পাভলময় 
ভগময়ভেল। ঈশ্বরেী সামকতমলর অভতভরক্ত পুভলশ 
সুপার ভিমরাি কভবর ও ঈশ্বরেী োনার ওভস 
ঢসখ নাসীর উেীন িানান,  খবর ঢপময় োদ্রাসার 
অধযক্ষ ও ২ ভশক্ষকমক োনা ঢহিািমত আনা 
হময়মে। অভিম াগ ঢপমল পরবতী আইনগত 
বযবস্থা ঢনওয়া হমব। 

6 10 Oct 20 
 
Samakal 

24 Sep 20 
 
Case file 
9 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 14 years 18 years Raped Neighbor Rural ঢগাোেকে সু্কেোত্রীকে ধর্ ষকের অভিক াকগ 

তরুে ঢেপ্তার (সমোে, ১০ অকটাবর ২০২০) 

রািবা়িীর ঢগায়ালমি অিে ঢশ্রভণর এক 

সু্কলোেীমক ধষ তমণর অভিম ামগ সাজব্বর ঢশখ 

https://samakal.com/whole-country/article/201039682/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%81
https://samakal.com/whole-country/article/201039682/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%81
https://samakal.com/whole-country/article/201039695/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039695/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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(১৮) নামের এক তরুণমক ঢেপ্তার কমরমে 

পুভলশ। অভিম াগ সূমে িানা  ায়, পাশাপাভশ 

বাভ়ি হওয়ায় সাজব্বর ওই সু্কলোেীর সামে ঢপ্রমের 

সম্পকত গম়ি ঢতামল। গত ২৪ ঢসমেম্বর ঢেময়টটর 

ো তার ব়ি ঢেময়র শ্বশুর বাভ়িমত ঢব়িামত  ান।  

ওই ভেন রাত সাম়ি ৭টার ভেমক ওই সু্কলোেী 

বাভ়িমত একা োকায় সাজব্বর তার সামে ঢেখা 

করমত তার  মর আমস। এসেয় ঢস ঢেময়টটমক 

ঢিার কমর ধষ তণ কমর। এসেয় ভন তাভতত ঢেময়টট 

কান্নাকাটট করমল স্থানীয়রা এভগময় আমসন এবং 

অভি ুক্ত সাজব্বর ঢসখান ঢেমক পাভলময়  ায়। 

পরবতীমত ওই সু্কলোেীর ো ভবভিন্নিামব ভবষয়টট 

তার ঢেময়র কামে িানমত িাইমলও ঢস ভকেু 

িানায়ভন। এক প তাময় ঢেময়টট তার িভগ্নপভতর 

কামে  টনা খুমল বমল। এরই পভরমপ্রভক্ষমত 

শভনবার ঢগায়ালি  াট োনায় োেলা কমরন 

সু্কলোেীর ো। 

7 10 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 12 years 26 years Gang 
Raped 

Neighbor Rural অকটাভরেশা ঢিকে োভমকে সু্কেোত্রীকে 

ধর্ ষকের অভিক াগ,  ুবে ঢেপ্তার(প্রিম 

আকো, ১০ অকটাবর ২০২০) 

কেবািামরর রােুমত েুই  বুমকর ভবরুমে পঞ্চে 

ঢশ্রভণর এক োেীমক অমটাভরকশা ঢেমক নাভেময় 

ভনময় ভগময় ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে। 

পুভলশ ধষ তমণর অভিম ামগ সাইিুল ইসলাে 

ওরমি ঢসামহল (২৬) নামের একিনমক ঢেপ্তার 

কমরমে। রাে ুোনার িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) ঢক 

এে আিভেরুজ্জাোন বমলন, ঢিায়াভরয়ানালার 

একটট সরকাভর প্রােভেক ভবেযালময় পঞ্চে ঢশ্রভণর 

ওই োেী শুক্রবার েুপুমর ভনমির ঢোট ঢবান ও 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%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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বান্ধ্বীমক ভনময় পামশর বািরবামনর নাইক্ষযংেভ়ি 

উপমিলা সেমর ঢব়িামত  ায়। সন্ধ্যায় ঢসখান 

ঢেমক ভতনিন ভসএনজিিাভলত অমটাভরকশায় 

বাভ়ি ভিরভেল। সন্ধ্যা সাতটার ভেমক 

অমটাভরকশাটট রােুর িা–বাগান এলাকায় 

ঢপৌৌঁোমল স্থানীয় েুই  ুবক সাইিুল ইসলাে(২৬)  

ও ঢো. শামহে পে ঢরাধ কমরন। তাোঁরা ওই োেীমক 

অমটাভরকশা ঢেমক ঢিার কমর নাভেময় পামশর 

পাহাম়ি ভনময় ধষ তণ কমরন। এ সেয় 

অমটাভরকশায় োকা তার ঢোট ঢবান, বান্ধ্বী ও 

িালমকর ভিৎকামর স্থানীয় ঢলাকিন িম়িা হমল 

ওই েুই  ুবক পাভলময়  ান। 

8 10 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

12 years 23 years Raped Neighbor Rural বাে্প্রভতবন্ধী ভেকশারীকে ধর্ ষকের 

অভিক াগ, তরুে আটে (প্রিম আকো, ১০ 

অকটাবর ২০২০) 

ব্রাহ্মণবাভ়িয়ার আশুগমঞ্জ বাক্প্রভতবন্ধ্ী এক 

ভকমশারীমক (১২) ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া 

ঢগমে। এ  টনায় িভ়িত অভিম ামগ ঢেমলায়ার 

ঢহামসন (২৩) নামের এক তরুণমক আটক 

কমরমে পুভলশ। পুভলশ ও প্রভতবন্ধ্ীর পভরবার সূমে 

িানা ঢগমে, গত শুক্রবার রাত আটটার ভেমক 

পভরবামরর ঢলাকিন রান্না করা খাবার (তরকাভর) 

ভেময় ওই ভকমশারীমক পামশর িািামতা িাইময়র 

বাভ়িমত পাোয়। অমনকক্ষণ সেয় পার হমলও ওই 

ভকমশারী বাভ়ি না আসায় পভরবামরর ঢলাকিন 

তামক ঢখা োঁিা শুরু কমর। এ সেয় িািামতা 

িাইময়র বাভ়ির ঢপেমন ওই প্রভতবন্ধ্ীর গলার শব্দ 

পাওয়া  ায়। কামে এভগময় ঢ মতই অভি ুক্ত 

ঢেমলায়ার  টনাস্থল ঢেমক ঢেৌম়ি পাভলময়  ায়। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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ওই ভকমশারীমক উোর কমর বাভ়িমত ভনময়  ায় 

পভরবামরর ঢলাকিন।  টনা িানমত িাইমল 

অেিভে ও ইশারার োধযমে ওই ভকমশারী 

পভরবামরর সেসযমের িানায়, খাবার ভেময় ঢিরার 

পমে ঢেমলায়ার তামক িাপমট ধমর। িািামতা 

িাইময়র বাভ়ির ঢপেমন ভনময় তামক ধষ তণ কমর। 

শুক্রবার রামত স্থানীয় ঢলাকিন ভবষয়টট েীোংসা 

করার ঢিিা করমলও ভকমশারীর পভরবার রাজি 

হয়ভন। খবর ঢপময় শভনবার সকামল পুভলশ 

অভি ান িাভলময় ভনি বাভ়ি ঢেমক অভি ুক্ত 

ঢেমলায়ারমক আটক কমর।  

9 10 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to rape 

Teacher  োত্রীকে ধর্ ষকের ঢেষ্টা, প্রধাে ভশক্ষে 

ঢেপ্তার নোকের েন্ঠ  ১০ অকটাবর ২০২০) 

সাতক্ষীরার আশাশুভন উপমিলায় সু্কলোেীমক 

ধষ তমণর ঢিিার অভিম ামগ েইনুর রহোন নামে 

এক প্রধান ভশক্ষকমক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। 

আশাশুভন োনার িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস)  

বমলন, প্রধান ভশক্ষক েইনুর রহোন শুক্রবার 

সকামল ওই সু্কলোেীর বাভ়িমত  ান। এসেয় 

সু্কলোেীর বাবা-ো বা োঁশ কাটমত  াওয়ায় বাভ়ির 

বাইমর ভেমলন। বাভ়িমত ঢকউ না োকার সুবামে 

েইনুর রহোন ওই সু্কলোেীমক ঢিারপূব তক 

ধষ তমণর ঢিিা কমরন। এ সেয় সু্কলোেীর 

ভিৎকামর প্রভতমবশীরা েুমট এমল প্রধান ভশক্ষক 

েইনুর রহোন দ্রতু  টনাস্থল তযাগ কমরন। 

ঢেময়টটর বাবা ও এলাকার োনুষ োনায় 

অভিম াগ করমল েইনুর রহোনমক ঢেপ্তার 

কমর।   

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/10/964013
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/10/964013
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10 10 Oct 20 
 
Samakal 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 9 years 22 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural শরীেতপকুর তৃতীে ঢেভের োত্রীকে ধর্ ষে 

ঢেষ্টার অভিক াকগ িাোে মামো (সমোে, 

১০ অকটাবর ২০২০) 

শরীয়তপুমর তৃতীয় ঢশ্রভণর এক সু্কলোেীমক ( ৯)  
ধষ তমণর ঢিিা করা হময়মে বমল অভিম াগ 
উমেমে।  পালং েমডল োনা ও স্থানীয় সূে 
িানায়,  েুপরু ২টার ভেমক ইউভপ ঢিয়ারেযান 
িান ভেয়া োেবমরর পুকুমর ওই ভশশু ঢেময়টট 
একাই ঢগাসল করমত  ায়। এই সেয় একই 
োমের েভলল উজেন সরোমরর ঢেমল নািেুল 
সরোর ( ২২)  ভশশু ঢেময়টটমক েুখ ঢিমপ ধমর 
ঢিারপূব তক পুকুমরর পাশ্ব তবতী বাগামন ভনময় 
ধষ তমণর ঢিিা িালায়। ভশশুটট ঢগাসল কমর বাভ়ি 
ভিরমত ঢেভর হওয়ায় ওই ভশশুটটর ো পুকুর 
পাম়ি তামক খুোঁিমত ভগময় ঢেময়র ভিৎকার শুনমত 
পায়। পমর ভশশুটটর ো ধষ তমকর হাত ঢেমক তার 
ঢেময়মক রক্ষা কমরন। এ  টনায় ঢেময়টটর ো 
বােী হময় ধষ তণ ঢিিাকারী নািেুল সরোরমক 
আসাভে কমর  পালং েমডল োনায় একটট োেলা 
কমরন। 

11 9 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 Mar 20 
 
Case file 
8 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 12 years Not 
available 

Raped Brother-
in-law 

Rural িােুোে িভিপভতর ধর্ ষকে ভশশু শযাভেো 

অন্তঃসত্ত্বা নোকের েন্ঠ  ৯ অকটাবর ২০২০) 

