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ামী িলটেনর এিসড িনে েপ মনিজলা খাতুন সাথী এিসডদ  হবার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

৯ জলুাই ২০১১ তািরখ শিনবার স া আনুমািনক ৭.৩০ টায় সাত ীরা শহেরর পুিলশ লাইন 

এলাকায় চাঁদকা  ােমর কােদর আলী ও খােদজা বগেমর ছেল িলটন তার ী ইটাগাছা 
এলাকার ইউনুস আলী ও মাছাঃ রােকয়া খাতুেনর মেয় মাছাঃ মনিজলা খাতুন সাথীেক 

(২০) এিসড ছঁুেড় তাঁর মুখ, গলা ও বুক ঝলেস দয় বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। এিসড 

আ া  মনিজলা খাতুেনর িচৎকার েন ানীয় ব ি বগ ত তাঁেক উ ার কের তাঁর ত 

ােন পািন ঢােল এবং সে  সে  সাত ীরা সদর হাসপাতােল তাঁেক ভিত কের। হাসপাতােল 

মনিজলােক ৫ িদন ধের জ রী িচিকৎসা দয়া হয়। এরপর সাত ীরায় এিসড আ া  

রাগীর জন  উ ত িচিকৎসা না থাকায় ঢাকার এিসড সারভাইভারস ফাউে শেন তাঁেক 

িনেয় যাওয়া হয়। সখােন ১২ িদন ধের িচিকৎসার পর বতমােন  মনিজলা ইটাগাছায় তাঁর 

বাবার বাড়ীেত অব ান করেছন। মনিজলার মা মাছাঃ রােকয়া খাতুন বাদী হেয় মাঃ 
িলটনেক আসামী কের সাত ীরা সদর থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। মামলা নং-৪২, 

তািরখ ১০/০৭/১১। ধারা: এিসড দমন আইন ২০০২-এর ৫(খ) । মামলা  বতমােন 

সাত ীরার সদর থানার এসআই মাহবুবুর রহমােনর অধীেন তদ াধীন আেছ। িলটন এখনও 

পয  ফতার হয় নাই যিদও স তার বাড়ীেত অব ান করেছ বেল জানা গেছ। 

 

 

 

এিসেড আ া  মাছাঃ মনিজলা খাতুন সাথী 
 



অিধকার তথ ানসু ান িতেবদন/মনিজলা খাতুন/৯ জলুাই ২০১১/সাত ীরা 2

অিধকার ঘটনা র তথ ানুস ান কের । তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 এিসড িভি ম মাছাঃ মনিজলা খাতুন সাথী 
 মনিজলার মা মাছাঃ রােকয়া খাতুন 

 অিভযু  এিসড িনে পকারী িলটন 

 িলটেনর চাচা আ ুল খােলক 

 সদর হাসপাতােলর ডা ার সুমন মার দাশ 

 েদশ নামক এনিজওর পিরচালক মাধব দ । 

 সাত ীরা সদর থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) 

 মামলা সংি  তদ  কমকতা এস আই মাহবুবুর রহমান 

 

এিসড িভি ম মাছাঃ মনিজলা খাতুন সাথী (২০)  

