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1 17 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 24 years 35 years, 
55 years 
& 
60 years 

Physical 
Torture 
& 
Dowry 

Husband 
& 
Mother-
in-law & 
Father-in-
law 

Rural য ৌতুক না যেয়ে গৃহবধূর চুল যকয়ে 

যনওোর অভিয় াগ  প্রথম  লয়লা  ১৭ 

অয়টাবর ২০২০) 

চা াঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় য ৌতুক না 

যপজয় স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি এক গহৃবধূর 

নাম চা াঁদড়ন খাতুন (২৪) যক ড়ন যাতন কজর 

তা াঁর চুল যকজে ড়দজয়জেন বজল অড়িজ াগ 

পাওয়া যগজে।  এোহার সূজে োনা  ায়, প্রায় 

পাাঁচ বের আজগ রড়বউজলর (৩৫) সজে একই 

গ্রাজমর যমজয় চা াঁদড়নর ড়বজয় হয়। এরপর 

যেজকই রড়বউল ও তা াঁর মা–বাবা য ৌতুক 

ড়হজসজব ২ লাখ োকা দাড়ব কজর আসড়েজলন। 

চা াঁদড়নর বাবা ড়বড়িন্ন সময় ৫০ হাোর োকা 

যদন।  গত বুধবার চা াঁদড়ন স্বামীর বাড়িজত  ান। 

যসড়দন ড়বজকজল য ৌতুজকর দাড়বজত চা াঁদড়নজক 

মারধর কজরন রড়বউল। এজত ইসরাড়িল ও 

েইলীও য াগ যদন। একপ যাজয় ইসরাড়িল ও 

েইলী চা াঁদড়নজক ধজর রাজখন এবং রড়বউল চুল 

যকজে যনন। এরপর চা াঁদড়ন বাবার বাড়ি চজল 

 ান। পরড়দন ড়তড়ন োনায় স্বামী, শ্বশুর ও 

শাশুড়িজক আসাড়ম কজর মামলা কজরন। 

সদর োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) 

যমাোিির যহাজসন বজলন, পুড়লশ অড়ি ান 

Issue no. 14 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A8%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%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%87%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%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%A8%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%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%87%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
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চাড়লজয় বহৃস্পড়তবার রাজতই মামলার ২ নম্বর 

আসাড়ম েইলী যবগমজক যগ্রপ্তার কজর। 

শুক্রবার তা াঁজক আদালজতর মাধযজম 

কারাগাজর পাঠাজনা হজয়জে। অনয 

আসাড়মজদর যগ্রপ্তাজরর যচষ্টা চলজে। 
2 17 Oct 20 

 
Ittefaq 

16 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 50 years Not 
available 

Murdered Borther-
in-law 

Rural যেবয়রর ভকল-ঘুভি-লাভম, থাণ যগয়লা 

গৃহবধূর  প্রত্তয়ফাাক  ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

ঝিনাইদজহর মজহশপুর উপজেলার কমলাপুর 

গ্রাজম স্বামীর িাইজদর ড়কল-ঘুড়ি ও লাড়েজত 

নাড়সমা খাতুন (৫০) নাজম এক নারী মারা 

যগজেন। অড়তড়রক্ত পুড়লশ সুপার যমা. 

আজনায়ার সাঈদ োনান, আব্দলু লড়তি ও 

তার িাইজয়রা একটে যদাতলা বাড়িজত পড়রবার 

ড়নজয় বসবাস কজরন। বাড়ির উপর ও 

ড়নচতলার ঘজর োকা ড়নজয় গতকাল সন্ধ্যার 

পর তাজদর মজধয িগিা লাজগ। এক প যাজয় 

মারামাড়র শুরু হয়। এ সময় যদবরজদর ড়কল-

ঘুড়ি ও লাড়েজত নাড়সমা খাতুন মাটেজত লুটেজয় 

পজিন। তাজক উদ্ধার কজর যচৌগাো 

উপজেলা স্বাস্থ্য কমজেজে ড়নজয় যগজল 

কতযবযরত ডাক্তার মৃত যঘািণা কজরন। এ 

ঘেনায় পুড়লশ নাড়সমা খাতুজনর এক যদবরজক 

আেক কজরজে। 
3 17 Oct 20 

 
Kaler 
Kontho 

15  Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to rape 

Uncle-in-
law 

Rural চাচা শ্বশুয়রর ভবরুয়ে ধি ষণয়চষ্টার 

অভিয় াগ ভনয়ে মানাে গৃহবধূ (কায়লর 

কণ্ঠ  ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

দাড়দ শাশুড়িজক ড়নজয় ড়নে ঘজর ঘুড়মজয় োকা 

গহৃবধূজক গলায় েুড়র ধজর ধি যজণর যচষ্টা কজর 

চাচা শ্বশুর। স্থ্ানীয় সূে ও ড়ন যাতজনর ড়শকার 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191601/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191601/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/17/966510
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/17/966510
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গহৃবধ ূোনান, গত প্রায় ড়তন বের আজগ 

ড়বজয় হয় ওই নারীর। েীড়বকার কারজণ স্বামী 

ও শ্বশুরসহ অজনজকই ঢাকায় োজকন। 

বাড়িজত দাড়দ শাশুড়িজক সাজে ড়নজয় ড়নজের 

ঘজর বসবাস কজরন ওই নারী। এ অবস্থ্ায় যবশ 

ড়কেুড়দন ধজর চাচা শ্বশুর এরশাদ উঝিন 

তাজক ড়বড়িন্নিাজব উত্ত্যক্ত কজর আসজে। 

একপ যাজয় অননড়তক প্রস্তাবও যদয়। রাঝে না 

হওয়ায় ড়বড়িন্ন ধরজনর হুমড়ক-ধমড়ক ড়দজয় 

আজস। স্বামীজক িজয় ও লজ্জায় এ কো 

বলজত পাজরড়ন গহৃবধূ। ড়ন যাড়ততা গহৃবধ ূ

োনান, উত্ত্যক্তকারী চাচা শ্বশুরজক ড়বড়িন্ন 

সময় অনুনয়-ড়বনয় কজর তার সজে এ 

ধরজনর ঘেনা না করার েনয। ড়কন্তু 

যকাজনািাজবই দজম  ায়ড়ন চাচা শ্বশুর। গত 

বহৃস্পড়তবার রাজত ড়নে ঘজর ঘুড়মজয় যগজল 

তার দাড়দ শাশুড়ি প্রাকৃড়তক ডাক সারজত 

বাইজর  ান। এ সুজ াজগ চাচা শ্বশুর এরশাদ 

উঝিন ঘজর প্রজবশ কজর ঘুমন্ত অবস্থ্ায় তাজক 

ধি যজণর যচষ্টা চালায়। সম্ভ্রম বা াঁচাজত ধস্তাধঝস্ত 

করজল এরশাদ হাজত োকা েুড়র গলায় ধজর 

যির ধি যজণর যচষ্টা চালায়। এ সময় দাড়দ 

শাশুড়ি ঘজর প্রজবশ করজতই যদৌজি পাড়লজয় 

 ায়। শড়নবার দুপুজরর োনায় ড়গজয় যদখা  ায়, 

ওই নারী তার শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী োিাও 

স্বেনজদর ড়নজয় ড়বচার চাইজত আজসন। ওড়স 
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ড়মোনুর রহমান আকন্দ। ড়তড়ন োনান, এ 

ঘেনায় তদন্ত কজর মামলা যনওয়া হজব। 

4 17 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

16 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 years 21 years Murdered Husband Urban লশুভলোে স্ত্রীয়ক হতযার ের 

শাহজােেুর মানাে ভগয়ে স্বা ীর 

লত্মস ে ষণ(থম  লয়লা, ১৭ অয়টাবর 

২০২০) 

ঢাকার আশুড়লয়ায় তরুণী স্ত্রী শাড়হনুর খাতুন 

(১৮)যক শ্বাসজরাজধ হতযার পর ড়সরােগজঞ্জর 

শাহোদপুর োনায় ড়গজয় আত্মসমপ যণ 

কজরজেন স্বামী ড়রপন ড়ময়া (২১)। আে 

শড়নবার আশুড়লয়ার কাাঁঠালতলা এলাকা যেজক 

স্ত্রীর লাশ উদ্ধার কজরজে পুড়লশ। আশুড়লয়া 

োনার পুড়লশ োনায়, গতকাল শুক্রবার 

রাজতর যকাজনা এক সময় স্ত্রী শাড়হনুরজক 

শ্বাসজরাজধ হতযার পর ড়রপন শাহোদপুর চজল 

 ান। আে সকাজল ড়তড়ন শাহোদপুর োনায় 

ড়গজয় আত্মসমপ যণ কজর স্ত্রীজক হতযার কো 

স্বীকার কজরন। পজর শাহোদপুর োনার 

পুড়লশ তা াঁজক আেক কজর ড়বিয়টে আশুড়লয়া 

োনাজক োনায়।  

5 16 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 29 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ঘয়রর যকায়ণ েয়ে ভিল গৃহবধূর লাশ, 

স্বা ী েলাতক (থম  লয়লা, ১৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

ড়সজলজের কানাইঘাজে িাজতমা যবগম (২৯) 

নাজমর এক গহৃবধূর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা 

হজয়জে।  স্থ্ানীয় ও পুড়লশ সূজে োনা যগজে, 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%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%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%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%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%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%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95


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 

মহরম আলীর সজে িাজতমা যবগজমর প্রায় 

যদি বের আজগ ড়বজয় হয়। তা াঁরা দুেনই ওই 

বাড়িজত োকজতন। মহরম আলীর িাইজয়রা 

অনয এলাকায় োকজতন। িাজতমা যবগজমর 

স্বেনজদর বাড়িও ওই ঘজরর পাজশ। শুক্রবার 

মহরম আলী ও িাজতমা যবগজমর যকাজনা 

সািা শব্দ না যপজয় তা াঁরা ডাকাডাড়ক কজরন। 

একপ যাজয় তা াঁরা ঘজর ঢুজক িাজতমা যবগজমর 

মরজদহ একটে যকাজণ রক্তাক্ত অবস্থ্ায় পজি 

োকজত যদজখন। পজর কানাইঘাে োনা-

পুড়লশজক খবর যদওয়া হয়। িাজতমা যবগজমর 

পড়রবাজরর ধারণা, অিাব-অনেজনর সংসাজর 

স্বামী-স্ত্রীর মজধয কলজহর যেজর এ হতযাকাণ্ড 

ঘজে োকজত পাজর।  

 
6 16 Oct 20 

 
Kaler 
Kantho 

16 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years 24 years Murdered 
& 
Dowry 

Husband 
& 
Family 
member 

Rural য ৌতুয়কর জনয গৃহবধূয়ক ভেটেয়ে 

হতযার অভিয় াগ  প্রকায়লর কণ্ঠ  ১৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

যনায়াখালীর হাড়তয়ায় তুচ্ছ ঘেনাজক যকন্দ্র 

কজর য ৌতুজকর োকার েনয এক গহৃবধূ (১৯) 

যক শ্বশুর বাড়ির যলাকেন ড়পটেজয় হতযা 

কজরজে বজল অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। 

ড়নহজতর মা মজনায়ারা যবগম (৩৫) োনান, 

ড়বজয়র সময় য ৌতুজকর ড়কেু োকা বাকী ড়েল। 

ড়বজয়র পর যেজক ওই য ৌতুজকর োকার েনয 

ও ঘজরর আসবাবপজের েনয শাবনুরজক 

একাড়ধকবার মারধর কজর স্বামী।  শুক্রবার 

সকাজল যমারগজক খাদয যদওয়া ড়নজয় ড়নহত 

শাবনুজরর সজে তার শাশুড়ি ও ননজদর কো 

কাোকাটে হয়। পজর এ ঘেনাজক যকন্দ্র কজর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966248
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966248
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by 
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স্বামী, শাশুড়ি, ননদসহ শাবনুরজক যবধিক 

ড়পটেজয় তল যপজে লাড়ে ড়দজয় গুরুতর েখম 

কজর। এক প যাজয় শাবনুর অসুস্থ্ হজয় পিজল 

তাজক হাসপাতাজল যনওয়ার পজে মারা  ায়। 

হাড়তয়া োনার অড়িসার ইনচােয (ওড়স ) 

আবুল খাজয়র োনান, মরজদহ উদ্ধার কজর 

ময়নাতদজন্তর েনয পাঠাজনা হজয়জে।  
7 16 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ঝালকাটিয়ত অন্তঃসত্ত্বা নারীর 

রহসযজনক  ৃতুয, স্বা ী লেক থম  

লয়লা, ১৬ অয়টাবর ২০২০) 

িালকাটঠর রাোপুজর আইড়রন আক্তার (২০) 

নাজম অন্তঃসত্ত্বা এক নারীর রহসযেনক মৃতুয 

হজয়জে।  ড়নহত আইড়রজনর শাশুড়ি োহানুর 

যবগম োনান, তা াঁর যেজল আর বউ (আইড়রন) 

তা াঁজদর ঘজরর পাজশ আলাদা ঘজর বসবাস 

কজরন। তা াঁজদর ৭ মাস বয়সী একটে যমজয় 

রজয়জে। গতকাল বহৃস্পড়তবার ড়বজকজল ঘুম 

যেজক উজঠ তা াঁর যেজল ড়মরাে বাইজর  ান। এ 

সময় ড়মরাে ও আইড়রজনর যমজয় তা াঁর যোে 

যেজল হৃদজয়র কাজে ড়েল। যমজয়টে কান্নাকাটে 

করজল বুজকর দুধ খাওয়াজনার েনয ড়তড়ন 

মাজয়র কাজে ড়নজয়  ান। তখন আইড়রনজক 

অসুস্থ্ মজন হজল হাসপাতাজল যনওয়ার েনয 

সবাইজক খবর যদন। রাোপুর োনার 

িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) যমা. শড়হদুল ইসলাম 

বজলন, লাশ উদ্ধার করা হজয়জে। সুরতহাল 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%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://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%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


Sl. Date of 
Newspaper 
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Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Crime 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

প্রড়তজবদজন ড়নহজতর শরীজর যকাজনা 

আঘাজতর ড়চহ্ন পাওয়া  ায়ড়ন।  

8 16 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 Oct 20 
 

Police 
Case 

Female Housewife 20 years Not 
available 

Murdered 
& 
Dowry 

Husband Rural গৃহবধূয়ক গর  োভনয়ত ঝলয়স হতযার 

অভিয় াগ স্বা ীর ভবরুয়ে(কায়লর কণ্ঠ, 

১৬ অয়টাবর ২০২০) 

যমজহরপুজরর গাংনী উপজেলার বামঝন্দজত 

গরম পাড়ন ড়দজয় িলজস রুড়বনা খাতুন (২০) 

নাজমর এক গহৃবধূজক হতযার অড়িজ াগ 

উজঠজে স্বামীর ড়বরুজদ্ধ।  স্থ্ানীয়রা োনান, 

উিজয়র মজধয পাড়রবাড়রক অশাড়ন্ত ড়েল। 

মাজি-মজধয ড়বড়িন্ন ড়বিয় গণ্ডজগাল হজতা। 

এক প যাজয় বহৃস্পড়তবার রাত সাজি ৯োর 

মম যাড়ন্তক এ ঘেনা ঘজে। বামঝন্দর হুদা 

ড়িড়নজকর মাড়লক নুরুল হুদা োনান, 

বহৃস্পড়তবার রাত ১০োর পজর রুড়বনাজক দগ্ধ 

অবস্থ্ায় তার স্বামী ও প্রড়তজবশীরা ড়নজয় 

আসজল আমরা প্রােড়মক ড়চড়কৎসার বযবস্থ্া 

কড়র। পজর আমরা তাজক যমজহরপুর 

যেনাজরল হাসপাতাজল পাঠাই। তজব আসল 

ঘেনা কী তা তদন্ত করজল স্পি্ে হজব। ড়তড়ন 

আজরা োনান, ড়তড়নসহ স্থ্ানীয় প্রড়তজবশীজদর 

সামজন রুড়বনা স্বীকাজরাঝক্ত যদন য , িগিার 

এক প যাজয় ড়তড়ন ড়নজেই শরীজর আগুন 

লাড়গজয় ড়েজলন।  এড়দজক, খবর যপজয় 

পুড়লজশর একটে দল ঘেনাস্থ্লসহ যমজহরপুর 

যেনাজরল হাসপাতাজল অড়ি ান চালায়। 

যসখাজন যপৌৌঁোজনার আজগই ড়মলনসহ তাজদর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966138
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966138
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Nature of 
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by 
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পড়রবাজরর সদসযরা পাড়লজয়  ান।  রুড়বনার 

মামা আব্দলু োব্বার অড়িজ াগ কজর বজলন, 

ড়বড়িন্ন সময় ড়মলন য ৌতুক দাড়ব করজতা 

যমজয়র কাজে। যমজয়র বাবা-মা যকউ যনই। 

নাড়নর বাড়ি যেজক মানুি। মামারা ড়বড়িন্ন 

 ায়গায় যেজক োকা যোগাি কজর ৪৯ 

হাোর োকা য ৌতকু যদন। কজয়কড়দন আজগ 

স্বামী আবার োকা চান েড়ম যকনার কো 

বজল। এই কো রুড়বনা তার নাড়নজক এজস 

বজলন। নাড়ন বজলড়েজলন, গরীব মানুি োকা 

যকাোয় পাব! পজর যোগাি কজর যদজবা। 

তারপজর আে সকাজল শুজন হাসপাতাজল 

এজস যদড়খ যমজয়জক গরম পাড়ন যঢজল পুড়িজয় 

যমজর যিজলজে ড়মলন। আমরা এ 

হতযাকাজণ্ডর উপ ুক্ত ড়বচার চাই।  

9 16 Oct 20 
 
Kaler 
Kontho 

14 Oct 20 Police 
Case 

Male Old aged 70 years Not 
available 

Physical 
torture 

Son Rural বৃে বাবায়ক ভেটেয়ে ঘয়র বন্দি কয়র 

যরয়েয়ি বোয়ে যিয়ল(কায়লর কণ্ঠ, ১৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

চট্টগ্রাজমর সাতকাড়নয়ায় বদৃ্ধ বাবা নুরুল হক 

(৭০)। যক রড ড়দজয় ড়পটেজয় ঘজর বঝন্দ কজর 

যরজখজে বখাজে যেজল।  আহত বাবা যমা. 

নুরুল হক োনান, যেজল িড়রদ কখজনা তাজক 

িরন যপািণ যদয়ড়ন। বরং তার চাড়চ খাজলদা 

যবগজমর প্রজরাচনায় দীঘ যড়দন  াবৎ আমার 

ওপর ড়ন যাতন চাড়লজয় আসজে। েয়ুা যখজল ও 

যনশা কজর ঘজর ড়িজর বহুবার আমাজক 

মারধর কজরজে। গত ড়কেুড়দন  াবৎ আমার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966274
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966274
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বসত ড়িজে ড়বঝক্র কজর তাজক োকার যদয়ার 

েনয বজল। আড়ম বাপ-দাদার যরজখ  াওয়া 

ড়িজে ড়বঝক্র করজত পারজবা না বজল োড়নজয় 

ড়দজল যেজল িড়রদ আমাজক মারধর কজর ও 

নানা রকম হুমড়ক যদয়। সাতকাড়নয়া োনার 

অড়িসার ইনচােয যমা. আজনায়ার যহাজসন 

োনান, এ ঘেনায় আহত বাবা যমা. নুরুল হক 

বাড়দ হজয় োনায় একটে অড়িজ াগ দাজয়র 

কজরজে। অড়িজ াগ পাওয়ার সজে সজে 

পুড়লশ ঘেনায় েড়িত বখাজে যেজলজক 

যগ্রপ্তাজরর েনয কাে শুরু কজর ড়দজয়জে। 

10 15 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 32 years 50 years Murdered Unle-in-
law 

Rural িুভরকাঘায়ত গৃহবধূ ভনহত, চাচা শ্বশুর 

লেক(থম  লয়লা, ১৫ অয়টাবর 

২০২০) 

নরড়সংদীর সদর উপজেলায় চাচাশ্বশুজরর 

েুড়রকাঘাজত গহৃবধ ূেড়রনা যবগম (৩২) ড়নহত 

হজয়জেন বজল অড়িজ াগ উজঠজে। 

েুড়রকাঘাজতর ঘেনার পরপরই অড়ি ুক্ত 

আসাদ ড়ময়াজক (৫০) স্থ্ানীয় যলাকেন 

আেক কজর পুড়লজশ যসাপদয কজরজে।  

পড়রবার ও স্থ্ানীয় সূে োনায়, সকাজল 

পাড়রবাড়রক কলজহর যেজর চাচাশ্বশুর আসাদ 

ড়ময়ার সজে িাড়তোর স্ত্রী েড়রনা যবগজমর 

কো-কাোকাটে শুরু হয়। একপ যাজয় আসাদ 

ড়ময়া উজত্ত্ঝেত হজয় েড়রনার যপজে 

েুড়রকাঘাত কজরন। আহত অবস্থ্ায় উদ্ধার 

কজর নরড়সংদী সদর হাসপাতাজল যনওয়া হজল 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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by 
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কতযবযরত ড়চড়কৎসক তা াঁজক মৃত যঘািণা 

কজরন। 
11 15 Oct 20 

 
Ittefaq 

13 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 40 years 45 years Physical 
torture 
& 
Dowry 

Husband Rural স্ত্রীর য ৌনায়ে গর  িযাাঁকা যেোর 

অভিয় ায়গ ত্তউভে সেসয যোতার 

 প্রত্তয়ফাাক  ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

য ৌতুজকর দাবীজত স্ত্রী মাঝেযয়া আক্তার েড়বর 

(৪০)  য ৌনাজে দা ড়দজয় গরম েযা াঁকা যদয়াসহ 

শারীড়রক ড়ন যাতজনর অড়িজ াজগ ইউড়প সদসয 

পনু ড়ময়াজক (৪৫) যগ্রিতার কজরজে পুড়লশ।  

ড়ন যাতজনর ড়শকার ২ সন্তাজনর েননী মাঝেযয়া 

আক্তার েড়বর (৪০) বাবা বজলন, ড়বজয়র পর 

যেজক োমাতা পনু য ৌতুজকর দাবীজত আমার 

যমজয়জক শারীড়রক ড়ন যাতন কজর আসজে। এ 

প যন্ত ৪-৫ লাখ োকা য ৌতুক ড়নজয়জে যস। 

আজরা ২ লাখ োকা য ৌতুজকর দাবীজত 

প্রড়তড়দন ড়ন যাতন করত যস। বরগুনা োনার 

িারপ্রাপ্ত কম যকতযা ওড়স (তদন্ত) শড়হদুল 

ইসলাম বজলন, গহৃবধূ মাঝেযয়াজক ড়ন যাতজনর 

ঘেনায় মামলা হজয়জে।  
12 15 Oct 20 

 
Kaler 
Kontho 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 years Not 
available 

Suicide Not 
available 

Rural ল তলীয়ত অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর 

লত্মহতযা(কায়লর কণ্ঠ, ১৫ অয়টাবর 

২০২০) 

বরগুনার আমতলীজত মাড়রয়া আক্তার (১৮) 

নাজম সাত মাজসর অন্তঃসত্ত্বা এক গহৃবধ ূ

ওিনা ড়দজয় িাাঁস লাড়গজয় আত্মহতযা 

কজরজেন। পড়রবার সূজে োনা যগজে, এক 

বের আজগ রাড়কবুল ইসলাজমর সজে কনযা 

মাড়রয়া আক্তাজরর যপ্রজমর সম্পজকযর পর 

যগাপজন ড়বজয় হয়। পজর উিয় পজের 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191080/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%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%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%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/191080/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%9B%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%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%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965772
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965772


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 

পড়রবার তাজদর সম্পকয যমজন যনয়। এরপর 

রাড়কবুল ইসলাম েীড়বকার তাড়গজদ ঢাকায় 

ড়গজয় রােড়মড়স্ত্রর শ্রড়মক ড়হজসজব কাে শুরু 

কজরন। ড়নহজতর ড়পতা যসালায়মান সরকার 

োনান, আমার সন্তানসম্ভাবনা যমজয়টে িাাঁস 

লাড়গজয় আত্মহতযা কজরজে। কী কারজণ 

আত্মহতযা কজরজে তা ড়তড়নসহ পড়রবাজরর 

যকউ বলজত পারজেন না। এ ঘেনায় োনায় 

একটে অপমৃতুয মামলা দাজয়র করা হজয়জে। 

আে সকাজল মরজদহ ময়নাতদজন্তর েনয 

বরগুনা হাসপাতাল মজগ য পাঠাজনা হজয়জে। 

13 14 Oct 20 
 
Samakal 

12 Oct 20 Police 
Case 

Male Shop 
keeper 

40 years Not 
available 

Murdered Wife Rural যথয়  বাধা যেওোে যথভ কয়ক ভেয়ে 

স্বা ীয়ক হতযা (স কাল, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

রংপুজরর ড়মঠাপুকুজর স্ত্রীর পরকীয়ায় বাধা 

যদওয়ায় যপ্রড়মকজক ড়দজয় চা ড়বজক্রতা স্বামী 

গুলসান (৪০)যক কুড়পজয় হতযা করান যসড়লনা 

যবগম। বুধবার রংপুজরর চীি েড়ুডড়শয়াল 

মযাঝেজেে আদালজত যতালা হজল ১৬৪ 

ধারায় েবানবঝন্দজত ড়তড়ন ও যপ্রড়মক ড়মজল 

স্বামী হতযায় েড়িত োকার কো স্বীকার 

কজরন। যসামবার রাত যদিোর ড়দজক 

োয়গীর বাসস্ট্যান্ড যেজক চা যদাকান বন্ধ্ 

কজর দুগ যাপুজর িািা বাসায় ড়িরড়েজলন 

গুলসান। ব্র্যাক অড়িজসর কাোকাড়ে 

যপৌৌঁেজল মাোয় যহলজমে পড়রড়হত বযঝক্তরা 

পেজরাধ কজর গুলসাজনর মাো ও শরীজরর 

https://samakal.com/whole-country/article/201040152/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%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%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201040152/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%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%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%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 

ড়বড়িন্ন স্থ্াজন কুড়পজয় েখম কজর পাড়লজয় 

 ায়। তার ড়চৎকাজর স্থ্ানীয়রা এড়গজয় এজস 

আশঙ্কােনক অবস্থ্ায় তাজক উদ্ধার কজর 

রংপুর যমড়ডজকল কজলে হাসপাতাজল িড়তয 

করায়। যসখাজন কতযবযরত ড়চড়কৎসক 

গুলসানজক মৃত যঘািণা কজরন। 

14 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 17 years 35 years, 
25 yeatrs, 
24 years 
& 
22 years 

 
Gang 
Raped 

Step-
father 
& 
Neighbor 

Rural ৩ হাজার োকাে সৎ য য়েয়ক হাতবেল, 

ধি ষয়ণর অভিয় াগ (থম  লয়লা, ১৪ 

অয়টাবর ২০২০) 

সৎ যবান অসসু্থ্। তাজক যদখজত ড়গজয়ড়েল 

ড়কজশারী। সৎ বাবা ইমরান আলী (৩৫)  

যমজয়টেজক যবিাজনার কো বজল ড়নজয় ড়গজয় ৩ 

হাোর ১০০ োকার ড়বড়নমজয় কজয়কেন 

তরুজণর হাজত তুজল যদন। ওই তরুজণরা 

যমজয়টেজক ধি যণ কজরন।  এজত ড়তনেনজক 

যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ। তা াঁরা হজলন কুলাউিা 

সদজরর কাজসম ড়ময়া (২৫), আরোন ড়ময়া 

(২৪) ও পাপ্পু দাস (২২)। তা াঁরা যপশায় 

রােড়মড়স্ত্র। এোহার, োনা-পুড়লশ ও স্থ্ানীয় 

বাড়সন্দা সূজে োনা যগজে, যমজয়টের (১৭) 

বাড়ি যনায়াখালী সদর উপজেলায়। শশশজব 

বাবা মারা  াওয়ার পর ইমরান আলী (৩৫) 

নাজমর একেজনর সজে তার মাজয়র ড়িতীয় 

ড়বজয় হয়। যমজয়টে ৩ অজটাবর সৎ বাবার 

বাসায়  ায়। গতকাল ড়বজকজল যবিাজনার কো 

বজল যমজয়টেজক ড়নজয় বাসা যেজক যবর হন 

ইমরান। ড়তড়ন যমজয়টেজক শহজরর যরলজস্ট্শন 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A7%A9-%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%B8%E0%A7%8E-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A7%A9-%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%B8%E0%A7%8E-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%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 

এলাকায় ড়নজয় কাজসজমর হাজত তুজল যদন। 

কাজসম যবিাজত ড়নজয়  াওয়ার কো বজল 

যমজয়টেজক ড়সএনঝেচাড়লত অজোড়রকশায় 

যতাজলন। এ সময় অজোড়রকশায় কাজসজমর 

বন্ধু আরোন ও পাপ্পুও ওজঠন। তা াঁরা 

যমজয়টেজক মনেিা এলাকায় ড়নেযন স্থ্াজন 

ড়নজয় ধি যণ কজরন।   

15 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 19 years Not 
available 

Raped Father-in-
law 
& 
Neighbor 

Rural নবীনগয়র শ্বশুয়রর ভবরুয়ে েুত্রবধূয়ক 

ধি ষয়ণর অভিয় াগ(থম  লয়লা, ১৩ 

অয়টাবর ২০২০) 

একমাে যেজলর ড়বজয় হজয়জে মাে ড়তন মাস 

হজয়জে। এরই মজধয শ্বশুজরর ড়বরুজদ্ধ 

পুেবধূজক (১৯) ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে। 

শুধু তা–ই নয়, ড়নজে যতা ধি যণ কজরজেনই, 

সজে এক বন্ধুজক বাড়িজত যডজক এজনও 

ড়নে পুেবধূজক ধি যণ কড়রজয়জেন  স্থ্ানীয় 

যলাকেন ও পুড়লশ সূজে োনা যগজে, ড়তন 

মাস আজগ ওই বযঝক্তর একমাে যেজলর সজে 

পাজশর বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ওই তরুণীর 

ড়বজয় হয়। তরুণীর স্বামী িবঘুজর ও 

মাোরিক্ত। ড়বজয় হজলও স্বামী বাড়িজত 

োকজতন না। সব সময় এলাকার একটে 

মাোজরই পজি োকজতন ড়তড়ন। ড়কেুড়দন 

আজগ ওই তরুণীর শাশুড়ি নরড়সংদীজত এক 

যমজয়র বাড়িজত যবিাজত যগজেন। এই সুজ াজগ 

বাড়িজত একা যপজয় গত যরাববার রাত সাজি 

আেোর ড়দজক ওই তরুণীজক ধর্িণ কজরন 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%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%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%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%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%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 

শ্বশুর। ধি যজণর পর ওই রাজতই শ্বশুর তা াঁর 

এক বন্ধুজক বাড়িজত ড়নজয়  ান। পজর রাত 

সাজি ১০োর ড়দজক শ্বশুজরর বন্ধু ওই 

তরুণীজক ধি যণ কজরন। পরড়দন যসামবার 

সকাজল ওই তরুণী বাবার বাড়ি বাঞ্ছারামপুজর 

ড়গজয় পড়রবারজক ঘেনা খুজল বজলন। পজর 

তা াঁরা ড়বিয়টে পুড়লশজক োনান। খবর যপজয় 

ড়বজকজল পুড়লশ সড়লমগঞ্জ ইউড়নয়জন 

শ্বশুরবাড়িজত অড়ি ান চাড়লজয় শ্বশুর ও তা াঁর 

বন্ধুজক আেক কজর।  

16 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

13 Oct 20 Police 
Case 

Male Landowner 55 years Not 
available 

Murdered Wife 
& 
Son 

Urban বভিলাে ভনজ বাভেয়ত েুন, স্ত্রী সন্তান 

েলাতক(থম  লয়লা, ১৩ অয়টাবর 

২০২০) 

রােধানীর বড়েলায় আে মেলবার ড়বজকজল 

লাল ড়ময়া (৫৫) নাজমর এক বযঝক্ত ড়নে 

বাড়িজত খুন হজয়জেন। তা াঁর স্ত্রী ও সন্তানজদর 

ড়বরুজদ্ধ এ হতযার অড়িজ াগ উজঠজে। 

পাড়রবাড়রক কলজহর যেজর সাত-আে মাস 

ধজর স্ত্রী আরেদুা যবগম বাড়ির তৃতীয় তলায় 

আলাদা োকজেন। তা াঁজদর ড়তন যেজল ওই 

বাড়িজত আলাদা োজকন। ড়তন যেজল মাজয়র 

পজেই ড়েজলন। ওই বাড়ি োিাও আশপাজশ 

বাড়ি আজে লাল ড়ময়ার। যস বাড়িগুজলা যেজক 

যেজলরা যোরপূব যক িািা তুলজতন, ড়কন্তু 

বাবাজক ড়দজতন না। শহর আলী অড়িজ াগ 

কজরন, লাল ড়ময়ার বাড়ির পাজশ তা াঁর ও তা াঁর 

বি িাই আবুল বাসাজরর বাড়ি। ড়কেুড়দন ধজর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%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 
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Crime 
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by 
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স্ত্রী ও সন্তাজনরা লাল ড়ময়ার কাে যেজক 

সম্পড়ত্ত্ ড়লজখ যনওয়ার পাাঁয়তারা করড়েজলন। 

আে যবলা ড়তনোর পর এসব ড়নজয় 

যেজলজদর সজে লাল ড়ময়ার কো–কাোকাটে 

হয়। একপ যাজয় যগাঙাড়নর শজব্দ ড়তড়ন েুজে 

ড়গজয় লাল ড়ময়াজক যদাতলায় রক্তাক্ত ও গলায় 

গামো পযা াঁচাজনা অবস্থ্ায় পান। তা াঁর যপজে, 

বুজক ও ড়পজঠ েুড়রকাঘাজতর ড়চহ্ন ড়েল। ড়তন 

যেজল েড়হরুল ইসলাম, যমে যেজল 

সাজ্জাদুল ইসলাম ও যোে যেজল ড়মলন এবং 

স্ত্রী আরেদুা পাড়লজয়  ান। ঘেনার সময় স্ত্রী 

আরেদুা দরোয় দা াঁড়িজয় পাহারা ড়দঝচ্ছজলন 

বজল আশপাজশর যলাকেন তা াঁজক বজলজেন। 

লাল ড়ময়াজক রক্তাক্ত অবস্থ্ায় উদ্ধার কজর 

প্রেজম রাজয়রবাোর ড়শকদার যমড়ডজকল 

কজলে হাসপাতাজল ড়নজয়  াওয়া হয়। যসখান 

যেজক তা াঁজক ঢাকা যমড়ডজকল কজলে 

হাসপাতাজল পাঠাজনা হয়। তজব প্রােড়মকিাজব 

ধারণা করা হজচ্ছ, সম্পড়ত্ত্র দখল ড়নজতই লাল 

ড়ময়াজক শ্বাসজরাজধর পর েুড়রকাঘাজত হতযা 

কজরন তা াঁর স্ত্রী ও সন্তাজনরা। 

17 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
torture 

Husband Urban স্ত্রীর শরীয়র গর  োভন যেয়ল ঝলয়স 

যেওোর অভিয় াগ(থম  লয়লা, ১৩ 

অয়টাবর ২০২০) 