িভগ্নপভতর ঢিারপূব তক ধষ তমণ েয়েনভসংমহর 

িালুকায় পাোঁি োমসর অেিঃসত্ত্বা হমলা ১২ বের 

বয়সী শযাভলকা। ওই োেীর ব়ি ঢবান বােী হময় 

গতকাল বহৃস্পভতবার (৮ অমটাবর) রামত 

োেলাটট কমরন।  োেলা সূমে িানা  ায়, োভনক 

িে ঢেবনাে ১০-১১ বের ওই োেীর ঢেি 

ঢবানমক ভবময় কমরন। এভেমক, ভকেুভেন আমগ 

ঢবামনর বাচ্চা হওয়ায় ওই োেী িভগ্নপভত োভনক 

ঢেবনামের বাভ়ি ভগময় রান্নাবান্নার কাি কমর 

ভেত। ওই সুম ামগ িভগ্নপভত োমে েমধযই 

https://samakal.com/whole-country/article/201039701/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201039701/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963765
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963765
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শযাভলকার শরীমরর স্পশ তকাতর স্থামন হাত ভেত। 

তখন ওই ভশশু ভবষয়টট প্রকাশ কমর ঢেয়ার কো 

বলমল োভনক তামক ভবভিন্নিামব তামক িয় 

ঢেখাত। গত ২৮ োিত ঢেময়টট তার ওই ঢবামনর 

বাভ়িমত  ুোমত  ায়। আর এই সুম ামগ োভনক 

ঢেবনাে ওই রামত িয়িীভত ঢেভখময় ওই ভশশুমক 

তার ইিার ভবরুমে ধষ তণ কমর। পরবতীমত, একই 

কায়োয় োভনক ওই োেীর সামে একাভধকবার 

শারীভরক সম্পকত কমরন। একপ তাময় ওই োেী 

অেিঃসত্ত্বা হময় পম়ি। ভবষয়টট িানািাভন হমল 

পভরবামরর ঢলাকিন েয়েনভসংমহর একটট 

ভিভনমক ভনময় পরীক্ষা কভরময় িানমত পামরন ১২ 

বেমরর ওই ভশশু পাোঁি োমসর অেিঃসত্ত্বা।  িালুকা 

েমডল োনার অভিসার ইনিািত (ওভস) িানান, 

োেলার আসাভে োভনক িে ঢেবনােমক ঢেপ্তার 

কমর শুক্রবার আোলমত পাোমনা হময়মে।    

12 9 Oct 20 
 
Kaler 
kantho 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female 
 
 
 

Female 

Child 
 
 
 

Child 
 

9 years 
9 years 

 
 

12 years 

57 years 
“ 
 
 
Not 
available 

Raped 
“ 
 
 
Raped 

Neighbor 
“ 
 
 
Neighbr 

Urban 
 
 
 

“ 

সািার-আশুভেোে ৪ ভশশু ধর্ ষকের ভশোর, 

ঢেপ্তার ২ নোকের েন্ঠ  ৯ অকটাবর ২০২০) 

োকার সািার ও আশুভলয়ায় পেৃক স্থামন িারটট 

ভশশু ধষ তমণর ভশকার হময়মে বমল অভিম াগ 

পাওয়া ঢগমে। এর েমধয আশুভলয়ার ভতন ভশশুমক 

ধষ তমণর অভিম ামগ ঢহলাল উজেন ঢশখ (৫৭) 

নামের এক বযজক্তমক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। 

পুভলশ িানায়, ৯ বেমরর েুই িেি সোন ভনময় 

ওই এলাকায় বসবাস কমর আসভেমলন ঢপাশাক 

শ্রভেক বাবা-ো। তারা কামি ঢগমল সুম াগ বুমে 

বাভ়িওয়ালা ঢহলাল উজেন েিাোর খাবার ভকমন 

ঢেয়ার কো বমল িেি েুই ঢবানসহ পাশ্ব তবতী 

আমরা এক ভশশুমক তার  মর ঢডমক ঢনয়। বাবা-

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963730
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/09/963730
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ো কাি ঢেমক বাসায় ভিমর এমল  েি ভশশুেুটট 

কান্নাকাটট শুরু কমর ও ধষ তমণর  টনা খুমল বমল। 

পমর বাভ়িওয়ালা ঢহলাল উজেন ভবভিন্ন িয়িীভত 

ঢেভখময়  টনা ধাোিাপা ঢেওয়ার ঢিিাও কমর 

স্থানীয়িামব। এ  টনার েুই ভেন অভতবাভহত হমল 

ভবষয়টট িানমত ঢপমর ঢকানা এক সমিতন 

এলাকাবাসী ৯৯৯-এ ঢিান কমর  টনা খুমল বমল। 

পমর আশুভলয়া োনার উপ-পভরেশ তক িয়ে 

কুোর অভি ান িাভলময় বহৃস্পভতবার রামত 

অভি ুক্ত বাভ়িওয়ালামক ঢেপ্তার কমর।  

অনযভেমক সািামর ১২ বেমরর এক ভশশুমক 

ধষ তমণর অভিম ামগ এক বযজক্তমক আটক কমরমে 

পুভলশ। ধষ তমণর ভশকার ওই িার ভশশুমক উোর 

কমর স্বাস্থয পরীক্ষার িনয োকা ঢেভডকযাল 

কমলি হাসপাতামলর ওয়ান স্টপ ক্রাইভসস 

ঢসন্টামর পাটেময়মে পুভলশ। 

13 9 Oct 20 

 

 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 12 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban জেপুরহাকট ভশশু ধর্ ষে 

ঢোতার(ইকফাাে , ৯অকটাবর ২০২০) 

িয়পুরহাট ঢপৌর শহমরর হািীপা়িা এলাকায় ১২ 
বেমরর এক ভশশু কনযামক ধষ তমণর অভিম ামগ 
িারুক ঢহামসন নামে এক বযজক্তমক ঢেিতার 
কমরমে পুভলশ। ভতভন িানান, রভববার েুপুমর কনযা 
ভশশুটটমক িুসভলময় িারুক তার বা়িীর পামশর 
আখ ঢক্ষমত ভনময় ভগময় ধষ তণ কমর। পমর ভশশুটটর 
আততভিৎকামর স্থানীয়রা এভগময় আসমল িারুক 
ঢহামসন পাভলময়  ায়। গুরুতর আহত অবস্থায় 
ভশশুটটমক উোর কমর িয়পুরহাট আধুভনক 
ঢিলা হাসপাতামল িভতত করা হময়মে। এ বযাপামর 
ভশশুটটর নানী বােী হময় িয়পুরহাট সের োনায় 
োেলা োময়র কমরমেন বমলও িানান ওভস। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188351/%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188351/%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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14 9 Oct 20 
 
Naya 
Digantha 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 12 years 50 years Raped Neighbor Rural ঢসাোগাজীকত িাভতজজ ধর্ ষকের ঘটোে 

আ’েীগ সিাপভত ঢোতার(েো ভেগন্ত ,  

৯অকটাবর ২০২০) 

ঢিনীর ঢসানাগািীমত ৭ে ঢশ্রভনর এক সু্কল 

োেীমক (১২) ধষ তমণর  টনায় তভেি উজেন নয়ন 

(৫০) নামে এক আওয়ােীলীগ ঢনতামক ঢেিতার 

কমরমে পুভলশ।  পুভলশ, ভন তাভততার পভরবার 

িানায়, িাোভেয়া োমের তভেি উজেন নয়ন 

তার বাভ়ির সােমন একটট িাভন তিার ঢোকামনর 

বযবসায়ী।গত ১অমটাবর বহৃস্পভতবার সকাল 

৭টার ভেমক তার ঢোকামনর এক কে তিারীর সু্কল 

প়ুিয়া কনযা প্রাইমিট প়িমত  াওয়ার সেয় তার 

ঢোকামন ভনময় ওই োেীমক ঢিারপূব তক ধষ তণ 

কমর।  টনাটট কাউমক িানামল তামক ও তার 

ভপতামক হতযার হুেভক ঢেয় নয়ন। ভবষয়টট 

নয়মনর স্ত্রী ঢেমখ ঢিলমল তার েুখ বন্ধ্ করার 

িনয নয়ন তামক োরধর কমরন। স্বােী-স্ত্রীর 

েগ়িায় এক কান েুই কান হমত হমত ভবষয়টট 

সাোজিক ঢ াগাম াগ োধযে ঢিসবুমক েভ়িময় 

পম়ি। বহৃস্পভতবার রাত ৮টার ভেমক ওই োেী 

তার ভপতা-োতার কামে েুখ খুমল  টনার বন তনা 

ঢেয়। ঢসানাগািী েমডল োনার ওভস তেে ঢো. 

িানান, এ  টনায় ওই োেীর ো বাভে হময় রামতই 

তভেি উজেন নয়নমক আসাভে কমর ঢসানাগািী 

েমডল োনায় োেলা োময়র কমরন।  

15 8 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 22 years Raped Neighbor Rural মাভেকের ৫ বেকরর ঢমকেকে ধর্ ষে, 

েম ষোরী ঢেপ্তার(সমোে, ৮ অকটাবর 

২০২০) 

https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/534059/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%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%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%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.dailynayadiganta.com/chattagram/534059/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%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%86%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039523/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039523/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ঢনায়াখালীর সুবণ তিমর ৫ বেমরর এক ভশশু 

ধষ তমণর ভশকার হময়মে বমল অভিম াগ উমেমে।  

পুভলশ িানায়, উপমিলার ঢোহাম্মে ইউভনয়মনর 

ির ঢনাোন এলাকায় ভশশুটটর বাবার একটট 

েুরভগর খাোর রময়মে। ঢহলাল(২২)  ওই খাোমর 

কে তিারী ভহসামব কাি করমতন। ভশশুটট তার 

বাবার সমে বুধবার সন্ধ্যার ভেমক েুরভগর খাোমর 

 ায়। ঢসখামন ঢখলমত ঢখলমত ঢস  ুভেময় প়িমল 

বাবা তামক ঢরমখই বাভ়িমত  ান। এই সুম ামগ 

ঢহলাল ভশশুটটমক ধষ তণ কমর। এসেয় ভশশুটটর 

ভিৎকামর আশপামশর ঢলাকিন এভগময় আসমল 

ঢহলাল পাভলময়  ায়। পমর রামতই ভশশুটটমক 

রক্তাক্ত অবস্থায় উোর কমর ঢনায়াখালী 

ঢিনামরল হাসপাতামল িভতত করা হয়। খবর ঢপময় 

পুভলশ অভি ান িাভলময় ঢোহাম্মেপুর এলাকা 

ঢেমক ঢহলালমক ঢেপ্তার কমর।  

16 8 Oct 20 
 
Ittefaq 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 15 years Kidnaped Neighbor Rural িাোে অপহৃত সু্কেোত্রী উোর, আটে 

১ নইকফাাে  ৮ অকটাবর ২০২০) 

িভরেপুমরর িাোয় অপহৃত সু্কলোেীমক ৪৮ 

 ণ্টা পর উোর কমরমে িাো োনা পুভলশ। 

বহৃস্পভতবার (৮ অমটাবর) সন্ধ্যায় িাো 

ঢপৌরসিার িননক আওয়ােী লীগ ঢনতার বাসা 

হমত তামক উোর করা হয়। এসেয় অপহরমণর 

সামে িভ়িত োকায় েৃনাল োমলামক(১৫) আটক 

কমর পুভলশ। োনার উপ-পভরেশ তক ভপ ুি 

িানান, িাো ঢকাটত পাম়ির বাভসিা অেল িের 

নবে ঢশ্রভণ প়ুিয়া ঢেময় বটৃি রানী োস েেলবার 

সকামল প্রাইমিট প়িমত  াওয়ার সেয় একই 

এলাকার েহামেব োমলার ঢেমল েৃনাল োমলা ও 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189262/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189262/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A4-%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%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
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তার সহম াগীরা অপহরণ কমর। সু্কল প়ুিয়া 