মাছাঃ মনিজলা খাতুন সাথী অিধকারেক বেলন, িলটেনর সােথ তাঁর দীঘ ৫ বছেরর ম 

িছল। িবেয় করার কথা বেল তাঁেক  ভরেব িনেয় জার কের আটেক রেখ ধষণ কের িলটন। 

অবেশেষ িলটেনর দলুাভাই আ ুল ওহােবর মধ তায় িলটন িবেয় করেব বেল সাত ীরায় 

িনেয় আেস। সাত ীরায় আসার পের িলটন িবেয় করেত রাজী না হওয়ায় মনিজলা বাধ  

হেয় িলটেনর িব ে  ধষেণর মামলা কের। ফেল িলটন মনিজলােক  ১৭ মাচ ২০১০ তািরেখ 

িবেয় করেত বাধ  হয় । িবেয়র রিজি  বিহ নং- এ(১০), পৃ া নং-৬৪। িবেয়র পর িলটন 

মনিজলােক তার বাড়ীেত তুেল না নয়ায়  মনিজলা তার বাবার বাড়ীেতই অব ান করেত 

থােকন। িলটন মনিজলােক ধষেণর মামলা  তুেল িনেত বেল এবং মনিজলা মামলা  তুেল 

নয় । মামলা  তুেল নবার পর থেকই িলটন মনিজলােক তাঁর বাবার বাড়ীেত এেস ায়ই 

মারধর করেত থােক এবং এর িকছুিদন পর িলটন মনিজলার বাবার বািড় আসা ও ভরণ 

পাষণ দয়াও ব  কের দয় । ২৯ নেভ র ২০১০ তািরেখ মনিজলা তাঁর দইু বানেক সে  

িনেয় তাঁর রবািড় যান যখােন িলটন বসবাস করেতা। সখােন মনিজলার শা িড় 

মনিজলা ও তাঁর দইু বােনর সে  খুব অভ  আচরণ কের এবং িলটন মনিজলােক দা িদেয় 

মাথায় আঘাত কের। ফেল মনিজলা সাত ীরা আদালেত নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন 

২০০০ এর ১১(গ)/৩০ ধারা, যৗতুক এর জন  আঘাত এবং সহায়তা করার অপরােধ  িলটন, 

িলটেনর  মা মাছাঃ খােদজা বগম ও  িলটেনর  বান রািজনা খাতুন এর িব ে  এক  

মামলা দােয়র কেরন।  দােয়র আঘােত আহত হেয় মনিজলা যখন সাত ীরা সদর 

হাসপাতােল ভিত হন, তখন মনিজলা জানেত পােরন ২৫ নেভ র ২০১০ তািরেখ িলটন 

আবার িবেয় কেরেছ । পরবত েত সু  হেয় মনিজলা িলটেনর নতুন বউেক মাবাইল ফােন 

িলটেনর িনযাতেনর কথা জানােল িলটন ি  হেয় ওেঠ।  
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৯ জলুাই ২০১১ তািরেখ স া আনুমািনক ৬.৫০ টায় িলটন মনিজলােক মাবাইল ফােন 

সাত ীরার রসুলপুর পুিলশ লাইেনর কাছাকািছ এলাকায় দখা করেত আসেত বেল। 

মনিজলা সাত ীরার রসুলপুর পুিলশ লাইেনর সামেনর রা ায় গেল িলটন তাঁর মুেখর বাম 

িদেক এিসড িনে প কের এবং ত সখান থেক পািলেয় যায়। মনিজলার িচৎকাের 

আশপােশর লাকজন এেস তাঁর মুেখ চুর পািন ঢােল এবং ভ ান যােগ তাঁেক সাত ীরা সদর 

হাসপাতােল িনেয় যায় । সদর হাসপাতােল ৫ িদন িচিকৎসার পর সখােন উ ত িচিকৎসা না 

থাকায় েদশ নামক এক  এনিজওর মাধ েম ঢাকার বনানীেত অবি ত এিসড 

সারভাইভারস ফাউে শন এ মনিজলােক িনেয় যাওয়া হয়। সখােন মনিজলা ১২ িদন 

িচিকৎসা নওয়ার পর বািড়েত িফের আেসন। মনিজলা বেলন, ঢাকার িচিকৎসক তাঁেক 

িকছুিদন পর আবারও িচিকৎসা িনেত হেব বেল জািনেয়েছন। মনিজলার মুেখর বামিদক, 

গলা এবং বুেকর ডানিদক এিসেড ঝলেস গেছ।  

 

মনিজলার মা মাছাঃ রােকয়া খাতুন (৫০) 

মাছাঃ রােকয়া খাতুন অিধকারেক বেলন, ১৭ মাচ ২০১০ তািরেখ তালা উপেজলার 

চাঁদকা  ােমর আ ুল কােদেরর পু  িলটন (২৬)-এর সে  মনিজলার িবেয় হয়। িবেয়র পর 

থেকই িলটন যৗতুেকর জন  ও অন ান  কারেণ মনিজলােক মারধর করত এবং গত ২৯ 

নেভ র ২০১০ তািরেখ মনিজলা িলটেনর বাড়ী গেল িলটন তাঁেক দা িদেয় আঘাত কের 

আহত কের ও বাড়ী থেক বর কের দয়। িলটেনর মা-বাবা পুনরায় মনিজলার অনুমিত 

ছাড়াই িলনটেক অন  িবেয় দয়। মনিজলা িলটেনর িব ে  মামলা করার িস া  িনেল 

মনিজলার উপের িলটন ি  হেয় ওেঠ এবং ভয়-ভীিত দখায়। 

 