নারায়ণগঞ্জ সদর উপযেলার িতুল্লায় 

কলজহর যেজর গত যসামবার স্বামীর ড়বরুজদ্ধ 

স্ত্রীর মুখসহ শরীর গরম পাড়ন ড়দজয় িলজস 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%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%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%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
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যদওয়ার অড়িজ াগ পাওয়া যগজে।  পড়রবার 

সূজে োনা  ায়, পাপড়ি ড়পজরােপুজরর 

উদয়কাটঠ এলাকার নাঝেম উঝিন 

হাওলাদাজরর যমজয়। পাজয়জলর সজে ১০ বের 

আজগ তা াঁর ড়বজয় হয়। ড়তন বের পর তা াঁজদর 

এক যেজল হয়। এরপর যেজক তা াঁজদর মজধয 

সম্পকয ড়েল না। পাপড়ি িতুল্লার রসুলপুর 

এলাকায় বাবার পড়রবাজর চজল আজসন। 

এরপর ড়তড়ন যপাশাক কারখানায় কাে শুরু 

কজরন। গত সাত বের পাজয়ল তা াঁজদর যখা াঁে 

যননড়ন। পাপড়ি বজলন, গত শুক্রবার 

রসুলপুর এলাকায় তা াঁজদর িািা বাসায় 

পাজয়ল আজসন। পাজয়ল তা াঁজদর বাড়ি ড়নজয় 

 াজবন বজল প্রস্তুত হজত বজলন। পাপড়ি এজত 

অস্বীকৃড়ত োনান। এ ড়নজয় তা াঁজদর বাগড়্বতণ্ডা 

হয়। এরপরও পাজয়ল যসখাজন োজকন। 

যসামবার রাজতর খাবাজরর সজে পাপড়িজক 

ঘুজমর ওিুধ খাইজয় যদন পাজয়ল। যিাজর ঘুমন্ত 

অবস্থ্ায় পাপড়ির মুখসহ শরীজর গরম পাড়ন 

যঢজল পাড়লজয়  ান পাজয়ল। পড়রবাজরর 

সদসযরা ড়চৎকার শুজন ঘুম যেজক উজঠ 

পাপড়িজক হাসপাতাজল ড়নজয়  ান। োনজত 

চাইজল িতুল্লা মজডল োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা আসলাম যহাজসন আে প্রেম 

আজলাজক বজলন, এ ঘেনায় অড়িজ াগ পাওয়া 

যগজে। পাজয়লজক যগ্রপ্তাজরর যচষ্টা চলজে। 
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18 13 Oct 20 
 
Samakal 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Father-in-
law 

Urban কুটষ্টোে েুত্রবধূয়ক ধি ষয়ণর অভিয় াগ 

শ্বশুয়রর ভবরুয়ে( স কাল, ১৩ অয়টাবর 

২০২০) 

কুটষ্টয়ায় শ্বশুজরর ড়বরুজদ্ধ এক গহৃবধূজক 

ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে। মেলবার দুপুজর 

কুটষ্টয়া মজডল োনায় এমন অড়িজ াগ এজন 

ওই গহৃবধ ূমামলা কজরজেন।  মামলার 

এোহার সূে োনায়, গত সপ্তাজহ শ্বশুর 

প্রেমবার তার যেজলর স্ত্রীজক ধি যণ কজর। 

তখন ড়বিয়টে পাড়রবাড়রকিাজব ওই গহৃবধূ 

তার স্বামী এবং শ্বাশুড়িজক োনান। ড়কন্তু 

তারা ড়বড়িন্ন োলবাহানার মাধযজম তা 

অস্বীকার কজরন। এরপর ১১ অজটাবর 

সকাজল ওই গহৃবধূজক ড়িতীয়বাজরর মজতা 

ধি যণ কজর শ্বশুর। পজর ওই গহৃবধ ূড়বিয়টে 

তার মাজক োনান। োনা  ায়, যমজয়র 

ননজদর সন্তান হওয়ায় পড়রবাজরর সদসযরা 

শহজরর হাসপাতাল যমাজি ওই ননজদর 

বাড়িজত োজকন। মাজি মাজি শ্বশুর 

শহরতলীর হাউঝেং-এর বাড়িজত আজসন। 

যেজল অড়ধকাংশ সময় বাড়ির বাইজর োকার 

সময় প্রায় সময়ই যমজয় বাড়িজত একা 

োজকন। যসই সুজ াজগ শ্বশুর তাজক দুই দিায় 

ধি যণ কজর। কুটষ্টয়া মজডল োনার ওড়স 

কামরুজ্জামান তালুকদার বজলন, ওই গহৃবধ ূ

বাদী হজয় মামলা কজরজেন। মামলার এোহার 

https://samakal.com/whole-country/article/201040078/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%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%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
https://samakal.com/whole-country/article/201040078/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%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%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
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নামীয় আসাড়ম একেন। তাজক ধরজত 

অড়ি ান চালাজনা হজচ্ছ। 

19 13 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years 25 years 
& 
48 years 

Murdered Husband 
& 
Mother-
in-law 

Rural য ৌতুয়কর য ােরসাত্তয়কল না যেয়ে 

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূয়ক হতযা! (কায়লর কণ্ঠ, 

১৩ অয়টাবর ২০২০) 

যনেজকানার যমাহনগজঞ্জ য ৌতুজকর োকা না 

যপজয় যসাজলমা আক্তার (২২) নাজমর এক 

গহৃবধূজক হতযার অড়িজ াগ পাওয়া যগজে।  এ 

ঘেনায় ড়নহত গহৃবধূর স্বামী হৃদয় ড়ময়া (২৫) 

ও শাশুড়ি িড়রদা যবগমজক (৪৮) ওই রাজতই 

আেক কজরজে পুড়লশ।  পুড়লশ ও ড়নহজতর 

পড়রবার সূজে োনা যগজে, গত প্রায় ৩ বের 

আজগ যসাজলমা আক্তাজরর ড়বজয় হয়। ড়বজয়র 

পর যেজকই গহৃবধ ূযসাজলমা আক্তার ড়নজের 

বাবার বাড়িজতই অবস্থ্ান করড়েজলন। এরই 

মজধয ড়তড়ন ৩ মাজসর অন্তঃসত্ত্বা হজয় পজিন। 

একমাস আজগ গহৃবধূজক বাড়িজত যনন হৃদয়। 

এরপর যেজক য ৌতুক ড়হজসজব একটে 

যমােরসাইজকল দাড়ব করড়েল হৃদয় ও তার 

পড়রবার। ড়কন্তু গহৃবধ ূযসাজলমা আক্তার 

য ৌতুক ড়দজত অস্বীকৃড়ত োনান। এরপর 

যেজকই স্বামীসহ তার পড়রবাজরর যলাকেন 

তার উপর শারীরীক ও মানড়সকিাজব 

ড়ন যাতন করজত োজকন। এক প যাজয় 

যসামবার সন্ধ্যায় স্বামী হৃদয় ড়ময়াসহ তার 

পড়রবাজরর যলাকেন গহৃবধূ যসাজলমা 

আক্তারজক শারীরীকিাজব ড়ন যাতন করার পর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965149
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965149
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যমজয়টেজক শ্বাসজরাজধ হতযার পর লাশ স্থ্ানীয় 

হাসপাতাজল িড়তয কজর। ওই গহৃবধ ূআত্মহতযা 

কজরজে বজল ড়বিয়টেজক ধামাচাপা যদওয়ার 

যচষ্টা কজর।  

20 12 Oct  20 
 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Hpusewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Family 
member 

Rural কাহায়রায়ল স্ত্রীয়ক হতযার োয়ে স্বা ী 

েলাতক, শ্বশুর-শাশুভে যোতার 

(ত্তয়ফাাক, ১২ অয়টাবর ২০২০) 

কাহাজরাজল স্ত্রীজক হতযার দাজয় স্বামী পলাতক, 

শ্বশুর-শাশুড়িজক আেক কজরজে পুড়লশ। 

সূজে ও পুড়লশ োনায়, রড়ববার ড়বকাজল 

উপজেলার সুন্দইল গ্রাজমর চরন দাজসর 

যেজল ড়বি ুরাম রায় তার স্ত্রী রুপালী রায়জক 

যবধরক মারড়পে কজর। এজত যস মারা  ায় 

বজল দাড়ব কজরন মৃত রুপালী রাজয়র 

পড়রবাজরর যলাকেন। এোহাজরর সূে ধজর 

রুপালীর শ্বশুর ঝেজতন চন্দ্র রায় ও শাশুড়ি 

সুবলা রানী রায় যগ্রিতার কজর যকাজেয যপ্ররণ 

কজরজে পুড়লশ ড়বিয় ড়নঝিত কজরজেন 

কাহাজরাল োনার অড়িসার ইনচােয মজনাে 

কুমার রায়।  

21 12 Oct 20 
 
Ittefaq 

10 Oct 20  Police 
Case 

Female Housewife 22 years 30 years Suicide 
or 
 
Mudered 

Husband Rural স্বা ীর েরকীোে বাধা যেওোে স্ত্রীয়ক 

হতযার অভিয় াগ ত্তয়ফাাক, ১২ 

অয়টাবর ২০২০) 

স্বামীর পরকীয়ায় বা াঁধা যদওয়ায় স্ত্রী মুন্নী 

আক্তার (২২)যক হতযার অড়িজ াগ উজঠজে 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190291/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%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%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190291/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%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%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190278/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190278/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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by 
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স্বামী আব্দরু রড়শদ (৩০) ড়বরুজদ্ধ।  রড়শজদর 

সজে একেজনর পরকীয়ার সম্পকয ড়েজলা। 

এলাকার তার ড়বরুজদ্ধ নানা অড়িজ াগ 

রজয়জে। মুন্নী পরকীয়ার ঘেনা োনজত যপজর 

স্বামীজক নানািাজব বুঝিজয় এ ঘেনা যেজক 

ড়িজর আসজত বজল। এ ড়নজয় রড়শদ মাজি 

মজধযই মুন্নীজক শারীড়রকিাজব ড়ন যাতনসহ 

যমজর যিলার হুমড়ক ড়দজয় আসড়েল। গত 

শুক্রবার (১০ অজটাবর) দুপুজর েমুার 

নামাজের পর তাজদর খবর যদওয়া হয় মুন্নী 

আত্মহতযা কজরজে। ঘেনা যশানার পর 

পড়রবাজরর সদসযজদর সজে ড়নজয় মুন্নীর 

স্বামীর বাড়িজত যগজল যমজিজত লাশ পজর 

োকজত যদখা  ায়। পুড়লশ খবর যপজয় লাশ 

উদ্ধার কজর ময়না তদজন্তর পর দািজনর 

বযবস্থ্া কজরজেন। আশপাজশর যলাকেন ও 

মুন্নীর পড়রবাজরর দাবী ঘাতক আব্দরু রড়শদ 

ড়দজন দুপুজর হতযার পর আত্মহতযা ড়হজসজব 

চাড়লজয় যদওয়ার যচষ্টা করজে। মুল ঘেনার 

রহসয উৎঘােজনর যচষ্টা চলজে। োনায় মামলা 

হজয়জে। ময়না তদন্ত ড়রজপােয হাজত যপজলই 

অড়ি ুক্ত স্বামীর ড়বরুজদ্ধ বযবস্থ্া যনওয়া হজব। 

22 11 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 52 years Not 
available 

Murdered Husband Rural ‘ঋয়ণর োকা েভরয়শাধ করয়ত হয়ব না 

যিয়ব স্ত্রীয়ক েুন’(থম  লয়লা, ১১ 

অয়টাবর ২০২০) 

বগুিার ধুনে উপজেলায় এক বযঝক্ত তাাঁর স্ত্রীজক 

কুড়পজয় হতযা কজরজেন বজল অড়িজ াগ পাওয়া 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%8B%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%8B%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
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যগজে।  ওই গহৃবধূর নাম যশিালী খাতুন (৫২)। 

ড়তড়ন ধুনে উপজেলার পাাঁচেুড়প সজরায়া গ্রাজমর 

এশারত আলীর স্ত্রী। পুড়লশ যরাববার সকাজল বাড়ি 

যেজক এশারত আলীজক আেক কজরজে। পুড়লজশর 

ধারণা, স্ত্রীজক হতযা করজল স্থ্ানীয় এনঝেও যেজক 

যনওয়া ঋজণর োকা পড়রজশাধ করজত হজব না 

যিজব ড়তড়ন খুন কজরজেন।  পড়রবার ও পুড়লশ সূে 

োনায়, পাাঁচেুড়প সজরায়া গ্রাজমর এশারত আলী 

বা াঁশ ড়দজয় ড়বড়িন্ন আসবাব শতড়র কজর বাোজর 

ড়বঝক্র কজর সংসার চাড়লজয় আসড়েজলন। দুই যেজল 

ও এক যমজয়জক ড়নজয় তাাঁজদর অিাজবর সংসার। 

কজরানাকাজল তাাঁজদর সংসাজর অিাব আরও 

যবজিজে। এ কারজণ দুই মাস আজগ স্থ্ানীয় একটে 

এনঝেওর কাে যেজক ১০ হাোর োকা ঋণ যনন 

যশিালী খাতুন। প্রড়ত সপ্তাজহ ৩০০ োকা কজর ওই 

ঋজণর ড়কঝস্ত ড়দজত হয়। আগামীকাল যসামবার 

সকাজলও ৩০০ োকা ড়কঝস্ত পড়রজশাজধর কো। 

ড়কন্তু তাাঁজদর কাজে যকাজনা োকা যনই। এ ড়নজয় 

শড়নবার রাজত যশিালী খাতুন ও এশারত আলীর 

মজধয কো-কাোকাটে হয়। রাত একোর ড়দজক 

স্ত্রীজক বাঁটে ড়দজয় কুড়পজয় হতযা কজরন এশারত 

আলী। খবর যপজয় পুড়লশ যরাববার সকাজল 

অড়ি ান চাড়লজয় এশারতজক আেক কজর।  

23 11 Oct 20 
 
Kaler 
Kontho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 31 years 40 years Physical 
torture 
& 
 
Dowry 

Husband Rural সরকাভর চাকভর না োওোে স্ত্রীয়ক 

ভন ষাতন (কায়লর কণ্ঠ, ১১ অয়টাবর 

২০২০) 

সরকাড়র চাকড়র না পাওয়ায় স্ত্রী মাধবী হালদার 

(৩১) যক ড়ন যাতজনর পজর ড়িতীয় ড়বজয় করার 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে ড়সিাে য বিাল (৪০) নাজম 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/11/964398
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/11/964398
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এক স্বাস্থ্য সহকারীর ড়বরুজদ্ধ। এ ঘেনায় মামলা 

দাজয়জরর পর ১৫ ড়দন কারাগাজর োকজলও 

ড়ন যাতনকারীর ড়বরুজদ্ধ শাঝস্তমূলক বযবস্থ্া যনয়ড়ন 

স্বাস্থ্য ড়বিাগ। মাধড়ব োনান, স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির 

যলাকেন পাাঁচ লাখ োকা য ৌতুজকর দাড়বজত 

তাজক প্রায়ই ড়ন যাতন করজতা। এ অবস্থ্ায় 

সন্তাজনর বয়স পাাঁচ বের হজল সু্কজল িড়তযর েনয 

তারা নাঝেরপুর শহজর বাসা িািা ড়নজয় বসবাস 

শুরু কজরন। এর পর যেজক তাজক (মাধড়ব) 

সরকাড়র চাকড়র যনওয়ার েনয চাপ যদয় ড়সিাে য। 

ড়বড়িন্ন দপ্তজর আজবদন কজরও ড়তড়ন সরকাড়র 

চাকড়র পানড়ন। এজত েুব্দ হজয় স্বামী ড়সিাে য 

ড়ন যাতন শুরু কজরন। পজর ড়তড়ন প্রেম স্ত্রীর সজে 

সম্পকয তযাগ কজর ড়িতীয় ড়বজয় কজরন। এ 

বযাপাজর ড়সিাে য বিাল মুজঠাজিাজন বজলন, মাধড়ব 

আমার ড়বরুজদ্ধ মামলা কজরজে, আড়ম যেজলও 

ড়েলাম। ড়বিয়টে আদালজতই িয়সালা হজব। এর 

বাইজর আড়ম ড়কেু যিাজন বজলজত পারজবা না। 

24 11 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 18 years Not 
available 

Murdered Husband 
& 
Family 
member 

Rural য ৌতুয়কর োভবয়ত নববধূয়ক ভেটেয়ে 

হতযা(কায়লর কণ্ঠ, ১১ অয়টাবর ২০২০) 

বগুিার নন্দীগ্রাম উপজেলার পল্লীজত য ৌতুজকর 

দাবীজত স্বন যা খাতুন (১৮) নাজমর এক নববধূজক 

ড়পটেজয় হতযা কজরজে শ্বশুর বাড়ির যলাকেন। এ 

ঘেনায় পুড়লশ ড়নহজতর স্বামী ও শ্বাশুড়িজক আেক 

কজরজে। গত কজয়কড়দন আজগ যেজক স্বামীর 

বাড়ির যলাকেন ৪ লাখ োকা য ৌতুক দাড়ব কজর। 

রড়ববার সকাজল স্বন যার বাবা যমজয়র বাড়িজত ড়গজয় 

য ৌতুজকর ড়বিজয় উিয় পজের আজলাচনার েনয 

আগামী বুধবার ড়দন ধা যয কজর বাড়ি ড়িজর  ান। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/11/964394
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/11/964394
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by 
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যবলা ১১ োর পর তাজক যিান কজর োনাজনা হয় 

স্বন যা খাতুন গলায় দড়ি ড়দজয় আত্মহতযা কজরজে। 

এ খবর যপজয় ড়তড়ন যমজয়র বাড়ি ড়গজয় তার 

যমজয়র শরীজরর ড়বড়িন্ন স্থ্াজন আঘাজতর ড়চহ্ন 

যদজখ ড়বিয়টে োনা পুড়লশজক োনান।  নন্দীগ্রাম 

োনার অড়িসার ইনচােয (ওড়স) যমাহাম্মদ শওকত 

কবীর বজলন, স্বন যাজক হতযা করা হজয়জে বজল 

ধারণা করা হজচ্ছ।  

25 11 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years Not 
available 

Suicide Husband Rural ভবয়ের ১০ ভেন যেয়রায়নার লয়গত্ত 

নববধূর লাশ উোর(থম  লয়লা, ১১ 

অয়টাবর ২০২০) 

শাড়ি উঝিন (২৫) যপশায় রােড়মড়স্ত্র। 

মাহাবুবা ড়সঝিকা (২২) পিজতন একটে 

মাদ্রাসায়। পাড়রবাড়রক আজয়ােজন ৯ ড়দন 

আজগ তা াঁজদর ড়বজয় হয়।  পুড়লশ ও দুই 

পড়রবাজরর সদসযরা োনান,  শাড়ি উঝিজনর 

পড়রবাজরর পে যেজক প্রস্তাব পাঠাজনার পর 

৩ অজটাবর তা াঁজদর ড়বজয় হয়। ড়বজয়র সময় 

স্বামীর বাড়ির য ৌতুজকর দাড়ব ড়েল না। আে 

যবলা দুইোর ড়দজক মাহাববুার ঘজরর দরো 

যিতর ড়দজয় আেকাজনা ড়েল। ডাকাডাড়কর 

পর না যখালায় দরো যিজঙ যিতজর ড়গজয় 

মরজদহ িুলজত যদখা  ায়। মাহাবুবার বাবা 

আবদুল মঝেদ বজলন, যমজয়জক যদখজত 

শড়নবার তা াঁর যোে যমজয়জক পাটঠজয়ড়েজলন। 

ড়িজর এজস িাজলাই বজলড়েজলন। যমজয়ও 

তা াঁজক যকাজনা িাজমলার কো বজলনড়ন। এই 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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অবস্থ্ায় যমজয় যকন মারা যগজলন, ড়বিয়টে 

তা াঁর কাজে অস্পষ্ট। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 17 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

9 July20 
 

Case file 
15 Oct 20 

Police 
Case 

Female Housewife 35 years 30 years 
& 
28 years 

Raped 
& 

Video of 
raped 

Neighbor Rural গহৃবধূজক ধি যণ, ড়িড়ডও ধারজণর অড়িজ াজগ 

যগ্রপ্তার ২(থম  লয়লা, ১৭ অয়টাবর 

২০২০) 

চা াঁদপুজরর িড়রদগজঞ্জ এক গহৃবধূজক (৩৫) 

ধি যণ ও ধি যজণর ড়িড়ডও ইন্টারজনজে যেজি 

যদওয়ার িয় যদড়খজয় োকা দাড়বর অড়িজ াজগ 

েড়হরুল ইসলাম (৩০) ও আবদুর রহমান 

(২৮)দুেনজক যগ্রপ্তার কজরজে র যাব-১১।  

মামলা সূজে োনা  ায়, গত ৯ েলুাই 

িড়রদগঞ্জ যপৌর এলাকার ওই গহৃবধূজক তা াঁর 

বসতঘজর একা যপজয় েড়হরুল ইসলাম ও 

আবদুর রহমান ধি যণ কজরন। এ সময় 

অড়ি ুক্ত বযঝক্তরা যগাপজন ধি যজণর ড়িড়ডও 

ধারণ কজরন। এরপর তা াঁরা ওই ড়িড়ডও 

ইন্টারজনজে েড়িজয় যদওয়ার িয় যদড়খজয় 

গহৃবধূর কাজে যমাো অজঙ্কর অে য দাড়ব কজর 

আসড়েজলন। এজত বাধয হজয় ওই গহৃবধ ূ ১৪ 

অজটাবর র যাব-১১–এর কাজে ড়লড়খত 

অড়িজ াগ কজরন। এরপর র যাব তেযপ্র ুঝক্ত 

বযবহার কজর শুক্রবার সকাজল আবদুর 

রহমানজক কুড়মল্লা যেজক ও েড়হরুল 

ইসলামজক িড়রদগজঞ্জর িাটেরগা াঁও যেজক 

যগ্রপ্তার কজর। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
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Date of 
Incident 
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Age of 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

2 17 Oct 20 
 
Samakal 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

46 years, 
48 years 
& 
49 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban গৃহবধূয়ক অেহরণ কয়র সংঘবে ধি ষণ, 

যেপ্তার ৩ (স কাল, ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

মাদারীপুজর অপহরণ কজর গহৃবধজূক আেজক 

যরজখ সংঘবদ্ধ ধি যজণর ঘেনায় ৩ েনজক 

যগ্রপ্তার করা হজয়জে। শুক্রবার সন্ধ্যায় 

মাদারীপুর যপৌরসিার পাড়নেে এলাকা 

যেজক তাজদর যগ্রপ্তার করা হয়। তারা হজলন- 

িারুক যহাজসন (৪৬), শতয়ব আলী 

হাওলাদার (৪৮) ও ড়লেন হাওলাদার (৪৯)। 

র যাব োনায়, সদজরর কলাবাড়ি গ্রাজমর 

িারুক যহাজসজনর িািাটেয়া বাসায় অপহরণ 

কজর এক গহৃবধূজক ড়তনড়দন আেজক 

সংঘবদ্ধ ধি যণ কজরজে এমন সংবাজদর 

ড়িড়ত্ত্জত ওই এলাকার একটে বাড়িজত র যাব ও 

পুড়লশ য ৌে অড়ি ান চালায়। এ সময় 

গহৃবধূজক উদ্ধার করা হয়, পাশাপাড়শ 

মূলজহাতা িারুক যহাজসনজক হাজতনাজত 

আেক করা হয়। পজর তাজদর যদওয়া তযেযর 

ড়িড়ত্ত্জত শহজরর পাড়নেে এলাকায় অড়ি ান 

চাড়লজয় তাজদর দুই সজহ াড়গ ড়লেন ও শতয়ব 

আলীজক আেক করা হজয়জে। ড়সড়নয়র 

েড়ুডড়শয়াল মযাঝেজেে আদালজতর ড়বচারক 

শড়হদুল ইসলাম ড়তনেনজকই কারাগাজর 

পাঠাজনার ড়নজদযশ যদন। 

3 17 Oct 20 
 
Prothom 
Alw 

15 Oct 20 Police 
Case 

female Domestic 
worker 

Not 
available 

35 years 
& 
20 years 

Raped Neighbor Urban সািাজর গহৃবধ ূধি যণ মামলায় যগ্রপ্তার ২ 

(থম  লয়লা, ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

https://samakal.com/whole-country/article/201040402/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://samakal.com/whole-country/article/201040402/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%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%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%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8


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 

ঢাকার সািাজর এক গহৃবধূজক ধি যজণর 

অড়িজ াজগ হওয়া মামলায় দুেনজক যগ্রপ্তার 

কজরজে পুড়লশ। শুক্রবার রাজত ওই দুেনজক 

যগ্রপ্তার করা হয়। যগ্রপ্তার দুেন হজলন রাে ু

আলী (৩৫) ও ড়রয়াে (২০)। তা াঁরা  সািাজরর 

ড়বরুড়লয়ায় ড়রকশা চালাজতন। পুড়লশ োনায়, 

মাসখাজনক আজগ মুজঠাজিাজন রােরু সজে 

ওই গহৃবধূর পড়রচয় হয়। ঢাকার উত্ত্রায় 

যেজক ওই নারী বাসাবাড়িজত কাে কজরন। 

তা াঁর স্বামী ড়সএনঝেচাড়লত অজোড়রকশার 

চালক। যিাজন পড়রচজয়র সূে ধজর রােরু 

সজে ওই নারীর সম্পকয গজি ওজঠ। শুক্রবার 

সকাজল রােরু অনুজরাজধ তা াঁর বাসায়  ান ওই 

নারী। ড়বজকজলর ড়দজক রাে ুতা াঁজক ধি যণ 

কজরন। এরপর রােরু সহজ াগী ড়রয়ােও 

তা াঁজক ধি যণ কজরন। এ সময় ওই নারী 

ড়চৎকার ড়দজল আশপাজশর যলাকেন এজস 

রাে ুও ড়রয়ােজক আেক কজর পুড়লজশ 

যসাপদয কজরন। সািার োনার পড়রদশ যক 

(তদন্ত) বজলন, ধি যণ মামলায় রাে ুও 

ড়রয়ােজক যগ্রপ্তার যদড়খজয় শড়নবার ঢাকার 

ড়চি েড়ুডড়শয়াল মযাঝেজেজের আদালজত 

হাঝের কজর পাাঁচ ড়দজনর ড়রমাজন্ডর আজবদন 

োনাজনা হজয়জে। 

4 17 Oct 20 
 
Ittefaq 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

30 years 55 years Raped Neighbor Urban বড়রশাজল প্রড়তবন্ধ্ী নারীজক ধি যণ (ত্তয়ফাাক, 

১৭ অয়টাবর ২০২০) 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191586/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3


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 

বড়রশাল নগরীর কাড়শপুজর প্রড়তবন্ধ্ী এক 

নারীজক (৩০) ধি যজণর অড়িজ াগ পাওয়া 

যগজে। গতকাল শুক্রবার সকাজল প্রড়তবন্ধ্ী 

নারীর বি যবান বাদী হজয় প্রড়তজবশী সবুে 

দাসজক (৫৫) আসাড়ম কজর এয়ারজপােয 

োনায় মামলা দাজয়র কজরন। মামলা সূজে 

োনা  ায়, সবুে দাস গত যসামবার দুপুজর 

তার পাশ্ববতী ঘজরর িািাটেয়া ঐ নারীজক 

রান্না ঘজর একা যপজয় ধি যণ কজরজে। এড়দজক 

ড়িকটেম প্রড়তবন্ধ্ী হওয়ায় ড়কেু বলজত না 

পারজলও আকার ইড়েজত সব ড়কেু যবািাজনার 

যচষ্টা কজরজে। মামলা দাজয়জরর পর অড়ি ুক্ত 

আসাড়মজক আেজক পুড়লজশর অড়ি ান 

অবযাহত রজয়জে এবং ড়িকটেম প্রড়তবন্ধ্ী ঐ 

নারী পুড়লজশর যহিােজত আজেন। এ ড়বিজয় 

প্রজয়ােনীয় সকল বযবস্থ্া পুড়লশ গ্রহণ 

কজরজে বজল োনান ড়তড়ন। 

5 17 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

40 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural েুড়র ধজর গহৃবধূজক ধি যজণর যচষ্টার অড়িজ াগ 

(থম  লভল, ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

ময়মনড়সংজহর নান্দাইল উপজেলায় এক 

বযঝক্তর ড়বরুজদ্ধ গত বহৃস্পড়তবার রাজত ঘজর 

ঢুজক েুড়র ধজর গহৃবধূজক ধি যজণর যচষ্টার 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। পুড়লশ োড়নজয়জে, 

ঘেনার তদন্ত করা হজচ্ছ। ওই বযঝক্তর নাম 

যমা. এরশাদ (৪০)।  ওই নারী োনান, তা াঁর 

স্বামী কম যসূজে ঢাকায় োজকন। এরশাদ তা াঁজক 

ড়কেুড়দন ধজর কুপ্রস্তাব ড়দজয় উত্ত্যক্ত 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

করড়েজলন। ড়তড়ন িজয় ও লজ্জায় ঘেনাটে 

কাউজক বজলনড়ন। ড়তড়ন রাজত দাড়দশাশুড়ির 

সজে ঘুমান। গত বহৃস্পড়তবার রাজতও ড়তড়ন 

ঘুড়মজয় পজিন। দাড়দশাশুড়ি গিীর রাজত 

প্রাকৃড়তক কাজে সািা ড়দজত বাইজর  ান। এ 

সময় এরশাদ ঘজর ঢুজক তা াঁজক ধি যজণর যচষ্টা 

কজরন। ড়তড়ন বাধা ড়দজল এরশাদ তা াঁর বুজক 

েুড়র ধজর িয় যদড়খজয় ধি যজণর যচষ্টা চালান। এ 

সময় দাড়দশাশুড়ি ঘজর ঢুকজল এরশাদ 

পাড়লজয়  ান। ড়তড়ন ঘেনাটে দাড়দশাশুড়িজক 

খুজল বজলন।নান্দাইল মজডল োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) প্রেম আজলাজক বজলন, ওই 

নারী োনায় অড়িজ াগ কজরজেন। ঘেনাটে 

তদন্ত কজর বযবস্থ্া যনওয়া হজচ্ছ। 

6 17 Oct 20 
 
Naya 
Digantha 

16 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years 20 years Raped 
& 

Torture 

Neighbor  Rural রাোবালীজত গহৃবধূজক হাত-পা যবাঁজধ ধি যণ 

(নোভেগন্ত, ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

পেুয়াখালীর রাোবালী উপজেলায় দুই 

সন্তাজনর েননী এক গহৃবধূজক (৩০) হাত-পা 

যবাঁজধ ড়ন যাতন ও ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে। 

শুক্রবার রাজত উপজেলার চরজমান্তাে 

ইউড়নয়জনর চর মাগ যাজরে এলাকায় এ ঘেনা 

ঘজে। গহৃবধূর স্বামী োনান, রাত ৯োর 

আজগ-পজর তার যমাবাইজল বাড়ি যেজক যিান 

আজস। পজর যিানটে বন্ধ্ কজর যদয়া হয়। 

তার কাজে ড়বিয়টে সজন্দহ হজল ড়তড়ন দ্রতু 

বাড়িজত েুজে ড়গজয় যেজল-যমজয়র কান্নার শব্দ 

শুনজত পান। এ সময় বাড়ত বন্ধ্ ড়েল। েচয 

https://www.dailynayadiganta.com/barishal/535941/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%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%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%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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Nature of 
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Allegation 
by 
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লাইে যমজর যদজখন, তার স্ত্রীজক যেড়বজলর 

সাজে হাত বা াঁধা। নাক, মখু ও যচাখ ওিনা 

ড়দজয় বা াঁধা। পজর তার ড়চৎকাজর প্রড়তজবশীরা 

েুজে আজসন। এর মজধয তার স্ত্রী জ্ঞান হাড়রজয় 

যিজলন। পজর অসুস্থ্ অবস্থ্ায় তাজক দ্রতু 

গলাড়চপা ড়নজয়  ান।  এড়দজক ঘেনায় সম্পকৃ্ত 

োকার সজন্দজহ শাড়কল (২০) নাজমর 

একেনজক শড়নবার সকাজল ঝেজ্ঞাসাবাজদর 

েনয চরজমান্তাে পুড়লশ তদন্ত যকজন্দ্র যনয়া 

হজয়জে।  

7 16 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 19 years 25 years 
& 
22 years 

Raped Neighbor Urban  ুয়িায়াায়ন যেয়ক এয়ন কয়লজিাত্রীয়ক 

ধি ষণ, যেপ্তার ২(থম  লয়লা, ১৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

গােীপুজর মুজঠাজিাজন যডজক এজন ড়তন 

তরুণ ড়মজল এক কজলেোেীজক ধি যণ 

কজরজেন বজল অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। এ 

ঘেনার মামলায় দুই তরুণজক যগ্রপ্তার 

কজরজে পুড়লশ।  যগ্রপ্তার দুই তরুণ হজলন 

মাসুদ রানা (২৫) ও যমা. আনন্দ (২২)। তা াঁরা 

গােীপুর ড়সটের বাড়সন্দা। মামলার 

এোহাজরর বরাত ড়দজয় পুড়লশ োনায়, 

গতকাল সন্ধ্যায় কজলেোেীর মুজঠাজিাজন 

কল ড়দজয় েরুড়র কাজের কো আজে বজল 

ড়শমুলতলী বেতলা এলাকায় ড়নজয়  ান তা াঁর 

বন্ধু যমা. নাঈম। যসখান যেজক ড়তড়ন ওই 

োেীজক একটে অজোড়রকশায় কজর 

ড়শমুলতলী সু্কল যগেসংলগ্ন ড়নেযন স্থ্াজন ড়নজয় 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%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%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%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%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8
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 ান। পড়রড়স্থ্ড়ত যদজখ সজন্দহ হজল ওই োেী 

পাড়লজয়  াওয়ার যচষ্টা কজরন। এ সময় যমা. 