ঢেময়টটর বাবা ঐভেন িাো োনায় একটট 

অভিম াগ োময়র করমল পুভলশ ভবভিন্ন িায়গায় 

অভি ান িাভলময় আি সন্ধ্যায় সু্কল োেীটটমক 

উোর করা হয়।  সু্কল োেীর িািা ভবেল োমলা 

িানান, অপহরণকারী েৃনাল োমলা ঢবশ ভকেু 

ভেন ধমরই আোর িাভতজিমক ভবরক্ত করমতভেল। 

এভনময় এলাকায় ঢেন েরবার হমলও ঢস বা তার 

পভরবামরর ঢকউই ভবষয়টট কণ তপাত কমরভন। 

17 8 Oct 20 

 

Kaler 

Kantho 

7 Oct 20 News 
Report 

Male Child 5 years Not 
available 

Attempt 
to murder 

Father Rural ভশশু সন্তােকে পুভিকে হতযাকেষ্টা! নোকের 

েন্ঠ  ৮ অকটাবর ২০২০) 

 মশামর ভপতার ভবরুমে আল আভেন (৫) নামে 

এক ভশশুমক পুভ়িময় হতযামিিার অভিম াগ 

পাওয়া ঢগমে। হাসপাতামল ভশশুটটর নাভন 

শাভকরন বমলন, একই োমের প্রভতমবশী োউে 

সেতামরর ধষ তমণর ভশকার হময় ভশশুটটর িন্ম হয়। 

এরপর আোলমত োেলা হমল ভডএনএ পরীক্ষায় 

োউে হায়োর ভশশুটটর ভপতা ভনজিত হয়। 

পরবতীমত আোর ঢেময়মক অনযে ভবময় ঢেই। 

ঢেময় এখন অনয োমে োমক। বুধবার রামত আল 

আভেনমক ভনময় আভে একসামেই  ুভেময় ভেলাে। 

রাত একটার ভেমক আল আভেমনর ভিৎকামর 

আোর  ুে িামে ঢেভখ ভবোনার একপামশ োউ 

োউ কমর আগুন জ্বলমে। তা়িাতাভ়ি পাভন ভেময় 

আগুন ভনভিময় আল আভেনমক ভনময় 

হাসপাতামল আভস। ধারনা করভে োউে হায়োরই 

ভশশুটটমক হতযার িনয এেন  টনা  টটময়মে। 

োউে সেতার ঢকন এেন  টনা  টামব? এেন 

প্রমের িবামব ভশশুটটর নাভন িানান সম্পভির 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/08/963539
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বযাপার আমে। পাশাপাভশ োউমের ঢেমল 

ঢেময়রাও ব়ি ব়ি িাকভর কমর। এই বাচ্চা ঢবোঁমি 

োকমল তামের োন সম্মামনর বযাপার এিনয 

হয়মতা হতযার ঢিিা করমত পামর। হাসপাতামলর 

ভিভকৎসক ডা, শরীিুজ্জাোন সাংবাভেকমের 

িানান, ভশশুটটর সেস্ত শরীর পুম়ি ঢগমে। তার 

অবস্থা গুরুতর। এ কারমণ তামক খুলনা অেবা 

োকায় ভনময় ঢ মত বলা হময়মে। 

এ বযাপামর রামত োউে সেতামরর ঢিামন ঢিান 

ঢেওয়া হমল ঢিান ধমরন তার ঢেময়। ভতভন বমলন,  

'আব্বা বাইমর ভগময়মেন। এশার নাোি পম়ি 

ভিরমবন। তার ভিরমত  ণ্টা েুময়ক ঢেভর হমব।' 

োউমের বযাপামর অভিম ামগর ভবষময় ভতভন 

বমলন, 'শাভকরন োমে োমক না। ঢস  মশার 

োমক। এ  টনা  টার আমগ ঢস কখন োমে 

এমসমে তাও আেরা িাভন না। এর আমগ ঢস 

ঢেময়র ভবময় ভেমত এবং ভশশুটটর খরমির িনয 

পাোঁি লাখ টাকাও ভনময়মে। আেরা ভশশুটটমক 

আোমের কামে রাখমত িাইমল শাভকরন তাও 

ঢেয়ভন। ঢস আমরা ১০ লাখ টাকা ঢিময়মে। সােমন 

বাবার োেলার রায় হমব।  

18 8 Oct 20 
 
Manabzami
n 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 7 years 24 years Raped Teacher Rural সু্কেোত্রীকে ধর্ ষকের ঢেষ্টা, ভশক্ষে 

আটে(মােবজভমে, ৮ অকটাবর ২০২০) 

লাকসামে ১ে ঢশ্রভণর োদ্রাসাোেীমক ধষ তমণর 

ঢিিা করমে ওই োদ্রাসার এক ভশক্ষক। এ সেয় 

োেীর আততভিৎকামর এলাকার ঢলাকিন এমস 

তামক উোর কমর। পুভলশ সূমে িানা  ায়, 

লাকসামের োমলপুর োমে ঢকারবান আলী োরুল 

https://mzamin.com/article.php?mzamin=245838
https://mzamin.com/article.php?mzamin=245838
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নূরানী োদ্রাসা েুপুমর েুটট ঢশমষ ভশক্ষক রামশেুল 

ইসলাে ওই োেীমক িাস রুমে ভনময় ধষ তমণর 

ঢিিা কমর। তার ভিৎকামর ঢলাকিন েুমট এমস 

োেীমক উোর কমর এবং ভশক্ষক রামশেুল 

ইসলাে (২৪) ঢক আটক কমর রামখ। স্থানীয়রা 

ঢগাপমন ধষ তমণর  টনা ভেোংশা করার ঢিিা 

কমর।ঢগাপন সংবামের ভিভিমত পুভলশ খবর 

ঢপময় ভশক্ষক রামশেুলমক োনায় ভনময় আমস।এ 

বযাপামর লাকসাে োনায় ভশশু ধষ তণ আইমন 

োেলা করা হময়মে।। 

 

19 8 Oct 20 
 
Ittefaq 

5 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 11 years 50 years 
& 
40 years 

Raped Uncle 
& 
Grand 
father 

Rural োো-োো ভমকে ভশশুকে ধর্ ষে 

েরকো(ইকফাাে, ৮ অকটাবর ২০২০) 

প্রভতমবশী নানা ও িািা ভেমল িতুে ত ঢশ্রভণ প়ুিয়া 

এক ভশশু ভশক্ষােীমক ধষ তণ কমরমে বমল 

অভিম াগ পাওয়া ঢগমে।এ  টনায় োনায় 

অভিম াগ োময়র পর বহৃস্পভতবার ভশশুটটর নানা 

ঢগালাে ঢোস্তিামক (৫০) ঢেিতার কমর পুভলশ। 

আর িািা ইসোইল (৪০) পলাতক রময়মেন।  

িূঞাপুর োনা অভিসার ইনিািত  িানান, ৫ 

অমটাবর ওই ভশক্ষােীমক প্রভতমবশী নানা ঢোস্তিা 

ও িািা ইসোইল কামির কো বমল  মর ঢডমক 

ঢনন। এরপর েুইিমন ভেমল সং বেিামব 

ঢেময়টটমক ধষ তণ কমরন। পমর ভবষয়টট কাউমক 

িানামল ঢেময়টটমক ঢেমর ঢিলার হুেভক ঢেন 

তারা। বহৃস্পভতবার (৮ অমটাবর) ঢেময়টট ঢপমট 

বযো অনুিব করমল ধষ তমণর  টনাটট তার োমক 

িানায়। এরপর তার বাবা বােী হময় েুপুমর োনায় 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189397/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189397/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B
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েুইিনমক আসাভে কমর অভিম াগ োময়র 

কমরন।  

20 8 Oct 20 
 
Ittefaq 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Domestic 
helper 

10 years 35 years Raped Employer Rural োভেতাবািীকত ভশশু গৃহেমীকে ধর্ ষকে 

ঢোতার ৫(ইকফাাে, ৮ অকটাবর ২০২০) 

নাভলতাবা়িী উপমিলার এক পল্লীমত গহৃকততা 

হারুন েেল(৩৫),  কতৃতক ভশশুগহৃকেী ধষ তমণর 

অভিম ামগ আটিমনর ভবরুমে োেলা হময়মে। 

এলাকাবাসী, ভিকটটে ও পুভলমশর ঢেওয়া 

তেযেমত, উপমিলার গােগ়িা োমের 

ভেনেিমুরর এক কনযা ভশশুটটমক (১০) এক 

আত্মীময়র োধযমে উপমিলার  াইলারা োমের 

হারুন েেমলর বাভ়িমত গহৃকেী ভহমসমব পাোয়। 

প্রায় িার োস কামি োকাবস্থায় একরামত 

গহৃকততা হারুন ভশশুটটমক ধষ তণ কমর। ভশশুটট 

অসুস্থ হময় প়িমল তামক প্রােভেক ভিভকৎসাও 

করামনা হয়। একপ তাময় ভবষয়টট প্রকাশ হমল 

স্থানীয় োলাল-োতাবযমের েধযস্থতায় ঢোটা 

অংমকর (প্রায় আ়িাই লাখ) টাকায় আমপাষ-রিা 

কমর ভশশুটটমক বাভ়িমত পাটেময় ঢেয়। এরই 

 টনার প্রায় একোস পর টাকার িাগবামটায়ারার 

িমে ধাোিাপা ঢেওয়া  টনাটট ঢলাকেুমখ প্রিার 

হময় প়িমল েেলবার সাোজিক ঢ াগাম াগ 

োধযমে প্রভতবামের ে়ি উমে। ভবষয়টট প্রশাসমনর 

নিমর এমল োনা পুভলশ ভিকটটে উোর ও 

অভি ুক্তমক আটমকর ঢিিা িালায়। 

21 8 Oct 20 
 
Samakal 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 10 years 40 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural ভশশু ভশক্ষািীকে ঢ ৌে হেরাভের অভিক াকগ 

রাজভমভস্ত্র আটে(সমোে, ৮ অকটাবর 

২০২০) 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189231/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AB
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189231/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%AB
https://samakal.com/whole-country/article/201039483/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201039483/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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কুভ়িোমের উভলপুমর তৃতীয় ঢশ্রভণমত এক প়ুিয়া 