৯ জলুাই ২০১১ তািরেখ স া আনুমািনক ৬.৫০ টায় িলটন মনিজলার মাবাইেল ফান কের 

এবং মনিজলােক সাত ীরার রসুলপুর পুিলশ লাইেনর সামেন আসেত বেল। সখােন যাওয়ার 

পর িলটন মনিজলার মুেখর বাম পােশ এিসড ছঁুেড় মের দৗেড় পািলেয় যায়। মনিজলার মুখ, 

গলা ও বুক এিসেড ঝলেস যায়। মনিজলার িচৎকাের ানীয় লাকজন ছুেট এেস তাঁেক 

উ ার কের সাত ীরা সদর হাসপাতােল িনেয় ভিত কের।  

 

রিবউল  ইসলাম (মামলার সা ী),সাংবািদক, যায় যায় িদন পি কা 
সাংবািদক রিবউল ইসলাম অিধকারেক বেলন, যখন এিসড িনে েপর ঘটনা  ঘেট তখন 

িতিন সাত ীরা স ােব িছেলন। ঘটনা  স েক মাবাইল ফােন জানেত পের সে  সে  

িতিন মনিজলােক দখেত সাত ীরা সদর হাসপাতােল যান। মনিজলা তখন মারা কভােব 

এিসড দ  িছল এবং  তাঁর ত ােন পািন ঢালা হি ল। 
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অিভযু  এিসড িনে পকারী িলটন  

অিধকােরর তথ ানুস ানকারীরা যখন িলটেনর বাড়ী যায় তখন পিরি িত আঁচ করেত পের 

বাড়ীর সবাই আ েগাপন কের । তথ ানুস ানকারীরা অনুমান করেত পােরন য িলটেনর 

বাসার সবাই আেশপােশই আেছ, তখন িতেবশীেদর সহায়তায় যাগােযাগ করেল থেম 

িলটেনর বড় চাচা, এরপর মা এবং সবেশেষ িলটন তথ ানুস ানকারীেদর সামেন আেস। 

িলটন মনিজলার সে  িবেয়র কথা এবং মামলার কথা ীকার কের িক  এিসড িনে েপর 

কথা অ ীকার কেরেছ। িলটন বেল, ৯ জলুাই ২০১১ তািরেখ স দপুুর পয  তার হলুেদর 

ত পির ার করিছল।  

 

িলটেনর বড় চাচা আ লু খােলক  

িলটেনর বড় চাচা আ ুল খােলক অিধকারেক বেলন, ৯ জলুাই ২০১১ তািরেখ িলটন 

মনিজলােক এিসড মােরিন। সকাল থেকই বাড়ীেত িমি  ঢালাইেয়র কাজ করিছল। িলটন 

সাহায কারী িহেসেব বাড়ীেতই িছল। িতিন আেরা বেলন, িলটন মনিজলােক ২৪ নেভ র 

২০১০ তািরেখ তালাকনামা পা েয়েছ।  

 

সদর হাসপাতােলর ডাঃ সুমন মার দাশ  

সাত ীরা সদর হাসপাতােলর ডাঃ সুমন মার দাশ অিধকারেক বেলন, এিসেড আ া  

মনিজলা খাতুনেক ৯ জলুাই ২০১১ তািরখ হাসপাতােল ভিত করা হয়। তাঁেক াথিমক 

িচিকৎসা দওয়া হয় এবং সদর হাসপাতােল উ ত িচিকৎসা না থাকায় ঢাকার এিসড 

সারভাইভারস ফাউে শেন তাঁেক পাঠােনা হয়।  

 

েদশ এনিজও ’র পিরচালক মাধব দ   

মাধব দ  অিধকারেক বেলন, িতিন েদশ এনিজওর মাধ েম মনিজলােক সাত ীরা সদর 

হাসপাতাল থেক ঢাকার এিসড সারভাইভারস ফাউে শেন িনেয় ভিত করান এবং িতিন 

আেরা বেলন মনিজলার মুেখ য ত হেয়েছ তা এিসড আ মেণর কারেণ হেয়েছ । 
 

সাত ীরা সদর থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) মাঃ শাহাজাহান খান  