নাঈম ও তা াঁর দুই সহজ াগী আনন্দ ও মাসুদ 

রানা ড়মজল প যায়ক্রজম তা াঁজক ধি যণ কজর 

পাড়লজয়  ান। পজর ওই োেীর ড়চৎকাজর 

আশপাজশর মানুি এড়গজয় এজস তা াঁজক উদ্ধার 

কজর গােীপুজরর শহীদ তােউিীন আহমদ 

যমড়ডজকল কজলে হাসপাতাজল িড়তয 

করান।গােীপুর সদর োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) বজলন, মামলার প্রধান 

আসাড়ম নাঈমজক যগ্রপ্তার করজত পুড়লড়শ 

অড়ি ান অবযাহত আজে। 

8 16 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Worker-
Parler 

Not 
available 

35 years Raped Driver Urban যেৌৌঁয়ি যেওোর কমা বয়ল থাত্তয়িে 

কায়র তুয়ল ধি ষণ, চালক লেক(থম  

লয়লা, ১৬ অয়টাবর ২০২০) 

গােীপুজরর ঝেরানী এলাকায় যপৌৌঁজে যদওয়ার 

কো বজল প্রাইজিে কাজর (বযঝক্তগত গাড়ি) 

তুজল ড়বউটে পারলাজর কম যরত এক নারীজক 

ধি যজণর অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। এ ঘেনায় 

েড়িত োকার অড়িজ াজগ গাড়িচালক 

ড়পন্েুজক (৩৫) আেক কজরজে পুড়লশ। 

কাড়শমপুর োনার উপপড়রদশ যক (এসআই) এ 

যক মাড়নক োনান, ওই নারী ও অড়ি ুক্ত 

গাড়িচালক পূব যপড়রড়চত। তা াঁরা কাড়লয়ানকর 

এলাকার বাড়সন্দা। ওই নারী স্থ্ানীয় একটে 

ড়বউটে পারলাজর কাে কজরন। বুধবার রাজত 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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ওই নারী কাড়লয়ানকজর তা াঁর এক যেজল (৮) ও 

ড়কজশারীজক (১৮) ড়নজয় রাস্তার পাজশ গাড়ির 

েনয অজপো করড়েজলন। এ সময় ড়পন্েু 

গাড়ি ড়নজয়  াওয়ার পজে ওই নারী, তা াঁর যেজল 

ও বান্ধ্বীজক যপৌৌঁজে যদওয়ার েনয তুজল যনন। 

পজর চেপটে খাওয়াজনার কো বজল ড়তড়ন 

তা াঁজদর আশুড়লয়ার যডন্ডাবর পল্লী ড়বদুযৎ 

এলাকায় ড়নজয়  ান। সবাই চেপটে যখজয় 

যিরার পজে রাত সাজি আেোর ড়দজক 

কাড়শমপুর োনার ঝেরানী এলাকায় যপৌৌঁোজল 

ওই নারীর সজে োকা তা াঁর আে বেজরর 

যেজল ও ড়কজশারীজক হাড়লম খাওয়াজনার েনয 

গাড়ি যেজক নাজমন। তা াঁরা যদাকাজন বজস 

হাড়লম খাওয়ার একপ যাজয় ড়পন্েু গাড়িজত 

বজস োকা ওই নারীজক গাড়িসহ পাজশই এক 

ড়নেযন স্থ্াজন ড়নজয়  ান। যসখাজন ড়নজয় ড়পন্েু 

তা াঁজক িয়িীড়ত যদড়খজয় গাড়ির যিতজরই 

ধি যণ কজরন। ড়বিয়টে িাাঁস করজল ওই 

নারীজক হতযার হুমড়ক যদন ড়পন্েু। পজর 

সবাইজক গাড়িজত তুজল ড়নজয় কাড়লয়ানকর 

নাড়মজয় ড়পন্েু চজল  ান। এ সময় ওই নারী 

পুড়লশজক োনাজল ড়পন্েুজক আেক কজর 

কাড়শমপুর োনায় হস্তান্তর কজর। 

9 16 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 News 
Report 

Female Student Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Urban রাজধানীয়ত গযায়রয়জ লেয়ক িাত্রীয়ক 

শ্লীলতাহাভনর অভিয় াগ(থম  লয়লা, 

১৬ অয়টাবর ২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%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%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97
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রােধানীর মহাখালীজত এক কজলে োেীজক 

প্রায় যপৌজন দুই ঘণ্টা আেজক যরজখ 

শ্লীলতাহাড়নর অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। ওই 

োেী রাজত প্রেম আজলাজক বজলন, সন্ধ্যায় 

ড়তড়ন ও তা াঁর এক বন্ধু মহাখালীর একটে 

যবসরকাড়র ড়বশ্বড়বদযালজয় আইন ড়বিজয় 

স্নাতজকাত্ত্র যশ্রড়ণজত িড়তযর যখা াঁে ড়নজত 

 ান। তা াঁরা যসখান যেজক যবর হজল সাত 

যেজক আেেন  ুবক তা াঁজদর ধজর প যেন 

করজপাজরশজনর যপেজনর গড়লর একটে 

গাড়ির গযাজরে ড়নজয় আেজক রাজখ। এ সময় 

প্রড়তবাদ করজত চাইজল বখাজেরা তা াঁর বন্ধুজক 

মারধর কজরন। বখাজেরা তা াঁজকও (োেী) 

মারধর কজর ও শ্লীলতাহাড়ন কজরন। এজত 

ড়তড়ন রক্তাক্ত েখম হন। বখাজেজদর মজধয 

একেন আজরকেনজক যমাবারক বজল 

ডাকড়েজলন। তা াঁরা তা াঁর বন্ধু ও তা াঁর কাে 

যেজক সাজি পাাঁচ হাোর োকা ড়েড়নজয় যনন। 

এক িাাঁজক ড়তড়ন োতীয় েরুড়র যসবা ‘৯৯৯’-

এ যিান ড়দজল তা াঁরা োনা-পুড়লজশর সজে 

য াগাজ াগ করার পরামশ য যদন। 

10 16 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 News 
Report 

Female Not 
available 

Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harassme

nt 

Neighbor Rural গায়েহলুয়ে য ৌন হেরাভন, থভতবাে 

করাে কুভেয়ে জে (থম  লয়লা, ১৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

িড়রদপুজরর নগরকান্দায় গাজয়হলুজদর 

অনুষ্ঠাজন য ৌন হয়রাড়নর প্রড়তবাদ করায় এক 

কজলেোেজক কুড়পজয় েখম করার 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%A6%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%A6%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%96%E0%A6%AE
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অড়িজ াগ পাওয়া যগজে।  কামরুজ্জামান 

োনান, বহৃস্পড়তবার রাজত পাজশর বাড়িজত 

একটে গাজয়হলুজদর অনুষ্ঠান চলড়েল। ওই 

অনুষ্ঠাজন নাচ-গান চলাকাজল কজয়কেন 

বখাজে তরুণীজদর য ৌন হয়রাড়ন শুরু কজর। 

ড়তড়ন এর প্রড়তবাদ োনাজল বখাজেরা ওই বাড়ি 

যেজক যবর হজয়  ায়। কামরুজ্জামান আরও 

োনান, রাত ১২োর ড়দজক ড়তড়ন বাড়ি যিরার 

পজে একটে যমােরসাইজকজল কজর ড়তন 

বখাজে এজস তা াঁর গড়তজরাধ কজর শরীজরর 

ড়বড়িন্ন োয়গায় লাটঠ ড়দজয় যপোয়। পজর 

মাোয় ধারাজলা অজস্ত্রর যকাপ ড়দজয় পাড়লজয় 

 ায় তারা। নগরকান্দা োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা যসাজহল রানা বজলন, এ ড়বিজয় 

শুক্রবার ড়বজকল প যন্ত োনায় যকউ যকাজনা 

অড়িজ াগ যদয়ড়ন। অড়িজ াগ যপজল এ 

বযাপাজর আইনানুগ বযবস্থ্া যনওয়া হজব। 

 

11 15 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

26 years, 
22 years, 
23 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural  ুয়িায়াায়ন যেয়ক ভনয়ে গৃহবধূয়ক েল 

যবাঁয়ধ ধি ষয়ণর অভিয় াগ(থম  লয়লা, 

১৫ অয়টাবর ২০২০) 

 জশাজরর ঝিকরগাো উপজেলায় মুজঠাজিাজন 

যডজক ড়নজয় এক গহৃবধূজক দল যবাঁজধ ধি যজণর 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। ওই রাজতই পুড়লশ 

প্রধান আসাড়ম রুড়ি ড়ময়া ওরজি শুিজক 

(২৬) যগ্রপ্তার কজর। মামলার এোহাজর ওই 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97


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 

গহৃবধূর স্বামী উজল্লখ কজরন, বুধবার রাজত 

রুড়ি ড়ময়া মুজঠাজিাজন তা াঁর স্ত্রীজক বাড়ির 

পাজশর রাস্তায় আসজত বজলন। তা াঁর স্ত্রী 

রাস্তায় যপৌৌঁোজনামােই রুড়ি তা াঁর হাত ধজর 

মাজঠর ড়দজক ড়নজয়  ান। এরপর 

পূব যপড়রকড়িতিাজব রাহুল, যসাহান ও সািাম 

তা াঁজক পালাক্রজম ধি যণ কজরন। ঝিকরগাো 

োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) বজলন, 

গহৃবধূর স্বামী বাদী হজয় চারেনজক আসাড়ম 

কজর মামলা কজরজেন। মলূ আসাড়মজক 

যগ্রপ্তার করা হজয়জে। বাড়ক আসাড়মজদর 

যগ্রপ্তাজরর েনয অড়ি ান অবযাহত আজে। 

12 15 Oct 20 
 
Samakal 

13 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

26 years Raped Neighbor Rural াুলবােীয়ত গৃহবধূয়ক ধি ষয়ণর ঘেনাে 

 া লা (স কাল, ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

কুড়িগ্রাজমর িুলবািীজত এক গহৃবধূজক 

ধি যজণর ঘেনায় োনায় মামলা দাজয়র করা 

হজয়জে।  স্থ্ানীয়রা োনায়, প্রায়ই তাজক 

উতযক্ত কজর আসড়েজলন একই এলাকার 

আতাউর রহমান(২৬)  । ড়বিয়টে এর আজগ 

এলাকার যবশ কজয়কেনজক োনান ওই 

িুক্তজিাগী। অড়ি ুক্ত আতাউজরর কু-প্রস্তাজব 

রাঝে না হওয়ায় গত মেলবার রাত সাজি ১২ 

োর ড়দজক ওই গহৃবধূর ঘজরর দরো যকৌশজল 

খুজল মুখ যচজপ ধজর তাজক যোরপূব যক ধি যণ 

ও শারীড়রকিাজব আঘাত কজরন আতাউর । 

এ সময় ওই নারীর ড়চৎকাজর তার শাশুড়ি 

েুজে এজস ধি যকজক োপজে ধরার যচষ্টা 

https://samakal.com/whole-country/article/201040248/%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201040248/%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Nature of 
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by 
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কজরন। পজর আতাউর গহৃবধূর শাশুড়িজক 

মারড়পে কজর যকৌশজল পাড়লজয়  ান। পজর 

রাজতই ধি যজণর ড়শকার নারী বাদী হজয় 

িুলবািী োনায় মামলা দাজয়র কজরন। 

13 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

13 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

35 years Raped Neighbor Rural  ানভসক িারসা যহীন নারীয়ক ধি ষয়ণর 

অভিয় াগ(থম  লয়লা, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

নরড়সংদীর মাধবদী উপজেলায় 

মানড়সকিাজব িারসামযহীন এক নারীজক 

গতকাল মেলবার ধি যজণর অড়িজ াগ পাওয়া 

যগজে।  আসাড়ম হজলন যমা. যসালায়মান 

(৩৫)।  পুড়লশ ও ওই নারীর স্বেজনরা োনান, 

ওই নারী দুই ড়দন আজগ ডাক্তার যদখাজনার 

েনয আত্মীজয়র বাড়িজত আজসন। 

মানড়সকিাজব িারসামযহীন হওয়ায় প্রায়ই 

এক োয়গা যেজক অনয োয়গার চজল  ান 

ড়তড়ন। তাই তা াঁজক সব সময় যচাজখ যচাজখ 

রাখজত হয়। মেলবার ড়বজকজল তা াঁজক ঘজর না 

যপজয় চারপাজশ যখা াঁোখুাঁঝে শুরু কজরন 

বাড়ির যলাকেন। একপ যাজয় যগায়ালঘজর 

যসালায়মাজনর সজে তা াঁজক খুাঁজে পান 

যলাকেন। এ সময় যসালায়মান পাড়লজয় 

 ান। পজর ওই নারী োনান, যসালায়মান 

তা াঁজক ধর্িণ কজরজেন।পা াঁচজদানা পুড়লশ 

কযাজম্পর দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা উপপড়রদশ যক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97
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by 
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(এসআই), যসালায়মান পলাতক। তা াঁজক 

যগ্রপ্তাজরর যচষ্টা চলজে। 

14 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 17 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural বভরশায়ল রাতির লেয়ক যরয়ে ধি ষয়ণর 

অভিয় ায়গ ভকয়শারীর  া লা(থম  

লয়লা, ১৪ অয়টাবর ২০২০) 

বড়রশাজলর যমজহন্দীগঞ্জ উপজেলায় রাতির 

আেজক যরজখ ধি যণ ও চা াঁদাবাঝের অড়িজ াজগ 

নবড়ববাড়হত ড়কজশারী (১৭) যমজয় মামলা 

কজরজে।  মামলার এোহাজর বলা হজয়জে, 

ড়কজশারীজক যরাববার সারা রাত আেজক যরজখ 

ড়তন  ুবক ধি যণ কজরন।  ড়কজশারীর িাইজয়র 

িািয, ড়তন মাস আজগ পাড়রবাড়রকিাজব 

ড়কজশারীর ড়বজয় হয়। তার স্বামী ঢাকায় 

োজকন। যরাববার রাত ১২োর ড়দজক 

প্রড়তজবশী রাঝেব ওই ড়কজশারীজক কো আজে 

বজল বাড়ি যেজক যডজক ড়নজয়  ান। রাঝেজবর 

ঘজর আজগ যেজকই ড়েজলন তা াঁর বন্ধ ুনােমুল 

ও বাব।ু এরপর স্থ্ানীয় িারুক িূাঁ ইয়া নাজমর 

এক বযঝক্ত বাইজর যেজক ওই ঘজরর দরো 

আেজক যদন। পড়রবাজরর যলাকেন যখা াঁে 

কজর ড়কজশারীজক না যপজয় স্থ্ানীয় (ইউড়প) 

সদসয পরান িূাঁ ইয়াজক োনান। ইউড়প সদসয 

পরান যিার ৪োর ড়দজক রাঝেজবর বাড়িজত 

ড়গজয় ড়কজশারীজক উদ্ধার কজর পড়রবাজরর 

কাজে ড়দজয়  ান। এরপর ড়তড়ন ওই ড়তন 

 ুবজকর পড়রবারজক যডজক এ ঘেনায় ২০ 

হাোর োকা কজর েড়রমানা কজরন। তজব 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%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%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%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%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%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%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%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 

ড়কজশারীর পড়রবার ড়বিয়টে যমজন ড়নজত 

চায়ড়ন বজল িাইজয়র দাড়ব। ড়কজশারী তার করা 

মামলায় বাবু হাওলাদার, নােমুল যহাজসন ও 

রাঝেব িড়কজরর নাম উজল্লখ কজরজে। 

15 14 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

Not 
available 
Case file 

13 Oct 20 

Police 
Case 

Female Disability 
person 

24 years 45 years Raped Neighbor Rural থভতয়বশীর ধি ষয়ণ থভতবন্ধী তরুণী 

অন্তঃসত্ত্বা (কায়লর কণ্ঠ, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

বাজগরহাজের ড়চতলমারী উপজেলায় ধি যজণর 

ড়শকার হজয় এক বাক-প্রড়তবন্ধ্ী তরুণী (২৪) 

েয় মাজসর অন্তঃসত্ত্বা হজয় পজিজেন। বুধবার 

তাজক যমড়ডকযাল পরীোর েনয বাজগরহাে 

সদর হাসপাতাজল পাটঠজয়জে োনা পুড়লশ। 

ওই তরুণীর বাবা বাদী হজয় োনায় মামলা 

কজরজেন।  ড়চতলমারী োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) োনান চরডাকাড়তয়া গ্রাজমর 

আকরাম ওরজি আজেল যশখ (৪৫) েয় মাস 

আজগ প্রড়তজবশী এক কৃিজকর বাক-প্রড়তবন্ধ্ী 

যমজয়জক বাড়িজত একা যপজয় ধি যণ কজর। 

যমজয়টে অন্তঃসত্ত্বা হজয় পিজল ড়বিয়টে 

পড়রবাজরর নেজর আজস। ডাক্তারী পড়রোয় 

োনা  ায়, ওই প্রড়তবন্ধ্ী নারী প্রায় েয় মাজসর 

অন্তঃসত্ত্বা। এ ঘেনায় মেলবার রাজত 

আজেলজক আসাড়ম কজর যমজয়র বাবা োনায় 

ধি যণ মামলা দাজয়র কজরন। মামলার পর 

যেজক আসাড়ম পলাতক রজয়জে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/14/965463
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/14/965463
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Incident 
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by 
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16 14 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural  ুয়িায়াায়ন েভরচে, ভবয়ের থয়লািন, 

অতঃের ধি ষণ(কায়লর কণ্ঠ, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

মুজঠাজিাজন পড়রচজয়র সেূ ধজর ড়বজয়র 

প্রজলািন যদড়খজয় গােীপুর যেজক বড়রশাল 

এজন ধি যণ করা হজয়জে এক ড়কজশারীজক। 

ড়ন যাড়ততার মা বড়রশাল এজস অড়ি ুক্তজদর 

ড়বরুজদ্ধ মামলা দাজয়র কজরন।  েবানবঝন্দজত 

ওই ড়কজশারী োনায়, দুই মাস আজগ তার 

সাজে মুজঠাজিাজন শাজয়স্তাবাদ ইউড়নয়জনর 

রামকাটঠ এলাকার িয়সাল খাজনর সজে 

যপ্রজমর সম্পকয হয়। যসই সূে ধযর ১০ 

অজটাবর ড়বজয়র প্রজলািন যদড়খজয় তাজক 

বড়রশাল আসজত বজল িয়সাল। এরপর গত 

১১ অজটাবর যস বড়রশাল যপৌৌঁোজল ওই রাজত 

শাজয়স্তাবাদ ইউড়নয়জনর চর হড়বনগর 

এলাকার এক েেজল ড়নজয় তাজক ধি যণ কজর 

িয়সাল।   পজর িয়সাজলর বন্ধু সবুে 

হাওলাদার, ড়মরাে হাওলাদার, সাইদুল, 

যসাজহল ও আলআড়মন তাজক ধি যজণর যচষ্টা 

চালায়। ড়বিয়টে স্থ্ানীয় যলাকেন যের যপজল 

দুবৃ যত্ত্রা পাড়লজয়  ায়। পজর োনা পুড়লশ তাজক 

উদ্ধার কজর।  

17 13 Oct 20 
 
Samakal 

9 Sep 20 
 

Case file 
 

12 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student Not 
available 

19 years Raped 
& 

Video of 
raped 

Neighbor Rural কয়লজিাত্রীয়ক ধি ষয়ণর ের 

যাসবুয়ক লেভফকর িভব, যেপ্তার ১ 

(স কাল, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/14/965448
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/14/965448
https://samakal.com/whole-country/article/201040048/%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/201040048/%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%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7


Sl. Date of 
Newspaper 
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by 
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ড়দনােপুজরর পাব যতীপুজর এক কজলেোেীজক 

ধি যজণর পর তার অশ্লীল েড়ব সামাঝেক 

য াগাজ াগ মাধযজম েড়িজয় যদওয়ার অড়িজ াগ 

পাওয়া যগজে ড়বষু্ণ যগাপাল যমাহন্ত বা াঁধন (১৯) 

নাজমর এক ড়শোেীর ড়বরুজদ্ধ।  পুড়লশ োনায়, ৬ 

মাস আজগ সামাঝেক য াগাজ াগ মাধযম 

যিসবজুকর মাধযজম বা াঁধজনর সাজে পাশ্ব যবতী 

মহল্লার এক কজলেোেীর পড়রচয় হয়। বা াঁধন 

ড়নে ধজম যর কো যগাপন যরজখ মুসড়লম ওই 

যমজয়টের সজে যপ্রজমর সম্পকয গজি যতাজলন। 

বা াঁধন ওই োেীজক ড়বজয়র প্রজলািন যদড়খজয় বাবা 

মার অনুপড়স্থ্ড়তর সুজ াগ ড়নজয় ড়নে বাড়িজত 

যডজক ড়নজয় একাড়ধকবার ধি যণ কজরন। এক 

প যাজয় ওই োেী বা াঁধজনর ধম য পড়রচয় োনজত 

যপজর তার সাজে সম্পকয ড়েন্ন কজরন। কজয়ক ড়দন 

আজগ বা াঁধন আবারও ওই োেীজক ড়নে বাড়িজত 

আসার কো বলজল যমজয়টে তাজত সািা যদয়ড়ন। 

এজত বা াঁধন ড়েপ্ত হজয় ওই যমজয়র সাজে আজগর 

যতালা আপড়ত্ত্কর েড়ব গত ৯ যসজেম্বর  

যিসবজুক যেজি যদন। ড়বিয়টে যমজয়টের 

পড়রবাজরর নেজর এজল তারা ওই োজের ড়বরুজদ্ধ 

মামলা কজরন। মামলার সাজে সাজেই অড়ি ান 

চাড়লজয় আসাড়মজক যগ্রপ্তার করা হজয়জে। 

18 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

13 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 34 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural য ােরসাত্তয়কয়ল যেৌৌঁয়ি যেওোর কমা 

বয়ল নারীয়ক ধি ষয়ণর অভিয় াগ(থম  

লয়লা, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

স্থ্ানীয় বাড়সন্দা ও পুড়লশ সূজে োনা যগজে, 

যসামবার ড়বজকজল ওই নারী(৩৪) পাজশর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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গ্রাজমর এক বযঝক্তর কাজে পাওনা োকা 

আদায় করজত তা াঁর ড়নজের বাড়ি যেজক ওই 

গ্রাজম যহাঁজে  াঝচ্ছজলন। পজে োড়কর 

যহাজসজনর সজে যদখা হয় তা াঁর। োড়কর ও 

ড়তড়ন পূব য পড়রড়চত। কুশল ড়বড়নময় যশজি 

োড়কর তা াঁজক গন্তবযস্থ্জল যপৌৌঁজে যদওয়ার 

কো বজল যমােরসাইজকজল যতাজলন। পজর 

লাউ যখজতর পাজশ ড়নেযন স্থ্াজন 

যমােরসাইজকল োড়মজয় োড়কর তা াঁজক ধি যণ 

কজরন। ওই নারীর ড়চৎকাজর আশপাজশর 

যলাকেন েুজে এজস তা াঁজক উদ্ধার কজরন। এ 

সময় োড়কর যদৌজি পাড়লজয়  ান। পজর 

সন্ধ্যায় ওই নারী বাদী হজয় োনায় োড়করজক 

আসাড়ম কজর নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন 

আইজন মামলা কজরন। পুড়লশ অড়ি ান 

চাড়লজয় রাজতই োড়করজক যগ্রপ্তার কজর। 

কলমাকান্দার োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(ওড়স) যমা. মােহারুল কড়রম মেলবার তা াঁজক 

আদালজত পাঠাজনা হজব। আর ওই নারীর 

স্বাস্থ্য পরীোর েনয যনেজকানা আধুড়নক 

সদর হাসপাতাজল পাঠাজনা হজয়জে। 

19 13 Oct 20 
 
Samakal 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 23 years 22 years Raped Neighbor Rural যশরেুয়র যথভ কায়ক ধি ষয়ণর 

অভিয় ায়গ বযবসােী কারাগায়র 

(স কাল, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

যশরপুর সদর উপজেলায় যমা. যমাড়মন ড়ময়া 

(২২) নাজম এক মুড়দ বযবসায়ীর ড়বরুজদ্ধ এক 

নারীজক (২৩) ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে।  

https://samakal.com/whole-country/article/201040089/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201040089/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87


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 

পুড়লশ োনায়, স্বামীর সজে ড়বজচ্ছজদর পর 

ওই নারী যমাড়মন ড়ময়ার সজে সখযতা গজি 

যতাজলন। যসামবার ড়বজকজল যস যপ্রড়মক 

যমাড়মন ড়ময়াজক ড়নজয় নাড়লতাবািী 

উপজেলার কলসপাি ইউড়নয়জন যবিাজত 

 ায়। পজর তারা দুেজন বালুঘাো নয়াপািায় 

ড়িকটেজমর খালার বাড়িজত ড়গজয় শারীড়রক 

সম্পজকয ড়লপ্ত হয়।  এড়দজক যেজল পজের 

যলাকেন ৯৯৯ যিান যিান কজর োনায়- 

তাজদর যেজলজক আেক কজর যোর কজর 

ড়বজয় যদওয়ার যচষ্টা করা হজচ্ছ। খবর যপজয় 

পুড়লশ ওই বাড়িজত ড়গজয় যপ্রড়মক-যপ্রড়মকাজক 

আেক োনায় ড়নজয় আজস। 

20 13 Oct 20 
 
Samakal 

9 Oct 20 News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural াাাঁয়ে যায়ল ধি ষণ, শাভলস কয়র ভেেুভন 

(স কাল, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

গােীপুজরর কাড়লয়ানকর উপজেলার 

গােবাড়ি এলাকায় এক নারীজক যিানকল 

যরকডয ড়দজয় ঝেঝম্ম কজর ধি যজণর অড়িজ াগ 

উজঠজে গ্রাময পশু ড়চড়কৎসজকর ড়বরুজদ্ধ।  

এলাকাবাসী ও ধড়ি যতার পড়রবার োনায়, 

কাড়লয়ানকর উপজেলা গােবাড়ি এলাকার 

এক নারীর সজে একই এলাকার যমাস্তিার 

নাজমর এক  ুবজকর যপ্রজমর সম্পকয গজি 

ওজঠ। যমাস্তিার সজে ওই নারীর 

যমাবাইলজিাজন কো বলার ড়বিয়টে ওই 

এলাকার পশু ড়চড়কৎসক আজনায়ার যহাজসন 

https://samakal.com/whole-country/article/201040077/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF


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 

োনজত পাজরন। এরপর ড়তড়ন যকৌশজল ওই 

নারীর যমাবাইজল যরকডয অপশন অন কজর 

যরজখ পজর তার কাে যেজক যমাবাইল 

যিাজনর যরকযড ড়নজয় যনন। পজর আজনায়ার 

ড়বড়িন্ন সময় ওই নারীজক যিাজন কু-প্রস্তাব 

ড়দজয় এজলও ড়তড়ন রাঝে হঝচ্ছজলন না। এক 

প যাজয় ওই যরকডয ইন্টারজনজে যেজি যদওয়ার 

হুমড়ক যদন আজনায়ার। সামাঝেকিাজব 

ড়নগড়ৃহত হওয়ার িজয় ওই নারী গত শুক্রবার 

রাজত আজনায়ার যহাজসনজক বাড়িজত যডজক 

যগাপজন ড়মড়লত হন। ড়বিয়টে এলাকার 

যলাকেন যের যপজয় ওই নারীর ঘজরর দরো 

বাইজর যেজক বন্ধ্ কজর যদন।  ওই নারীর 

পড়রবাজরর অড়িজ াগ, শাড়লজস অড়ি ুক্ত 

আজনায়ার যহাজসনজক দুই লাখ োকা 

েড়রমানা কজরন এবং কাজন ধজর উঠবস 

করান। এ সময় ওই নারীজক মারধর করা 

হয়। এোিা ড়তড়ন এখন প যন্ত েড়রমানার 

োকাও পানড়ন। 

 

21 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 41 years Not 
available 

Murdered Neighbor  Rural ধানয়েয়তর োয়শ েয়ে ভিল নারীর 

লাশ(থম  লয়লা, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

বগুিার ধুনজে হাড়সলা যবগম (৪১) নাজমর 

এক নারীজক শ্বাসজরাজধ হতযার অড়িজ াগ 

উজঠজে। পুড়লশ ও স্থ্ানীয় সূজে োনা যগজে, 

ড়নহত হাড়সলা যবগম ড়বজয়র দুই বেজরর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

মাোয় স্বামী আেহার আলী মারা  ান। এর 

পর যেজক ড়বধবা হাড়সলা ঘুগরাপািা গ্রাজম 

বাবার বাড়িজত োজকন। হাড়সলা যবগম সারা 

ড়দন গ্রাজম গ্রাজম ঘুজর ড়িো কজর েীড়বকা 

চালান। ড়দন যশজি সন্ধ্যায় ড়িজর আজসন 

বাড়িজত। যসামবার হাড়সলা সারা ড়দন ড়িো 

কজর সন্ধ্যায় বাড়ি ড়িজর পাজশর বাড়িজত 

যবিাজত  ান। এরপর ড়তড়ন আর বাড়ি 

যিজরনড়ন। মেলবার সকাজলর ড়দজক বাড়ি 

যেজক ৫০০ ড়মোর দজূর একটে ধানজখজতর 

পাজশ পড়তত েড়মর যিতর তা াঁর লাশ পজি 

োকজত যদজখন স্থ্ানীয়রা। এ সময় গলায় 

ওিনা যপাঁড়চজয় িাাঁস লাগাজনা অবস্থ্ায় লাশ 

মাটেজত পজি ড়েল। পুড়লশ ও স্থ্ানীয়জদর 

ধারণা, দুবৃ যত্ত্রা তা াঁজক গলায় ওিনা যপাঁড়চজয় 

শ্বাসজরাজধ হতযা কজরজে। 

22 13 Oct 20 
 
Samakal 

11 Oct 20 New 
Report 

Female Student 21 years Not 
available 

Threat for 
rape 

Neighbor Rural   াগুরাে ভবশ্বভবেযালে িাত্রী ও তার 

 া-যবানয়ক ধি ষয়ণর হ ুভক (স কাল, 

১৩ অয়টাবর ২০২০) 

যগাপালগঞ্জ বেবন্ধ ুড়বজ্ঞান ও প্র ুঝক্ত 

ড়বশ্বড়বদযালজয়র কৃড়ি ড়বিাজগর ড়িতীয় বজি যর 

ওই োেী বজলন, সম্প্রড়ত সমজয় সারাজদজশ 

ঘজে  াওয়া নারী ধি যজণর প্রড়তবাদ ও এ সকল 

ঘেনায় েড়িতজদর ড়বচার দাড়ব কজর তার 

যিসবুক ওয়াজল একটে স্ট্যাোস যদন। এর 

পজর যরাববার রাত ১োর ড়দজক হাসান আল 

https://samakal.com/whole-country/article/201039995/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF
https://samakal.com/whole-country/article/201039995/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BF


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 

মামুন নাজম একটে যিসবুক একাউন্ট যেজক 

তাজক ও তার কজলে পিুয়া দুই যবান এবং 

মাজক গণধি যজণর হুমড়ক যদওয়া হয়। ওই 

একাউন্ট যেজক যসামবার প যন্ত তার ইনবজে 

ড়তন বার এ ধরজনর হুমড়ক আজস। হুমড়কদাতা 

ড়নজেজক োেলীগ কমী ও খুব েমতাধর 

বজলও দাড়ব কজরন।  তজব যসামবার দুপুজর 

ওই যিসবুক একাউন্টটে ড়রমুি কজর যনওয়া 

হয় বজল ড়তড়ন োনান। মেলবার সকাজল 

ড়তড়ন এ হুমড়কর ড়বিজয় সদর োনায় সাধারণ 

ডাজয়ড়র কজরজেন। 

23 13 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 Oct 20 News 
Report 

Female Student 19 years 20 years Raped Neighbor Rural ভবয়ের থয়লািয়ন' ৫  ায়সর অন্তঃসত্ত্বা 

কয়লজিাত্রী(কায়লর কণ্ঠ, ১৩ অয়টাবর 

২০২০) 

বড়রশাজলর উঝেরপুজর এক বখাজে কতৃযক 

যপ্রজমর িাাঁজদ যিজল 'ড়বজয়র প্রজলািন 

যদড়খজয়' এক কজলেোেীজক একাড়ধকবার 

ধি যণ কজর ৫ মাজসর অন্তঃসত্ত্বা করার 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। 

িুক্তজিাগী সুজে োনা  ায় যপৌরসিার ১ 

নম্বর ওয়াডয দড়েণ মাদাশী গ্রাজমর 

প্রিাবশালী বাবুল হাওলাদাজরর যেজল স্বপন 

হাওলাদার (২০) একই গ্রাজমর এইচএসড়স 

প্রেম বজি যর োেীজক 'ড়বজয়র প্রজলািন' 

যদড়খজয় ড়বড়িন্ন স্থ্াজন ড়নজয় একাড়ধকবার ধি যণ 

কজর। ধি যজণর একপ যাজয় োেী ৫ মাজসর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965092
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965092
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অন্তঃসত্ত্বা হজয় পজি। ১২ অজটাবর হঠাৎ ওই 

োেী অসুস্ে্ হজয় পিজল ড়বিটে ধরা পজি। 

ঘেনা ধামাচাপা যদওয়ার েনয একটে 

প্রিাবশালী মহল িয়-িীড়ত প্রদশ যন করজে।  

োেীর ড়পতা োনান, ধি যক প্রিাবশালী 

পড়রবাজরর হওয়াজত িজয় মামলা করজত 

সাহস পাজচ্ছন না ড়তড়ন। অড়ি ুক্ত স্বপন 

হাওলাদার এর ড়পতা বাবুল হাওলাদার ঘেনার 

সতযতা স্বীকার কজর বজলন, আমরা তাজদরজক 

ড়বজয় যদব। 

24 13 Oct 20 
 
Ittefaq 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural পীরগজঞ্জ প্রড়তবন্ধ্ীর স্ত্রীজক ধি যণজচষ্টার 

অড়িজ াগ (ত্তয়ফাাক, ১৩ অয়টাবর 

২০২০) 