এক ভশশুমক ঢ ৌন হয়রাভনর অভিম ামগ শভিকুল 

ইসলাে (৪০) নামের এক রািভেভস্ত্রমক আটক 

কমর পুভলমশ ভেময়মে িনতা।  োেলার সূমে 

িানা ঢগমে, বুধবার ভবকামল ওই ভশক্ষােী 

প্রভতমবশী আব্দরু কামেমরর ভিমি রাখা োংস 

ভনময় েুই সহপােীসহ বাভ়ি ভিরভেল। তারা স্থানীয় 

আব্দলু হােী সরকাভর প্রােভেক ভবেযালময়র 

ভনে তাণাধীন িবমনর কামে ঢপৌৌঁোমল ঢসখামন 

কে তরত রািভেভস্ত্র সু্কমলর োে ঢেখামনার কো 

বমল ওই ভশক্ষােীমক ভিতীয় তলায় ভনময়  ান। 

এসেয় তামক ঢ ৌন হয়রাভনর ঢিিা িালামল িময় 

তার সহপাটেরা ভনমি এমস ভিৎকার শুরু কমর। 

তামের ভিৎকামর স্থানীয় ঢলাকিন এভগময় এমস 

ওই ভশক্ষােীমক উোর কমর এবং শভিকুলমক 

আটক কমর পুভলমশ ঢসাপেত কমর।  

22 8 Oct 20 
 
Dhaka 
Tribune 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 20 years 
& 
22 years 

Raped Neighbor Urban Teen gang-raped in Gazipur (Dhaka 

Tribune, 8 Octber 2020) 

A 13-year-old girl has been abducted 
and gang-raped reportedly by two 
people in Kashimpur, Gazipur. Rafikul 
Islam, inspector of the police station 
confirmed the matter. The accused 
are, Samrat Hossain Shanto, 20, son 
of Nazrul Islam Liton of Sadar upazila, 
and Shakil Ahmed, son of Aleem 
Hossain of Bhabanipur area of 
Naogaon. They were both living 
together in a rented house in Tetuibari 
area of Gazipur, and are now are on 
the run, police sources confirmed. The 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/08/teen-gang-raped-in-gazipur
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teenager girl was searching for a 
toddler, the child of one of her 
neighbours, in the Tetuibari locality 
when Shanto 20 started to stalk her. 
Sensing his presence, the teenager 
tried to run away from him.  However, 
the men were able to confine her and 
later forcefully took her to a nearby 
school shed of Brac. Later tying her 
up, they raped her taking turns, the 
case statement says. “We are 
investigating the incident and making 
drives to arrest the perpetrators 
behind the brutal rape,” said Rafikul 
Islam, inspector of Kahimpur police 
station. 

23 7 Oct 20 
 
Ittefaq 

30 Aug 20 
 
 
Case file 
7 Oct 20 

Police 
Case 

Female Worker Not 
available 

Not 
available 

Gang 
Raped 
 
Video or 
Rape 

Neighbor Urban েইু বান্ধবীকে ধর্ ষকের ভিভিও প্রোশ, ৪ 

ভেকশার গযািং সেসয আটেনইকফাাে  ৭ 

অকটাবর ২০২০) 

সািামরর আশুভলয়ায় বন্ধুমের সামে ঢব়িামত 

ভগময় স্থানীয় একটট ভকমশার গযাংময়র সেসযরা েুই 

বান্ধ্বীমক েলবে িামব ধষ তণ কমরমে বমল 

অভিম াগ পাওয়া ঢগমে। পুভলশ ও স্থানীয় সূমে 

িানা ঢগমে, আশুভলয়ার িাোইল এলাকায় িা়িা 

বাভ়িমত ঢেমক একটট কারখানায় কাি করমতা 

িুক্তমিাগী েুই বান্ধ্বী। কারখানা েুটট োকায় গত 

৩০ আগস্ট একই বাভ়ির িা়িাটটয়া তামের েুই 

প্রভতমবশী তরুমণর সামে তারা িাোইমলর 

গুভলয়ারমটক এলাকায় ঢব়িামত  ায়। এসেয় ওই 

ভকমশার গযাংময়র ১২/১৪ িন সেসয তামের ভ মর 

ঢিমল। এরপর েুই তরুণমক োরধর কমর আলাো 

একটট  মর বভসময় রামখ। এসেয় তামের সামে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189133/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC%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%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A7%AA-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/189133/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC%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%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A7%AA-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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োকা েুই বান্ধ্বীমক পালাক্রমে ধষ তণ কমর তা 

ভিভডও ধারণ কমর বখামটরা। ধষ তমণর ভশকার 

ভকমশারীমের সমে ঢব়িামত  াওয়া ইসরাভিল 

নামের এক তরুণ িানান, গুভলয়ারমটক এলাকায় 

বান্ধ্বীমের ভনময় ঢব়িামত ঢগমল হোৎ িারপাশ 

ঢেমক ১২/১৪ িন বখামট ভ মর ঢিমল ঢেময়মের 

সমে তামের সম্পকত ভক তা িানমত িায়। এসেয় 

তারা আত্মীয় পভরিয় ভেমলও বখামটরা ঢকান ভকেু 

না শুমন তামের উপর ি়িাও হয় এবং তামেরমক 

োরধর করমত োমক। োরধর ঢশমষ তামেরমক 

একটট  মর আটমক রামখ। এসেয় তামের সামে 

োকা েুই বান্ধ্বীমক তামের কাে ঢেমক সভরময় 

ভনময় ভকমশার গযাংময়র সেসযরা পালাক্রমে ধষ তণ 

কমর এবং তা ভিভডও ধারণ কমর। এরপর 

তামেরমক িয়িীভত ঢেভখময় তাভ়িময় ঢেয় এবং 

কাউমক এ  টনা িানামল সবাইমক ঢেমর ঢিলা 

হমব শাভসময় ঢেয়। স্থনীয় সমূে িানা ঢগমে, 

 টনার প্রায় ১ োস পর ভকমশার গযাংময়র েমধয 

অিযেরীণ িে শুরু হয়। এর ঢির ধমরই ওই 

ধষ তমণর ধারণ করা ভিভডও েমলর অনয এক সেসয 

সাোজিক ঢ াগাম াগ োধযমে প্রকাশ কমর। 

আশুভলয়া োনার উপ-পভরেশ তক (এসআই) 

আসওয়ােুর রহোন িানান, ভিভডও িাোঁস হওয়ার 

পরপরই ঢকামনা অভিম াগ না ঢপমলও তেমে 

নামে আশুভলয়া োনা পুভলশ। পমর অভি ান 

িাভলময় ওই গযাংময়র েলমনতাসহ ৪ িনমক 

আটক করা হময়মে। বাভকমের আটমকর িনয 

অভি ান অবযাহত রময়মে। 
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24 7 Oct 20 
 
Ittefaq 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 29 years Raped Neighbor Rural বভরশাকে অষ্টম ঢেভের োত্রী ধর্ ষকের 

ভশোর, আটে ১ নইকফাাে  ৭ অকটাবর 

২০২০) 

বভরশামল অিে ঢশ্রভণর এক োেী ধষ তমণর ভশকার 

হময়মে।  অভি ুক্ত  ুবমকর নাে ঢশখ েভনর 

ঢহামসন িীবন (২৯)।  োেীর ো  িানান, আটক 

িীবন তামক ধে ত ো ঢডমকমে। এ সুম ামগ িীবন 

তার বাভ়িমত আসা- াওয়া করমতা। েুপুমর তামের 

অনুপভস্থভতমত ঢেময়মক ধষ তণ কমর। ভবষয়টট 

প্রভতমবশীরা িানমত ঢপমর আটমকর পর পুভলমশ 

ঢসাপেত কমর। 

25 7 Oct 20 
 
Samakal 

5 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 11 years 42 years Attempt 
ro rape 

Neigjhbor Rural েেমাোোে ভশশুকে ধর্ ষকের ঢেষ্টার 

অভিক াকগ মামোনসমেে  ৭ অকটাবর 

২০২০) 

ঢনেমকাণার কলোকািায় ১১ বেমরর ভশশু 

ভশক্ষােীমক ধষ তমণর ঢিিার অভিম ামগ প্রভতমবশী 

এক  ুবক ঢো  কাোল ভেয়া (৪২)  ভবরুমে োেলা 

করা হময়মে। পুভলশ ও ভশশুটটর িাই সূমে িানা 

 ায়, কাোমলর স্ত্রী গত ৫ অমটাবর বাভ়িমত না 

োকায় ওই ভেন রামত কাোমলর ো তামহরা খাতুন 

ভশশু ভশক্ষােীমক তার বাভ়ি ঢেমক ঢডমক ভনময় 

তার ওই ঢেমলর ঢেময় ইেু (৮) এর সামে ঢরমখ 

অনয  মর  ুোন। রাত ২টার ভেমক কাোল তার 

 মর শুময় োকা ভশশু ভশক্ষােীমক  েুে অবস্থায় 

ধষ তমণর ঢিিা কমরন। ভশশুটটর ভিৎকামর 

আশপামশর ঢলাকিন েুমট আমসন। েরিা খুমল 

কাোল দ্রতু পাভলময়  ায়। কলোকািা োনার 

িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) ঢো  োিহারুল কভরে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188886/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188886/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/201039354/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201039354/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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by 
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বমলন, আসাভেমক ঢেপ্তার করার িনয অভি ান 

িালামনা হমি। 

26 7 Oct 20 

 

Kaler 

Kantho 

5 Oct 20 
 
 
 
 
 
4 Oct 20 

Police 
Case 

 
 
 
 

Police 
Case 

Female 
 
 
 
 
 

Female 

Child 

 

 

 

     
Child 

3.5 years 
 
 
 
 
 

3 years 

13 years 
 
 
 
 
 
20 years 

Raped 
 
 
 
 
 
Raped 

Neighbor 
 
 
 
 
 
Neighbor 

Rural 
 
 
 
 
 

Rural 

াুেপরু ও তারাোোে েইু ভশশু ধর্ ষকের 

ভশোরনোকের েন্ঠ  ৭ অকটাবর ২০২০) 

েয়েনভসংহ ঢিলার িুলপরু-তারাকািা 

উপমিলার েুই ভশশু ধষ তমণর ভশকার হওয়ার খবর 

পাওয়া ঢগমে। িানা  ায়, িুলপুর ঢপৌরশহমরর 

ঢগাোভরয়ার আেশ ত পা়িার হামেন আলীর ঢেমল 

বখামট হাভববুর রহোন শাওন (১৩) গত ঢসােবার 

সন্ধ্যার পর প্রভতমবশী সাম়ি ভতন বেমরর এক 

ভশশুমক বুট-বাোে খাওয়ামনার কো বমল ভনি 

বসত  মর ঢডমক ভনময় ধষ তণ কমর। এ সেয় 

ভশশুটটর ভিৎকামর ভশশুটটর ো এভগময় আসমল 

ধষ তণকারী শাওন পাভলময়  ায়। োময়র 

আততভিৎকামর প্রভতমবশীরা এভগময় আসমলও 

শাওনমক খুোঁমি পাওয়া  ায়ভন। ভশশুটটর  অবস্থা 

ঢবগভতক ঢেমখ ভিভকৎসার িনয িুলপুর স্বাস্থয 

কেমেমে ভনময়  াওয়া হয়।  িুলপুর োনার ওভস 

ইোরত ঢহামসন গািী অভি ান িাভলময় 

গতকালই শাওনমক ঢেপ্তার কমরন।  

অপরভেকে, তারাকািায় ভতন বেমরর এক 

ভশশুমক ধষ তণ করার অভিম াগ পাওয়া ঢগমে। 

উপমিলার রােপুর ইউভনয়মনর িাভ়িয়া গত 

রভববার এ  টনা  মট। িানা  ায়, িাভ়িয়া োমের 

হাভসে উজেমনর ঢেমল লম্পট িাহােীর ঢহামসন 

(২০) একই োমের িুিামতা ঢবামনর ভশশুকনযা 

ভতন বেমরর িাভগ্নমক ভিপস খাওয়ামনার প্রমলািন 

ঢেভখময় তার বসত মর ভনময়  ায়। ঢসখামন তামক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/07/963123
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/07/963123
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ঢিারপূব তক ধষ তণ করা হয়। ওইভেন রামত বযাোয় 