ওিস শাহাজাহান খান অিধকারেক বেলন, আমরা বাদীর িলিখত অিভেযাগ পেয় থানায় 

এিসড দমন আইন ২০০২ এর ৫(খ) এিসড িনে প কের আহত করার অপরােধ মামলা হণ 

কির । মামলা  থেম এসআই বারহােনর উপর তদে র দািয়  দয়া হয়। পরবত েত 

এসআই মাহবুবুর রহমানেক তদে র দািয়  দয়া হয়। মামলা  তদ াধীন আেছ।  

 



অিধকার তথ ানসু ান িতেবদন/মনিজলা খাতুন/৯ জলুাই ২০১১/সাত ীরা 5

মামলার তদ  কমকতা সাত ীরা সদর থানার এসআই মাহবুবুর রহমান  

সাত ীরা সদর থানার এসআই মাহবুবুর রহমান অিধকারেক বেলন, সাত ীরা পৗরসভার 

রসুলপুর পুিলশ লাইেনর সামেন রা ার উপর মনিজলা খাতুনেক তাঁর ামী িলটন এিসড 

মারার ঘটনায় মনিজলার মা বাদী হেয় সাত ীরা সদর থানায়  ১০ জলুাই ২০১১ তািরখ 

মামলা দােয়র কেরন। মামলা নং- ৪২। ধারা - এিসড দমন আইন ২০০২ এর ৫(খ)। মামলার 

একমা  আসামী িলটনেক ফতােরর জন  তার বাড়ীেত অিভযান চালােনা হয় িক  িলটন 

পলাতক আেছ। দুই মােসর মেধ  মামলার তদ  িতেবদন আদালেত রণ করা হেব। ৩১ 

জলুাই ২০১১ তািরেখ সাত ীরা সদর হাসপাতালেক মনিজলার িচিকৎসা সং া  িতেবদন 

রেণর জন  বলা হেয়েছ। এছাড়া মনিজলার এিসড আ া  হওয়ার সময় পরেনর কাপড় 

চাপড় ঢাকার মহাখালীেত রাসায়িনক পরী ার জন  পাঠােনা হেয়েছ। িরেপাট পাওয়ার 

পরপরই খুবই ত এই মামলার তদ  কায ম শষ কের চাজশীট আদালেত রণ করা 
হেব।  

 

অিধকােরর তথ ানুস ান দল ৭ অগা  ২০১১ তািরেখ এস আই মাহবুবুর রহমােনর সে  

সা ােতর সময় তাঁেক অবিহত কের য, িলটন পলাতক নয় স তার বাড়ীেতই অব ান 

করেছ এবং এবং িলটেনর  সে  অিধকােরর িতিনিধর কথা হেয়েছ বেল জানান।  

 

পরবত েত অিধকােরর িতিনিধ মামলার িবষেয় খাঁজ িনেল মামলার তদ কারী কমকতা 
এসআই মাহবুবুর রহমান জানান, িলটেনর বাড়ী চাঁদকা  যা তালা থানার অ šÍভু  তাই 

িতিন ৬ সে র ২০১১ তািরখ তালা থানার ওিসর কােছ ির ইিজশন প  পা েয়েছন। 

 

অিধকােরর ব ব  

তথ ানুস ােন দখা যায়, িলটন মনিজলােক ২৪ নেভ র ২০১০ তািরখ তালাকনামা 
পা েয়েছ এবং ২৫ নেভ র ২০১০ তািরেখই িলটন মনিজলার সে  তালাক কাযকরী হওয়ার  

আেগই ি তীয় িবেয় কের ।  
 

পুিলশ জানায় আসামী িলটন পলাতক রেয়েছ। িক  অিধকােরর তথ ানুস ান দল ৬ অগা  

২০১১ তািরেখ  িলটেনর  বাড়ীেত িগেয় তার সে  কথা বেল। তথ ানুস ােনর সময় িলটন 

বেল, ঘটনার িদন স দপুুর পয  হলুেদর  ত পির ার করিছল। অথচ িলটেনর চাচা 
জানান, বাড়ীেত িমি  ঢালাইেয়র কাজ করিছল এবং িলটন  তােদর সাহায কারী িহেসেব 

বাড়ীেত িছল। দইু জেনর কথার মেধ  ব াপক অিমল পিরলি ত হয়। 

 

অিধকার অিভযু  িলটনেক অিবলে  ফতার করার ও মনিজলােক পযা  িনরাপ া দয়ার 

জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে ।  