রংপুজরর পীরগজঞ্জর েুকুড়রয়ার গন্ধ্যবপুর 

এলাকায় এক প্রড়তবন্ধ্ীর স্ত্রীজক ধি যজণর 

যচষ্টার অড়িজ াগ উজঠজে।  পুড়লশ ও 

িুক্তজিাগীজদর সূজে োনা যগজে, গত 

যসামবার ড়দবাগত রাত ৩ োর সময় প্রড়তবন্ধ্ী 

ড়রপন ড়ময়ার স্ত্রী প্রকৃড়তর কাে সারজত ঘজরর 

বাইজর বােরুজম  ায়। এ সময় তাজক একা 

যপজয় প্রড়তজবশী ইসরাইল যহাজসজনর পুে 

এনামুল হক তাজক যোরপুব যক ধি যজণর যচষ্টা 

কজর। এ সময় ড়রপজনর স্ত্রী ড়চৎকার করজল 

আশপাজশর যলাকেন উপড়স্থ্ত হজয় তাজক 

গণজধালাই ড়দজত োজক। এক িাাঁজক পরজন 

োকা যগঝঞ্জ ও পাজয়র সযাজন্ডল েতুা যরজখ 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190620/%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190620/%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%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%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

পাড়লজয়  ায় এনামুল। এ ঘেনায় ড়রপজনর 

ড়পতা বাদী হজয় পীরগঞ্জ োনায় মামলা দাজয়র 

কজরন।  

25 13 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

1 Oct 19 
 

Case File 
4  Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural স্বীকৃভত োেভন  া ও সন্তান, অবয়শয়ি 

ধি ষণ  া লা (কায়লর কণ্ঠ, ১৩ অয়টাবর 

২০২০) 

কুড়মল্লার যচৌিগ্রাজম যকাড়চং যসন্টাজর 

আেজক যরজখ সপ্তম যশ্রড়ণর এক সু্কলোেীজক 

ধি যজণর মামলার প্রধান আসাড়ম পলাতক 

ড়শেক তাজরকুর রহমান যচৌধুরীসহ দুই 

আসাড়মজক চট্টগ্রাম যেজক যগ্রপ্তার কজরজে 

পুড়লশ।   মামলায় অড়িজ াগ করা হয়, 

যচৌিগ্রাজমর লেীপুর গ্রাজমর দড়রদ্র 

পড়রবাজরর সপ্তম যশ্রড়ণজত পিুয়া এক 

ড়কজশারীজক পিাজনার নাজম ধি যণ কজর 

তাজরক নাজম যকাড়চং যসন্টাজরর ওই ড়শেক। 

প্রেম ড়দজনর ঘেনার ড়িড়ডও ধারণ কজর যরজখ 

িয় যদড়খজয় পজর বহুবার ধি যণ করা হয় 

ড়কজশারীজক। এরই মজধয যমজয়টে গিযধারণ 

করজল োনাোড়ন হয় পড়রবাজর। সামাঝেক 

মীমাংসায় ড়বজয়র নাজম এক বের যপড়রজয় 

যগজলও স্ত্রীর ম যাদা পায়ড়ন ওই ড়কজশারী। 

নবোতক পুেসন্তাজনর যদখাজশানাও করজত 

আজস না অড়ি ুক্ত ওই ড়শেক। যচৌিগ্রাম 

োনার ওড়স মাহিুেরু রহমান োনান, গত ৪ 

অজটাবর কুড়মল্লার নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965174
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965174
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ট্রাইবুযনাজলর ড়বচারক রড়িকুল ইসলাজমর 

আদালজত যকাড়চংজয়র ড়শেক তাজরকসহ 

পাাঁচেজনর ড়বরুজদ্ধ অড়িজ াগ দাজয়র কজরন 

ড়িকটেজমর ড়পতা।  

26 12 Oct 20 
 
Samakal 

10 Oct 20 
 

Police 
Case 

Female Housewife-
divorce 

Not 
available 

22 years, 
19 years, 
20 years, 
22 years, 
22 years 
& 
38 years, 

Gang 
Raped 

Neighbor Urban যহায়েয়ল লেয়ক সংঘবে ধি ষণ, 

মানাে ভগয়েত্ত জ্ঞান হারায়লন তরুণী 

(স কাল, ১২ অয়টাবর ২০২০) 

ড়বজয়র প্রড়তশ্রুড়ত ড়দজয় বাড়ি যেজক যডজক ড়নজয় 

এক তরুণীজক সংঘবদ্ধ ধি যজণর অড়িজ াগ 

উজঠজে েয় বন্ধুর ড়বরুজদ্ধ। গত শড়নবার ড়বজকজল 

যেজক যরাববার গিীর রাজত প যন্ত সীতাকুজণ্ডর 

েলসা আবাড়সক যহাজেজল এই ঘেনা ঘজে। পুড়লশ 

এ ঘেনায় যহাজেল মযাজনোরসহ সাতেনজক 

আেক কজরজে। পুড়লশ োনায়, উপজেলার 

মধযম িাজেরখীল গ্রাজমর নয়জনর (২২) সজে এক 

মাস আজগ একটে ড়বজয়র অনুষ্ঠাজন পড়রচয় হয় 

ড়মরসরাই উপজেলার ওই তরুণীর। এরপর যেজক 

যমাবাইল যিান ও যিসবুজক নয়জনর সজে তার 

ড়নয়ড়মত য াগাজ াগ হজতা। নয়ন গত শড়নবার 

ড়বজয় করার কো বজল ওই তরুণীজক সীতাকুজণ্ড 

যডজক ড়নজয় আজসন। পজর যপৌর সদজরর েলসা 

আবাড়সক যহাজেজলর একটে কজে তার সজে 

শারীড়রক সম্পকয কজরন। এরপর নয়ন তার 

বন্ধুজদর যহাজেজল যডজক ড়নজয় আজসন এবং 

সবাই ওই তরুণীজক ধি যণ কজরন। শড়নবার রাত 

যেজক যরাববার রাত প যন্ত চজল এই ঘেনা। পজর 

যসামবার সকাজল ওই তরুণী যকৌশজল তাজদর হাত 

যেজক োিা যপজয় সীতাকুণ্ড মজডল োনায় ড়গজয় 

https://samakal.com/whole-country/article/201039945/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%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%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201039945/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%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%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80
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victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

ড়বিয়টে োনাজল পুড়লশ সজে সজে যহাজেল 

েলসা ও যপৌর সদজরর ড়বড়িন্ন এলাকায় অড়ি ান 

চাড়লজয় েয়েনজক আেক কজর। 

27 12 Oct 20 
 
Samakal 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

40 years Raped Neighbor Rural যকিেুাে থভতবন্ধী নারীয়ক ধি ষণ, 

 ুবক যেপ্তার(স কাল, ১২ অয়টাবর 

২০২০) 

যনেজকাণার যকন্দয়ুায় বাক প্রড়তবন্ধ্ী নারীজক 

ধি যজণর অড়িজ াজগ দাজয়র করা মামলার একমাে 

আসাড়ম মেনু ড়ময়াজক (৪০) যগ্রপ্তার কজরজে 

পুড়লশ। যকন্দয়ুা োনার পড়রদশ যক (তদন্ত) োনান, 

গত শুক্রবার বাক প্রড়তবন্ধ্ী নারীজক দুপুজর 

িুাঁ সড়লজয় বাড়ির যপেজনর েেজল ড়নজয় ধি যণ 

কজর মেনু ড়ময়া। এ ঘেনায় মামলায় দাজয়রর 

পর যরাববার রাত যসায়া আেোর ড়দজক মেনুজক 

যগ্রপ্তার করা হয়।  

28 12 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female NGO 
worker 

25 years 30 years Gang 
raped 

& 
Video of 

raped 

Neighbor Rural ঘয়র েুয়ক এনন্দজও ক ীয়ক েল যবাঁয়ধ 

ধি ষণ, ভিভেও ধারণ(থম  লয়লা, ১২ 

অয়টাবর ২০২০) 

বাজগরহাজের িড়করহাে উপজেলায় দল 

যবাঁজধ এক এনঝেও কমীজক (২৫) ধি যণ ও 

যসই ঘেনার ড়িড়ডওড়চে ধারজণর অড়িজ াজগ 

মামলা হজয়জে।  িড়করহাে োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) বজলন, শড়নবার রাজত একদল 

 ুবক ওই নারীর িািা ঘজরর দরোয় কিা 

নাজিন। ড়তড়ন দরো খুজল ড়দজল তা াঁরা ঘজর 

ঢুজক বলজত োজকন, এক প্রড়তজবশীর সজে 

https://samakal.com/whole-country/article/201039969/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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/201039969/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%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/crime/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3


Sl. Date of 
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Date of 
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Nature of 
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by 
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তা াঁর অননড়তক সম্পকয আজে। এরপর তা াঁরা 

ওই নারীজক দল যবাঁজধ ধি যণ কজরন। ওই সময় 

তা াঁরা ধি যজণর ড়িড়ডওড়চেও ধারণ কজরন। ওই 

ঘেনায় েড়িত অড়িজ াজগ যরাববার ড়বজকজল 

মামুন যশখ (৩০) নাজমর এক  ুবকজক 

যগ্রপ্তার করা হজয়জে।  অনয আসাড়মজদর 

ধরজত পুড়লশ অড়ি ান চালাজচ্ছ বজল ওড়স 

োনান।  

29 12 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 35 years 48 years Raped Neighbor Rural জগন্নামেুয়র লবার ধি ষণ, এবার 

অভি ুক্ত লয়গর লসাভ র  া া 

(থম  লয়লা, ১২ অয়টাবর ২০২০) 

সুনামগজঞ্জর েগন্নােপুর উপজেলায় ঘজর ঢুজক 

স্বামীজক ঝেঝম্ম কজর এক নারীজক (৩৫) ধি যজণর 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। এ ঘেনায় যসামবার 

োনায় অড়িজ াগ ড়দজয়জেন ড়ন যাতজনর ড়শকার 

ওই নারী। উপজেলার আবদুল খাড়লেজক (৪৮) এ 

ঘেনায় অড়ি ুক্ত করা হজয়জে।  োনা-পুড়লশ সূজে 

োনা যগজে, ওই গহৃবধূ ড়বজয়র পর স্বামীজক ড়নজয় 

তাাঁর বাবার বাড়িজত োজকন। গত কজয়ক মাস 

ধজর গ্রাজমর আবদুল খাড়লে ওই নারীজক 

নানািাজব উত্ত্যক্ত করড়েজলন। একপ যাজয় তাাঁজক 

অননড়তক যদন। এজত রাঝে না হওয়ায় এ বেজরর 

৩ এড়প্রল রাজত তাাঁজক একা যপজয় ধি যণ কজরন। এ 

ড়নজয় ওই নারী কাউজক ড়কেু বজলনড়ন। এ অবস্থ্ায় 

খাড়লে ওই নারীজক নানািাজব িয়িীড়ত যদড়খজয় 

তাাঁর োতীয় পড়রচয়পে, ড়বজয়র কাড়বননামা, 

োয়গা-েড়মর দড়লল ও নগদ ১০ হাোর োকা 

হাড়তজয় যনন। এরপর ওই নারীজক আরও 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%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%86%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE
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by 
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একাড়ধকবার ধি যণ কজরন। সব যজশি ৯ অজটাবর 

রাজত খাড়লে ওই নারীর ঘজর ঢুজক তাাঁর স্বামীজক 

ঝেঝম্ম কজর আবারও ধি যণ কজরন। েগন্নােপুর 

োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) যমা. ইখড়তয়ার 

উঝিন যচৌধুরী বজলজেন, ড়লড়খত অড়িজ াগ 

পাওয়ার পরই ওই গ্রাজম পুড়লশ পাঠাজনা হজয়জে।  

30 12 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Pornogra
phy  

Neighbor Urban গৃহবধূর যগাসয়লর েৃশয ভিভেও কয়র 

ব্ল্যাকয় ত্তল,  ুবক যেপ্তার (কায়লর কণ্ঠ, 

১২ অয়টাবর ২০২০) 

েয়পুরহাে যপৌর শহজরর সবুেনগর 

এলাকার এক গহৃবধূর যগাসজলর দৃশয ড়নজয় 

যগাপজন ড়িড়ডও কজর তা সামাঝেক 

য াগাজ াগ মাধযজম েিাজনার িয় যদখাজনার 

অড়িজ াজগ এক  ুবকজক যগ্রপ্তার কজরজে 

পুড়লশ। েয়পুরহাে সদর োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) বজলন, েয়পুরহাে 

যপৌরসিার সবুেনগর এলাকার এক গহৃবধূর 

যগাসল করার দৃশয যগাসলখানার যিড়ন্টজলের 

যেজক  যগাপজন যমাবাইল যিাজন ধারণ কজরন 

যসাজহল রানা। পজর যসই ড়িড়ডও সামাঝেক 

য াগাজ াগ মাধযজম েড়িজয় যদওয়ার িয় 

যদড়খজয় যসাজহল রানা ওই গহৃবধুজক 

অননড়তক প্রস্তাব যদন।ড়বিয়টে গহৃবধূর স্বামী 

োনার পর েয়পুরহাে সদর োনায় 

পজন যাগ্রাড়ি আইজন মামলা করজল পুড়লশ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964721
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964721


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 

গতরাজতই প্রমাণসহ যসাজহল রানাজক যগ্রপ্তার 

কজর।   

31 12 Oct 20 
 
Samakal 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 19 years 26 years Raped 
& 

Video of 
raped 

Brother-
in-law 

Rural শযাভলকায়ক ধি ষণ ও ভিভেও ধারয়ণর 

অভিয় ায়গ েলুািাত্ত যোতার(স কাল, 

১২ অয়টাবর ২০২০) 

যশরপুজর শযাড়লকাজক ধি যণ কজর ধি যজণর ড়চে 

ড়িড়ডও করার অড়িজ াজগ মুন্না খা াঁন (২৬) 

নাজম এক সিেওয়যার ইঝঞ্জড়নয়ারজক 

যগ্রিতার কজরজে পুড়লশ।  পুড়লশ ও স্থ্ানীয় 

সূজে োনা যগজে গত সাত অজটাবর তার 

স্ত্রীর ড়সোজর বাচ্চা হয়। যবাজনর যদখাজশানা 

করার েনয মুন্না তার ড়ববাড়হত শযাড়লকাজক 

(১৯) যশরপুর আসজত বজলন। শযাড়লকা এজস 

দুলািাইজয়র বাড়িজত ওজঠন। দু’ড়দন োকার 

পর ড়তড়ন িড়রদপুজর চজল য জত চাইজল মুন্না 

তাজক ঢাকা প যন্ত যেজি যদজবন বজল 

যরাববার সকাজল গাড়িজত কজর যশরপুর 

শহজরর রােবল্লিপুজরর বাসায় ড়নজয় 

আজসন। ড়িকটেজমর অড়িজ াগ- এড়দন যস 

সকাল যেজক কজয়ক দিায় তাজক ধি যণ কজর 

এবং ধি যজণর ড়চে ড়িড়ডও ধারণ কজরন মুন্না। 

এ সময় যস হুমড়ক যদয়, ঘেনা কাউজক 

োনাজল ড়িড়ডও ইন্টাজনজে যেজি যদওয়া 

হজব। ড়নরুপায় হজয় ওইড়দন রাজত শযাড়লকা 

৯৯৯ যিান কজর ঘেনাটে পুড়লশজক োনায়। 

খবর যপজয় সদর োনার পুড়লশ 

https://samakal.com/whole-country/article/201039941/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%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
https://samakal.com/whole-country/article/201039941/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%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%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%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


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 

রােবল্লিপুজরর বাসা যেজক ড়িকটেমজক 

উদ্ধার ও ধি যক মুন্নাজক আেক কজর। 

32 11 Oct 20 
 
Samakal 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Neighbor Rural চাচার য ােরসাত্তয়কল যময়ক নাভ য়ে 

তরুণীর যোশাক যেয়ন ভিাঁ েল 

বোয়েরা(স কাল, ১১ অয়টাবর ২০২০) 

সাতেীরার আশাশুড়ন উপজেলার কাপসন্ডা 

গ্রাজম এক তরুণীর শ্লীলতাহাড়নর অড়িজ াগ 

উজঠজে স্থ্ানীয় োেলীগ যনতাসহ কজয়কেন 

 ুবজকর ড়বরুজদ্ধ। োনায় যদওয়া অড়িজ াজগ 

ওই তরুনী উজল্লখ কজরন, গত শুক্রবার 

ড়বকাজল ড়তড়ন চাচার যমােরসাইজকজলর 

যপেজন বজস সাতেীরা আসড়েজলন। এ সময় 

কাপসন্ডা সু্কজলর কাজে কজয়কেন বখাজে 

তাজক যমােরসাইজকল যেজক নাড়মজয় োপজে 

ধজর। এসময় তাজক ড়বজয় করজত হজব বজল 

োনায় সাড়কব ড়বল্লাহ। এক প যাজয় ওই 

তরুণীর যপাশাক যেজন ড়োঁ জি যিজল 

বখাজেরা। ড়ন যাড়তত তরুণী োনান, এসময় 

ড়তড়ন যদৌজি পাড়লজয়  ান। পজর আশাশুড়ন 

োনায় ড়গজয় অড়িজ াগ ড়দজয়জেন। তজব 

পুড়লশ এখন প যন্ত কাউজক আেক করজত 

পাজরড়ন। 

 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201039805/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2-%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201039805/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2-%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201039805/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2-%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%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE


ARTICLE 

ধি যজণ েন্ম যনওয়া ড়শশুর িরণজপািজণর ড়নজদযশ(প্রথম আল ো, ১৪ অলটোবর ২০২০) 

 

োোইজল ড়বজয়র আশ্বাস ড়দজয় তরুণীজক ধি যজণর দাজয় আে বুধবার এক  ুবকজক  াবজ্জীবন কারাদণ্ড ড়দজয়জেন আদালত। একই সজে ওই  ুবকজক ধি যজণর িজল েন্ম 

যনওয়া সন্তাজনর িরণজপািণ যদওয়ার ড়নজদযশ যদওয়া হজয়জে। দণ্ড পাওয়া  ুবক যমা. নােমুল। ড়তড়ন নাগরপুর উপজেলার িাতুরা গ্রাজমর বাড়সন্দা। আে দুপুজর নারী ও ড়শশু 

ড়ন যাতন দমন ট্রাইবুযনাজলর ড়বচারক খাজলদা ইয়াসমীন তা াঁর ড়বরুজদ্ধ এ রায় যদন। ট্রাইবুযনাজলর ড়বজশি সরকাড়র যকৌৌঁসুড়ল (ড়পড়প) এ যক এম নাড়েমলু আক্তার োনান, ওই 

তরুণীজক ড়বজয় করার আশ্বাস ড়দজয় ২০০৮ সাজলর ৬ ড়ডজসম্বর ধি যণ কজরন নােমুল। িজল ওই তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হজয় পজিন। ড়তড়ন একটে যমজয়র েন্ম যদন। নােমুল ওই 

তরুণীজক ড়বজয় করজত অস্বীকৃড়ত োনান। এ ঘেনায় ওই তরুণী নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন ট্রাইবুযনাজল মামলা কজরন। সােযপ্রমাণ যশজি আদালত আে রায় যঘািণা কজরন। 

নাড়েমুল আক্তার বজলন, ধি যজণর িজল েন্ম যনওয়া যমজয়টে নােমুজলর পড়রচজয় বি হজব বজল রাজয় উজল্লখ করা হজয়জে। তার িরণজপািণ না ড়দজল নােমুজলর ড়বরুজদ্ধ যেলা 

মযাঝেজেেজক প্রজয়ােনীয় বযবস্থ্া যনওয়ার ড়নজদযশনা যদওয়া হজয়জে। 

 

ধি যণ মামলার রায়:শুধ ুডাক্তাড়র পরীো নয়, সাজেযর ওপর যোর ড়দজলন হাইজকােয(প্রথম আল ো, ১৩ অলটোবর ২০২০) 

 

খুলনার দাজকাজপ এক ড়কজশারীজক ধি যজণর মামলায় যদওয়া রাজয় উচ্চ আদালত বজলজেন, শুধুমাে ডাক্তাড়র পরীো না হওয়ার কারজণ ধি যণ প্রমাণ হয়ড়ন বা আড়পলকারী ধি যণ 

কজরনড়ন এই অেহুাজত যস (আসাড়ম) খালাস যপজত পাজর না।  আসাড়ম যমা. ইব্র্াড়হম গােীর  াবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল যরজখ উচ্চ আদালজতর যদওয়া ওই রায় প্রকাড়শত 

হজয়জে। ড়বচারপড়ত যমা. যরোউল হক ও ড়বচারপড়ত িীষ্মজদব চক্রবতীর সমন্বজয় গটঠত হাইজকােয যবঞ্চ গত ২৭ যিব্রুয়াড়র ওই রায় যদন। ১৫ পষৃ্ঠার পূণ যাে রায়টে সম্প্রড়ত 

প্রকাশ হজয়জে। রাজয় আদালত বজলজেন, ঘেনাটে ঘজে ২০০৬ সাজলর ১৫ এড়প্রল। আর ডাক্তাড়র পরীোর েনয ট্রাইবুযনাল ওই বেজরর ১৭ যম আজদশ যদন। অে যাৎ ঘেনার 

৩২ ড়দন পজর।  ড়দ ড়িকটেমজক ওই সময় ডাক্তাড়র পরীো করা হজতা তবুও ৩২ ড়দন পর পরীোর কারজণ যকাজনা ধি যজণর আলামত না পাওয়াোই স্বািাড়বক ড়েল। তজব 

শুধুমাে ডাক্তাড়র পরীো না করার কারজণ প্রড়সড়কউশন পজের মামলা অপ্রমাড়ণত বজল গণয হজব না। ড়িকটেজমর যমৌড়খক সােয ও অনযানয পাড়রপাড়শ্ব যক সােয িারা 

আসাড়মর ড়বরুজদ্ধ আনীত অড়িজ াগ প্রমাড়ণত হজল তার ড়িড়ত্ত্জত তাজক সাো প্রদান করা য জত পাজর। 

 

‘আব্দসু যসাবহান বনাম রাষ্ট্র’ (৫৪ ড়ডএলআর, ৫৫৬ মামলা) মামলার প্রসে যেজন রাজয় বলা হয়, ঘেনার ২১ ড়দন পর ড়িকটেমজক ডাক্তাড়র পরীো করা হয় এবং তাজত 

ধি যজণর যকাজনা আলামত পাওয়া  ায়ড়ন। ড়কন্তু ধি যণ সম্পড়কযত ড়িকটেজমর সােয ড়বশ্বাসজ াগয হওয়ায় আসাড়মজক প্রদত্ত্ ড়নম্ন আদালজতর সাো আড়পল আদালত বহাল 

যরজখজে। কাজেই শুধুমাে ডাক্তাড়র পরীো না হওয়ার কারজণ ধি যণ প্রমাণ হয়ড়ন বা আড়পলকারী ধি যণ কজরনড়ন এই অেহুাজত যস (আসাড়ম) খালাস যপজত পাজর না। 

 

আদালজত আড়পলকারীর পজে শুনাড়নজত ড়েজলন আইনেীবী আড়মনুল হক যহলাল। রাষ্ট্রপজে শুনাড়নজত ড়েজলন যডপুটে অযােড়ন য যেনাজরল োন্নাতুল যিরজদৌসী ও সহকারী 

অযােড়ন য যেনাজরল োড়হদ আহজমদ। আে বুধবার সহকারী অযােড়ন য যেনাজরল োড়হদ আহজমদ প্রেম আজলাজক বজলন, আসাড়ম ইব্র্াড়হম গােীর  াবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল 

যরজখ হাইজকাজেযর যদওয়া পূণ যাে রায়টে সম্প্রড়ত হাজত যপজয়ড়ে। প্রজতযকটে ধি যণ মামলার ঘেনা ও পাড়রপাড়শ্ব যকতা আলাদা। আসাড়মপে বজলজে ধি যজণর ড়শকার ওই ড়কজশারীর 

যমড়ডজকল ড়রজপােয ড়েল না। হাইজকােয বজলজেন শুধুমাে ডাক্তাড়র পরীো না হওয়ার কারজণ ধি যণ প্রমাণ হয়ড়ন বা আড়পলকারী ধি যণ কজরনড়ন এই অেহুাজত যস (ইব্র্াড়হম 

গােী) খালাস যপজত পাজর না। য জহতু ড়িকটেজমর যমৌড়খক সােয ও অনযানয পাড়রপাড়শ্ব যক সােয িারা আসাড়মর ড়বরুজদ্ধ অড়িজ াগ প্রমাড়ণত হজয়জে, যস েনয তার  াবজ্জীবন 

সাো বহাল রাখা হয়। 
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Webinar: Gender-based violence extremely high in Bangladesh ( Dhaka Tribune, 13 Oct 2020) 

USAID Mission Director Derrick S Brown says gender-based violence impacts the victim’s ability to reach full potential. Speakers at a webinar said gender-
based violence is extremely high in Bangladesh and people are seeing news of rape in the media every day. They made the observation on Tuesday at a 
webinar titled “Child Marriage and Gender-Based Violence”. USAID’s Bangladesh Counter Trafficking-in-Person project (BC/TIP) implemented by Winrock 
International organized the webinar. The discussion was held to commemorate International Day of the Girl Child 2020 with the theme, “My Voice, Our Equal 
Future.” USAID Mission Director Derrick S Brown said gender-based violence impacts the victim’s ability to reach her full potential. It also affects all social 
sectors and hampers economic growth. He also highlighted some of the initiatives taken by the USAID funded BC/TIP program, such as the training of 4,486 
duty bearers, including 656 marriage registrars who play a vital role in reducing child marriage. 

It’s time to talk about rape (BY Nadia Kabir Barb, Dhaka Tribune, op-ed, 13 Oct 20) 

A woman’s breasts, her womb, and her vagina do not belong to any person other than herself. They are not the property of her partner, her husband, her 
family, the society she belongs to, nor to the country in which she is born. No governing body should have the right to dictate what she can and cannot do 
with her own body.  But we live in a world where women are constantly being told what to wear and what not to wear (too short, too long, too tight, too loose, 
too revealing, too conservative, too provocative -- you were asking for it); how to sit or not to sit (cross your legs, don’t spread your legs -- too inviting); where 
to go or not to go (in a cab, in his room, on the street, in her house -- you should have known better); when to go out or not to go out (too early, too late, too 
dark -- should have stayed at home); how to talk and how not to talk (too smiley, too friendly, too flirty -- you led him on). It is galling that even in the 21st 
century, women are still being subjected to different forms of abuse, be it physical, psychological, emotional, or sexual, simply because they are women. 

Contra capital punishment even in this ‘rapedemic’ (By Ahrar Ahmad, Daily Star, opinion, 14 Oct 20) 

The demand was predictable. Given the outrage that has been generated by the vicious acts of assault and dehumanisation that have been inflicted on 
women over some time, it even appears justifiable. It is widely, perhaps passionately, believed that life imprisonment for rapists is not enough, they must 
face the death penalty. The arguments are fairly clear and obvious. First, anything less is considered to be disrespectful to the suffering of the women. This 
is not a crime with merely physical and immediate consequences for the victim. The trauma, the pain and the socially imposed guilt and shame that women 
are forced to endure are long, deep and often debilitating. If murderers are executed, so must rapists. This may help to bring some "closure", and perhaps 
some relief, to the victim. Second, some sexism may be implicit in the selective use of capital punishment. In Bangladesh, the death penalty is applicable 
for a whole range of crimes such as kidnapping or drug possession (over 25 grams of heroin or cocaine, and over 200 grams of yaba), but not if a woman 
is assaulted so brutally. The highest punishment for rape is life imprisonment, a penalty that can be cleverly "managed" and loopholes can be found to 
secure early release for the convicted. 

No headway in proposed law to prevent sexual harassment (The Business Standard, 14 Oct 2020) 
 
The Law Commission in 2010 prepared the draft of an anti-harassment law and submitted it to the law ministry. A proposed law to prevent sexual harassment 
has remained tangled in red tape for around ten years even as such incidents against women have been on the rise. 
 
Legal experts and rights activists point the finger at the legal vacuum regarding harassment and say such incidents could not be curbed as there is no 
specific law against them. They said harassment victims also cannot seek any legal remedy due to the vacuum. 
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In 2008, the Bangladesh National Women Lawyers' Association (BNWLA) filed a writ petition with the High Court (HC) seeking directives to prevent 
harassment incidents. The court in 2009 passed an order in this regard defining sexual harassment. 
 
The HC in its ruling asked the government to pass a law in this regard, and instructed it to follow the HC directives until the law was passed. Subsequently, 
the Law Commission in 2010 prepared a draft of the law and submitted it to the law ministry. 
 
However, neither the judicial directives nor the proposed draft could make any headway as stalkers have continued in their oppressive behavior toward 
women. 
 
The proposed draft was prepared in light of Indian, Pakistani experience.   In 2010, the Law Commission proposed that the government pass the harassment 
prevention law, entitled "Sexual Harassment at Workplace and Educational Institution Prevention Act". 
 
The Law Commission and the BNWLA jointly prepared the draft of the law and submitted it to the law ministry and other relevant public departments. 
 
The draft was prepared in light of experience of bills in neighboring India and Pakistan, former Law Commission chairman and former chief justice ABM 
Khairul Haque told The Business Standard. 
"After the submission of the draft, there was no progress," he added. 
 
Effective mental health laws for rape victims(By Mariha Zaman Khan, The Business Standard, 13 Oct 2020) 
 
 
Rape, a four-letter menace, has had its traumatic presence etched in the societies of the world since time immemorial. Rape of women or youths are part of 
Greek mythology and from myth to reality, from past to present, this evil has only gained power and increased in number, worldwide. 
 
Rape has persisted as the most common form of violence against women. Recent cases of gang rape and organised sexual assaults in Bangladesh have 
triggered the demand for a reform in the rape law, focusing on harsher punishments of the perpetrators. 
 
Rape, however, has another issue attached to it that is highly neglected - the issue of the mental well-being of the survivors. 
 
Are we, as a society and as individuals, doing enough to ensure that the victims of rape and sexual assault are provided with effective facilities to improve 
their mental health? 
 
In Bangladesh, according to Ain O Shalish Kendra (ASK), in between January to September 2020, 975 women have been reported to be victims of rape 
while 43 of them died and 12 committed suicide. The actual number of rapes committed can safely be assumed to be much higher since the statistics has 
been gathered from the news reported daily on nine national newspapers. Out of the 920 surviving victims, it is difficult to verify whether these victims have 
been provided with effective mental health support, especially after being subjected to such a brutal crime. 
 

https://tbsnews.net/thoughts/effective-mental-health-laws-rape-victims-144442


According to Dr. Sarah E Ullman's article "Mental Health Services Seeking in Sexual Assault Victims", victims of sexual assault experience significant mental 
health issues. Despite these psychological symptoms, the rate at which mental health services are sought are predominantly low. 
 
Post-rape, the reason for not seeking help for mental health support is mainly the taboo and stigma attached to both the concepts of rape and mental health. 
As a result, victims do not speak about either of them and often suffer in silence. 
 
In Bangladesh, rape has been addressed to be a criminal offence punishable under the colonial Penal Code 1860 and also includes punishments imposed 
through the Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, 1983 and Nari O Shishu Nirjatan Daman Ain 2000 (Prevention of Women and Child 
Repression Act), amended in 2003. 
It is commonly believed that both law without easy access and law without proper execution, is futile. It is the overall effective process that helps to ensure 
justice and this also includes the post-crime support provided to victims.   
 

Rape: Law reform first, or implementation? (By Mizanur Rahman, Dhaka Tribune, analysis, 10 October 2020) 

Legal experts and rights activists are saying the 160-year-old definition of rape and other related aspects of the country’s laws should be reformed first to 
ensure proper justice, rather than simply introducing the death penalty for rapists — a demand that has spread like fire over the past week in light of the 
sudden spike in sex crimes across the nation. Their call has come at a time when the government is considering amending laws to include capital punishment 
for rapists, in the face of rising protests. Experts and activists have also said that apart from reforming and updating archaic laws as soon as possible, 
authorities also need to immediately address systemic rape trial problems, and the absurdly low conviction rate in rape cases. Section 9 of the Women and 
Children Repression Prevention Act mentions the punishment for rape and murder after rape. But the law does not define the crime itself. Instead, that 
definition of rape is in the Penal Code of 1860, of the British colonial era. Section 375 of the Penal Code states: “A man is said to commit "rape" who except 
in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions…” 

ধি যণ প্রড়তজরাজধ আইনগত ও শবচাড়রক সংস্কার েরুড়র (য া. জাভকর যহায়সন, কায়লর কণ্ঠ, ১৪ অলটোবর ২০২০) 

 

প্রাণঘাতী কজরানাজক োড়পজয় ধি যণ, বস্ত্রহরণ, ড়ন যাতন এখন েক অব দয কাড়ি। ড়বজশ্লিকরা বলজেন, ধি যজণর ঘেনা বঝৃদ্ধর যপেজন রজয়জে চরম শনড়তক অবেয়, যমাবাইল 

যিাজন পন য েড়বর সহেলিযতা, মাদজকর ড়বস্তার, ধি যণসংড়শ্লষ্ট আইজনর সীমাবদ্ধতা, ড়বচারপ্রঝক্রয়ায় প্রড়তবন্ধ্কতা, ড়বচাজরর দীঘ যসূেতা এবং ড়কেু যেজে ড়বচারহীনতা। ধি যণ 

ও নারী ড়ন যাতজনর এক লাখ ৭০ হাোর মামলা বতযমাজন ড়বচারাধীন। বেজর ড়নষ্পড়ত্ত্ হজচ্ছ মাে ৩.৬৬ শতাংশ মামলা। আর সাো পাজচ্ছ হাোজর মাে সাজি চারেন। সাোর 

হার ০.৪৫ শতাংশ। তার মাজন ৯৯.৫৫ শতাংশ আসাড়ম খালাস যপজয়  াজচ্ছ।  

আইজন ত্রুটে, পুড়লড়শ তদজন্ত ত্রুটে ও অবজহলা, িজরনড়সক যেজস্ট্র সীমাবদ্ধতা, প্রিাবশালীজদর চাপ এবং সামাঝেক কারজণ এ রকম হজচ্ছ। রাষ্ট্রজক আংড়শক নয়, 

সাড়ব যকিাজব সব ড়বিজয়ই নের ড়দজত হজব। সম্প্রড়ত ধি যণ ও নারী ড়ন যাতজনর কজয়কটে যতালপাি করা ঘেনায় সরকার ধি যজণর সাো  াবজ্জীবন যেজক বাড়িজয় মৃতুযদণ্ড কজর 

অড়ত দ্রতুতার সজে অধযাজদশ োড়র কজরজে। সরকাজরর এ উজদযাগ ধি যক, ড়নপীিকজদর ওপর একো মানড়সক চাপ শতড়র করজব; ড়কন্তু এো ধি যণ প্রড়তজরাজধ কতো িূড়মকা 

রাখজব, তা সময়ই বজল যদজব। শুধু ধি যজণর সাো বঝৃদ্ধ ড়বচাজরর দীঘ যসূেতা বন্ধ্, তদজন্ত ত্রুটে ও অবজহলা দরূ করজত ড়কংবা সাোর হার বঝৃদ্ধজত যকাজনা িূড়মকা রাখজব বজল 

মজন হয় না। তাই ধি যণ-ড়ন যাতনড়বজরাধী একটে  ুজগাপজ াগী একক আইন শতড়র করা আবশযক। নতুন আইন শতড়রর সময় মামলা দাজয়র যেজক শুরু কজর ড়বচাজরর যেজে 

প্রধান ত্রুটেগুজলা ড়নরসজন মজনাজ াগ ড়দজত হজব। নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন প্রড়তজরাধ ট্রাইবুযনাজল ১৮০ ড়দজনর মজধয এসব মামলার ড়বচার যশি করার ড়বধান আজে; ড়কন্তু নানা 
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কারজণ তা বেজরর পর বের গিাজলও যশি হয় না। দীঘ যসূেতার কারজণ ড়িকটেম ও সােীজদর মজনােগজত পড়রবতযন হজয়  ায়। িজল অজনজকই মামলা না চাড়লজয় সাড়লজসর 

মাধযজম ড়বিয়টে যমাকাজবলা করজত চান। 

 আর এিাজব অপরাধীরা শাঝস্ত না পাওয়ার কারজণ অপরাধপ্রবণতা স্বািাড়বকিাজবই যবজি  ায়। ধি যজণর ৭২ ঘণ্টার মজধয িজরনড়সক যেস্ট্ হজল ধি যজণর শারীড়রক প্রমাণ 

পাওয়া সহে হয়। যদড়র হজল প্রমাণ ড়বলীন হজয়  ায়; ড়কন্তু আমাজদর যদজশ ড়িকটেমজদর পরীোর েনয পাঠাজনা হয় ১০-১২ ড়দন পর। িজল এখাজনই ধি যজকর োিা পাওয়ার 

পে শতড়র হজয়  ায়। ব্লাজস্ট্র তেয মজত, ৭৫ শতাংশ ধি যজণর সারিাইির নারীজক স্থ্ানীয় পুড়লশ যমড়ডকযাল যেজস্ট্র নাম কজর অজপো করজত বাধয কজর। এিআইআর 

করজত অস্বীকৃড়ত োনায়, নানা রকম নড়েপেগত বা প্রশাসড়নক ধমক প্রজয়াজগর মাধযজম যমড়ডকযাল যেস্ট্ ড়বলড়ম্বত কজর। এর পাশাপাড়শ স্থ্ানীয় প্রিাবশালীরা নানািাজব 

ধি যজণর ঘেনাটে আদালজতর বাইজর ড়নষ্পড়ত্ত্র েনয চাপ প্রজয়াগ করজত োজক। আর এর মধয ড়দজয় যসই অড়ত গুরুত্বপূণ য ৭২ ঘণ্টা পার হজয়  ায়। 

‘Death penalty not a solution’: Demo in front of JS calls for drastic reform of laws to end rape culture( Daily Star, 11 October 2020) 

Anti-rape protests continued across the country for the sixth consecutive day yesterday as different socio-cultural and rights organisations took to the streets 
to condemn the growing incidents of rape, sexual harassment and violence against women. In Dhaka, protests were held in Shahbagh, Manik Mia Avenue 
and National Press Club areas. In front of the Jatiya Sangsad Bhaban, activists from different organisations, including those working for women's rights, 
staged demonstrations. The protesters were chanting slogans condemning the impunity of rapists and demanding prompt action to bring the rapists to book. 
They were holding placards inscribed with slogans such as: "Stop protecting rapists", "Mukti chai, Rokkha Noi", "If you justify rape, you are a rapist too." 
Before the programme started, police obstructed the protesters saying they would not allow demonstrations there, after which more protesters joined and 
began chanting slogans. 