কাতরাজিল ভশশুটট। এ সেয় ঢকোঁ মে ঢকোঁ মে োমক 

এ  টনা িানায় ঢস। ভশশুটটর পভরবার রামতই 

স্থানীয় ডাক্তারমক বাভ়িমত এমন ভিভকৎসা 

করমনার বযবস্থা কমরন। এ  টনা ধষ তণকারীর 

বাবামক িানামনা হমল উমল্টা হুেভক আমস 

িুক্তমিাগী পভরবামর। গত ঢসােবার রামত 

তারাকািা োনায় োেলা কমরন ভশশুটটর ো।  

 

27 7 Oct 20 
 
Ittefaq 

Not 
available 
 
Case file 
4 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural োভেোে ভবকের প্রকোিে ঢেভখকে 

সু্কেোত্রীকে ধর্ ষেনইকফাাে ৭ অকটাবর 

২০২০) 

ন়িাইমলর কাভলয়ায় ঢপ্রমের িাোঁমে ঢিমল ভবময় 

করার প্রমলািন ঢেভখময় অিে ঢশ্রণীর এক 

োেীমক গত প্রায় ৬ োস ধমর লাগাতার ধষ তণ করা 

হময়মে। ধষ তমণর িমল ওই োেী এখন ৪ োমসর 

অেিঃসত্ত্বা বমল িানা ঢগমে। প্রতারক ঢপ্রভেক 

ভবময় করমত রাজি না হওয়ায় ওই োেীর বাবা 

বােী হময় প্রতারক িাভহেুমলর নামে কাভলয়া 

োনায় একটট োেলা োময়র কমরমেন।  োেলার 

সূমে িানা  ায়, স্থানীয় ঢকািমলর কারমণ 

োেলায় িভ়িময় ওই োেীর বাবা ও িাইময়রা 

প্রায়শই বাভ়ির বাইমর োকার সুম ামগ িাভহেুল 

তার পাশ্ব তবতী োমের ওই োেীর সামে প্রায় ৬ 

োস আমগ ঢপ্রমের সম্পকত গম়ি ঢতামল এবং 

তামক ভবময় করার প্রমলািন ভেময় েী তভেন ধমর 

ধষ তণ কমর আসমে। এরই েমধয ঢস অেিঃসত্ত্বা 

হময় প়িমল োেীর পভরবার  টনাটট িানমত 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188916/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188916/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%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
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ঢপমর িাভহেুল ও তার পভরবারমক ভবময়র িনয 

িাপ ভেমল িাভহেুল বাভ়ি ঢেমক পাভলময়  ায়।  

কাভলয়া োনার ওভস ঢো. রভিকুল ইসলাে 

বমলমেন, ধভষ ততার ডাক্তাভর পরীক্ষা সম্পন্ন করা 

হময়মে। পলাতক ধষ তকমক ঢেিতামর পুভলশী 

অভি ান অবযাহত রময়মে। 

 

28 7 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

25 Sep 20 
 
 
Case file  
 
6 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 13 years 22 years Raped Neighbor Rural ভবকের প্রকোিে ঢেভখকে ধর্ ষে েরকেে, 

অিে আব্দলু্লাহ ভবকে েরকবে ো নোকের 

েন্ঠ ৭ অকটাবর ২০২০) 

ভসরািগমঞ্জর কাোরখমি পঞ্চে ঢশ্রভণ প়ুিয়া 

এক োেীমক ধষ তমণর অভিম ামগ োনায় োেলা 

োময়র কমরমেন ওই ভকমশারীর ো। এ  টনায় 

অভি ুক্ত আব্দলু্লাহ েন্ডলমক (২২) ঢেপ্তার 

কমরমে পুভলশ। োেলার এিাহার সুমে িানা 

 ায়, গত ২৫ ঢসমেম্বর েুপুমর উপমিলার 

শাহবািপুর োমের একটট ভবমল ওই ভকমশারীমক 

ঢডমক ভনময়  ায় আব্দলু্লাহ। ঢসখামন ভবময়র 

প্রমলািমন ওই ভকমশারীমক ধষ তণ কমর আব্দলু্লাহ। 

পমর ভবষয়টট এলাকায় িানািাভন হমল ওই 

ভকমশারীর পভরবার ঢেমক আবেুল্লাহর পভরবামর 

ভবময়র প্রস্তাব পাোমনা হমল ওই ভকমশারীমক 

আব্দলু্লাহ ভবময় করমব না বমল তার পভরবামরর 

পক্ষ ঢেমক িানামনা হয়।  

29 7 Oct 20 

 

Kaler 

Kantho 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 5 years Not 
available 

Raped Neighboe Rural পাাঁে বেকরর ভশশুকে ধর্ ষকের ঘটোে মামো, 

েজুে ঢেপ্তার নোকের েন্ঠ ৭ অকটাবর 

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/06/962864
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/06/962864
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/07/963270
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/07/963270
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োভনকগমঞ্জর হভররােপুমর পাোঁি বেমরর এক 

ভশশুমক ধষ তমণর  টনায় োময়র করা োেলায় 

েুিনমক ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। ঢেপ্তারকৃতরা 

হমলন- অভি ুক্ত ধষ তমকর িাভের ঢহামসমনর ো 

িয়গুন ও িাই কাোল ঢহামসন। ধষ তমণর ভশকার 

ভশশুটটর নানী বমলন, অিামবর তা়িনায় ভতন 

বের আমগ ভবমেমশ  ায় তার ঢেময়। ঢেময়র 

িাোই োমকন িভরেপুমর। ঢস ভরকশা 

ঢেরােমতর কাি কমর। পাোঁি বেমরর নাতভনমক 

ভনময় বাভলয়াির এলাকায় বসবাস কমরন ভতভন। 

গত ৩ অমটাবর সকামল প্রভতমবশী িাভের 

ঢহামসন ভশশুটটমক ঢকৌশমল তামের বাভ়িমত 

ঢডমক ভনময়  ায়। এরপর তামক ঢিা়িপূব তক ধষ তণ 

কমর ঢস। পমর ৫ টাকার একটট ঢনাট হামত ধভরময় 

ভেময় বাভ়িমত পাটেময় ঢেয়। বাভ়িমত ভিমর ভশশুটট 

কান্নাকাটট কমর ও  টনার ভবস্তাভরত ঢখামল বমল। 

এক প তাময় অমিতন হময় পম়ি। পমর অসসু্থ 

অবস্থায় ভশশুটটমক োভনকগঞ্জ ঢিলা হাসপাতামল 

িভতত করা হয়। বততোন ঢসখামন তামক ভিভকৎসা 

ঢেওয়া হমি।  টনার পর প্রভতমবশী িাভের 

ঢহামসন এলাকা ঢেম়ি পাভলময়  ায়। 

30 7 Oct 20 

 

Dhaka 

Tribune 

29 Sep 20 
 
 

Police 
Case 

Female Child 4 years 24 years Raped Neighbor Rural Man held for attempted rape on 4-
year-old in Narayanganj ( Dhaka 
Tribune, 7 October 2020) 

Police has arrested a man for 
attempting to rape a four-year-old girl 
in Narayanganj.  incident occurred in 
the district's Bhulta union under 
Rupganj upazila on September 29. 
The father of the rape survivor filed a 
case on Tuesday – seven days after 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/07/man-held-for-attempted-rape-on-4-year-old-in-narayanganj
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/07/man-held-for-attempted-rape-on-4-year-old-in-narayanganj
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the incident – with the Rupganj police 
station upon receiving help and 
supervision from the Sonargaon 
Upazila Nirbahi Officer (UNO) Shah 
Nusrat Jahan. "The accused, Sunny 
Dewan, 24, has been arrested," 
confirmed Rupganj police station OC 
Mahmudul Hasan. According to the 
police and case document, the 4-year-
old was playing next to her house on 
September 29. At one point, the 
accused Sunny, lured her with a 
chocolate into his house. When the 
accused attempted to rape the child, 
the four-year-old started to cry and 
screaming. Sunny, fear of getting 
caught, let the child go. Locals 
claimed that, after the incident, a 
union parishad member, an upazila 
unit Jubo League leader along with 
others tried to cover up the incident by 
offering the child's family Tk200,000. 

31 6 Oct 20 

 

Ittefaq 

4 oct 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 16 years Raped Neighbor Rural ঢোম্পােীগকে ভশশু ধর্ ষকের অভিক াকগ 

ভেকশার ঢোতার নইকফাাে  ৬ অকটাবর 

২০২০) 

ভসমলমটর ঢকাম্পানীগমঞ্জ ৭ বের বয়সী এক 

ভশশুমক ধষ তমণর অভিম ামগ এক ভকমশারমক (১৬) 

ঢেপ্তার কমরমে পুভলশ। স্থানীয় সূে িানায়, 

ঢতভলখাল ইউভনয়মনর েভরদ্র পভরবামরর ওই 

ভশশুমক বাভ়িমত একা ঢপময় ধষ তণ কমর ঐ 

ভকমশার। ধষ তমণর ভশকার ঢেময়টটর বাবা েভরদ্র 

কৃষক। রামত ভনমির অসুস্থ আমরক 

ভশশুকনযামক ভনময় ভিভকৎসার িনয স্ত্রীসহ োেয 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188613/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188613/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ভিভকৎসমকর কামে ঢগমল পামশর বাভ়ির বখামট 

ভকমশার ঢেময়টটমক ধষ তণ কমর। 

32 6 Oct 20 
 
Kaler 
kantho 

27 Sep 20 Police 
Case 

Male Student 10 years 17 years Gang 
Raped 
& 
Video of 
raped 

Neighbor Rural এবার সিংঘবে বোৎোর, ভিভিও ধারে 

 নোকের েন্ঠ  ৬ অকটাবর ২০২০) 

নামটামরর লালপুমর ১০ বেমরর এক ভশশুমক 

ঢনৌকায় তুমল ৪  ুবক ভেমল বলাৎকার ও ভিভডও 

ভিে ধারণ কমরমে। গত ঢসমেম্বর োমসর ২৭ 

তাভরমখ এ  টনা  টমলও স্থানীয়িামব েীোংসা না 

হওয়ায় ৪ অমটাবর রামত লালপুর োনায় একটট 

োেলা োময়র করা হময়মে। পুভলশ েেলবার 

ভবমকল ৩টার ভেমক অভি ুক্ত নওপা়িা োমের 

ঢরিাউমলর ঢেমল ভশভশর (১৭)-মক ঢেপ্তার কমর।   

ভশশুটটর বাবা িানান, গত গত ঢসমেম্বর োমসর 

২৭ তাভরমখ ভবমকমল তার ঢেমল (১০) বন্ধুমের 

সমে নওপা়িা োমের পামশ পদ্মা নেীর ধামর 

ঢখলমত  ায়। এ সেয় একই এলাকার োহািুি, 

ভরেন আলী, ঢসভলে, ভশভশর তার ঢেমলমক 

ঢিারপূব তক েুখ ঢিমপ ধমর ঢনৌকায় ভনময় 

পালাক্রমে বলাৎকার কমর। এ সেয় ভশভশর 

বলাৎকামরর ভিভডও ধারণ কমর। ঢশমষ ভশশুটটমক 

প্রাণনামশর হুেভক ভেময় পাভলময়  ায় তারা। পমর 

সন্ধ্যায় ঢেমল বাভ়ি এমস বাবামক ভবষয়টট িানায়। 

লালপুর স্বাস্থয কেমেমের আবাভসক ঢেভডকযাল 

অভিসার আব্দরু রাজ্জাক িানান, ভশশুটটমক 

বলাৎকার করা হময়মে। লালপুর োনার ওভস 

ঢসভলে ঢরিা সাংবাভেকমের িানান, অভিম াগ 

পাওয়ার পর ঢেমক অভি ুক্তমের ধরমত পুভলশ 

অভি ান িালামি।  

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/06/962827
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33 6 Oct 20 
 
Dhaka 
Tribune 

3 Oct 20 Police 
case 

Female Student 13 years 30 years 
& 
24 years 

Gang 
Raped 
& 
Kidnaped 

Neighbor Rural 13-year-old girl gang-raped after 
abduction in Dinajpur (Dhaka 
Tribune, 6 October 2020) 

Police have arrested two people, 
including a woman, in connection with 
a case filed for the rape of a 13-year-
old girl after she was abducted in Biral 
upazila of Dinajpur. 