সাো মৃতুযদণ্ড হজল ধি যণ কমজব? (যশে সাভবহা লল , প্রথম আল ো, ১২ অলটোবর ২০২০) 

 

ড়সজলজে গহৃবধূজক ধি যণ এবং যনায়াখালীর যবগমগজঞ্জ একেন নারীজক ড়ববস্ত্র কজর ড়ন যাতজনর ঘেনা সামাঝেক য াগাজ াগমাধযজম িাইরাল হওয়ার পর যেজক সম্প্রড়ত ধি যণ 

ও নারী ড়ন যাতনড়বজরাধী আজন্দালজনর সূেপাত হজয়জে। আজন্দালনকারীজদর বি অংজশর দাড়বর মুজখ সরকার এখন বলজে, ধি যজণর শাঝস্ত মৃতুযদণ্ড করার কো ড়বজবচনা করা 

হজচ্ছ। যসামবার মড়িসিার শবঠজক এ ড়নজয় আজলাচনা হওয়ার কো রজয়জে। ড়কন্তু ধি যজণর শাঝস্ত মৃতুযদণ্ড করার দাড়ব ড়নজয়ও প্রশ্ন তুজলজেন যকউ যকউ। 

 

বাংলাজদজশ ধি যজণর ড়বচার হয় নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন আইন, ২০০৩ (সংজশাড়ধত) অনু ায়ী। এ আইজন ধি যজণর শাঝস্ত  াবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও অে যদণ্ড। ধি যজণর 

কারজণ কারও মৃতুয হজল ড়কংবা গণধি যজণ সম্পকৃ্ত হজল প্রজতযজকর েনয মৃতুযদজণ্ডর ড়বধান রজয়জে। স্বাধীন বাংলাজদজশ নারী ড়ন যাতন প্রড়তজরাজধ প্রেম আইনটে ড়েল, নারী 

ড়ন যাতন (ড়নবতযক শাঝস্ত) অধযাজদশ, ১৯৮৩। ১৯৯৫ ও ২০০০ সাজল নতুন আইন আজস। সবজশি সংজশাধনী আজস ২০০৩ সাজল। সব আইজনই ধি যজণর শাঝস্ত ড়েল  াবজ্জীবন 

কারাদণ্ড, তজব শাঝস্তর হার ড়েল খুবই কম। প্রেম আজলার গজবিণা বলজে, ধি যণ মামলায় সাোর হার মাে ৩ শতাংশ। 

ধি যজণর শাঝস্ত মৃতুযদণ্ড য সব সমসযা শতড়র করজত পাজর( যহলাল  ভহউদ্দীন, প্রথম আল ো, ১৩ অলটোবর ২০২০) 

 

যিজবড়েলাম ধি যজণর শাঝস্ত মৃতুযদণ্ড হওয়ার অসুড়বধা ড়নজয় ড়লখব না। পজর মজন হজলা, যকন নয়? সামাঝেক মাধযজম অজনজকই ধি যজণর শাঝস্ত মৃতুযদণ্ড হজল িড়বিযজত কী 

ড়বপদ হজত পাজর তা ড়নজল ড়লখজেন। অজনজক পেপঝেকায়ও ড়লজখজেন। এরই মজধয ধি যজণর সজব যাচ্চ সাো মৃতুযদজণ্ডর ড়বধান যরজখ নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন আইজনর 

খসিা অনুজমাদন ড়দজয়জে মড়িসিা। য  কোগুজলা ড়বড়িন্ন আজলাচনায় এজসজে যসগুজলা না ড়লখজলও য  কোগুজলা আজলাচনায় আজসড়ন, যসগুজলা অবশযই আইনপ্রজণতাজদর 

যগাচজর আনা প্রজয়ােন। দুটে কি দৃজশযর উদাহরণ আজলাচনা করা  াক। 

 েৃশযকল্প: এক 
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 কড়রম রড়হমজক য জকাজনািাজবই যহাক খুন করজত চায়। একেন আজরকেজনর প্রড়তিন্দ্বী। কড়রম একেন যপশাদার খুড়নর সজে যদখা করল। খুড়ন কুড়ি লাখ োকা দাড়ব 

করল। কড়রম ড়দজত রাঝে। ড়কন্তু খুড়ন দুই মাস সময় চায়। কারণ, কটঠন েক কিজত হজব,  াজত খুনও করা  ায় আবার খুন-সংড়শ্লষ্ট বযঝক্তরা যবাঁজচও  ায়। কড়রজমর তর সয় না। 

হঠাৎ মজন পজি তারই মহল্লার সন্তানসহ স্বামী পড়রতযক্ত অিাবগ্রস্ত নারীটের কো। কড়রম ড়গজয় তাজক যবািাল, সামানয পড়রশ্রজমই যস পাাঁচ-সাত লাখ োকা উপােযন করজত 

পাজর। শুধুই সামানয অড়িনজয়র দরকার হজব। রড়হমজক য ৌনকজম য প্রলুব্ধ করজত পারা অতযন্ত সহে। পড়রকিনা হজলা। রড়হমও প্রলুব্ধ হজলা।  োসমজয় নারীটে ধি যজণর 

ড়শকার হওয়ার  োে য অড়িনয়টে কজর যিলল। প্রমাণও ড়মলল। রড়হজমর িাাঁড়স হজলা। এিাজব একদল মানুি বহু ড়বপন্ন নারীজক হাড়তয়ার বাড়নজয় ড়নজের স্বাে যড়সঝদ্ধ ঘোজত 

পাজর। 

 

েৃশযকল্প: েতু্ত 

 

কড়রমজক রড়হমা িাজলাবাজস। অজনকো একতরিা িাজলাবাসা। কড়রম সুজ াগ যনয়। কড়রম রড়হমার অড়নচ্ছা-অননুজমাদজনর ধার না যধজর যোর কজর ধি যণ কজর। একপ যাজয় 

রড়হমা তার সজে ড়বজচ্ছদ ঘোয়। তার ইচ্ছা কড়রজমর ড়বরুজদ্ধ ধি যজণর মামলা করজব। রড়হমা চায় তার শাঝস্ত যহাক। প্রজয়ােজন  াবজ্জীবন সাো যহাক। ড়কন্তু যস মামলা করজত 

পাজর না। যস চায় যলাকটের সাো যহাক, ড়কন্তু িাাঁড়স হজয়  াজব, এো যস িাবজতই পাজর না। সাজবক যপ্রড়মজকর েনয মজনর গিীজর যকাোয় য ন খাড়নকো মায়া যতা আজেই। 

োনাজল কড়রজমর িাাঁড়স হজয়  াজব যিজব যস ধি যজণর ড়শকার হওয়ার পরও োনায় না। 

োনাজল যলাকটের িাাঁড়স হজয়  াজব, তারও য  পড়রবার-সন্তান-স্বেন আজে। একেজনর অপরাজধ কতগুজলা মানুি িুগজব। এ রকম মানড়বক িাবনার দুড়ব যপাজক পজিও 

অজনক ড়িকটেম োনাজতই  াজব না। এিাজব ধি যজণর ড়বরুজদ্ধ অড়িজ াগ দাজয়র আরও কমজব। ধি যণ আরও বািজব। 

 

অজনজক বলজবন, এ সবই কষ্টকিনা। যকউ বলজবন, অড়তসরলীকরণ। যকউ বলজবন, আইন এত সরলজরখায় চজল না। আইজনর কত কত ধারা-উপধারা য  োজক। তদজন্তর 

কত কী খুাঁটেনাটে োজক প্রিৃড়ত। এসব এত ড়কেু আজে বজলই ড়কন্তু আমাজদর দুিযাবনাও যবড়শ। আইজনর  ত ধারা-উপধারা, তত যবড়শ িাাঁকজিাকর। আমাজদর যদজশ আরও 

যবড়শ িজয়র কারণ আইন ও ড়বচারবযবস্থ্ার পরজত পরজত দুনীড়ত ও দলীয়করণ। ধি যক েমতাসীন দজলর ড়নজবড়দতপ্রাণ কমী হজল তাজক বা াঁচাজনার েনয আপ্রাণ যচষ্টা োকজবই। 

যেল-েড়রমানার ড়বিয় হজল যস রকম যচষ্টার দরকার হজব না। তাজদর আশ্বস্ত করার সুজ াগ োজক য  একো ড়নড়দযষ্ট সময় যেল খাোর পর যতামাজদর শাঝস্ত কড়মজয় আনা 

হজব। 

বব যরতার ড়বরুজদ্ধ: সরকাজরর সড়দচ্ছা ও সামাঝেক আজন্দালন ধি যণ কমাজত পাজর(প্রথম আল ো, ১২ অলটোবর ২০২০) 

 

সাম্প্রড়তক সমজয় বাংলাজদজশ যবশ ড়কেু আজলাড়চত ধি যণ ও নারী ড়ন যাতজনর ঘেনা সামজন এজসজে। ধি যণ যবজিজে, নাড়ক কজমজে, যসো বি কো নয়। সমাে ও রাষ্ট্র এই 

অপরাধগুজলাজক কীিাজব যদখজে, যসোই গুরুত্বপূণ য। 

কজরানা পড়রড়স্থ্ড়তজত মানুি ঘজরর মজধয ড়েল। তখন অজনক ড়কেুই ঘজেজে। এর যকাজনাো খবর হজয়জে, যকাজনাো হয়ড়ন। এখন ড়বিয়গুজলা বাইজর আসজে। অতীজত য সব 

ধি যণ বা ড়ন যাতজনর ঘেনা ঘজেজে, যসগুজলার ড়বিজয় ড়ক সমাে ও রাষ্ট্র  জেষ্ট ঝক্রয়া-প্রড়তঝক্রয়া যদড়খজয়জে? উত্ত্জর বলজত হজব, না। সরকার ও এর প্রড়তষ্ঠানগুজলার আন্তড়রকতার 

অিাব ড়েল। অতীজত যদখা যগজে, সরকার চাইজল ড়বচার হয়, না চাইজল হয় না। সব ঘেনায় সরকার সড়দচ্ছা যদখায়ড়ন। ড়কেু আজলাড়চত ঘেনায় সরকার তৎপরতা যদড়খজয়জে, 

য গুজলা হাজত যগানা  াজব। 

ধি যণ ও ড়ন যাতজনর সব ঘেনাজতই সমান গুরুত্ব ড়দজত হজব। অেচ সরকাজরর সুড়বধাজিাগী, চােুকার ও রােননড়তকিাজব প্রিাবশালীরা অপরাধ করজল অজনক সময় তা 

ধামাচাপা পজি  ায়। আইনশঙৃ্খলা রোকারী বাড়হনীর সীমাবদ্ধতা, ড়নঝিয়তা আজে। রােননড়তক প্রিাজবর ড়বিয় আজে।  ারা এসব অপরাধ করজে, তাজদর অজনজকই মজন 

কজর, আমার মামা যচয়ারমযান। কারও মামা-চাচা বি কতযা, যনতা। ড়বচাজরর দীঘ যসূেতা আজে। সােীর সুরো যনই। এ েনয হয়রাড়নর িজয় অজনজকই সােী ড়দজত চায় না। 

সব ড়মড়লজয় সুি্ঠু ড়বচাজরর য  পড়রজবশ ও পাড়রপাড়শ্ব যকতা দরকার, যদজশ এর অিাব আজে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87


সমাজের এই বযাড়ধ হয়জতা এজকবাজর ড়নমূ যল করা  াজব না, তজব কড়মজয় আনা  াজব। ধি যণ ও ড়ন যাতজনর ঘেনাগুজলাজক যশ্রড়ণজিদ করা  াজব না। ধি যণ ও ড়ন যাতজনর ঘেনা 

ড়বচাজর সব ধরজনর আইন বাংলাজদজশ আজে। শুধু দরকার সরকাজরর আন্তড়রকতা ও সড়দচ্ছা। 

 

চার-পাাঁচ বেজরর ড়শশুও ধি যজণর ড়শকার হজচ্ছ। এ ধরজনর অপরাধ  ারা কজর, তাজদর মজধয মূলযজবাজধর অিাব প্রকে। ড়বজবকজবাধ কাে কজর না। এগুজলার যপেজন মানড়সক 

শবকলয কাে কজর। এই ড়বিজয় আরও গিীর গজবিণা দরকার। যবড়শর িাগ ধি যণ ও ড়ন যাতজনর ঘেনা ঘোয় ১৮ যেজক ৩৫ বের বয়সীরা। রাষ্ট্রজক এই ড়বিজয় আরও গিীর 

ড়চন্তা কজর এসব অপরাধীজক ড়নবতৃ্ত্ করজত হজব। 

 

বব যরতার ড়বরুজদ্ধ: রােননড়তক প্রিাজব অপরাধীরা মজন কজর তাজদর ড়কেু হজব না(ভসরাজুল ত্তসলা  যচৌধুরী, প্রথম আল ো, ১০ অলটোবর ২০২০) 

 

নারী ড়ন যাতজনর ঘেনা যদজশ এখন অনযতম আজলাড়চত ড়বিয়। এই ঘেনাগুজলা যকবল ইদানীং ঘেজে, তা নয়। অজনক আজগ যেজকই ঘেনাগুজলা ঘজে আসজে। অজনক ঘেনা 

চাপা পজি  ায়, সামজন আজস না। এখন এই ঘেনাগুজলা উজন্মাড়চত হজচ্ছ। সম্প্রড়ত ধি যণ, নারীর প্রড়ত সড়হংসতা ও নানা ধরজনর অপরাধমূলক কম যকাণ্ড বঝৃদ্ধ যপজয়জে। এর 

যপেজন কজয়কটে কারণ রজয়জে বজল মজন হয়। একটে হজলা কজরানা মহামাড়র। মানুি অজনক ড়দন ঘজর বন্দী রজয়জে। মানুজির স্বািাড়বক কাে না োকজল ড়রপুর তািনা প্রবল 

হয়। সবাই এই তািনা ড়নয়িণ করজত পাজর না। এমন পড়রড়স্থ্ড়তজত এ ধরজনর অপরাধ বঝৃদ্ধ পায়। 

আমরা য  পুাঁঝেবাদী সমাজে বাস করড়ে, যসখাজন  াজদর েমতা আজে, তারা েমতা প্রজয়াগ কজর ধরাজো াঁয়ার বাইজর চজল  ায়। শনড়তকতার অবেয় য  যনই, তা নয়; তজব 

রােননড়তক প্রিাব এ যেজে প্রধান। অপরাধীরা মজন কজর, রােননড়তক প্রিাব ও প্রশ্রজয়র সুজ াগ ড়নজয় পার যপজয়  াজব। তাজদর ড়কেু হজব না। এই িাবনা তাজদর যবপজরায়া 

কজর যতাজল। অনয আজরকটে কারণ হজলা আইনশঙৃ্খলা রোকারী বাড়হনীর িূড়মকা আজগর মজতা যনই। তাজদর একাংশ অনয কাজে মজনাজ াগী োজক; কেবাোজর যমের 

(অব.) ড়সনহার হতযার পর তা আরও স্পষ্ট হজয়জে। 

নারীর প্রড়ত সড়হংসতা, ধি যণ; এসজবর প্রড়তকাজরর উপাজয়র কো িাবজল প্রেজমই আজস অপরাধীজদর কটঠন শাঝস্ত ড়নঝিত করার ড়বিয়টে। প্রকাজশয শাঝস্ত ড়দজত হজব বা শাঝস্ত 

যদওয়ার ড়বিয়টে বযাপকিাজব োনাজত হজব। সবাই  ড়দ শাঝস্ত কা যকর করার ঘেনা োনজত পাজর, তজব সামাঝেকিাজব এর প্রিাব সৃটষ্ট হজব। সবাই বিুজব এ ধরজনর কাে 

করজল কটঠন শাঝস্ত রজয়জে, তা আর এিাজনা  াজব না। 

 

তা োিা ধি যণ বা নারী ড়ন যাতজনর মামলাগুজলা এমনিাজব পড়রচাড়লত হয় য  অজনক যেজে অড়িজ াগকারীই যদািী পড়রগড়ণত হয়। তাজদর নানািাজব যদাি যদওয়া হজত 

োজক, সামাঝেকিাজব যহয়প্রড়তপন্ন করা হয়, বদনাম েিাজনা হয়। সব ড়মড়লজয় য  নারী সড়হংসতার ড়শকার হজলন, তা াঁর প্রড়ত একো ঘণৃার পড়রজবশ শতড়র করা হয়। এ কারজণ 

ড়ন যাতজনর ড়শকার অজনজকই মুখ খুলজত চান না, আইজনর আশ্রয় ড়নজত চান না। সমাজের এই বব যর মানড়সকতা পড়রবতযজনর েনয আজন্দালন গজি তুলজত হজব। এই সামাঝেক 

আজন্দালন দীঘ যজময়াড়দ প্রঝক্রয়া। তাৎেড়ণক পদজেপ ড়হজসজব সরকার ও ড়বজরাধী সব রােননড়তক দলজক মাঠপ যাজয় যনজম প্রড়তবাদ–প্রড়তজরাধ গজি তুলজত হজব। সাধারণ 

মানুি পজে যনজমজে। ড়কন্তু সরকার বা ড়বজরাধী দলজক আমরা এখজনা যসিাজব প্রড়তবাদ–প্রড়তজরাজধ যসাচ্চার যদখড়ে না। তরুজণরা এড়গজয় এজসজেন, এো আশার কো। 

 

 

 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE


 
 

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 

1 17 Oct 20 
 
Manabzami
n 

28 Sep 20 Police  
Case 

Female Student 12 years 58 years Raped Neighbor Rural  ুরােনগয়র  াদ্রাসািাত্রীয়ক ধি ষণ 

 প্র ানবজভ ন  ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

কুড়মল্লা যেলা মুরাদনগর উপজেলা আলগী 

গ্রাজম তানঝেমুল ড়মল্লাত দাড়খল মাদ্রাসার 

পঞ্চম যশ্রড়ণর োেী (১২ যক ধি যণ কজরজে 

ড়বজয়র ঘেক বাহাউঝিন বাহার(৫৮)। 

গ্রামবাসী ও মামলার সূজে োনা  ায়, গত 

যসামবার (২৮যশ যসজেম্বর) দুপুজর বাহার 

উঝিন গরুর ঘজরর যচৌড়কর উপর দরো বন্ধ্ 

কজর ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে। এড়নজয়  

ধড়ি যতার মা যমাসাঃ শাড়হদা আক্তার ৯৯৯ 

নম্বজর যিান কজর এ তেযটে োনাজল 

মুরাদনগর োনা পুড়লশ ওই যমজয়জক উদ্ধার 

কজর। মুরাদনগর োনায় মামলা হজয়জে।  
2 17 Oct 20 

 
Ittefaq 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 19 years Attempt 
to rape 

Neighbor Urban জগন্নামেুয়র ভকয়শারীয়ক ধি ষয়ণর যচষ্টার 

অভিয় ায়গ  ুবক যোতার  প্রত্তয়ফাাক  

১৭ অয়টাবর ২০২০) 

সুনামগজঞ্জর েগন্নােপুর যপৌর শহজরর 

হড়ববনগর এলাকায় ১৩ বেজরর এক 

ড়কজশারীজক ধি যজণর যচষ্টার অড়িজ াজগ 

আলমগীর ড়ময়াজক (১৯) যগ্রিতার কজরজে 

পুড়লশ।  মামলার ড়ববরণ যেজক োনা  ায়,ওই 

ড়কজশারী একটে এড়তমখানায় িষ্ঠ যশ্রড়ণজত 

পিাজশানা কজর। কজরানা পড়রড়স্থ্ড়তজত 

এড়তমখানা বন্ধ্ োকায় যস মাজয়র সাজে 

বসবাস করড়েল। যসখাজন প্রড়তজবশী  ুবক 

https://mzamin.com/article.php?mzamin=247044&cat=9
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191595/%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191595/%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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আলমগীর ড়ময়া যমজয়জক কু-প্রস্তাব যদয়। 

এজত ড়কজশারী রাঝে না হওয়ায় বুধবার দুপুজর 

ঘজর একা যপজয় ওিনা ড়দজয় মুখ যবাঁজধ যিজল 

এবং তাজক িাপজে ধজর। এসময় বখাজে  ুবক 

আলমগীর ওই ড়কজশারীর কাপি ড়েজি 

ধি যজণর যচষ্টা চালায়। এঘেনায় ড়কজশারীর মা 

বাদী হজয় েগন্নােপুর োনায় মামলা দাজয়র 

কজরন। 
3 17 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

14 Oct 20 
 
 
 
 
15 Oct 20 
 
 
 
 

Police 
Case 

 
 
 

Police 
Case 

Female 
 
 
 
 

Female 

Worker  
 
 
 
 

Student 

16 years 
 
 
 
 

14 years 

Not 
available 
 
 
 
20 years 
& 
24 years 

Raped 
 
 
 
 
Raped 

Uncle 
 
 
 
 
Neighbor 

Rural 
 
 
 

 
Urban 

াুাার ধি ষয়ণর ভশকার ভকয়শারী, 

ভবরা েুয়র সু্কলিাত্রী ধভি ষত (থম    

লয়লা  ১৭ অয়টাবর ২০২০) 

নবীগঞ্জ উপজেলায় িুিুর কাজে দঝেয 

(যেইলাড়রর) কাে ড়শখজত ড়গজয় য ৌন লালসার 

ড়শকার হজয়জেন ১৬ বের বয়সী এক 

ড়কজশারী। এ ঘেনায় ড়িকটেজমর মা বাদী হজয় 

নবীগঞ্জ োনায় একটে  মামলা দাজয়র 

কজরজেন। মামলায় আঝের উঝিন ও স্ত্রী 

নােমা যবগমজক যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ। 

মামলার এোহার সূজে োনা  ায়, েননক 

ড়কজশারী তার িুিু নােমা যবগজমর ঘজর 

দঝেয (যেইলাড়রং) কাে ড়শখজত  ায়। গত 

বুধবার সন্ধ্যার সময় নােমার স্বামী আঝের 

উঝিন ড়িকটেমজক অনয একটে ঘজর ড়নজয় 

যোরপূব যক ধি যণ কজর। এজত সহজ াড়গতা 

কজর নােমা যবগম। নােমা যবগম ওই 

ধি যজণর ড়িড়ডও ধারণ  কজর। 

 ভবরা েুর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/17/966492
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/17/966492
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ড়দনােপুজরর ড়বরামপুর উপজেলায় শুক্রবার 

রাজত সপ্তম যশ্রড়ণর এক োেীজক ধি যজণর 

ঘেনা ঘজেজে। শড়নবার যিাজর পুড়লশ 

অড়ি ান চাড়লজয় অড়ি ুক্ত দুই  ুবকজক 

আেক কজর ড়দনােপুর আদালজত যসাপদয 

কজরজে।  আেককৃতরা হজলা নাড়হদ ইসলাম 

(২০) একই গ্রাজমর সুমন আহজমদ এস্তামুল 

(২৪)।  মামলার এোহার সূজে োনা  ায়, 

যপৌর শহজরর স্থ্ানীয় ওই দুই  ুবক যমজয়টেজক 

ড়বজয়র প্রজলািনসহ ড়বড়িন্নিাজব উত্ত্যক্ত কজর 

আসড়েল। শুক্রবার ড়দবাগত রাত ৮োর ড়দজক 

ওই োেীর বাড়িজত যকউ না োকার সুজ াজগ 

নাড়হদ ও সুমনজক ওই োেীজক ধি যণ কজর। 

4 16 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 28 years, 
27 years, 
38 years 
& 
34 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural োকা ধার কয়রয়িন বাবা, ভেয়ত না োরাে 

য য়েয়ক ধি ষণ(থম  লয়লা, ১৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

কেবাোজর এক ড়কজশারীজক ধি যজণর ঘেনায় 

চারেনজক যগ্রপ্তার করা হজয়জে।  র যাব সূে 

োনায়, কেবাোর সদর এলাকায় ওই 

ড়কজশারীর (১৫) বাবা অজোড়রকশা চালান। 

পূব যপড়রড়চত এক বযঝক্ত তা াঁর কাজে ৩৫ হাোর 

োকা পান। ড়কন্তু এ োকা ড়তড়ন ড়দজত 

পারড়েজলন না। এ কারজণ যমজয়জক যোর 

কজর তুজল ড়নজয় যদি মাস আেজক যরজখ 

গণধি যণ করা হয় বজল অড়িজ াগ উজঠজে। 

যমজয়টের মা ড়বিয়টে র যাবজক োনাজল 

শুক্রবার কেবাোর যেজক ড়কজশারীজক 

উদ্ধার কজর র যাব-৭। যগ্রপ্তার করা হয় এ 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%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
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ঘেনায় মূল অড়ি ুক্ত যমা. শাহাবুঝিনসহ 

(২৮), আরমান যহাজসন (২৭), নুরুল আলম 

(৩৮) ও যলাকমান হাড়কমজক (৩৪)। তা াঁরা 

সবাই ওই ড়কজশারীজক ধি যণ কজরজেন বজল 

োনায় র যাব। তা াঁজদর সবার বাড়ি কেবাোর 

সদজর। 
5 16 Oct 20 

 
Samakal 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 9 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural থভতয়বশীর ল গায়ি ঝুলভিল ভশশুর 

লাশ  প্রস কাল  ১৬ অয়টাবর ২০২০) 

নওগা াঁর ধামইরহাজে রড়হমা খাতুন (৯) নাজম 

তৃতীয় যশ্রড়ণর এক ড়শোেী গলায় িা াঁস ড়দজয় 

আত্মহতযা কজরজে বজল অড়িজ াগ উজঠজে।  

ধামইরহাে োনার ওড়স যমা. আব্দলু মড়মন 

বজলন, ড়শশুটের বাবা চাকড়রর কারজণ ঢাকায় 

োজকন। শুক্রবার দুপুর ১২োর ড়দজক 

প্রড়তজবশী িারুক যহাজসজনর আমগাজে গলায় 

িা াঁস ড়দজয় ড়শশুটে আত্মহতযা কজর। পজর 

িুলন্ত লাশ যদখজত যপজয় গ্রামবাসী পুড়লজশ 

খবর যদয়। পুড়লশ ঘেনাস্থ্ল যেজক লাশ 

উদ্ধার কজর।  ওড়স বজলন, ড়শশুটের 

আত্মহতযার প্রকৃত কারণ োনা  ায়ড়ন। তজব 

গ্রাজমর যলাজকর ধারণা মাজয়র ওপর অড়িমান 

কজর যস আত্মহতযা কজর োকজত পাজর। এই 

ঘেনায় োনায় একটে মামলা দাজ র করা 

হজয়জে। 
6 16 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 25 years, 
37 years 
& 
24 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban লোত্তহাজায়র  াদ্রাসািাত্রীয়ক যেয়ক 

ভনয়ে ধি ষণ  যেপ্তার ৩(থম  লয়লা, ১৬ 

অয়টাবর ২০২০) 

নারায়ণগজঞ্জর আিাইহাোজর এক 

মাদ্রাসাোেীজক দল যবাঁজধ ধি যণ করার 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। এ ঘেনায় ওই 

https://samakal.com/whole-country/article/201040360/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/201040360/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A9
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োেীর মা বহৃস্পড়তবার ড়তন বযঝক্তর ড়বরুজদ্ধ 

আিাইহাোর োনায় মামলা কজরজেন। 

পুড়লশ তা াঁজদর যগ্রপ্তার কজরজে। মামলার 

এোহার ও ড়শোেীর পড়রবার সূজে োনা 

 ায়, গত যসামবার দুপুজর স্থ্ানীয় একটে 

মাদ্রাসার অষ্টম যশ্রড়ণর ওই োেী মাদ্রাসায় 

 াওয়ার পজে ড়নজখা াঁে হয়। বহৃস্পড়তবার 

ড়বজকজল ওই োেী তার মাজয়র মুজঠাজিান 

নম্বজর যিান কজর োনায়, যস স্থ্ানীয় একটে 

বাোজর বজস আজে। তার মা যসই বাোজর 

ড়গজয় তাজক উদ্ধার কজর ড়নজয়  ান। ওই 

োেীর মা অড়িজ াগ কজর বজলন, ‘যমজয়জক 

উদ্ধার করার পর োনজত পাড়র, সাগর 

পড়রচজয় এক বযঝক্ত আমার যমজয়র সজে 

মুজঠাজিাজন কো বলত। যসড়দন মাদ্রাসায় 

 াওয়ার পজে একটে ড়নেযন স্থ্াজন আমার 

যমজয়জক যদখা করজত যডজক যনয় সাগর। 

যসখাজন ড়গজয় যদখজত পায় সাগর নাজমর ওই 

বযঝক্তর আসল নাম নেরুল ইসলাম। আমার 

যমজয় চজল আসজত চাইজল যসখাজনই আমার 

যমজয়জক ধি যজণর যচষ্টা কজর নেরুল। এ সময় 

যসখাজন হাঝের হন নেরুজলর বি িাই 

বাদল ও নেরুজলর বন্ধু মুো। তা াঁরা আমার 

যমজয়জক বাড়ি যপৌৌঁজে যদওয়ার কো বজল 

নেরুলজক যসখান যেজক পাটঠজয় যদয়। পজর 

বাদল ও মুো ড়মজল আমার যমজয়জক ধি যণ 

কজর যসখাজন যিজল যরজখ চজল  ায়। তারপর 

যেজক িজয় ও যলাকলজ্জায় আমার যমজয় 

পাড়লজয় যবিাঝচ্ছল।’ 
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7 16 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 10 years 50 years Raped Neighbor Rural যোকায়নর শাোর যায়ল চতুম ষ যেভণর 

ভশক্ষামীয়ক ধি ষয়ণর অভিয় াগ  প্রকায়লর 

কণ্ঠ  ১৬ অয়টাবর ২০২০) 

হড়বগঞ্জ সদর উপজেলার ড়রড়চ গ্রাজম সরকাড়র 

প্রােড়মক ড়বদযালজয়র চতুে য যশ্রড়ণজত পিুয়া 

এক োেীজক ধি যজণর অড়িজ াজগ নাঝের ড়ময়া 

(৫০) নাজম এক বযবসায়ীজক যগ্রপ্তার কজরজে 

পুড়লশ।  মামলায় অড়িজ াগ করা হয়, 

বহৃস্পড়তবার সন্ধ্যায় যস ড়বসু্কে ড়কনজত বাড়ির 

পাজশর যদাকাজন  ায়। যসখাজন  াওয়ার 

রাস্তার পাজশই নাঝের ড়ময়ার যলপ-জতািজকর 

যদাকান। ড়বসু্কজের যদাকান যখালা না যপজয় 

খাড়ল হাজত যমজয়টে বাড়ি ড়িরড়েল। তখন 

নাঝের ড়ময়া ড়শশুটেজক তার যদাকাজন ড়নজয় 

শাোর যিজল ধি যণ কজরন।  ঘেনা আাঁচ 

করজত যপজর ড়শশুর মা আশপাজশর 

যলাকেনজক ড়নজয় নাঝের ড়ময়ার যদাকান 

যেজক তাজক উদ্ধার কজর এজন হড়বগঞ্জ সদর 

হাসপাতাজল িড়তয কজরজেন। হড়বগঞ্জ সদর 

মজডল োনার উপ পড়রদশ যক (এসআই) 

শাড়হদ ড়ময়া োনান, বহৃস্পড়তবার রাত 

দশোয় যমজয়র বাবা ধি যজণর অড়িজ াগ এজন 

োনায় মামলা দাজয়র কজরন। এরপর রাজতই 

অড়ি ুক্তজক যগ্রপ্তার করা হয়। এ ড়নজয় পুড়লশ 

তদজন্ত যনজমজে। 
8 16 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

15 Oct 10 Police 
Case 

Female Worker 14 years 32 years 
& 
21 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban এবার ধি ষয়ণর ভশকার ভকয়শারী 

েভ ক(থম  লয়লা, ১৬ অয়টাবর 

২০২০) 

নরড়সংদী শহজরর যচৌয়ালায় একটে স্পস্পড়নং 

ড়মজলর এক ড়কজশারী শ্রড়মকজক (১৪) চারেন 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966083
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966083
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95
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ড়মজল ধি যণ কজরজেন বজল অড়িজ াগ পাওয়া 

যগজে। ধি যজণর ঘেনায় অড়ি ুক্ত দুই  ুবকজক 

যগ্রপ্তার করা হজয়জে। যগ্রপ্তার দুেন হজলন 

নরড়সংদী শহজরর যচৌয়ালা এলাকার যমা. 

মড়নর (৩২) ও যমা. হাসান (২১)। মামলার 

অপর দুই আসাড়ম পলাতক রজয়জেন। 

বহৃস্পড়তবার রাজত ওই ড়কজশারী স্পস্পড়নং ড়মজল 

কাে করড়েল। হালকা ড়খজদ লাগায় শুকজনা 

খাবার যকনার েনয বাইজর আজস যস। পজে 

পড়রড়চত একেজনর সজে যদখা হজল তার 

সজে কো বলজত ড়কেুেজণর েনয দা াঁিায়। এ 

সময় অড়ি ুক্ত চার আসাড়ম ওই  ুবকজক 

মারধর কজর ওই ড়কজশারীজক পাজশর বালুর 

মাজঠ ড়নজয়  ায়। যসখাজন ওই চার আসাড়ম 

তাজক ধি যণ কজরন। 
9 16 Oct 20 

 
Kaler 
Kontho 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 11 years 22 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural ননশ যকায়চ ঘু ন্ত ভশশুয়ক য ৌন ভনেীেন 

(কায়লর কণ্ঠ  ১৬ অয়টাবর ২০২০) 

বাবা-মাজয়র সজে ঢাকা  াওয়ার পজে শনশ 

যকাজচ ঘুমন্ত অবস্থ্ায় য ৌন ড়নপীিজনর 

ড়শকার হজয়জে ১১ বেজরর এক ড়শশু।  পুড়লশ, 

মামলার এোহার ও স্থ্ানীয় সূজে োনা  ায়, 

বহৃস্পড়তবার রাজত ড়শশুটে তার বাবা-মাজয়র 

সজে যসাহাগ পড়রবহন নাজমর একটে শনশ 

যকাজচ কজর ঢাকা  াঝচ্ছল।  জশার যেজক 

যেজি আসা ওই বাসটে রাত আিাইোর ড়দজক 

রােবািীর যগায়ালজন্দর যদৌলতড়দয়া 

যিড়রঘাজের ঝেজরাপজয়ন্ট এলাকায় যপৌৌঁজে 

 ানেজে আেকা পজি। যসখাজন ড়শশুটের 

বাবা বাস যেজক যনজম পাজশর এক যদাকাজন 

খাবার ড়কনজত  ান। এড়দজক বাজসর যিতজর 

মাজয়র সজে োকা ড়শশুটের ঘুম পায়। পজর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966206
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যস তার মাজয়র কোমজতা ড়পেজন খাড়ল 

ড়সজের উপজর ড়গজয় ঘুড়মজয় পজি। এই 

সুজ াজগ একই বাজসর অপর এক  ােী যমা. 

োড়হদ খান (২২) তার ড়নড়দযষ্ট আসন যেজি 

প্রেজম ওই যমজয়টের পাজশর ড়সজে ড়গজয় বজস। 

পজর যস ঘুমন্ত ওই ড়শশুর শরীজরর হাত যদয়। 

এজত হঠাৎ ঘুম যিজঙ যগজল ড়শশুটে ড়চৎকার 

কজর। সজে সজে যমজয়টের মাসহ বাজসর 

যিতজর োকা  ােীরা ড়গজয় োড়হদজক 

হাজতনাজত আেক কজর বাস যেজক নাড়মজয় 

গণড়পেুড়ন যদয়। পজর তাজক োনা পুড়লজশ 

যসাপদয করা হয়। 
10 16 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

2 Aug 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 38 years Raped Teacher Urban ভকয়শারীয়ক  াদ্রাসাে িভতষর কমা বয়ল 

ভেয়নর ের ভেন ধি ষণ  যেপ্তার 

ভশক্ষক(থম  লয়লা, ১৬ অয়টাবর 

২০২০) 

গােীপুজরর শ্রীপুজর ১৩ বেজরর এক 

ড়কজশারীজক আেজক যরজখ ড়দজনর পর ড়দন 

ধি যজণর অড়িজ াজগ এক মাদ্রাসাড়শেক 

আসাদুজ্জামান (৩৮)যক যগ্রপ্তার কজরজে 

র যাব-১।  দড়েণ সালনা এলাকার হতদড়রদ্র 

এক বযঝক্তর ১৩ বের বয়সী যমজয়জক কম 

খরজচ মড়হলা মাদ্রাসায় িড়তয কজর যদওয়ার 

কো বজল গত ২ আগস্ট্ ওই ড়শেক ধলাড়দয়া 

এলাকায় ড়নজয় আজসন। ওই মাদ্রাসাড়শেক 

যমজয়টেজক মাদ্রাসায় িড়তয না কজর ধলাড়দয়া 

এলাকার একটে বাড়িজত যরজখ যমজর যিলার 

হুমড়ক ড়দজয় আিাই মাস ধজর ধি যণ কজরন। 

এর মজধয যবশ কজয়কবার যমজয়র বাবা 

যমজয়র যখা াঁেখবর োনজত ওই ড়শেজকর 

মুজঠাজিাজন কল কজরড়েজলন। ওই ড়শেক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%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%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%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%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%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%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%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%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95
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যমজয়র সজে সরাসড়র কো না বড়লজয় তার 

বাবাজক বজলড়েজলন, ‘যমজয় িাজলা আজে। 

পিাজশানা ড়নজয় অজনক বযস্ত আজে।’ এিাজব 

প্রায় আিাই মাস চজল  ায়। একসময় 

ড়শেজকর কোবাত যায় যমজয়র বাবার মজন 

সজন্দহ োজগ। তাই ড়তড়ন সম্প্রড়ত সজরেড়মন 

যখা াঁে ড়নজত ওই মড়হলা মাদ্রাসায়  ান। ড়গজয় 

োনজত পাজরন, তা াঁর যমজয় ওই মাদ্রাসায় 

িড়তয হয়ড়ন। ড়বড়িন্নিাজব যখা াঁে ড়নজয় ড়তড়ন 

োনজত পাজরন, তা াঁর যমজয়জক ওই গ্রাজমর 

যকাজনা একটে বাড়িজত আেজক রাখা হজয়জে। 

যমজয়র বাবা ড়বিয়টে র যাবজক োড়নজয় 

যমজয়জক উদ্ধাজর সহজ াড়গতা চান। পজর 

র যাব-১ গােীপুর কযাজম্পর যকাম্পাড়ন 

কমান্ডার আবদুল্লাহ আল মামুজনর যনতৃজত্ব 

একটে দল ওই ড়শেকজক সালনা এলাকা 

যেজক যগ্রপ্তার কজর। শ্রীপুর উপজেলার 

ধলাড়দয়া গ্রাজমর একটে তালাবদ্ধ কে যেজক 

ওই ড়কজশারীজক উদ্ধার করা হয়। 
11 16 Oct 20 

 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 News 
Report 

Female Student 14 years 27 years Raped Neighbor Rural সাভলয়স ধি ষয়ণর শান্দি জুতায়েো ও 

জভর ানা  ভসোন্ত না  ানাে 

হা লা(থম  লয়লা, ১৬ অয়টাবর 

২০২০) 

ড়কজশারীজক (১৪) ধি যজণর অড়িজ াজগর ঘেনার 

সাড়লজস ড়সদ্ধান্ত হয় অড়ি ুক্তজক েতুা ড়দজয় 

২০ বার আঘাত ও ৩০ হাোর োকা েড়রমানা 

করা হজব। এই ড়সদ্ধাজন্ত সন্তুষ্ট হজত পাজরড়ন 

িুক্তজিাগীর পড়রবার। এজত ড়েপ্ত হজয় ওই 

সাড়লস শবঠজকই মাতবজররা হামলা চালান 

ড়কজশারীর পড়রবাজরর যলাকেজনর ওপর। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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এজত আহত হন ড়কজশারীর মা ও দুলািাই। 

মামলার এোহার ও স্থ্ানীয় সূজে োনা যগজে, 

ধি যজণর ড়শকার ড়কজশারী স্থ্ানীয় একটে 

ড়বদযালজয়র নবম যশ্রড়ণর োেী। গত শুক্রবার 

রাত নয়োর ড়দজক ওই ড়কজশারী বাড়ির বাইজর 

নলকূপ যেজক পাড়ন আনজত যগজল প্রড়তজবশী 

শাড়হনুর ইসলাম (২৭) নাজমর এক  ুবক 

যমজয়টের ঘজর প্রজবশ কজর লুড়কজয় োজকন। 

পাড়ন ড়নজয় ঘজর ড়িরজল শাড়হনুর দরোর 

ড়েেড়কড়ন লাড়গজয় যমজয়টেজক ধি যণ কজরন। এ 

সময় যমজয়টের ড়চৎকাজর তার িাই ও 

আশপাজশর যলাকেন েুজে এজস দরো 

যিজঙ ঘজর প্রজবশ কজরন এবং শাড়হনুরজক 

ধি যণরত অবস্থ্ায় ধজর যিজলন। এ সময় 

যমজয়টের িাই চি-োপ্পি মারজতই মুজঠাজিান 

যিজল োনালা ড়দজয় পাড়লজয়  ান শাড়হনুর। 

পাড়লজয় রো যপজয়ই ড়তড়ন ওই ড়কজশারীর 

পড়রবারজক মুজঠাজিাজন কল কজর ঘেনাটে 

পুড়লশজক োনাজল তা াঁজদর প্রাজণ যমজর যিলার 

হুমড়ক যদন। 

12 16 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 18 years Raped Neighbor Rural োাঁচ বিয়রর ভশশু ধি ষণ  া লার লসাভ  

রাজু যেপ্তার(কায়লর কণ্ঠ, ১৬ অয়টাবর 

২০২০) 

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যঘাগাদহ 

ইউড়নয়জন পাাঁচ বেজরর এক ড়শশুজক ধি যজণর 

অড়িজ াজগ রাে ুড়ময়া (১৮) নাজম একেনজক 

যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ।  মামলার এোহার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966275
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/16/966275
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সূজে োনা  ায়, গত ১২ অজটাবর রাে ুড়ময়া 

প্রড়তজবশী মুকুজলর ৫ বেজরর ড়শশু কনযাজক 

ডাব খাওয়াজনার কো বজল ড়বজকল সাজি 

৫োর ড়দজক যমজয়টেজক ড়নজয়  ায়। পজর 

যশৌচাগাজর ড়নজয় ড়গজয় ধি যজণর যচষ্টা চালায়। 

এসময় যমজয়টের আতয ড়চৎকাজর প্রড়তজবশী 

সড়হদুজলর স্ত্রী মড়লনা, োলাজমর স্ত্রী যববীনা ও 

বাজরজকর স্ত্রী রাজশদা এড়গজয় আসজল রাে ু

ড়ময়া যদৌৌঁজি পাড়লজয়  ায়। এ ঘেনার পর 

ড়শশুটেজক ড়চড়কৎসার েনয কুড়িগ্রাম 

যেনাজরল হাসপাতাজল িড়তয করা হয়। রাজতই 

ড়শশুটের বাবা মুকুল যহাজসন বাড়দ হজয় রাে ু

ড়ময়াজক অড়ি ুক্ত কযর কুড়িগ্রাম সদর োনায় 

২০০০ সাজলর নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন 

আইজন মামলা দাজয়র কজরন। পজর শুক্রবার 

যগাপন সংবাজদর ড়িড়ত্ত্জত আসাড়ম রাে ু

ড়ময়াজক যগ্রপ্তার কজর দুপুজর ড়বজ্ঞ চীি 

েড়ুডড়সয়াল মযাঝেজেে আদালজত যসাপদয 

করা হয়। 

13 16 Oct 20 
 
Samakal 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 5 years 60 years 
& 
62 years 

Attempt  
to rape 

Neighbor Rural ৫ বিয়রর ভশশুয়ক ধি ষয়ণর যচষ্টা, ২ বৃে 

যেপ্তার (স কাল, ১৬ অয়টাবর ২০২০) 

যগাপালগজঞ্জর মুকসুদপুজর পাাঁচ বেজরর 

ড়শশুজক ধি যণ যচষ্টার অড়িজ াজগ দুই বদৃ্ধ 

োির যশখ (৬২) ও লুৎির যশখ (৬০) যক 

যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ।  মামলার ড়ববরজণ 

োনা যগজে, বহৃস্পড়তবার সন্ধ্যায় ওই ড়শশুজক 

(৫) লুৎির যশখ িুসড়লজয় তার ঘজর ড়নজয় 

https://samakal.com/whole-country/article/201040369/%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A7%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201040369/%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A7%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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ধি যজণর যচষ্টা কজরন। ওই সময় োির যশখ 

তার ঘজর আজসন। োিজরর উপড়স্থ্ড়ত যের 

যপজয় লুৎির যশৌচাগাজর লুড়কজয় পজরন। ওই 

সময় োির ড়শশুটেজক একা যপজয় ড়তড়নও 

ধি যজণর যচষ্টা চালান। এক প যাজয় ড়শশুটে 

যদৌজি ড়গজয় তার মাজয়র কাজে ঘেনা বজল 

যদয়। ওই রাজতই ড়শশুর মা ড়বিয়টে 

ড়নজয়োনায় অড়িজ াগ কজরন। পুড়লশ 

শুক্রবার অড়ি ান চাড়লজয় ধি যণ যচষ্টাকারী ওই 

দুই বদৃ্ধজক আেক কজর। পজর ড়নয়ড়মত 

মামলা কজর তাজদর যগ্রপ্তার যদখাজনা হয়। 

14 15 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

7 Oct 20 Police 
Case 

Female Teenager 16 years 45 years, 
30 years 
& 
50 years 

Gang 
raped 
& 
Video of 
rape 

Neighbor Urban ভকয়শারীয়ক েলয়বাঁয়ধ ধি ষণ ও ভিভেও 

ধারয়ণর  া লা, যেপ্তার ১(থম  লয়লা, 

১৫ অয়টাবর ২০২০) 

নরড়সংদী শহজর ১৬ বেজরর ড়কজশারীজক 

ড়তনেন ড়মজল ধি যণ ও তার ড়িড়ডও ধারজণর 

অড়িজ াজগ রড়িকুল ইসলাম (৫০) নাজমর 

এক বযঝক্তজক যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ।   

মামলার এোহার সূজে োনা যগজে, ওই 

ড়কজশারী ও রড়িকুজলর পড়রবার কাোকাড়ে 

োজক। ৭ অজটাবর রাজত বাসায় যকউ না 

োকার সুজ াজগ ড়কজশারীজক তা াঁর কজে যডজক 

যনন রড়িকুল। ড়তড়ন ওই ড়কজশারীজক ধি যণ 

কজরন। এরপর ড়কজশারীজক আেজক যরজখ 

যিান কজর আরও দুেনজক যডজক আজনর। 

তা াঁরাও ওই ড়কজশারীজক ধি যণ কজরন এবং এর 

ড়িড়ডও ধারণ কজরন। ঘেনার এক সপ্তাহ পর 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7


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 

ওই ড়কজশারী রড়িকুলসহ ড়তনেনজক আসাড়ম 

কজর মামলা কজরন। বুধবার দুপুজর নরড়সংদী 

সদর হাসপাতাজল ওই ড়কজশারীর স্বাস্থ্য 

পরীো করা হজয়জে। ওই ড়কজশারী প্রেম 

আজলাজক বজল, ‘উনাজক (রড়িকুল) আড়ম চাচা 

বজল ডাড়ক। ধি যজণর ঘেনা কাউজক বলজল 

ড়িড়ডও যিসবুজক যেজি যদওয়ার িয় যদখান 

ড়তড়ন।  নরড়সংদী সদর মজডল োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) বজলন, মামলা হওয়ার পর 

রড়িকুল ইসলাম পাড়লজয়  াওয়ার সময় তা াঁজক 

যগ্রপ্তার কজর পুড়লশ।  

15 15 Oct 20 
 
Ittefaq 

14 Oct 20 News 
Report 

Female Child 2.5 years 15 years Raped Neighbor Urban সৎ িাত্তয়ের ভবরুয়ে লোত্ত বিয়রর 

ভশশুয়ক ধি ষয়ণর অভিয় াগ(ত্তয়ফাাক, 

১৫ অয়টাবর ২০২০) 

যিনীজত সৎ িাইজয়র ড়বরুজদ্ধ আিাই বেজরর 

এক ড়শশুজক ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে।  ওই 

ড়কজশার সম্পজকয ড়ন যাতজনর ড়শকার ড়শশুটের 

সৎ িাই। যস যিনী যসিাল হাই সু্কজলর ৮ম 

যশ্রড়ণর োে। োনা যগজে, বুধবার ঘেনার 

সময় পড়রবাজরর সদসযজদর অোজন্ত ড়শশু 

যবানজক যোরপূব যক ধি যণ কজর। অসুস্থ্ হজয় 

পিজল তাজক যিনী যেনাজরল হাসপাতাজল 

ড়নজয়  ায়। ড়শশুটেজক হাসপাতাজল ড়চড়কৎসা 

যদওয়া হজচ্ছ। মজডল োনার পড়রদশ যক 

(তদন্ত) ওমর হায়দার োনান, এ ঘেনায় 

োনায় যকউ অড়িজ াগ যদয়ড়ন। অড়িজ াগ 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191159/%E0%A6%B8%E0%A7%8E-%E0%A6%AD%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-%E0%A6%86%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/191159/%E0%A6%B8%E0%A7%8E-%E0%A6%AD%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-%E0%A6%86%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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যপজল প্রজয়ােনীয় বযবস্থ্া গ্রহণ করা হজব বজল 

ড়তড়ন োনান। 

16 15 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 10 years 17 years 
& 
16 years 

Raped Neighbor Rural েুকুয়র  াি ধরয়ত ভগয়ে ধি ষয়ণর ভশকার 

ভশশু(কায়লর কণ্ঠ, ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

কুড়মল্লায় পুকুজর বিশী ড়দজয় মাে ধরজত ড়গজয় 

ধি যজণর ড়শকার হজয়জেন তৃতীয় যশ্রড়ণর এক 

োেী।  মামলার সূে োনা  ায়, বুধবার দুপুজর 

বাড়ি যেজক বিশী ড়দজয় মাে ধরার েনয 

ঘেনাস্থ্জলর পাশ্ব যবতী পুকুজর মাে ধরজত  ায় 

ড়শশুটে। তখন অড়ি ুক্ত রাব্বী (17) এজস 

ড়শশুটেজক ১০োকার প্রলািন যদড়খজয় 

অননড়তক কাজে বাধয কজর। পরবতীজত 

অপর দুই অড়ি ুক্ত নান্ন ুও শরীি রাব্বীর 

সহজ াড়গতায় ঘেনাস্থ্জল  ায়। তখন রাব্বী 

এবং শরীজির সহায়তায় নান্ন ুিুক্তজিাগী 

ড়শশুটেজক যোরপূব যক ধি যণ কজর। ড়শশু 

ধি যজণর মামলার রাব্বী ও শরীি নাজম দুই 

আসাড়মজক যগ্রপ্তার করা হজয়জে।  

17 15 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 19 years Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Rural বেরগয়ে কু্ষদ্র নৃয়গাষ্ঠী ভকয়শারীয়ক 

শ্লীলতাহাভনর যচষ্টা,  ুবক যগল যজয়ল 

(কায়লর কণ্ঠ, ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

রংপুজরর বদরগজঞ্জ েুদ্র ন-ৃোড়তজগাষ্ঠী 

পড়রবাজরর অষ্টম যশ্রড়ণর এক ড়শোেীজক 

শ্লীলতাহাড়নর যচষ্টার অড়িজ াজগ লায়লাতুল 

বরাত নাজম (১৯) এক  ুবকজক যগ্রপ্তার করা 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965884
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965884
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965771
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965771
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হজয়জে।  মামলার এোহার সুজে োনা  ায়, 

সু্কজল  াওয়া আসার পজে লায়লাতুল বরাত 

প্রায় সময় যমজয়টের পে আেড়কজয় যপ্রজমর 

প্রস্তাব ড়দত। রাঝে না হওয়া যস ড়েপ্ত হজয় 

উতযক্ত করা শুরু কজর যমজয়টেজক। 

কজরানাকাজল সু্কল বন্ধ্ োকায় প্রিাবশালী 

পড়রবাজরর বখাজে লায়লাতুল বরাত বাড়িজত 

এজস ড়বরক্ত করজতা যমজয়টেজক। ড়নজিধ করা 

হজলও লায়লাতুল বরাত কাজরা কো যশাজনড়ন। 

পজর তার পড়রবারজক ড়বিয়টে োনাজনা হজলও 

কাে হয়ড়ন। গতকাল বুধবার ড়বজকজলর ড়দজক 

লায়লাতুল শ্রড়মক ড়নজয় যমজয়টের বাড়ির 

যপেজন গাে কােজত  ায়। এসময় যস 

যমজয়টের বাড়ির যিতজর ঢুজক পাড়ন চান। 

টেউবজয়ল যেজক পাড়ন ড়নজয় তাজক ড়দজত 

যগজল যস যমজয়টের গাজয় পাড়ন ড়েটেজয় যদয়। 

বাড়িজত মা-বাবা না োকার সুজ াগ ড়নজয় এক 

প যাজয় যস কু-প্রস্তাব ড়দজয় যমজয়টেজক 

োপজে ধজর। তার স্পশ যকাতর স্থ্াজন হাত 

ড়দজয় শ্লীলতাহাড়নর যচষ্টা চালায় যস। পজর 

যমজয়র ড়চৎকার শুজন পড়রবাজরর যলাকেন 

এজস লায়লাতুলজক আেক কজর। বদরগঞ্জ 

োনার ওড়স হাড়ববুর রহমান হাওলাদার 

ড়বিয়টে ড়নঝিত কজর বজলন, ‘অড়ি ুক্ত 

যেজলটেজক যগ্রপ্তার কজর যেল হােজত 

পাঠাজনা হজয়জে।’ 
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18 15 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 4.5 years 45 years Raped Neighbor Rural িালুকাে সায়ে ৪ বিয়রর ভশশুয়ক 

ধি ষণ(কায়লর কণ্ঠ, ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

ময়মনড়সংজহর িালুকা উপজেলার িরাজডাবা 

গ্রাজম চার বের েয় মাস বয়সী এক ড়শশুজক 

ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে।  োনা পুড়লশ ও 

মামলা সূজে োনা, গত রড়ববার (১১অজটাবর) 

ঘেনার ড়দন যবলা ১২োর ড়দজক ওই ড়শশু 

তাজদর প্রড়তজবশী যদাকানদার যমা. যসড়লম 

ড়ময়ার (৪৫) বাড়ির যদাকাজন খাবার ড়কনজত 

 ায়। ওই সময় বাড়ির অনযানয যলাজকর 

অনুপড়স্থ্ড়তজত যমা. যসড়লম ড়ময়া যমজয়টেজক 

তার বসতঘজর ড়নজয়  ান এবং ধি যণ কজরন। 

রাজত যমজয়টে  িণায় কান্নাকাটে শুরু কজর। 

তার কাজে োনজত চাইজল যস তার মাজক 

দুপুজরর ঘেনার কো োনায়। ড়শশুটেজক 

ড়চড়কৎসা ড়দজত প্রেজম ৫০ শ যা ড়বড়শষ্ট 

িালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমজেজে যনওয়া 

হজল কতযবযরত ড়চড়কৎসক তাজক ময়মনড়সংহ 

যমড়ডকযাল কজলে হাসপাতাজল যরিার 

কজরন। এই ড়শশুধি যণ মামলার তদন্তকারী 

কম যকতযা িালুকা মজডল োনার এস আই 

আবদুল কড়রম োনান, ওই ঘেনায় মামলা 

হজয়জে। আসাড়ম যগ্রপ্তাজর যচষ্টা চলজে। 

19 15 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

2 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 8 years 55 years Raped Neighbor Rural সভরিাবােীয়ত ৮ বিয়রর ভশশুয়ক 

ধি ষণয়চষ্টা, ভেন জুর লেক (কায়লর 

কণ্ঠ, ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965744
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965744
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965663
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/15/965663
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োমালপুজরর সড়রিাবািীজত ৮ বেজরর 

ড়শশুজক ধি যজণর যচষ্টার অড়িজ াজগ আব্দলু 

আঝেে দুলাল (৫৫) নাজম এক ড়দনমেরুজক 

গ্রামবাসী আেক কজর  সড়রিাবািী োনার 

তদন্ত কম যকতযা োনান, গত ২ অজটাবর 

আব্দলু আঝেে দুলাল প্রড়তজবশীর ৮ ও ৬ 

বেজরর দুটে ড়শশুকনযাজক ঘজর যডজক ড়নজয় 

 ায়। ৮ বেজরর ড়শশুটেজক যকাজল বড়সজয় 

ড়ববস্ত্র কজর ধি যজণর যচষ্টা কজর। এজত ওই ড়শশু 

ড়চৎকার করজল িজয় আব্দলু আঝেে ওই দুই 

ড়শশুর হাজত চকজলে খাওয়ার কো বজল ১০ 

োকা কজর ড়দজয় বাড়ি পাটঠজয় যদয়।  ওই 

ঘেনা সজে োকা অনয ড়শশুটে পড়রবাজরর 

সদসযজদর োনাজল ড়বিয়টে এলাকায় েড়িজয় 

পজি। আে বুধবার ড়বকাজল গ্রামবাসী আব্দলু 

আঝেেজক আেক কজর পুড়লজশ খবর যদয়।  

সড়রিাবািী োনায় বাদী হজয় মামলা দাজয়র 

কজরন বজল ড়নঝিত কজরন োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) আব ুযমা. িেলুল করীম। 

 

20 15 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

5 Oct 20 Court 
Case 

Female Student 18 
yearsa 

22 years 
& 
24 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural ত্তন্দজবাত্তক মাভ য়ে তুয়ল ভনয়ে ভগয়ে 

 াদ্রাসািাত্রীয়ক গণধি ষণ, লোলয়ত 

 া লা(থম  লয়লা, ১৫ অয়টাবর 

২০২০) 

োমালপুজরর যদওয়ানগজঞ্জর সীমান্তবতী 

গ্রাজম নবম যশ্রড়ণর এক মাদ্রাসাোেী 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%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%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%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%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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গণধি যজণর ড়শকার হজয়জেন বজল অড়িজ াগ 

পাওয়া যগজে। এ ঘেনায় ওই োেী বাদী হজয় 

আদালজত একটে মামলা কজরজেন।  মামলার 

এোহার ও োেীর পড়রবার সূজে োনা যগজে, 

সম্প্রড়ত এলাকার এক  ুবজকর সজে ওই 

োেীর যপ্রজমর সম্পকয গজি ওজঠ। ৫ 

অজটাবর সন্ধ্যার পর ওই োেী তা াঁর 

যপ্রড়মজকর সজে ইঝেবাইজক ঘুরজত যবর হন। 

এ সময় বখাজে আলমগীর (২২) ও মড়মনুল 

(২৪)তা াঁজদর ইঝেবাইজকর গড়তজরাধ কজরন। 

পজর তা াঁরা ওই োেী ও তা াঁর যপ্রড়মকজক 

ইঝেবাইক যেজক যোরপূব যক নাড়মজয় যনন। 

১০ হাোর োকা না ড়দজল তা াঁজদর োিা হজব না 

বজল োনান। ১০ হাোর োকা ড়দজত না 

পারায় তা াঁজদর যেজি না ড়দজয় ড়বড়িন্ন যখজতর 

আল ড়দজয় যঘারাজত োজকন বখাজেরা। পজর 

োেী ও তা াঁর যপ্রড়মকজক রাত ১১োর ড়দজক 

বখাজে আলমগীর তা াঁর বাড়িজত ড়নজয়  ান। 

সজে তা াঁর বন্ধু মড়মনুলও  ান। আলমগীজরর 

বাড়িজত োেীর যপ্রড়মকজক একটে কজে 

আেজক রাখা হয়। অনয আজরকটে কজে ওই 

োেীর মুখ গামো ড়দজয় যবাঁজধ আলমগীর ও 

মড়মনুল দুেন রাত ১১ো যেজক ৩ো প যন্ত 

একাড়ধকবার ধি যণ কজরন। পজর রাত ৩োর 

ড়দজক তা াঁরা োেীটেজক তা াঁর যপ্রড়মজকর হাজত 

তুজল যদন এবং ঘেনাটে কাউজক না োনাজত 

নানা রকম হুমড়ক যদন। পজর যপ্রড়মক  ুবকটে 

োেীটেজক তা াঁর বাড়িজত যপৌৌঁজে যদন।এ 
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সময়কাজল োেীটে বাড়ি ড়িজর না আসায় 

তা াঁর পড়রবার এলাকার নানা োয়গায় যখা াঁে 

কজর। রাত সাজি ৩োর ড়দজক যমজয় বাড়ি 

ড়িজর এজল ঘেনা োনজত চায় পড়রবার। 

োেীটে এ সময় পুজরা ঘেনা তা াঁর পড়রবারজক 

খুজল বজলন। পজর পড়রবার যেজক আইজনর 

আশ্রয় যনওয়ার ড়সদ্ধান্ত হয়। ৮ অজটাবর ওই 

োেী বাদী হজয় ওই দুই বখাজেজক আসাড়ম 

কজর োমালপুজরর নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন 

দমন ট্রাইবুযনাল আদালজত ধি যজণর মামলা 

কজরন। আদালত মামলাটে তদজন্তর েনয 

পুড়লশ বুযজরা অব ইনজিড়স্ট্জগশনজক 

(ড়পড়বআই) ড়নজদযশ ড়দজয়জেন।  

21 15 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 14 years Not 
available 

Murdered Not 
available 

Urban নারােণগয়ে যিায়র ঘর যময়ক যবর হয়ে 

লাশ হয়লা ভকয়শারী(থম  লয়লা, ১৫ 

অয়টাবর ২০২০) 

নারায়ণগজঞ্জর আিাইহাোজর তানঝেনা 

আক্তার (১৪) নাজমর এক মাদ্রাসাোেীর লাশ 

উদ্ধার কজরজে পুড়লশ।  ড়নহত তানঝেনা 

স্থ্ানীয় একটে কওড়ম মাদ্রাসার োেী ড়েল। 

লাশ ময়নাতদজন্তর েনয নারায়ণগঞ্জ 

যেনাজরল হাসপাতাজল পাঠাজনা হজয়জে।  

আে বহৃস্পড়তবার যিাজর িের নামাজের 

অে ুকরজত ঘর যেজক যবর হজয় তানঝেনা 

আর ঘজর যিজরড়ন। যবলা ১১োয় বাড়ির 

পাজশর একটে যখালা োয়গায় তার লাশ 

যদজখজত যপজয় পুড়লশজক খবর যদয় পড়রবার। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80


Sl. Date of 
Newspa per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

আিাইহাোর োনার পড়রদশ যক (তদন্ত) 

বজলন, ওই ড়কজশারীর গলায় িাাঁজসর ড়চহ্ন 

আজে। ধারণা করা হজচ্ছ ওিনা ড়দজয় গলায় 

িাাঁস লাড়গজয় তাজক হতযা করা হজয়জে।  

22 15 Oct 20 
 
Samakal 

14 Oct 20 News 
Report 

Male Student 15 years Not 
available 

Physical 
torture 

Teacher Rural েভে ভেয়ে যবাঁয়ধ িাত্রয়ক  ারধর করয়লন 

ভশক্ষক! (স কাল, ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

সুনামগজঞ্জ দড়ি ড়দজয় যবাঁজধ ড়শেজকর 

মারধজর আহত এক মাদ্রাসাোেজক (১৫) 

হাসপাতাজল িড়তয করা হজয়জে। তার নাম 

নাড়িসুজ্জামান।  ড়শেক ও ড়শোেীরা 

োড়নজয়জেন, বুধবার সন্ধ্যায় এক ড়শোেীর 

সজে কো কাোকাটে হয় নাড়িসুজ্জামাজনর। 

ড়বিয়টে োনজত চাওয়ায় ড়শেক হাসান 

আহজমজদর সজে তজকয েিায় ওই ড়শোেী। 

পজর যস প্রড়তষ্ঠান যেজক যবর হজয় য জত 

চাইজল তাজক দড়ি ড়দজয় যবাঁজধ রাখা হয়। পজর 

রাজত অড়িিাবকরা যসখান যেজক তাজক ড়নজয় 

 ায়। ওই োজের বাবা নুরুজ্জামান যচৌধুরী 

বজলন, তুচ্ছ ঘেনা ড়নজয় নাড়িসজক দড়ি ড়দজয় 

যবাঁজধ মারধর কজরজেন কজয়কেন ড়শেক। 

তার ড়পজঠ ও হাজত অসংখয আঘাজতর ড়চহ্ন 

রজয়জে। যস হাসপাতাজল িড়তয আজে। ড়বিয়টে 

পুড়লশজক োনাজনা হজয়জে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201040282/%E0%A6%A6%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201040282/%E0%A6%A6%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
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23 15 Oct 20 
 
Naya 
Digantha 

11 Oct 20 Police 
Case 

Male Student 15 years 30 years, 
38 years, 
45 years, 
17 years 
& 
40 years 

Murdered Mother  
& 
Neighbor 
 

Rural  ায়ের েরকীোর জনয থাণ ভেয়ত হে 

োরয়িজয়ক (নো ভেগন্ত, ১৫ অয়টাবর 

২০২০) 