The arrestees were identified as Liton 
Hossain (30) and Sanu Ara (24). 
"They took the girl to Jibon Mohal 
Park in the upazila and sedated and 
raped her on the day. Later, the girl 
was taken to Baipail in Gazipur, where 
she was raped again by Liton. The 
three abductors returned to Birol's 
Palashbari area with the victim on 
October 5 (Monday). On that day, 
police were able to arrest Liton and 
Sanu. Another accused, Mostofa, has 
been absconding, the police officer 
added. Demanding punishment for the 
rapists, the rape survivor's parents 
said Sanu Ara was involved in 
unethical activities. "She handed over 
my girl to Liton and Mostofa after 
abducting her." 

34 6 Oct 20 
 
Dhaka 
Tribune 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 14 years 21 years Raped Neighbor Urban 14-year-old raped in Narayanganj    

( Dhaka Tribune, 6 October 2020) 

A 14-year-old girl was drugged and 
raped on Saturday. The main accused 
is Zahid, 21, of Bandar upazila’s 
Nabiganj Boro Bari. According to case 
details, due to the closure of schools 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/06/13-year-old-girl-gang-raped-after-abduction-in-dinjapur
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/06/13-year-old-girl-gang-raped-after-abduction-in-dinjapur
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/06/14-year-old-raped-in-narayanganj
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amid coronavirus, the eighth grader 
came for a vacation to her maternal 
home on September 18. On October 
3, around 7:30pm, upon finding the 
house empty, the three accused 
added sleeping pills to the cold drinks 
of the teenager and her grandmother. 
Once they fell asleep, they took the 
sedated young girl to another room. 
With the help of his brother and 
cousin, Zahid then raped her. 
Speaking on the matter, Narayanganj 
Port police OC Fakhruddin said the 
girl’s testimony was recorded before a 
court under section 22 of the Code of 
Criminal Procedure. Evidence of rape 
has also been found. Police are trying 
to arrest the accused and bring them 
into custody. 

35 5 Oct 20 
 
Samakal 

Case file 
 
4 Oct 20 

Case file 
to Court 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Raped 
& 
Video of 
Raped 

Teacher  Rural ধর্ ষকের ভশোর োত্রীর সন্তাে প্রসব, 

ভশক্ষেকে ঢোতাকর আোেকতর 

ভেকেষশ নসমোে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

কুভেল্লার ঢিৌেোমে ঢকাভিং ঢসন্টামর ভশক্ষমকর 

ধষ তমণ অেিঃস্বত্ত্বা হময় প়িা সপ্তে ঢশ্রভণর োেী 

পুে সোমনর িন্ম ভেময়মে। এ  টনায় ঢরাববার 

কুভেল্লার নারী ও ভশশু ভন তাতন েেন ট্রাইবুনাল-৩ 

নং আোলমত ৫ িনমক আসাভে কমর োেলা 

োময়র কমরন। পমর ট্রাইবুযনামলর ভবিারক ঢো  

রভিকুল ইসলাে শুনাভনর পর োেলাটট আেমল 

ভনময় ঢিৌেোে োনামক সরাসভর এিআইআর 

বতভর এবং আসাভেমের ঢেিতামরর ভনমেতশ ঢেন। 

অভি ুক্ত তামরকুর রহোন ঢিৌধুরী প্রকাশ 

ভববাভহত ও তার পেুসোন রময়মে। তামরক এক 

https://samakal.com/whole-country/article/201039196/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/201039196/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/201039196/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6


Sl. Date of 
Newspa per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

সেয় স্থানীয় লক্ষীপরু উচ্চ ভবেযালময় ভশক্ষকতা 

করমতন। সু্কমলর োেীমের সমে অননভতক 

আিরমণর কারমণ ভবেযালয় কতৃ তপক্ষ তামক 

িাকভরিুযত কমর। পমর ভতভন োমে একটট 

ঢকাভিংমসন্টার িালু কমরন। ভবষয়টট ভনজিত কমর 

বাভেপমক্ষর আইনিীবী অযাডমিামকট ভনশাত 

সালাউজেন িানান, ভকেু ভেন আমগ েুটটর পর 

তামরক ঢকাভিং ঢসন্টামর আটমক ওই োেীমক 

ধষ তণ  ও ঢসই েৃশয ভিভডও ধারণ কমর রামখ। পমর 

ভিভডও িা োঁস করার িয় ঢেভখময় তামক আরও 

কময়কবার ধষ তণ কমরন। এক প তাময় ঢেময়টট 

গিতবতী হময় প়িমল  টনাটট িানািাভন হয়। এ 

 টনায় গত ৩০ এভপ্রল স্থানীয়িামব সাভলশ 

ববেমকর আময়ািন করা হয়। সাভলমশ তামরক 

ঢেময়টটমক ভবময় করার অেীকার কমরন। পমর 

তামরক ঢেময়টটমক গমিতর সোন নি করার িাপ 

ভেময় বযে ত হন। এরপর গত ১২ আগস্ট ওই োেী 

পুে সোন প্রসব কমর। এরপর তামরক ও তার 

পভরবার ঢবোঁমক বমস এবং ভবময় করমত অস্বীকৃভত 

িানায়। এরপর ঢরাববার ঢেময়টটর বাবা কুভেল্লা 

নারী ও ভন তাতন েেন ট্রাইবনুাল-৩ নং আোলমত 

তামরকসহ ৫ িনমক আসাভে কমর োেলা োময়র 

কমরন। 

36 5 Oct 20 

 

Prothom 

Alo 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Raped 
& 
Video or 
raped 

Neighbor Rural ঢোটােীপািাে েবম ঢেভের োত্রীকে 

ধর্ ষকের অভিক াগ নপ্রিম আকো  ৫ 

অকটাবর ২০২০) 

ঢগাপালগমঞ্জর ঢকাটালীপা়িা উপমিলায় 

ভবশ্বভবেযালয়প়ুিয়া এক োমের ভবরুমে নবে 

ঢশ্রভণর এক সু্কলোেীমক (১৫) ধষ তমণর অভিম াগ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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উমেমে। এ ধষ তমণর েৃশয েুমোমিামন ধারণ 

কমরমেন তা োঁর ( ভবশ্বভবেযালয়প়ুিয়া োে) এক 

বন্ধু। ধষ তমণর কো কাউমক বলমল ধারণকৃত 

ভিভডও ঢিসবুমক ঢেম়ি ঢেওয়া হমব বমল হুেভক 

ভেময়মেন ওই অভি ুক্ত োেরা। ধষ তমণর ভশকার 

ওই সু্কলোেী বমল, শভনবার সকাল ৯টায় সু্কমলর 

এক সযামরর কাে ঢেমক প্রাইমিট পম়ি স্থানীয় 

ঢিৌধুরীর বািামর কসমেটটকস ভকনমত  ায় ঢস। 

ঢসখান ঢেমক ঢিরার পমে িা োঁকা িায়গা ঢেমক 

একই উপমিলার পূণ তবতী োমের োকার একটট 

ঢবসরকাভর ভবশ্বভবেযালময়র োে আলী ঢহাসাইন ও 

তা োঁর (আলী ঢহাসাইন) বন্ধ ুএকই োমের োসুে 

হাওলাোর তামক ঢটমন ঢোটরসাইমকমল ঢতামলন। 

তামক িয় ঢেভখময় তা োঁরা ধারাবাশাইল োমে 

অবভস্থত ইব্রাভহে হাওলাোমরর োমের ঢ রপাম়ি 

ভনময়  ান। ঢসখামন একটট অস্থায়ী  মর আলী 

ঢহাসাইন তা োঁর সমে শারীভরক সম্পকত করমত 

বমলন। এমত ঢস রাজি না হওয়ায় আলী ঢহাসাইন 

তামক োরধর কমরন। তা োঁর োরধমরর কারমণ 

একটা প তাময় ঢস অসসু্থ হময় প়িমল আলী 

ঢহাসাইন তামক ধষ তণ কমরন। এ সেয় োসুে 

হাওলাোর েমুোমিামন এ েৃশয ধারণ কমরন। এই 

ধষ তমণর কো কাউমক বলমল বা িভবষযমত তা োঁমের 

কো না শুনমল এই েৃশয ঢিসবুমক ঢেম়ি ঢেমবন 

বমল হুেভক ঢেন তা োঁরা। এভেমক এ  টনায় ওই 

সু্কলোেীর বাবা বােী হময় আি ঢসােবার 

ঢেময়মক ধষ তমণর অভিম াগ এমন োনায় একটট 

োেলা কমরমেন। 
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37 6 Oct  20 

 

Kaler 

Kantho 

2 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 21 years, 
27 years 
& 
22 years 

Kidnaped Neighbor Rural ভবরামপকুর অপহৃত মােরাসাোত্রী উোর, 

আটে ভতে নোকের েন্ঠ  ৬ অকটাবর 

২০২০) 

ঢিলার ভবরােপুর উপমিলায় অপহৃত নবে 

ঢশ্রভণর (১৪) োেরাসার ভশক্ষােীমক উোর কমরমে 

পুভলশ।  োেলার এিাহার সূমে িানা  ায়, ওই 

োেী গত ভতন ভেন আমগ ভবরােপুর হমরকৃিপুর 

 (বােমেৌকা) োমের আত্মীময়র বাসায় ঢব়িামত 

আমস। এর একভেন পর আত্মীময়র বাভ়ি ঢেমক 

ভনি বাভ়িমত ঢিরার উমেমশ ঢবর হময় রাস্তায় 

অমটাভরকশার িনয অমপক্ষা করমত োমক। 

এসেয় আটককৃত ওই ভতন আসাভেসহ েয়িন 

ঢেময়টটমক োইমক্রাবামস কমর তুমল ভনময়। পমর 

অমনক ঢখা োঁিামখাজির পরও ঢেময়মক উোর 

করমত না ঢপমর ওই রামতই ভবরােপুর োনায় 

ভলভখত অভিম াগ কমর ঢেময়টটর ো। ঢসাোবার 

ভবরােপুর উপমিলার হাভববপুর বািার এলাকা 

ঢেমক ঢেময়টটমক  উোর করা হয়।  পমর 

বািামরর আশপামশ অভি ান িাভলময়  ভতন 

 ুবকমক আটক করা হয়। আটককৃতরা হমলন- 

ভেলন বাবু (২১), রুহুল আভেন (২৭) এবং রওশন 

িাভেল (২২)। 

38 5 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

25 Sep 20 News 
Report 

Female Student 16 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural হাভরকে  াওো োগে খুাঁজকত ভগকে ধর্ ষকের 