ময়মনড়সংজহর ঈশ্বরগজঞ্জ মাজয়র পরকীয়ার 

কারজণই প্রাণ ড়দজত হজয়জে অষ্টম যশ্রণীর 

োে পারজিে যমাশাররিজক। মাজয়র 

অননড়তক সম্পকয যেজন যিলায় এবং তা 

বাবাজক বজল যদয়ার হুমড়ক ড়দজল তাজক 

নশৃংসিাজব খুন করা হজয়জে।  র যাব অড়ি ান 

চাড়লজয় ড়কজশার পারজিজের মা রুঝেনা 

যবগম (৩০), তার যপ্রড়মক এমদাদুল হক 

(৩৮), যমা: গড়ণ (৪৫), সুলতান উঝিন (৪০) ও 

ড়নচজতর চাচা রুহুল আড়মনজক (৫৮) আেক 

কজর। র যাব োনায়, পারজিজের মা রুঝেনা 

যবগজমর সাজে পরকীয়া ড়েল এমদাদুল 

হজকর। পারজিে মাজয়র পরকীয়া োনজত 

পারায় হতযার পড়রকিনা করা হয়। এজত মা 

প্রড়তজবশী রড়বউলজক ৫০ হাোর োকার 

প্রজলািন যদখায় যেজলজক হতযার েনয। 

ঘেনার ড়দন রাজত মা যকৌশজল পারজিেজক 

নদীর পাজি পাঠায়। নদীর পাজি ড়গজয় 

যমাবাইল যিান ড়দজয় যিরার পজে মাোয় 

আঘাত করজত শুরু কজর রড়বউল। হতযা কজর 

পারজিজের লাশ নদীজত যিজল যদয়। 

আদালজত রড়বউল হতযার স্বীকাজরাঝক্ত 

ড়দজয়জে। 

https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/535551/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/535551/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87
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Newspa per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
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by 
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24 15 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

15 Oct 20 Police 
Case 

Female 
Male 

Female 
Male 

Child 
Child 

Housewife 
Landowner 

8 years 
10 years 
35 years 
40years 

Not 
available 

Murdered 
“ 
“ 
“ 
 

Not 
available 

Rural সাতক্ষীরাে েতু্ত সন্তানসহ স্বা ী-স্ত্রী 

েুন(থম  লয়লা, ১৫ অয়টাবর ২০২০) 

সাতেীরার কলাজরায়া উপজেলায় একই 

পড়রবাজরর চারেনজক কুড়পজয় ও গলা যকজে 

হতযা কজরজে দুবৃ যত্ত্রা। ড়নহত বযঝক্তরা হজলন 

শাড়হনুর রহমান (৪০), তা াঁর স্ত্রী সাড়বনা খাতুন 

(৩৫), যেজল ড়সয়াম যহাজসন (১০) ও যমজয় 

তাসড়লমা (৮)।  কলাজরায়া োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) হারান পাল োনান, আে 

বহৃস্পড়তবার সকাল সাজি েয়োর ড়দজক 

যহলাতলা ইউড়নয়ন পড়রিজদর যচয়ারমযান 

যমায়াজজ্জম যহাজসন পুড়লশজক খবর যদন। 

ড়তড়ন োনান, ইউড়নয়ন পড়রিজদর পাজশর 

এক বাড়িজত রাজত ডাকাড়ত হজয়জে। 

ডাকাজতরা একই পড়রবাজরর চার সদসযজক 

হতযা কজরজে। এ খবর যপজয় ড়তড়ন (ওড়স) 

কজয়কেন পুড়লশ সদসয ড়নজয় ঘেনাস্থ্জল 

 ান। ওড়স হারান পাল বজলন, পুড়লশ 

ঘেনাস্থ্জল ড়গজয় চারেজনর লাশ যদখজত 

পায়। চারেনজকই কুড়পজয় ও গলা যকজে 

হতযা করা হজয়জে।  তজব প্রােড়মকিাজব ধারণা 

করা হজচ্ছ, ডাকাড়ত করার েনয নয়, 

পড়রকড়িতিাজবই এই হতযাকাণ্ড ঘোজনা 

হজয়জে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8


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 

25 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

13 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 3.5 years 20 years, 
30 years 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural সায়ে ভতন বিয়রর ভশশুয়ক ধি ষণয়চষ্টার 

অভিয় ায়গ  া লা, যেপ্তার ২(থম  

লয়লা, ১৪ অয়টাবর ২০২০) 

োমালপুজরর বকশীগঞ্জ উপজেলায় সাজি 

ড়তন বেজরর এক ড়শশুজক ধি যণজচষ্টা ও মূল 

অড়ি ুক্তজক পাড়লজয় য জত সহজ াড়গতার 

অড়িজ াজগ দুেনজক যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ। 

তা াঁরা হজলন রুহুল আড়মন (২০) ও সরওয়ার 

যহাজসন (৩০)। পুড়লশ ও স্থ্ানীয় সূে োনায়, 

পড়রবাজরর সদসযরা প্রড়তড়দন অনযে 

কৃড়িশ্রড়মজকর কাে করজত  ান। গতকাল 

সবাই কাে করজত  াওয়ার পর ড়শশুটে একাই 

বাড়িজত ড়েল। এ সুজ াজগ দুপুজর বখাজে রুহুল 

ঘজর ঢুজক ড়শশুটেজক ধি যজণর যচষ্টা কজরন। 

ড়শশুটে ডাক-ড়চৎকাজর আশপাজশর যলাকেন 

ঘজর ঢুজক পিজল  ুবকটে পালাজনার যচষ্টা 

কজরন। এ সময় যলাকেন রুহুলজক আেক 

কজরন। পজর রুহুজলর আত্মীয় সরওয়ার ও 

মামলার অপর আসাড়ম ঘেনাস্থ্জল এজস 

যোরপূব যক তা াঁজক োড়িজয় যনন এবং পাড়লজয় 

য জত সহজ াড়গতা কজরন। পজর ড়শশুটের বাবা 

রাজত সাজি নয়োর ড়দজক বকশীগঞ্জ োনায় 

নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন আইজন 

ধি যণজচষ্টার অড়িজ াজগ একটে মামলা কজরন। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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26 14 Oct 20 
 
Samakal 

14 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 10 years 30 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural লে েীভঘয়ত তৃতীে যেভণর িাত্রীয়ক 

ধি ষণয়চষ্টা, যেপ্তার ১ (স কাল, ১৪ 

অয়টাবর ২০২০) 

বগুিার আদমদীড়ঘজত ৩য় যশ্রড়নর এক 

োেীজক প্রজলািন যদড়খজয় ধি যণজচষ্টার 

অড়িজ াজগ সামেুল হক (৩০) নাজম এক মুড়দ 

যদাকাড়নজক যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ। 

আদমদীড়ঘ োনার অড়িসার ইনচার্ে 

োনান, সকাল ৯োর ড়দজক ড়শশুটে বাোজর 

সামেুল হজকর মুড়দ যদাকাজন যকনাকাো 

করার েনয  ায়। যসখাজন ড়কেু ঝেড়নস 

যকনার পর যমজয়টেজক নাড়রজকল ও চানাচুর 

যদওয়ার প্রজলািন যদড়খজয় যদাকান ঘজর ড়নজয় 

ধি যজণর যচষ্টা কজরন সামেুল হক। এসময় 

ড়শশুটে পাড়লজয় বাড়িজত ড়গজয় তার মাজক 

ঘেনাটে োনায়। এ বযাপাজর ওই োেীর বাবা 

বাদী হজয় োনায় একটে মামলা দাজয়র 

কজরজেন। 

27 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 
 
Case file 
14 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 14 years 35 years Raped Father Rural েুলনাে ধি ষয়ণর অভিয় ায়গ বাবা 

যেপ্তার(থম  লয়লা, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

খুলনায় ধি যজণর অড়িজ াজগ এক বযঝক্তজক 

(৩৫) যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ। তা াঁর ড়বরুজদ্ধ 

ড়নজের যমজয়জক (১৪) ধি যজণর অড়িজ াগ 

উজঠজে। স্থ্ানীয় বাড়সন্দা ও লবণচারা োনা-

পুড়লশ সূজে োনা যগজে, ওই ড়কজশারী মা-

https://samakal.com/whole-country/article/201040141/%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%98%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/201040141/%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%98%E0%A6%BF%E0%A6%A4%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%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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বাবার সজে খুলনা নগজরর একটে এলাকায় 

বস বাস করত। দুই বের আজগ তার বাবা-মা 

আলাদা হজয়  ান। এরপর ওই ড়কজশারীজক 

তার নাড়ন ড়নজের কাজে ড়নজয়  ান। ড়কেুড়দন 

আজগ ওই ড়কজশারী তার নাড়নর কাজে বাবাজক 

ড়নজয় অড়িজ াগ কজর। একপ যাজয় বাসার 

আশপাজশর যলাকেনও ড়বিয়টে যেজন যগজল 

তারা মেলবার রাজত ড়কজশারীর বাবাজক 

পুড়লজশর হাজত তুজল যদন।ড়কজশারীর খালা 

বুধবার সকাজল মামলা কজরজেন।  

28 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 19 Years Gang 
Raped 

Neighbor Rural ভতনবন্ধু ভ য়ল সু্কলিাত্রীয়ক ধি ষণ, তরুণ 

যেপ্তার (থম  লয়লা, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

কেবাোজরর মজহশখালী উপজেলায় এক 

নবম যশ্রড়ণর সু্কলোেীজক ড়তন বন্ধ ুড়মজল 

ধি যণ কজরজেন বজল অড়িজ াগ উজঠজে।  

মামলার বরাত ড়দজয় পুড়লশ োড়নজয়জে, 

সম্প্রড়ত তার সজে নুরুল হাড়কম নাজমর এক 

তরুজণর যপ্রজমর সম্পকয গজি ওজঠ। গত 

যরাববার রাত সাজি ১২োর ড়দজক নুরুল 

হাড়কম যিান কজর যমজয়টেজক বাড়ি যেজক 

যডজক আজনন। এরপর পাজশর যবগুনজখজত 

ড়নজয় ড়তড়ন যমজয়টেজক ধি যণ কজরন। রাজতর 

আাঁধাজর নুরুল হাড়কজমর দুই বন্ধু খাইরুল 

আড়মন ও যমা. এবাদুল্লাহ দুেনজক ধজর 

যিজলন। পজর নুরুল হাড়কজমর সম্মড়তজত তা াঁর 

দুই বন্ধুও যমজয়টেজক ধি যণ কজরন। গত 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%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%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%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%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%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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যসামবার সকাজল যমজয়টে তা াঁর মাজক ড়বিয়টে 

োনায়। রাজত যমা. এবাদুল্লাহজক (১৯)। 

আেক করা হয়। যমজয়টের মা বাদী হজয় 

গতকাল সকাজল মজহশখালী োনায় ওই ড়তন 

বন্ধুর ড়বরুজদ্ধ ধি যণ মামলা করজল  

29 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 27 years Raped Neighbor Rural রাজশাহীয়ত ভকয়শারীয়ক ধি ষয়ণর 

অভিয় ায়গ  ুবয়কর ভবরুয়ে 

 া লা(থম  লয়লা, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

রােশাহীর পবা উপজেলায় ড়কজশারীজক (১৪) 

ধি যজণর অড়িজ াজগ শাড়হনুর রহমান (২৭)যকর 

ড়বরুজদ্ধ মামলা হজয়জে। মেলবার রাত যপৌজন  

মামলার এোহাজরর বরাত ড়দজয় পুড়লশ 

োড়নজয়জে, ৯ অজটাবর রাত নয়োর ড়দজক ওই 

ড়কজশারী ঘজরর বাইজর টেউবওজয়জল হাত-মুখ 

যধায়ার েনয  ায়। এ সময় প্রড়তজবশী শাড়হনুর 

রহমান (২৭) ওই ড়কজশারীর ঘজর ঢুজক  ান। পজর 

ড়কজশারী ঘজর ঢুকজল শাড়হনুর দরো বন্ধ্ কজর 

ড়দজয় তাজক ধি যণ কজরন। শাড়হনুর গ্রাময সাড়লজস 

মাতুব্বরজদর সহায়তায় ড়বিয়টে মীমাংসা করার 

যচষ্টা কজরন। তজব ড়কজশারীর পড়রবার ড়বিয়টে 

যমজন যনয়ড়ন। তারা আইজনর আশ্রয় 

যনয়।কাোখালী োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) 

ঝেল্লুর রহমান বজলন, ড়কজশারীজক ড়িকটেম 

সাজপােয যসন্টাজর পাঠাজনা হজয়জে। আসাড়ম ওই 

 ুবকজক যগ্রপ্তাজরর যচষ্টা চলজে।  

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%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
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30 14 Oct 20 
 
Samakal 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 6 years Not 
available 

Kidnaped 
& 
Murdered 

Neighbor  Urban অেহরয়ণর ের সু্কলবযায়গ ভ লল 

ভশশুর লাশ (স কাল, ১৪ অয়টাবর 

২০২০) 

সািাজর মুঝক্তপণ না যপজয় েয় বেজরর এক 

ড়শশুজক হতযা কজরজে অপহরণকারীরা। মেলবার 

গিীর রাজত তাজক অপহরণ করা হয়। সািার 

োনা পুড়লশ োনায়, কাকাজবা এলাকায় বাবা 

যগালাম কবীর ও মা পারুল যবগজমর সজে িািা 

বাসায় োকত যমজহদী হাসান। ১২ অজটাবর 

প্রড়তজবশী েড়সম ও আড়নকা তাজক যকৌশজল 

অপহরণ কজর। অপহরণকারীরা সম্পজকয 

িাইজবান। ড়শশুটের বাবা-মাজয়র কাজে যমাবাইল 

বযাঝঙ্কংজয়র মাধযজম ৫০ হাোর োকা মুঝক্তপণ 

দাড়ব কজর তারা। ড়শশুটের বাবা-মা তাজদর ১৫ 

হাোর োকা পাঠায় এবং ড়বিয়টে পুড়লশজক 

োনায়। ড়কন্তু মুঝক্তপজণর বাড়ক োকা ড়দজত না 

পারায় অপহরণকারীরা ড়শশুটেজক শ্বাসজরাজধ 

হতযা কজর। এ ঘেনায় পুড়লশ অড়ি ান চাড়লজয় 

অপহরণকারী েড়সম ও আড়নকাজক যগ্রপ্তার 

কজরজে। তাজদর ড়বরুজদ্ধ মামলা করার পর 

গতকাল আদালজত পাঠাজনা হজয়জে। 

31 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

10 Oct 20 Poliuce 
Case 

Female Student 10 years 30 years Raped Neighbor Rural ভশশুয়ক একবার ধি ষয়ণর ের লবার 

যচষ্টা,  ুবক যেপ্তার(থম  লয়লা, ১৪ 

অয়টাবর ২০২০) 

বগুিার যশরপুর উপজেলায় এক ড়শশুজক  (১০ 

)একবার ধি যজণর পর আজরকবার ধি যজণর যচষ্টার 

অড়িজ াজগ করা মামলায় এক  ুবক রাঝেব যশখ 

https://samakal.com/whole-country/article/201040191/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://samakal.com/whole-country/article/201040191/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%87-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%87-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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(৩০)যক যগ্রপ্তার করা হজয়জে।  মামলার এোহাজর 

বাদী অড়িজ াগ কজরজেন, ১০ অজটাবর দুপুজর 

যমজয়টে বাড়ির পাজশ পুকুজর মাে ধরড়েল। 

প্রড়তজবশী রাঝেব যমজয়টেজক যডজক পাজশর 

ধানজখজত ড়নজয় ধি যণ কজরন। পজর যমজয়টে বাড়ি 

ড়িজর ড়বিয়টে তার বাবা-মাজক োনায়। বাবা-মা 

যলাকলজ্জার িজয় প্রেজম চুপচাপ ড়েজলন। 

মেলবার যমজয়টে ড়নে বাড়িজত যখলড়েল। 

বাড়িজত অনয যকউ ড়েজলন না। যবলা ৩োর ড়দজক 

রাঝেব ওই বাড়িজত ঢুজক যমজয়টেজক আবার 

ধি যজণর যচষ্টা কজরন। এ সময় যমজয়টের ড়চৎকাজর 

প্রড়তজবশীরা ড়গজয় তাাঁজক আেজক যিজলন। পজর 

ড়বচার করার কো বজল রাঝেজবর স্বেজনরা তাাঁজক 

োড়িজয় ড়নজয়  ান। তজব মামলার পর আবার 

অড়ি ান চাড়লজয় পুড়লশ তাাঁজক যগ্রপ্তার কজর। 

32 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

13 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 9 years 60 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural ভশশুয়ক ধি ষণয়চষ্টার অভিয় াগ(থম  

লয়লা, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

নওগা াঁর বদলগােী উপজেলায় আে 

মেলবার ড়শশুজক (১২ )খাবার যদওয়ার 

প্রজলািন যদড়খজয় যডজক ড়নজয় ধি যণজচষ্টার 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। এ ঘেনায়  আসাড়ম 

হজলন দুলাল যহাজসন (৬০)। তা াঁর বাড়ি 

িগবানপুর গ্রাজম। ড়তড়ন পলাতক বজল 

োড়নজয়জে পুড়লশ। োনা-পুড়লশ সূজে োনা 

 ায়, আে সকাল ৯োর ড়দজক যমজয়টে (১২) 

বাড়ির পাজশ যখলাধুলা করড়েল। দুলাল 

যমজয়টেজক খাবার যদওয়ার প্রজলািন যদড়খজয় 

বাড়িজত যডজক ড়নজয় ধি যজণর যচষ্টা চালান। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-2
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ড়চৎকার শুজন যলাকেন েুজে যগজল দুলাল 

যকৌশজল পাড়লজয়  ান। যমজয়টে যলাকেনজক 

ঘেনাটে োনায়। এ ঘেনায় যমজয়টের বাবা 

োনায় মামলা কজরন। 

33 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Student 12 years 40 years Raped Teacher Rural চান্দিনাে  াদ্রাসািাত্রীয়ক ধি ষয়ণর 

অভিয় াগ, ভশক্ষক যেপ্তার (থম  লয়লা, 

১৪ অয়টাবর ২০২০) 

কুড়মল্লার চাঝন্দনায় একটে মাদ্রাসার প্রধান 

ড়শেকজক তা াঁর মাদ্রাসার এক োেীজক (১২) 

ধি যজণর অড়িজ াজগ যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ। 

ওই ড়শেজকর নাম যমা. ইউসুি যসাহাগ 

(৪০)। িুক্তজিাগী ড়শোেীর বাবা প্রেম 

আজলাজক বজলন, ‘২০১৯ সাজল চাঝন্দনা পল্লী 

ড়বদুযৎ যরাজডর ওই মাদ্রাসায় আমার যমজয়জক 

িড়তয করাই। গতকাল মেলবার োনজত পাড়র, 

ওই ড়শেক আমার যমজয়জক ড়নজয় পাড়লজয় 

যগজেন। ঘেনা োনার সজে সজে আড়ম 

ড়বড়িন্নিাজব যখা াঁে ড়নজয় যচষ্টা কজর বযে য হজয় 

কুড়মল্লা উত্ত্র যেলা যস্বচ্ছাজসবক লীজগর 

সদসয ও যদবীিার উপজেলার বাগুর 

এলাকার বাড়সন্দা ড়লেন সরকারজক ড়বিয়টে 

োনাই। তা াঁর তৎপরতায় মেলবার রাজতই ওই 

ড়শেকসহ আমার যমজয়জক উদ্ধার কজর 

প্রশাসন।’ মাদ্রাসায় অধযয়নরত অবস্থ্ায় গত 

এক মাস আজগ ইউসুি হুেরু (প্রধান ড়শেক) 

যোরপূব যক আমার সজে শারীড়রক সম্পকয 

কজরন। আড়ম ড়বিয়টে আমার অড়িিাবকজক 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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োনাজত চাইজল ড়তড়ন আমাজক ড়বড়িন্ন ধরজনর 

িয়িীড়ত যদখান। পরবতী সমজয় ড়তড়ন সুজ াগ 

যপজলই আমার সজে ‘খারাপ কাে’ করজতন। 

মেলবার আমাজক বাড়ি যপৌৌঁজে যদওয়ার কো 

বজল যোর কজর ঢাকায় ড়নজয়  ান। এ ঘেনায় 

চাঝন্দনা োনায় ওই ড়শশুর বাবা মামলা কজরন।  

এ ড়বিজয় চাঝন্দনা োনার ওড়স শামসউিীন 

যমাহাম্মদ ইড়লয়াে বজলন, ওই 

মাদ্রাসাড়শেকজক যগ্রপ্তার করা হজয়জে।  

34 14 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

1 April 20 
 
Case File 
14 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 16 years 36 years Raped Neighbor Rural েভরবায়রর সবাত্তয়ক ঘুয় র ওিুধ োত্তয়ে 

সু্কলিাত্রীয়ক ধি ষয়ণর অভিয় াগ, যেপ্তার 

১(থম  লয়লা, ১৪ অয়টাবর ২০২০) 

ব্র্াহ্মণবাড়িয়ার আখাউিায় পড়রবাজরর 

সবাইজক ঘুজমর ওিুধ খাইজয় অজচতন করার 

পর দশম যশ্রড়ণর এক োেীজক (১৬) ধি যজণর 

অড়িজ াগ উজঠজে। এ ঘেনায় ওই সু্কলোেীর 

মা বাদী হজয় গতকাল মেলবার রাজত 

শাহাদাত যহাজসন (৩৬) নাজমর এক  ুবকজক 

আসাড়ম কজর োনায় মামলা কজরজেন।  

মামলার এোহার  সূজে োনা যগজে, 

আখাউিা উপজেলার একটে গ্রাজম ওই 

সু্কলোেীর বসতঘজরর পাজশই তার এক 

আত্মীজয়র বসতঘর। গত বেজরর প্রেম ড়দজক 

ওই আত্মীজয়র বসতঘজরর সংস্কারকাে শুরু 

হয়। যস সময় ওই আত্মীজয়র কাজে সহায়তার 

েনয শাহাদাত এজস োকজত শুরু কজরন। 

আত্মীয় হওয়ায় শাহাদাজতর োকার েনয 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A7-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
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তা াঁজক ড়নজের ঘজর আশ্রয় যদন ওই 

সু্কলোেীর মা। একপ যাজয় ওই সু্কলোেীজক 

যপ্রজমর প্রস্তাব যদন ড়তড়ন। োেী তাজত রাঝে 

না হওয়ায় তাজক উত্ত্যক্ত করজত শুরু কজরন 

শাহাদাত। একপ যাজয় ওই োেীর প্রড়ত ড়েপ্ত 

হজয় ওজঠন ড়তড়ন। এরপর আাঁজেন ধি যজণর 

পড়রকিনা। গত বেজরর ১ এড়প্রল রাজত। 

বাড়িজত োকার সুজ াজগ সু্কলোেীর পড়রবাজরর 

সবাইজক খাবাজরর সজে ঘুজমর ওিুধ খাইজয় 

অজচতন কজরন শাহাদাত। ওই ড়দন রাত 

দুইোর ড়দজক সু্কলোেীর কজে যঢাজকন 

ড়তড়ন। যস সময় অজচতন অবস্থ্াজতই তাজক 

ধি যণ কজরন শাহাদাত। ঘেনা বুিজত যপজর 

মানসম্মাজনর িজয় ড়বিয়টে যচজপ  ায় 

োেীটে। পড়রবাজরর কাউজক না োনাজনার 

সুজ াজগ িয়িীড়ত যদড়খজয় পজর একাড়ধকবার 

তাজক ধি যণ কজরন শাহাদাত। পজর একপ যাজয় 

ওই োেী শারীড়রকিাজব অসুস্থ্ হজয় পজি। 

পড়রবাজরর যলাজকর যেরায় তখন ঘেনা খুজল 

বজল যস। বুধবার দুপুজর ওই মামলায় যগ্রপ্তার 

যদড়খজয় আসাড়মজক আদালজতর মাধযজম 

যেলা কারাগাজর পাঠাজনা হজয়জে। আর স্বাস্থ্য 

পরীোর েনয ওই সু্কলোেীজক পাঠাজনা 

হজয়জে ব্র্াহ্মণবাড়িয়া যেনাজরল হাসপাতাজল। 
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35 14 Oct 20 
 
Samakal 

12 Oct 20 Police 
Case 

Male Student 9 years 30 years Raped Teacher Rural হজুুর সারাভেন কায়লকশন কয়রভি, লভ  

ক্লান্ত', তারেরও বলাৎকার! (স কাল, ১৪ 

অয়টাবর ২০২০) 

যসামবার মধযরাজত ঘুম যেজক যডজক তুজল 

ড়নজয় ৯ বেজরর এক ড়শশুজক বলাৎকাজরর 

অড়িজ াজগ ইসমাইল যহাজসন (৩০) নাজম এক 

মাদরাসাড়শেকজক যগ্রপ্তার করা হজয়জে।  

ড়শশুর পড়রবার ও োনা সুজে োনা  ায়, গত 

যসামবার মাদরাসার ড়শশুজদর ড়দজয় সিজকর 

যমাি ও ড়বড়িন্ন স্থ্ান যেজক মাদরাসার নাজম 

চা াঁদা সংগ্রহ করা হয়। ড়দন যশজি ড়শশুটে িান্ত 

হজয় পজিন। রাজতর খাবার যখজয় অনযানয 

ড়শোেীজদর সজে ড়শশুটে শুজয় পজিন। এ 

সময় ইসমাইল যহাজসন ড়শশুটেজক ঘুমন্ত 

অবস্থ্ায় তার অড়িস কজে  াওয়া েনয 

ডাজকন। ড়শশুটে হুেরুজক অনুজরাধ কজর 

বজলন, 'হুেরু আে আড়ম োকা োকা সংগ্রহ 

কজরড়ে। এ কারজণ িান্ত আড়ে।' ড়শশুটে 

অপর এক ড়শশুর নাম বজল তাজক যডজক 

ড়নজয় য জত বজলন। এর পজরও ইসমাইল 

যহাজসন ওই ড়শশুজক তার অড়িস কজে ড়নজয় 

শাড়ররীকিাজব নাজেহাল কজরন। পজর 

ড়শশুটেজক তার কজে পাটঠজয় যদয় ইসমাইল। 

মেলবার সকাজল ড়শশুটে মাদরাসা যেজক 

বাড়িজত ড়গজয় তার মাজক োনাজল ঘেনাটে 

প্রকাশ পায়।  স্থ্ানীয় যলাকেন েজিা হজয় 

ওই ড়শেজকর শাঝস্তর দাড়ব কজরন। খবর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/14/965475
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/14/965475
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যপজয় মেলবার রাজত বদরগঞ্জ োনা পুড়লশ 

আেক কজর োনায় যনয়। এ ঘেনায় ড়শশুটের 

বাবা বাদী হজয় ওই রাজত ইসমাইল যহাজসজনর 

নাজম মামলা কজরন। 

36 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 19 years Raped 
& 
Video of 
raped 

Neighbor Rural ভকয়শারীর লেভফকর িভব যাসবুয়ক, 

তরুণ যেপ্তার(থম  লয়লা, ১৩ 

অয়টাবর ২০২০) 

ড়দনােপুজরর পাব যতীপুজর এক ড়কজশারীর 

আপড়ত্ত্কর েড়ব সামাঝেক য াগাজ াগমাধযম 

যিসবুজক েড়িজয় যদওয়ার অড়িজ াগ পাওয়া 

যগজে। এ ঘেনায় হওয়া ড়ডঝেোল ড়নরাপত্ত্া 

আইজনর মামলায় পুড়লশ যগাপাল যমাহন্ত 

(১৯) নাজমর এক তরুণজক যগ্রপ্তার কজরজে 

পুড়লশ। পুড়লশ োনায়, েয় মাস আজগ 

শহজরর সাজহবপািা মহল্লার যগাপাল 

যমাহজন্তর সজে যিসবুজকর মাধযজম ওই 

ড়কজশারীর (১৬) প্রেজম পড়রচয় হয়। পজর 

তাজদর মজধয সম্পকয গজি ওজঠ। ড়বজয়র 

আশ্বাস ড়দজয় ওই ড়কজশারীজক ধি যণও কজরন 

যগাপাল। একপ যাজয় ওই ড়কজশারী সম্পকয 

যেজক দজূর সজর আজস। এজত ড়েপ্ত হজয় ওই 

তরুণ ৯ অজটাবর ড়কজশারীজক ধি যজণর 

আপড়ত্ত্কর েড়ব যিসবুজক েড়িজয় যদন। এ 

ঘেনায় গত যসামবার রাজত িুক্তজিাগী 

ড়কজশারীর মা বাদী হজয় পাব যতীপুর যরলওজয় 

োনায় ড়ডঝেোল ড়নরাপত্ত্া আইজন মামলা 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%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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কজরন। পুড়লশ ওই রাজতই যগাপাল যমাহন্তজক 

যগ্রপ্তার কজর।  

37 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 25 years Raped Neighbor Rural ভকয়শারীয়ক ধি ষয়ণর অভিয় াগ, লসাভ  

েলাতক(থম  লয়লা, ১৩ অয়টাবর 

২০২০) 

চুয়াডাোর আলমডাো উপজেলায়  যমা. 

কামরুজ্জামান (২৫) তরুজণর ড়বরুজদ্ধ গত 

যরাববার ড়দবাগত রাজত ড়কজশারীজক ধি যজণর 

অড়িজ াগ পাওয়া যগজে।  োনা-পুড়লশ ও 

এোহার সূজে োনা  ায়, যমজয়টে নবম 

যশ্রড়ণজত পজি। কামরুজ্জামান যমজয়টেজক 

ড়কেুড়দন ধজর উত্ত্যক্ত করড়েজলন। ড়তড়ন 

যমজয়টের বাবা-মাজয়র কাজে ড়বজয়র প্রস্তাবও 

পাঠান। ড়কন্তু যমজয়টের পড়রবার এজত রাঝে 

হয়ড়ন। যরাববার মধযরাজত যমজয়টে প্রকৃড়তর 

ডাজক সািা ড়দজত যবর হয়। এ সময় যসখাজন 

ওত যপজত োকা কামরুজ্জামান তাজক 

যকৌশজল তুজল ড়নজয় ড়গজয় পড়রতযক্ত স্থ্াজন 

ধি যণ কজরন। আে আদালজত যমজয়টের ২২ 

ধারায় েবানবঝন্দ যনওয়া হজয়জে। যেলা সদর 

হাসপাতাজল তার স্বাস্থ্য পরীোও করা হজয়জে 

। োনজত চাইজল আলমডাো োনার িারপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ওড়স) আলমগীর কড়বর বজলন, 

আসাড়ম পলাতক। তা াঁজক ধরজত পুড়লশ 

অড়ি ান চালাজচ্ছ। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%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%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95
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38 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

12 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 26 years Raped Neighbor Rural সপ্ত  যেভণর িাত্রীয়ক ধি ষয়ণর 

অভিয় ায়গ ভন ষাণেভ ক যেপ্তার থম  

লয়লা, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

সাতেীরার কালীগজঞ্জ সপ্তম যশ্রড়ণর এক 

সু্কলোেীজক (১৪) ধি যজণর অড়িজ াজগ 

মাহাড়িেলু ইসলাম (২৬) নাজমর এক 

ড়নম যাণশ্রড়মকজক যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ।  

কালীগঞ্জ োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) 

োনান, ড়নম যাণশ্রড়মক মাহাড়িেজুলর খালার 

বাড়ি উপজেলারই আজরকটে গ্রাজম। খালার 

বাড়িজত মাজিমজধয যবিাজত  াওয়ার সুবাজদ 

মাহাড়িেজুলর ওই সু্কলোেীর ওপর কুনের 

পজি। গতকাল সকাজল খালার বাড়ির পাজশ 

একটে বাগাজন ওই সু্কলোেীজক একা যপজয় 

তাজক ধি যণ কজরন মাহাড়িেলু। এ সময় ওই 

সু্কলোেীর ড়চৎকাজর স্থ্ানীয় যলাকেন এড়গজয় 

এজল ড়তড়ন পাড়লজয়  ান। এরপর রাজতই ওই 

সু্কলোেীর বাবা বাদী হজয় মাহাড়িেলুজক 

আসাড়ম কজর োনায় ধি যজণর অড়িজ াজগ 

মামলা কজরন। আে যিাজর পুড়লশ 

মাহাড়িেজুলর কুড়লয়া দুগ যাপুজরর বাড়িজত 

অড়ি ান চাড়লজয় তা াঁজক যগ্রপ্তার কজর। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%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%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%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%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%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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39 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female 
 

Female 

RMG 
worker 

   Student 

25 years 
 

15 years 

16 years 
& 
17 years 

Attempt 
tp rape 
& 
Physical 
assault  

Neighbor Urban ভকয়শারীয়ক ধি ষয়ণর যচষ্টা, বাধা যেওোে 

বে যবানয়ক িুভরকাঘাত(থম  লয়লা, 

১৩ অয়টাবর ২০২০) 

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার িতুল্লায় যোে 

যবানজক ধি যণজচষ্টায় বাধা যদওয়ায় বি 

যবানজক ড়কজশার গযাংজয়র সদসযরা 

েুড়রকাঘাত কজরজে বজল অড়িজ াগ পাওয়া 

যগজে।  এ ড়বিজয় ওই আহত বি যবান (২৫) 

বজলন, ‘দীঘ যড়দন ধজর আমার যোে যবানজক 

(১৫) এলাকার ১৬-১৭ বেজরর দুই ড়কজশার 

উত্ত্যক্ত কজর আসজে। যরাববার রাত সাজি 

৯োর সময় ওই দুেনসহ ১০-১৫ েন 

ড়কজশার আমাজদর বাসায় আজস। তারা আমার 

যোে যবানজক ধি যজণর যচষ্টা কজর। আমাজদর 

ড়চৎকার যচাঁ চাজমড়চজত তারা চজল  ায়। এই 

ঘেনায় রাজত িতুল্লা মজডল োনায় ঝেড়ড 

কড়র। এই খবর যপজয় রাজত আবার তারা 

বাড়িজত হামলা কজর। তা াঁর যোে যবানজক 

যেজনড়হাঁচজি যবর কজর ড়নজয় ধি যজণর যচষ্টা 

কজর। আড়ম এবারও যবানজক বা াঁচাজনার যচষ্টা 

কড়র। এ সময় এক ড়কজশার আমার যপজে 

েুড়রকাঘাত কজর দলবল ড়নজয় চজল  ায়।’ 

িতুল্লা মজডল োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(ওড়স) আসলাম যহাজসন বজলন, অড়িজ াজগর 

সতযতা পাওয়া যগজে।  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A4
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40 13 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

5 Oct 20 Police 
Case 

Female 
 

Female 

Worker 
 

Worker 

15 years 
 

12 years 

59 years Raped Neighbor Urban নাতভন সম্পয়কষর ২ ভকয়শারীয়ক ধি ষয়ণর 

 া লাে ভনরােফা থহরী যেপ্তার(থম  

লয়লা, ১৩ অয়টাবর ২০২০) 