ভশোর োত্রী নোকের েন্ঠ  ৫ অকটাবর 

২০২০) 

গত ১ অমটাবর োময়র করা অভিম ামগ বলা হয়, 

২৫ ঢসমেম্বর সকাল সাম়ি ১০টার ভেমক 

আভেবাসী (িাকো) ওই োেী (১৬) হাভরময়  াওয়া 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/06/962767
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/06/962767
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/05/962572
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/05/962572
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োগল খুোঁিমত ভবেযালময়র ভেমক  ায়। এবং 

ঢখা োঁিাখুোঁজি ঢশমষ ঢিরার পমে অভি ুক্ত প্রধান 

ভশক্ষক আব্দরু রভহে োেীটটমক ঢলবু ঢেওয়ার 

িনয ভবেযালময়র ঢপেমন অবভস্থত োোবামসর 

একটট কমক্ষ ডামকন। োেীটট কমক্ষ  াওয়ার 

সামে সামে আব্দরু রভহে েরিা বন্ধ্ কমর 

ঢিা়িপূব তক োেীটটমক ধষ তণ কমরন এবং ভবষয়টট 

কাউমক না বলার িনয প্রাণনামশর হুেভক ঢেন। 

ভলভখত অভিম াগ পাওয়ার সতযতা ভনজিত কমর 

ভবেযালয় পভরিালনা কভেটটর সিাপভত ও 

আটরকে়িা ইউভনয়ন পভরষমের ঢিয়ারেযান 

েেল কাভে িাকো বমলন, ধষ তমণর ভশকার 

িুক্তমিাগী ওই োেী গত ১ অমটাবর ভলভখত 

অভিম াগ োময়র কমরমে। বযস্ততার কারমণ 

ভবষয়টট ভনময় ববেমক বসমত পাভরভন। 

আগােীকাল (েেলবার) এ ভবষময় ববেমক বসা 

হমব। অভিম ামগর সতযতা  ািাই কমর আইনগত 

বযবস্থা ঢনওয়া হমব। ধষ তমণর অভিম াগ 

সাোজিকিামব েীোংসা করার আইনগত ভিভি 

আমে ভক-না এেন প্রে করা হমল ভতভন ঢকামনা 

েেবয করমত পামরনভন। ধষ তমণর ভশকার োেীর 

বাবা বমলন,  টনার পরপরই এলাকার েুরজব্বমের 

সামে আমলািনা কমর এলাকার ঢিয়ারেযান ও সু্কল 

কভেটটর সিাপভত েেল কাভে িাকোমক িানাই। 

ভতভন 'ঢেখমবন' বমল আোমের আশ্বস্ত কমরন। 

ভকন্তু ঢেৌভখক অভিম ামগর ৬ ভেন পমরও ঢকামনা 

বযবস্থা না হওয়ায় ১ অমটাবর আোর ঢেময় 

ভলভখত অভিম াগ োময়র কমর।  লংগেু োনার 

িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) বসয়ে ঢোহাম্মে নূর 

বমলন, ভবষয়টট আভে ভেভডয়ার োধযমে ঢিমনভে 
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Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

এবং ভিকটটমের পভরবামরর সামে ঢ াগাম াগ 

কমরভে। তমব োনায় ঢকামনা অভিম াগ এখমনা 

আেরা পাইভন। 

 

39 5 Oct 20 

 

Ittefaq 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 9 years 25 years Raped Neighbor Rural মধুখােীকত ভিতীে ঢেভের োত্রীকে 

ধর্ ষেকেষ্টার অভিক াকগ মামো নইকফাাে  ৫ 

অকটাবর ২০২০) 

িভরেপুমরর েধুখালী উপমিলার ডুোইন 

ইউভনয়মনর ডুোইন োমের ভিতীয় ঢশভণমত 

প়ুিয়া এক োেীমক (৯) ধষ তণমিিার অভিম ামগ 

একই োমের ভরপন ঢশখ (২৫) এর নামে নারী ও 

ভশশু ভন তাতন েেন আইমন োেলা োময়র করা 

হময়মে।  অভিম াগ সূমে িানা ঢগমে, গত 

বহৃস্পভতবার (১ অমটাবর) রাত আনুোভনক ৮টার 

সেয় ওই ভশশু কনযা বাভ়ির পামশ িাময়র 

ঢোকামন  াওয়ার পমে অভি ুক্ত ভরপন ভশশুটটর 

হাত ধমর সােেুল ঢোলযার বা োঁশ বাগামনর েমধয 

ভনময় ধষ তমণর ঢিিা িালামল ভশশুটটর ভিৎকামর 

ঢলাকিন এভগময় আসমল অভি ুক্ত ভরপন 

পাভলময়  ায়। সংবাে ঢপময় ভশশুটটর ভপতা তামক 

উোর কমর বাভ়িমত ভনময়  ায়। এ বযাপামর 

েধুখালী োনার পভরেশ তক (ওভস) ঢো. আভেনুল 

ইসলাে বমলন, ‘োনায় োেলা হময়মে, অভি ুক্ত 

বখামট  ুবকমক ঢেিতামরর ঢিিা অবযাহত 

রময়মে।’ 

40 5 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 13 years Not 
available 

Raped Teacher Rural মাদ্রাসাে োত্রীকে ধর্ ষকের অভিক াগ, সুপার 

পোতেনপ্রিম আকো  ৫ অকটাবর ২০২০) 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188430/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188430/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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কুটিয়ার ভেরপুর উপমিলার একটট আবাভসক 

োদ্রাসায় এক োেীমক (১৩) েুই েিা ধষ তমণর 

অভিম াগ পাওয়া ঢগমে।  োেলার এিাহার সূে 

িানায়, ওই ভকমশারী োদ্রাসার আবাভসক োেী। 

সপ্তামহর েয় ভেন ঢস োদ্রাসায় োকত। প্রভত 

শুক্রবার সকামল তার বাবা তামক োদ্রাসা ঢেমক 

বাভ়ি ভনময় ঢ মতন, আবার শভনবার সকামল 

ঢপৌৌঁমে ভেমতন। গত শভনবার সকামল ঢেময়টটর 

বাবা তামক োদ্রাসায় ঢপৌৌঁমে ভেময় বাভ়ি ভিমর 

 ান। ঢরাববার ঢিার পা োঁিটায় িিমরর নাোমির 

আমগ োদ্রাসার সপুার োওলানা আবেুল কামের 

ভকমশারীমক তা োঁর কমক্ষ ঢডমক ভনময় ধষ তণ কমরন। 

পমর রাত সাম়ি আটটার ভেমক ভকমশারীমক 

আবারও ভনি কমক্ষ ঢডমক ভিতীয় েিায় ধষ তণ 

কমরন। ভবষয়টট কাউমক না িানামনার িনয 

ভকমশারীমক শাসামনা হয়। তমব ভকমশারী ঢসােবার 

সকামল তার এক সহপােীমক ভবষয়টট িানায়। ওই 

সহপােী তা োঁর বাবামক িানামল  টনা এলাকায় 

িানািাভন হময়  ায়। পমর ভবকু্ষব্ধ িনতা িম়িা 

হময় ঢসােবার সকামল োদ্রাসায় িােিুর কমরন। 

এর েমধয ঢকৌশমল োদ্রাসা সুপার পাভলময়  ান। 

ভেরপুর োনার িারপ্রাপ্ত কে তকততা (ওভস) আবুল 

কালাে বমলন, ঢেময়টটমক উোর কমর ডাক্তাভর 

পরীক্ষার িনয কুটিয়া ঢিনামরল হাসপাতামল 

পাোমনা হময়মে। আসাভে ধরমত বযাপক অভি ান 

িলমে। 

41 5 Oct 20 
 
Ittefaq 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 38 years Attempt 
to rape 

Neighbor  Rural রামগকে ভশশু ধর্ ষে ঢেষ্টার অভিক াগ 

আটে ১ নইকফাাে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188472/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188472/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%A7
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লক্ষ্মীপুমরর রােগমঞ্জ ৫ বেমরর এক ভশশুমক 

ধষ তণ ঢিিার অভিম ামগ ভবল্লাহ ঢহামসন (৩৮) 

নামের এক িনমক ঢসােবার আটক কমরমে 

পুভলশ।ভশশুটটর োেী আমেনা ঢবগে িানান, 

রভববার (অমটাবর) সকামল ভবল্লামলর স্ত্রী-

সোমনরা  মর না োকার সুম ামগ আোর 

নাতভনমক তার  মর ঢডমক ভনময় তার শরীমরর বস্ত্র 

খুমল ধষ তমণর ঢিিা কমরন। এ সেয় ভশশুটটর 

ভিৎকার শুমন তার ো এভগময় আসমল ভবল্লাল 

তামক দ্রতু ঢেম়ি ঢেয়। পমর ভশশুটট সব বমল এবং 

১৫/২০ ভেন পূমব তও ভবল্লাল একই  টনা  টটময়মে 

বমল িানান। রােগঞ্জ োনা অভিসার ইনিািত 

িানান, ভশশুর ভপতা ভিমরাি আলমের ভলভখত 

অভিম ামগর ভিভিমত অভি ান পভরিালনা কমর 

অভি ুক্ত ভবল্লালমক আটক করা হময়মে। ভশশুটটর 

িবানবিী ঢরকডত করার িনয ভবঞ্জ আোলমত 

ঢপ্ররণ করা হময়মে। 
42 5Oct 20 

 
Ittefaq 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 11 years 75 years Raped Neighbor Rural ১১ বেকরর ভশশুকে ধর্ ষে েকর ৫০০ 

টাোর ঢোট ভেকো ধর্ ষে!  নইকফাাে  ৫ 

অকটাবর ২০২০) 

১১ বেমরর ভশশুমক ৭৫ বের বয়সী বেৃা 

কতৃতক ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে।  এই 

 টনায় ভকমশারীর বাবা সুকুোর ব়ুিয়া ৫ 

অমটাবর (ঢসােবার) সন্ধ্যা সাম়ি েয়টায় 

রাউিান োনায় উপভস্থত হময় নারী ও ভশশু 

ভন তাতন আইন ৯(১) ধারায় োেলা (৭/তাং-

০৫-১০-২০২০) োময়র কমরন। ভতভন 

বমলন,গত ৩ অমটাবর আবুরখীমল আোর 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188473/%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188473/%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95
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ঢবান প্রতীো ব়ুিয়ার বাভ়িমত োকা আোর ১১ 