নারায়ণগজঞ্জর ড়সঝদ্ধরগজঞ্জ ড়কজশারী দুই 

যবানজক ধি যজণর অড়িজ াজগ একটে বাড়ির 

ড়নরাপত্ত্া প্রহরী আবু বের (৫৯ যক যগ্রপ্তার 

কজরজে  দুই ড়কজশারীর বাবা অড়িজ াগ 

কজরন, একই এলাকায় বসবাস করায় 

অড়ি ুক্ত আবু বেরজক তা াঁর দুই যমজয় (১৫ ও 

১২ বের) নানা বজল ডাকত। আব ুবেরও 

তাজদর নাতড়ন ড়হজসজব যস্নহ করজতন। দুই 

যবান যপাশাক কারখানায় কাে কজর। ৫ 

অজটাবর রাজত দুই যবান অড়িমান কজর 

খালার বাসায়  াওয়ার েনয বাড়ি যেজক যবর 

হয়। পজে তাজদর যডজক যনয় ড়নরাপত্ত্া প্রহরী 

আব ুবের। এ সময় ওই এলাকার একটে 

িবজনর ড়নচ তলায় ড়নজয় ড়গজয় তাজদর 

িয়িীড়ত যদড়খজয় ধি যণ করা হয়। এ ঘেনা 

কাউজক না বলার েনয িয় যদখান ড়তড়ন। 

ড়কজশারীর বাবা মেলবার সকাজল বাদী হজয় 

নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন আইজন মামলা 

কজরজেন। অড়ি ুক্ত আব ুবেরজক যগ্রপ্তার 

যদড়খজয় আদালজত যনওয়ার প্রঝক্রয়া চলজে। 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%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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41 13 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 15 years Not 
available 

Physical 
torture 

Stepmoth
er 

Rural শরীয়র সৎ ায়ের েুভন্তর িযাাঁকা... ভতভম 

এেন িারস যহীন (কায়লর কণ্ঠ, ১৩ 

অয়টাবর ২০২০) 

কুড়মল্লার চাঝন্দনায় সু্কলড়শড়েকা সৎমাজয়র 

ধারাবাড়হক শারীড়রক ও মানড়সক ড়ন যাতজন 

মানড়সক িারসামযহীন হজয় পজিজে ড়তড়ে 

(১৫) নাজমর এক ড়কজশারী।  যখা াঁে ড়নজয় 

োনা  ায়, োমাল যহাজসজনর প্রেম স্ত্রী 

আজমনা খাতুজনর মৃতুযর পর ২০১৭ সাজল 

সু্কলড়শড়েকা লািলীজক ড়বজয় কজর চাঝন্দনায় 

িািা বাসায় বসবাস কজর। চলড়ত বেজরর ১৫ 

োনুয়াড়র পুড়লজশর হাজত আেক হজয় 

কারাগাজর  ায় োমাল যহাজসন। বাবা 

কারাগাজর োকায় ড়তড়ে এবং মুো সৎমাজয়র 

সাজে বসবাস করড়েল। ড়পতার অবতযমাজন 

তুচ্ছ ড়বিজয় ড়তড়ের ওপর শারীড়রক ও 

মানড়সক ড়ন যাতন চালাজত োজক সৎমা 

লািলী। কোয় কোয় মারধর, যদয়াজলর সাজে 

ধাো, খুড়ন্তর েযা াঁকাসহ নানা শারীড়রক, 

মানড়সক ও অমানড়বক ড়ন যাতন চজল তার 

ওপর। ১ অজটাবর কাে করজত না পারার 

অ ুহাজত ড়তড়েজক যবধরক ড়পটেজয় গাজয় খুড়ন্ত 

ড়দজয় শরীজরর ড়বড়িন্ন স্থ্াজন েযা াঁকা যদয় সৎমা। 

এজত মানড়সক িারসামযহীন হজয় পজি ড়তড়ে। 

পরড়দন ড়তড়ের খাল ুসামেুল হক িূাঁ ইয়া এজস 

চাঝন্দনার রূপনগজরর িািা বাসা যেজক 

ড়তড়েজক ড়নজের বাসায় ড়নজয়  ায়। পজর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965110
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/13/965110
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গতকাল খালাজতা যবান ড়তড়ের শরীজর েতর 

ড়চহ্ন যদজখ হাসপাতাজল িড়তয কজর। চাঝন্দনা 

োনার ওড়স বজলন, আহত ড়তড়েজক উপজেলা 

স্বাস্থ্য কমজেজে ড়চড়কৎসা যদওয়া হজচ্ছ। এ 

ঘেনায় ড়শশু ড়ন যাতন দমন আইজন চাঝন্দনা 

োনায় একটে মামলা দাজয়র করা হজয়জে।  

42 13 Oct 20 
Prothom 
Alo 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

8 years 42 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural নাভসরনগয়র বুন্দেথভতবন্ধী ভশশুয়ক 

ধি ষণয়চষ্টার অভিয় াগ(থম  লয়লা, ১৩ 

অয়টাবর ২০২০) 

ব্র্াহ্মণবাড়িয়ার নাড়সরনগজর এক 

বুঝদ্ধপ্রড়তবন্ধ্ী যমজয়জক (৮) ধি যণজচষ্টার 

অড়িজ াগ উজঠজে। যসামবার রাত ১০োর 

ড়দজক ড়শশুটের মা বাদী হজয় সুকুমার সরকার 

(৪২) নাজমর এক বযঝক্তর ড়বরুজদ্ধ এ ড়বিজয় 

োনায় একটে ড়লড়খত অড়িজ াগ ড়দজয়জেন। 

ড়শশুটের পড়রবার ও োনায় করা অড়িজ াগ 

সূজে োনা যগজে, যরাববার দুপুজরর খাবার 

যখজয় ড়শশুটে বাড়ির বাইজর যবর হয়। 

অজনকেণ পার হজলও যস বাড়িজত ড়িজর না 

আসায় ড়বজকজল ড়শশুটের মা তার যখা াঁজে যবর 

হন। যখা াঁোখুাঁঝের একপ যাজয় ড়বজকল সাজি 

৪োর ড়দজক পাজশর বাড়ির একটে ঘজর 

ড়চৎকার শুনজত পান। যচাজখর সামজন 

যমজয়জক ধি যজণর যচষ্টা যদজখ ড়তড়ন ড়চৎকার 

কজরন। তা াঁর ড়চৎকাজর আশপাজশর যলাকেন 

যসখাজন েজিা হন। নাড়সরনগর োনার 

িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) এ টে এম আড়রচুল 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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হক বজলন, ‘একেন বুঝদ্ধ প্রড়তবন্ধ্ী ড়শশুজক 

ধি যণজচষ্টার একটে অড়িজ াগ যপজয়ড়ে। 

ঘেনাটে তদন্ত কজর প্রজয়ােনীয় বযবস্থ্া 

যনওয়া হজব।’ 

43 12 Oct 20 
 
Kaler 
Kontho 

6 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 25 years 
& 
24 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Rural সভেেুয়র ধি ষয়ণর ভশকার সু্কলিাত্রী, 

লেক(কায়লর কণ্ঠ, ১২ অয়টাবর ২০২০) 

শরীয়তপুজরর যিদরগঞ্জ উপজেলার 

খুড়নকাঝন্দ গ্রাজম িষ্ঠ যশ্রড়ণর এক ড়শোেী 

ধি যজণর ড়শকার হজয়জে।  সড়খপুর োনা পুড়লশ 

ও ওই ড়শোেীর পড়রবার োনায়, গত 

মেলবার পরীোয় ড়বিয় োনজত সু্কজল  ায় 

যমজয়টে। সু্কল যেজক যিরার পজে যমাস্তিা 

মাজলর যেজল োমাল মাল (২৫) ও হরমুে 

মাজলর যেজল যসাহাগ মাল (২৪) তার পেজরাধ 

কজর। পজর তাজক যোর কজর আবুল মাজলর 

বাড়ির একটে ঘজর ড়নজয় ৪ েন ড়মজল ধি যণ 

কযর। রড়ববার রাজত ওই ড়শোেীর মা বাদী 

হজয় সড়খপুর োনায় ৫ েনজক অড়ি ুক্ত কজর 

একটে ড়লড়খত অড়িজ াগ কজরন। সড়খপুর 

োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) যমা. 

আসাদুজ্জামান হাওলাদার বজলন, ধি যজণর 

অড়িজ াজগ এক ড়শোেীর মা োনায় মামলা 

কজরজেন। পুড়লশ একেনজক আেক 

কজরজে। বাড়কজদর যগ্রপ্তাজরর যচষ্টা চলজে। 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964678
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964678
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44 12 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 7 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural ভকয়শায়রর ভবরুয়ে েুতুয়লর থয়লািয়ন 

ভশশু ধি ষয়ণর অভিয় াগ (কায়লর কণ্ঠ, ১২ 

অয়টাবর ২০২০) 

কুড়মল্লার লাকসাজম এক ড়কজশাজরর ড়বরুজদ্ধ 

মাদরাসায় পডুয়া এক ড়শশুজক পুতুজলর 

প্রজলািন যদড়খজয় ধি যজণর অড়িজ াগ পাওয়া 

যগজে।  অড়িজ াগ সূজে োনা  ায়, 

আজগরড়দন ড়বজকজল ওই ড়কজশার একই বাড়ির 

অপর িািাটেয়ার ৬-৭ বের বয়সী এক 

ড়শশুজক পুতুজলর প্রজলািন যদড়খজয় একটে 

ড়নেযন বাড়িজত ড়নজয়  ায়। যসখাজন একটে 

বােরুজমর ড়িতর ড়শশুটেজক ধি যণ কজর। 

এড়দজক অজনেণ ধজর ড়শশুটেজক ঘজর না 

যদজখ তার স্বেজনরা যখা াঁোখুাঁঝে শুরু কজর। 

একপ যাজয় ড়শশুটের বি যবান যসই ড়নেযন 

বাড়িটেজত যোে যবাজনজক খুাঁেজত ড়গজয় 

ধি যজণর ঘেনা যদজখ যিজল। এ সময় অড়ি ুক্ত 

ড়কজশার পাড়লজয়  ায়। এ বযাপাজর লাকসাম 

োনার ওড়স যমা. ড়নোম উঝিন োনান, এই 

ঘেনায় ড়শশুটের মা বাদী হজয় ওই ড়কজশাজরর 

ড়বরুজদ্ধ োনায় মামলা দাজয়র কজরজেন। 

পুড়লশ অড়ি ুক্ত ওই ড়কজশারজক যগ্রপ্তাজরর 

যচষ্টা চালাজচ্ছন। 

 

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964754
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964754
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45 12 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

7 Oct 20 Police 
Case 

Male Student 7 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural বাবার সয়ে ভবয়রাধ, হাত যবাঁয়ধ ভশশুয়ক 

নেীয়ত েুভবয়ে হতযা(কায়লর কণ্ঠ, ১২ 

অয়টাবর ২০২০) 

মাগুরায় তাজলর যডাঙার সজে হাত যবাঁজধ 

নদীজত ডুড়বজয় এক ড়শশুজক হতযা করা 

হজয়জে।  মাগুরার সদর োনার ওড়স েয়নাল 

আজবদীন োনান, ড়তন বের আজগ আসলাম 

যমালযাজক ড়নজয় গ্রাজম সাড়লস শবঠক হয়। তার 

পর যেজক মুঝেবুজরর সজে আসলাজমর 

ড়বজরাধ চলজে। আসলাম ও তা াঁর যেজল 

যরাহাজনর স্বীকাজরাঝক্ত অনু ায়ী, প্রড়তজশাধ 

ড়নজত তারা পূব যপড়রকড়িতিাজব গত বুধবার 

সকাজল মাড়হদজক স্থ্ানীয় নবগো নদীজত 

ড়নজয়  ায়। যসখাজন একটে তাজলর যডাঙার 

সজে হাত যবাঁজধ ড়শশুটেজক ডুড়বজয় যদয়। 

যখা াঁোখুাঁঝে কজর মাড়হদজক না যপজয় ওই ড়দন 

রাজত মাগুরা সদর োনায় সাধারণ ডাজয়ড়র 

কজরন মুঝেবুর রহমান। পরড়দন মাড়হজদর 

নানা দুলাল যহাজসজনর কাজে যমাবাইল যিাজন 

২০ লাখ োকা মুঝক্তপণ দাড়ব করা হয়। 

ড়বিয়টে পুড়লশজক োনাজল যমাবাইল যিাজনর 

সূে ধজর বহৃস্পড়তবার যরাহানজক আেক কজর 

ঝেজ্ঞাসাবাদ কজর পুড়লশ। যরাহান হতযার দায় 

স্বীকার কজর পুড়লজশর কাজে ঘেনার বণ যনা 

যদয়।  

 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964668
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/12/964668
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46 12 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

11 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 15 years Raped C ousin Rural ৯  যেভণর িাত্রীয়ক ধি ষণ, ৮  যেভণর 

িাত্র যেপ্তার (স কাল, ১২ অয়টাবর 

২০২০) 

পাবনার আেঘড়রয়া উপজেলায় অষ্টম যশ্রড়ণর 

োজের ড়বরুজদ্ধ নবম যশ্রড়ণর এক োেীজক 

ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে।  পুড়লশ ও 

স্থ্ানীয়রা োনান, আেঘড়রয়া উপজেলার 

নবম যশ্রড়ণর এক োেীর (১৬) সজে 

বিাইগ্রাম উপজেলার ড়দয়াগারিা গ্রাজমর 

অষ্টম যশ্রড়ণর োে তানিীর আহজমজদর (১৫) 

যমাবাইজল যপ্রজমর সম্প যক হয়। যরাববার 

তানিীর যবাজনর বাচ্চা যদখজত যপ্রড়মকার 

বাড়িজত আজস। রাত হজয়  াওয়ায় ওই 

বাড়িজতই যেজক  ায় তানিীর। রাত নয়োর 

ড়দজক যপ্রড়মকা েরুড়র প্রজয়ােজন তানিীজরর 

শয়নকজে  ায়। এসময় তানিীর তাজক ধি যণ 

কজর। ড়বিয়টে োনাোড়ন হজল তানিীরজক 

বাড়ির যলাকেন ধজর পুড়লজশ খবর যদয়। 

পুড়লশ তাজক আেক কজর োনায় ড়নজয়  ায়। 

যসামবার দুপুজর ধি যজণর ড়শকার সু্কলোেীর মা 

বাদী হজয় োনায় নারী ও ড়শশু ড়ন যাতন দমন 

আইন ২০০০ (সংজশাধনী ২০০৩ এর (৯/১) 

ধারায় একটে মামলা দাজয়র কজরজেন। ওই 

মামলায় আেক তানিীরজক যগ্রপ্তার যদড়খজয় 

আদালজতর মাধযজম যেলহােজত পাঠাজনা 

হজয়জে।  

https://samakal.com/whole-country/article/201039940/%E0%A7%AF%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-%E0%A7%AE%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%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/201039940/%E0%A7%AF%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-%E0%A7%AE%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%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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47 12 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

10 Oct 20 Police 
Case 

Male Student 16 years 20 years Kidnaped Uncle Rural িাভতজায়ক যবোয়ত ভনয়ে ভগয়ে 

 ুন্দক্তেণ োভব চাচার(থম  লয়লা, ১২ 

অয়টাবর ২০২০) 

বগুিার ধুনে উপজেলায় িাড়তো 

মড়নরুজ্জামান (১৬)যক যবিাজত ড়নজয় ড়গজয় 

মুঝক্তপণ দাড়ব কজরজেন চাচা সম্রাে যহাজসন 

(২০)। পজর পুড়লশ অড়ি ান চাড়লজয় 

িাড়তোজক উদ্ধার কজরজে। পুড়লশ ও স্থ্ানীয় 

সূে োনায়, গত শড়নবার ড়বজকজল 

যমােরসাইজকজল তুজল িাড়তোজক 

উপজেলার ড়নমগাড়ে ইউড়নয়জনর যসানাহাো 

বাোজর যবিাজত ড়নজয়  ান সম্রাে। 

যমােরসাইজকজল ঘুরজত ঘুরজত 

মড়নরুজ্জামানজক উপজেলার এলােী বাোর 

এলাকার িাাঁকা মাজঠ ড়নজয়  ান ড়তড়ন। 

যসখাজন আজগ যেজকই অজপো করড়েজলন 

সম্রাজের মামাজতা িাই রাোমাটে গ্রাজমর 

োকাড়রয়া (২২) ও রুহুল (২০)। সন্ধ্যায় 

মড়নরুজ্জামাজনর মুজঠাজিান যেজক তা াঁর 

বাবাজক যিান কজর তাৎেড়ণকিাজব ১০ 

হাোর োকা মুঝক্তপণ দাড়ব কজরন তা াঁরা। যসই 

সজে দুই ঘণ্টার মজধয আরও দুই লাখ োকা 

মুঝক্তপণ দাড়ব করা হয়। ড়বিয়টে পুড়লশজক 

োনাজনা হয়।  পজর পুড়লশ ওই ড়দন রাত 

সাজি ১১োর ড়দজক অড়ি ান চাড়লজয় 

অড়ি ুক্ত সম্রাে যহাজসনজক আেক কজর। এ 

ঘেনায় যরাববার রাজত মুড়নরুজ্জামাজনর বাবা 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspa per 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

বাদী হজয় োনায় মামলা কজরন। পজর যসই 

মামলায় সম্রােজক যগ্রপ্তার যদড়খজয় কারাগাজর 

পাঠাজনা হয়। 

48 12 Oct 20 
 
Samakal 

11 Oct 20 PoliceCas
e 

Male Student 13 years 28 years Raped Teacher Rural িাত্রয়ক বলাৎকায়রর অভিয় ায়গ  াদ্রাসা 

ভশক্ষক যেপ্তার (স কাল, ১২ অয়টাবর 

২০২০) 

চট্টগ্রাজমর পটেয়ায় ১৩ বেজরর ড়শশু মাদ্রাসার 

োেজক বলাৎকাজরর অড়িজ াজগ কামরুল 

ইসলাম (২৮) নাজম এক ড়শেকজক যগ্রপ্তার 

কজরজে পুড়লশ।  ড়ন যাড়তত ড়শশুটের বাবা 

বজলন, আমার যেজল পটেয়া শাহচা াঁদ 

আউড়লয়া কাড়মল মাদ্রাসায় যহিে ড়বিাজগ 

পিাজশানা করজে। গত যরাববার রাত ৮োর 

ড়দজক আমার যেজল পটেয়া যস্ট্শন যরাি 

যেজক আড়মর িান্ডার এলাকায় বাসায় আসার 

পজে মাদ্রাসা ড়শেক কামরুল আমার 

যেজলজক তার বাসায় ড়নজয়  ায়। যসখাজন 

আমার যেজলজক বলাৎকার কজর। পজর তাজক 

ড়পাঁয়াে ুড়দজয় বজল যদন এ ঘেনা  াজত 

কাউজক না বজল। পজর যেজল রাজত বাসায় 

এজস তার মাজক ঘেনাটে খুজল বজল। তার মা 

আমাজক োনাজল আড়ম আমার যেজলজক 

ড়নজয় মাদ্রাসা ড়শেজকর বাসা খুাঁজে যবর কড়র। 

এসময় স্থ্ানীয় যলাকেনজদর োনাজনা হজল 

স্থ্ানীয়রা তার বাসার রুজমর বাইজর তালা 

https://samakal.com/whole-country/article/201039968/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201039968/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


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 

যমজর পুড়লজশ খবর যদয়। পজর পুড়লশ তাজক 

আেক কজর োনায় ড়নজয় আজস। 

49 12 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 16 years 24 years Kidnaped Neighbor Rural যগৌরনেীয়ত িাত্রী অেহরয়ণর ঘেনাে 

 া লা(থম  লয়লা, ১২ অয়টাবর 

২০২০) 

বড়রশাজলর যগৌরনদীজত এক সু্কলোেীজক 

অপহরজণর ঘেনায় মামলা হজয়জে। যসামবার 

যগৌরনদী মজডল োনায় োেীর বাবা ৪ েজনর 

নাম উজল্লখসহ কজয়কেনজক অজ্ঞাত 

আসাড়ম কজর মামলা কজরন। োেীর মা (৫২) 

োনান, োেী প্রাইজিে পিজত  াওয়া-আসার 

সময় উপজেলার শাওিা গ্রাজমর যমা. রাঝব্ব 

যশখ (২৪) তাজক উত্ত্যক্ত করজতন। ড়কেুড়দন 

 াবৎ রাঝব্ব তার পে আগজল কুপ্রস্তাব যদন। 

োেীটে যস প্রস্তাব প্রতযাখযান করজল লাড়ঞ্ছত 

কজর অপহরজণর হুমড়ক যদওয়া হয়। 

সু্কলোেীর বাবা বজলন, শড়নবার যমজয়জক 

বাড়িজত যরজখ আমরা ঘজরর বাইজর 

প্রজয়ােনীয় কাজে  াই। সন্ধ্যা সাজি ৭োর 

ড়দজক রাঝব্ব যশজখর যনতৃজত্ব ৩ যেজক ৪ েন 

এজস অজস্ত্রর মুজখ োেীজক যমােরসাইজকজল 

কজর তুজল ড়নজয়  ান। ঘেনার প্রতযেদশী ও 

গ্রাজমর বাড়সন্দা সেল সরদারসহ (৩০) 

একাড়ধক বযঝক্ত োনান, অপহরজণর সময় 

োেীর ড়চৎকাজর আশপাজশর যলাকেন 

এড়গজয়  াওয়ার আজগই যমােরসাইজকলটে 

দ্রতু চজল  ায়। যগৌরনদী মজডল োনার 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%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://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B9%E0%A6%B0%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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Newspa per 
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Age of 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

পড়রদশ যক (তদন্ত) যমা. যতৌড়হদুজ্জামান 

বজলন, োেীটেজক উদ্ধার ও আসাড়মজক 

যগ্রপ্তাজরর যচষ্টা চলজে। 

50 11 Oct 20 
 
Prothom 
Alo 
 
 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 12 years Not 
available 

Gang 
raped 

Neighbor Urban ভশশুটেয়ক বাসাে যেৌৌঁয়ি যেওোর কমা 

বয়ল য য়স ভনয়ে ধি ষণ(থম  লয়লা, ১১ 

অয়টাবর ২০২০) 

পল্লবীজত গণধি যজণর ড়শকার হজয়জে ১২ 

বেজরর এক ড়শশু। এই ঘেনায় সম্পকৃ্ততার 

অড়িজ াজগ আে যরাববার চারেনজক যগ্রপ্তার 

কজরজে পল্লবী োনা-পুড়লশ। ওড়স বজলন, 

গতকাল শড়নবার রাজত বাবা বকা ড়দজল বাসা 

যেজি যবড়রজয়  ায়। একসময় বুিজত পাজর যস 

হাড়রজয় যগজে। একো যদাকাজনর পাজশ বজস 

যস কাাঁদজত োজক। তখনই বাসায় যপৌৌঁজে 

যদওয়ার কো বজল এক  ুবক তাজক যমজস 

ড়নজয়  ায়। পজেই আরও দু-একেনজক খবর 

যদয়। এরপর তাজক ধি যণ কজর। ধি যজণর আজগ 

ড়শশুটেজক ঘুজমর ওিুধ খাওয়াজনা হজয়ড়েল। 

যরাববার সকাজল ঘুম যেজক উজঠ ড়শশুটে 

বুিজত পাজর যস ড়ন যাতজনর ড়শকার। যকউ 

একেন তাজক োনায় ড়নজয়  ায়। এরপরই 

পুড়লশ আসাড়ম যগ্রপ্তাজর অড়ি ান শুরু কজর। 

51 11 Oct 20 
 
Samakal 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 4 years Not 
available 

Attempt 
to rape 

Neighbor Rural সােলুযােুয়র ভশশুয়ক ধি ষয়ণর যচষ্টা, 

ভকয়শার লেক(স কাল, ১১ অয়টাবর 

২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/201039796/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201039796/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
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Newspa per 
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গাইবান্ধ্ার সাদুলযাপুর উপজেলা বনগ্রাম 

ইউড়নয়জনর যোে গজয়শপুর গ্রাজম চার বের 

বয়জসর এক ড়শশুজক ধি যজণর যচষ্টার 

অড়িজ াগ উজঠজে।  পুড়লশ োনায়, শড়নবার 

সকাজল এক প্রড়তজবশীর বাড়িজত ড়বজয়র 

অনুষ্ঠাজন বাোজনা সাউন্ড বজে গান শুনজত 

 ায় চার বয়সী ওই ড়শশু। এসময় ওই ড়শশুজক 

িুাঁ সড়লজয় ড়নজের বাড়িজত ড়নজয়  ায় শাওন 

প্রধান। পজর ড়শশুটেজক ধি যজণর যচষ্টা কজর 

শাওন প্রধান। এসময় ড়শশুটে কান্নাকাটে শুরু 

করজল তাজক যেজি যদয় শাওন প্রধান। পজর 

ওই ড়শশু বাড়িজত ড়িজর ড়বিয়টে পড়রবাজরর 

সদসযজদর োনাজল তাজক গাইবান্ধ্া সদর 

হাসপাতাজল িড়তয করাজনা হয়। সাদুলযাপুর 

োনার ওড়স মাসুদ রানা োনান, এ ঘেনায় 

শড়নবার রাজতই ওই ড়শশুর মা বাড়দ হজয় শাওন 

প্রধাজনর ড়বরুজদ্ধ মামলা দাজয়র করজল তাজক 

আেক করা হয়। প্রােড়মক অবস্থ্ায় ওই 

ড়শশুজক ধি যজণর যচষ্টার আলামত ড়মজলজে।  

52 11 Oct 20 
 
Ittefaq 

9 Oct 20 Police 
Case 

Female Child 7 years 29 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural য য়ের বান্ধবীয়ক ধি ষয়ণর যচষ্টা বাবার ( 

ঈয়ফাাক, ১১ অয়টাবর ২০২০) 

স্ত্রী বাড়িজত না োকায় আলমগীর (২৯)ড়নজের 

সাত বেজরর ড়শশুকনযার সজে ঘুমাজনার কো 

বজল ড়নজয় আজসন প্রড়তজবশীর সাত বেজরর 

আজরক ড়শশুকনযাজক। পজর গিীর রাজত 

প্রড়তজবশীর ওই কনযা ড়শশুটেজক ধি যজণর যচষ্টা 

করা হয়। ড়শশুটের ড়চৎকাজর যেজগ  ায় তার 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190068/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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আলমগীজরর যমজয়, রো পায় ড়শশুটে। পজর 

ওই ড়শশুটের েবানবঝন্দজত স্থ্ানীয়রা তাজক 

আেক কজর োনা পুড়লজশ যসাপদয কযর। 

শুক্রবার (৯ অজটাবর) ড়দবাগত রাজত 

উপজেলার যপৌর এলাকার যদওপািা গ্রাজমর 

এ ঘেনা ঘজে। িুক্তজিাগী ড়শশুটের বাবা বাড়দ 

হজয় োনায় মামলা দাজয়র কজরজেন।কালীগঞ্জ 

োনার অড়িসার ইনচােয এজকএম ড়মোনুল 

হক োনান, স্থ্ানীয়জদর মাধযজম ড়বিয়টে 

োনজত যপজর শড়নবার (১০ অজটাবর) রাত 

৮োর ড়দজক আলমগীরজক আেক করা 

হজয়জে। এ ড়বিজয় োনায় মামলা দাজয়জরর পর 

রড়ববার দুপুজর তাজক গােীপুর আদালজত 

পাঠাজনা হজয়জে। 

53 11 Oct 20 
 
Ittefaq 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 13 years 35 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural যো ায়র সু্কলিাত্রীয়ক ধি ষয়ণর যচষ্টা, 

জনতার হায়ত লেয়কর ের েুভলয়শ 

যসােেষ (ত্তয়ফাাক, ১১ অয়টাবর ২০২০) 

নীলিামারীর যডামার উপজেলায় িষ্ঠ যশ্রড়ণর 

এক সু্কলোেীজক ধি যজণর যচষ্টায় একেন যমা. 

হাড়নি (৩৫)যক আেক কজর পুড়লজশ যসাপদয 

কজরজে এলাকাবাসী।  মামলা সূজে োনা  ায়, 

হাড়নি ওই সু্কলোেীজক অজনক ড়দন আজগ 

যেজক উতযক্ত কজর আসড়েল। শড়নবার দুপুজর 

ওই সু্কলোেীর বািীজত  ায় হাড়নি। এসময় 

তাজক একা যপজয় ধি যজণর যচষ্টা চালায়। 

োেীটের ড়চৎকাজর মা ও প্রড়তজবশীরা েুজে 

এজস তাজক উদ্ধার ও হাড়নিজক আেক কজর। 

https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190056/%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190056/%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6
https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/190056/%E0%A6%A1%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6
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পজর পুড়লজশ খবর ড়দজল তাজক আেক কজর 

োনায় ড়নজয় আজস হয়। যডামার োনা 

অড়িসার ইনচােয যমাস্তাড়িোর রহমান 

োনান, রড়ববার দুপুজর তাজক আদালজতর 

মাধযজম যেলা কারাগাজর পাঠাজনা হজয়জে। 

54 11 Oct 20 
 
Samakal 

10 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 25 years Raped Neighbor Rural  ায়ের কায়ি ভনয়ে  াওোর কমা বয়ল 

ভশশুয়ক ধি ষণ,  ুবক যেপ্তার(স কাল, ১১ 

অয়টাবর ২০২০) 

রংপুজর মাজয়র কাজে ড়নজয়  াওয়ার কো বজল 

িষ্ঠ যশ্রড়ণর এক োেীজক ড়নে বাড়িজত ড়নজয় 

ধি যজণর অড়িজ াগ উজঠজে। আদশ যপািায়।  এ 

ঘেনায় বদরগঞ্জ োনায় মামলা হজল রায়হান 

হক (২৫) নাজম এক  ুবকজক যগ্রপ্তার কজরজে 

পুড়লশ।  এলাকাবাসী ও ড়লড়খত অড়িজ াগ সূজে 

োনা  ায়, শড়নবার রাজত ড়শশুটেজক রায়হান 

হক তার মা ডাকজে বজল ড়নে বাড়িজত যডজক 

যনন। বাড়িজত ড়গজয় ড়শশুটে যদজখ যসখাজন 

তার মা যনই। পজর ঘজরর যিতর তার মা বজস 

গি করজে বজল রায়হান যকৌশজল যডজক যনন। 

ঘজর ড়নজয় ড়শশুটেজক ধি যণ কজরন রায়হান। 

এসময় ড়শশুটের ড়চৎকার শুজন েুজে আজস মা। 

পজর রাজতই ড়শশুটের বাবা রায়হান হজকর 

ড়বরুজদ্ধ ধি যজণর মামলা যদন। মামলার পর 

পুড়লশ রায়হানজক ড়নে বাড়ি যেজক যগ্রপ্তার 

কজর। 

https://samakal.com/whole-country/article/201039799/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%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/201039799/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%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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55 11 Oct 20 
 
Samakal 

25 Sep 20 
 
Case file 
10 Oct 20 

Police 
Case 

Female Student 12 years 20 years Raped Neighbor Urban ভেনাজেুয়র ৫  যেভণর িাত্রীয়ক ধি ষয়ণর 

অভিয় ায়গ যেপ্তার ১ (স কাল, ১১ 

অয়টাবর ২০২০) 

ড়দনােপুজর ৫ম যশ্রড়ণর োেীজক ধি যজণর 

অড়িজ াজগ সাগর (২০) নাজম একেনজক 

যগ্রপ্তার কজরজে পুড়লশ। মামলার এোহার 

সূজে োনা যগজে, দীঘ যড়দন ধজর আসাড়ম একই 

এলাকার ৫ম যশ্রড়ণর োেীজক উতযক্ত কজর 

আসড়েজলন। তার সহজ াগী ড়হজসজব ড়েজলন 

নুর আলম। গত ২৫ যসজেম্বর সন্ধ্যা সাজি ৭ 

োর ড়দজক আসাড়ম নুর আলম ড়িকটেমজক 

বাড়ি যেজক যডজক ড়নজয় সাগজরর বাড়িজত 

 ায়। ওই সময় আসাড়ম সাগজরর বাড়িজত 

যকউ না োকায় সাগর তার ড়নে কজে ড়বজয়র 

প্রজলািন যদড়খজয় ধি যণ কযর। পজর ড়িকটেম 

ড়নে বাড়িজত এজস পড়রবাজরর সদসযজদর 

ড়বিয়টে োনান। এ ঘেনায় শড়নবার রাজত 

ড়িকটেজমর ড়পতা বাদী হজয় মামলা কজরন। 
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Video of 
raped 

Neighbor Urban নগ্ন িভব ভেয়ে ব্ল্যাকয় ত্তল কয়র ২ 

যবানয়ক ধি ষণ! যিােয়বান অন্তঃসত্ত্বা ( 

কায়লর কণ্ঠ, ১১ অয়টাবর ২০২০) 

চট্টগ্রাজমর সন্দ্বীজপ যোে যবাজনর নগ্ন েড়ব 

ড়দজয় ব্লযাকজমইল কজর দুইজবানজক ধি যণ 

করার অড়িজ াগ পাওয়া যগজে। এ ঘেনায় 

অড়ি ুক্ত ড়শপন (৪৫) নাজমর এক বযঝক্তজক 

আেক কজরজে পুড়লশ। শড়নবার রাজত 

https://samakal.com/whole-country/article/201039802/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%AB%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://samakal.com/whole-country/article/201039802/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%AB%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%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/11/964496
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/11/964496
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কালাপাড়নয়া ইউড়নয়ন যেজক তাজক আেক 

করা হয়।  িূক্তজিাগী বি যবান বজলন, 

'দীঘ যড়দন ধজর আমার যোে যবাজনর ড়বজয় 

হজচ্ছ না। প্রড়তজবশী ড়শপন ড়বজয়র েনয 

তাড়বে করজত হজব বজল আমার কাজে যোে 

যবাজনর নগ্ন েড়ব চায়। আমরা না বুজি তাজক 

ওই েড়ব যদই। পজর ওই েড়ব ইন্টারজনজে 

প্রকাশ কজর যদওয়ার হুমড়ক ড়দজয় আমাজদর 

দুই েনজকই যস যকৌশজল ধি যণ কজর। 

িূক্তজিাগী যোে যবান বজলন, ড়বজয় করার 

প্রজলািন যদড়খজয় যস আমাজক ধি যণ কজরজে। 

আড়ম বতযমাজন ড়তন মাজসর অন্তঃসত্ত্বা।  

স্বন্দ্বীপ োনার িারপ্রাপ্ত কম যকতযা (ওড়স) বড়শর 

আহাম্মদ খান বজলন, ধি যণ সংক্রান্ত এ ড়বিজয় 

োনায় মামলা হজয়জে। আসাড়মজক আেক 

করা হজয়জে। 
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