বয়সী কনযামক ধষ তণ কমরন সাধন ব়ুিয়া 

নামের এক নরপশু।  টনার ভেন ভবকাল 

িারটার ভেমক আোর ঢবামনর বাভ়ির 

প্রভতমবশী সাধন ব়ুিয়া আোর োতৃহারা 

কনযামক িুসভলময় বাভ়ির পামশ পুকুর পাম়ি 

সাধনা কুটটমর ভনময় ভগময় ভকমশারীর ইিার 

ভবরুমে ধষ তণ কমর পাোঁিশত টাকার একটট 

ঢনাট ধভরময় ঢেন। পমর আোর অবুি ঢেময়টট 

 মর ভিমর তার িুিুমক িাভনময় ঢেন। 
43 5 Oct 20 

 
Ittefaq 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

24 years 45 years Raped Neighbor Rural োেমভেরহাকট প্রভতবন্ধী ভেকশারীকে 

ধর্ ষেনইকফাাে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

লালেভনরহাট সের উপমিলার হারাটট 

ইউভনয়মনর ভহরাোভনক এলাকায় এক বুজে 

প্রভতবন্ধ্ী ভকমশারীমক (১৪) ধষ তমণর অভিম াগ 

উমেমে প্রভতমবশী িািা শােসুল ইসলামের 

(৪৫) ভবরুমে। ধষ তমণর ভশকার ভকমশারীর ো 

বােী হময় লালেভনরহাট সের োনায় একটট 

ধষ তণ োেলা োময়র কমরন।  ার োেলা নং-৪, 

তাভরখ ০৩/১০/২০২০। োেলা সূমে িানা 

 ায়, ভকমশারীর বাভ়িমত শােসুল কৃভষ িভেমত 

কীটনাশক ঢে ঢেভশন আনমত  ায়। বাভ়িমত 

তার বাবা-ো না োকায় ভকমশারীমক একা 

ঢপময় ধষ তণ কমর শােসুল। এ সেয় স্থানীয় 

েুিন েভহলা শােসুলমক আপভিকর অবস্থায় 

ঢেমখ ঢিমল তামক আটকামনার ঢিিা কমরন। 

একপ তাময় তামেরমক ধাক্কা ভেময় পাভলময়  ায় 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188583/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188583/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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ধষ তক শােসুল। সের োনার অভিসার ইনিািত  

িানান, শােসুল পলাতক রময়মে তামক 

ঢেিতামরর ঢিিা িলমে। 

 

44 5 Oct 20 
 
Ittefaq 

4 Oct 20   Police 
Case 

Female Student 13 years 30 years Raped CNG 
driver 

Rural েীপুকর সু্কে ভশক্ষািী ও গৃহবধূ ধর্ ষকের 

ভশোরনইকফাাে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

গািীপুমরর শ্রীপুমর এক সু্কল ভশক্ষােী ও এক 

গহৃবধূমক ধষ তমণর অভিম াগ পাওয়া ঢগমে। 

ঢসােবার (৪ অমটাবর) রামত পেৃক ধষ তমণর 

 টনায় োেলা কমরমে িুক্তমিাগী পভরবার।  

ভশক্ষােী ধষ তমণর অভিম ামগ ঢো: রুোন ভেয়া 

(৩০) নামের অমটাভরকশা িালকমক শ্রীপুর 

োনা পুভলশ ঢেিতার কমরমে । ধভষ ততা সু্কল 

োেী (১৩) স্থানীয় একটট উচ্চ ভবেযালময়র 

সপ্তে ঢশ্রণীর োেী। সু্কল ভশক্ষােীর পভরবার 

সূমে িানা  ায়, েী ত িারোস পূমব ত রুোন 

ভেয়া তার ঢোট্ট ঢেময়র োধযমে সু্কল 

ভশক্ষােীমক তামের বাভ়িমত ঢডমক ভনময় তার 

ইিার ভবরুমে ঢিার কমর ধষ তণ কমর। 

পরবতীমত পভরবামরর সেসযমের ঢিামখ 

ঢেময়র শারীভরক পভরবততন অনয রকে েমন 

হমল, পভরবামরর সেসযরা ঢেময়মক ডাক্তাভর 

পরীক্ষা করামল ঢস িার োমসর অে:স্বিা বমল 

ভিভকৎসক িানায়। 
45 5 Oct 20 

 
Samakal 

4 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 7 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural তােতেীকত ভশশুকে ধর্ ষকের ঘটোে 

মামো নসমোে  ৫ অকটাবর ২০২০) 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188540/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188540/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039159/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%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%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201039159/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%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%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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বরগুনার তালতলী উপমিলায় সাত বেমরর 

ভশশুমক ধষ তমণর  টনায় োেলা হময়মে।  

ভশশুর বাবা বােী হময় ঢসামহল পযাোমক 

আসাভে কমর ঢরাববার রামত তালতলী োনায় 

োেলা কমরন।  িানা ঢগমে, ভশশুটটমক 

ঢসামহল পযাো লুমকািুভর ঢখলার কো বমল 

ঢডমক ভনময় গত বহৃস্পভতবার ভবমকমল ধষ তণ 

কমর। ধষ তমণর  টনা কাউমক না বলার িনয 

ঢেময়টটমক শাসায় ঢসামহল। শভনবার ভবমকমল 

ভশশুটট নানীর কামে তলমপমট বযোর কো 

িানায়। ওইভেন রাত সাম়ি ৭টার ভেমক 

ভশশুটটমক আেতলী উপমিলা স্বাস্থয 

কেমেমে িভতত করা হয়।  তালতলী োনার 

ওভস ঢো  কােরুজ্জাোন বমলন, ঢসামহলমক 

আসাভে কমর ভশশুটটর বাবা বােী হময় োেলা 

কমরমেন। আসাভেমক ঢেপ্তামরর ঢিিা িলমে। 

46 5 Oct 20 
 
Dhaka 
Tribune 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 7 years  16 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural 7-year-old girl sexually harassed in 
Sylhet (Dhaka Tribune, 5 October 
2020) 

A 16-year-old boy has attempted to 
rape a 7-year-old girl in Chatalpara 
village under Companiganj upazila in 
Sylhet. Police arrested the accused on 
Monday evening. Quoting locals, 
Nazrul said the child's parents went to 
a village doctor with their another ill 
child for treatment on Saturday 
evening. Finding the child alone at 
home, the  16-year-old boy attempted 
to rape her. "After being informed, 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/05/7-year-old-girl-sexually-harassed-in-sylhet
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/05/7-year-old-girl-sexually-harassed-in-sylhet
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police detained the boy from 
Chatalpara village with the help of 
locals on Monday evening. A case will 
be filed in this regard." said the police 
official. 

 
47 4 Oct 20 

 
Kaler 
Kantho 

4 Oct 20 News 
Report 

Female Teenager 14 years 22 years Raped Neighbor Rural োমার ভেকশারীকে েেভরোে তুকে একে 

ধর্ ষে নোকের েন্ঠ  ৪ অকটাবর ২০২০) 

কেবািামরর িকভরয়ায় ১৪ বেমরর এক 

ভকমশারীমক ঢিারপূব তক সাোজিক বনায়মনর 

ঢিতমর ভনময় ধষ তমণর অভিম াগ উমেমে ঢো  

শওকত (২২) নামের এক  ুবমকর ভবরুমে। 

ধষ তমণর ভশকার ভকমশারীর বাবা ও ো িানান, 

তামের ঢেময় বাভ়ি ঢেমক সীোেবতী 

িকভরয়ার ডুলাহািারার রংেহলস্থ ঢবামনর 

বাভ়িমত  াজিল পাময় ঢহমট। এ সেয় এক 

ভকমলাভেটার পজিমে পূব ত রং েহমলর 

সাোজিক বনায়ন এলাকায় ঢপৌৌঁেমল ধষ তক 

শওকত ঢিারপূব তক সাোজিক বনায়মনর 

ঢিতর ভনময়  ায় তামের ভকমশারী ঢেময়মক। 

এ সেয় ঢেময়মক ইিার ভবরুমে ধষ তণ এবং 

শরীমরর ভবভিন্ন স্থামন কােভ়িময় িখেও 

কমর। এ সেয় বনায়মনর িেল পভরষ্কার করা 

সেয় ভিৎকার শুমন এভগময় ঢগমল ধষ তক  ুবক 

পাভলময়  ায়। পমর পভরবার সেসযরা ওই 

ভকমশারীমক উোর কমর প্রেমে উপমিলা 

স্বাস্থযকেমেে ও পমর কেবািার সের 

হাসপাতামলর ওভসভসমত ঢপ্ররণ কমরন। এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/04/962278
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/04/962278
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বযাপামর িকভরয়া োনার ওভস শামকর 

ঢোহাম্মে  ুবাময়র বমলন, ‘আি সন্ধ্যা ৬টার 

ভেমক একিমনর কাে ঢেমক ঢেৌভখকিামব 

 টনা শুমনভে। পভরবামরর সমে ঢ াগাম ামগর 

ঢিিা করা হমি। ভলভখত অভিম াগ ঢপমল 

অবশযই আইভন সহায়তা ঢেওয়াসহ োেলা 

ঢনওয়া হমব।’ 

48 4 Oct 20 
 
Ittefaq 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 50 years Raped Neighbor Rural বাবা মাকের ঢাকে  াওো ৭ বেকরর 

ভশশু ধর্ ষকের ভশোর নইকফাাে  ৪ 

অকটাবর ২০২০) 

বামগরহামটর ঢোংলা উপমিলায় ৭ বেমরর 

এক ভশশু ধষ তমণর ভশকার হময়মে। শভনবার (৩ 

অমটাবর) সন্ধ্যায় ঢোংলা ঢপৌর শহরতলীর 

নারমকলতলা আবাসন প্রকি এলাকায় এ 

 টনা  মট। ভশশুটটমক উোর কমর স্থানীয় 

স্বাস্থয কেমেমে িভতত করা হময়মে। এ  টনায় 

পুভলশ ধষ তক আব্দলু োন্নান (৫০)ঢক আটক 

কমরমে।  পুভলশ ও ধষ তমণর ভশকার ভশশুর 

স্বিমনরা িানান, ভশশুটট বাবা ঢিমল ঢরমখ 

িমল ঢগমেন। ো অনযে ভবময় বমসমেন। 

বততোমন ভশশুটট োকমতা ঢোংলা ঢপৌর 

শহরতলীর নারমকলতলা আবাসন প্রকমি 

োোর কামে। শভনবার সন্ধ্যায় ভশশুটটমক 

িকমলট ঢেওয়ার প্রমলািন ঢেভখময় পামশর 

বাভসিা আব্দলু োন্নান ঢডমক ভনময় ধষ তণ 

কমর। এ সেয় ভশশুটটর ভিৎকামর তার োেী 

িভরনা ঢবগে ও প্রভতমবশী সালো ঢবগে ওই 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188134/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A7%AD-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/188134/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A7%AD-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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 র ঢেমক তামক উোর কমর। উোর কমর 

োনায় আনার পর তার ভিভকৎসার িনয 

স্থানীয় স্বাস্থয কেমেমে িভতত করা হময়মে। 

তমব স্থানীয় হাসপাতাল ঢেমক ভশশুটটমক 

খুলনা ভকংবা বামগরহাট সের হাসপাতামল 

ঢনওয়ার পরােশ ত ঢেওয়া হময়মে। তারা 

িাভনময়মেন, বততোমন ভশশুটটর শাভররীক 

অবস্থা খুবই খারাপ। 
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