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যৗতুক না দয়ায় বলী খাতুন নােম এক গৃহবধুেক শরীের কেরািসন ঢেল আ েন 

পিুড়েয় হত া করা হেয়েছ বেল পিরবােরর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২২ অগা  ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় িসরাজগ  জলার শাহজাদপুর উপেজলার 

বািতয়া ােম বলী খাতুনেক (২১) তাঁর ামী মাঃ আেনায়ার হােসন, ভাসুর আিরফুল ইসলাম 

দালন, মাঃ আসানুল ইসলাম মেনা, র মাঃ নু ল ইসলাম, বড় জা আ য়ুারা খাতুন, ছাট 

জা মাছাঃ সািবনা খাতুন, মামােতা দবর মাঃ জাবলু হােসন এবং চাচা র আ ুর সা ার 

শরীের কেরািসন ঢেল হত া কের বেল অিভেযােগ কাশ। বলীর বাবা মাঃ ইউসুফ আলী 
বাদী হেয় িসরাজগে র শাহজাদপুর থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। মামলার নং-২১, 

তািরখ- ২৩/৮/২০১১, ধারা- নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর 

১১(ক)/৩০ । 
 

২২ অগা  ২০১১ তািরেখ পুিলশ বলীর মামােতা দবর মাঃ জাবলু হােসন এবং চাচা র 

আ ুর সা ারেক ফতার কের। বতমােন তারা জািমেন রেয়েছ। বলীর ামী আেনায়ার 

হােসন এখনও পলাতক এবং অন ান  অিভযু  ব ি রা আদালত থেক বতমােন জািমেন 

রেয়েছ। 

 

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

 িনহেতর আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 ডা ার 

 পুিলশ সুপার ও তদ কারী কমকতা 
 

 

ছিব- মাছাঃ বলী খাতুন 

 

মাঃ ইউসুফ আলী (৫০), বলীর বাবা 
মাঃ ইউসুফ আলী অিধকারেক বেলন, গত ২০০৮ সােলর ২১ মাচ বািতয়া ােমর মাঃ নু ল 

ইসলাম এর ছেল আেনায়ার হােসেনর সে  তাঁর মেয় বলীর িবেয় হয়। িতিন জানান, িবেয়র 
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সময় িতিন আেনায়ারেক নগদ ৬৫ হাজার টাকা িদেয়িছেলন। িবেয়র এক মাস পেরই আেনায়ার 

আেরা ২৫ হাজার টাকা দািব করেল িতিন গ  িবি  কের ২৫ হাজার টাকা দন। এর এক বছর 

পর গ  িকনেব বেল আেনায়ার আবার ৫০ হাজার টাকা দািব কের। িতিন টাকা িদেত রািজ না 
হেল এরপর থেকই  হয় বলীর ওপর িনযাতন। বলী গভবতী হেল িতিন তােক িনেজর 

বািড়েত এেন রােখন। বলীর মেয় স ান জে র দইুমাস পের আেনায়ােরর বািড়র লাকজন এ স 

বলীেক র বািড়েত িনেয় যায় । এর কেয়ক িদন পরই আবার টাকার জন  চাপ দয় 

আেনায়ার। গত ১৯ অগা  ২০১১ তািরেখ বলীেক আেনায়ার অেনক মারধর কের। বলী তখন 

নিরনা ােমর আেনায়ােরর বড় বান িশিরেনর বািড়েত যেয় ওেঠ এবং তার মােক ফান কের 

বেল ‘ তামরা টাকা দাও, না হয় আমােক িনেয় যাও’। এরপর িশিরন বলীেক বুিঝেয় িনেয় আবার 

আেনায়ােরর বািড়েত িনেয় রেখ আেস। পেরর িদন ২০ অগা  ২০১১ তািরেখ বলী তার মােক 

ফান কের বেল আেনায়ার তােক আবারও মারধর কেরেছ। ২২ অগা  ২০১১ দপুুর আনুমািনক 

১১.৩০ টায় আেনায়ার ফান কের বেল বলী খুব অসু  তাড়াতািড় আপনারা চেল আসুন। খবর 

েন িতিন আর তাঁর ী বািতয়া ােম আেনায়ারেদর বািড়র উে শ  রওনা দন এবং দপুুর 

আনুমািনক ১.০০ টায় সখােন পৗঁছান। িগেয় দেখন বািড়েত কউ নই এবং িতেবশীরা তাঁেদর 

দেখ ছুেট এেস বেল বলী আ েন পুেড় গেছ এবং তােক শাহজাদপুর হাসপাতােল িনেয় যাওয়া 
হেয়েছ। তখন তাঁরা শাহজাদপুর হাসপাতােল যান িক  সখােন িগেয় আেনায়ােরর বািড় কাউেক 

দখেত পান নাই। তখন িতিন আেনায়ােরর বড় ভাই আিরফুল ইসলাম দালনেক ফান করেল স 

বেল বলীেক ব ড়া হাসপাতােল িনেয় যাি  আপনারা বািড়েত যান। তখন তাঁরা আবার 

আেনায়ারেদর বািড়েত িফের আেসন এবং িতেবশীেদর িজ াসা কেরন িক হেয়েছ, তখন রজাউল 

নােম এক িতেবশী বেলন, হঠাৎ কের িচৎকার েন ছুেট এেস দিখ বলীর শরীেরর আ ন এবং 
স বলেছ ওরা আমার শরীের আ ন ধিরেয় িদেয়েছ, আমােক বাঁচাও। ৩ । তখন সবাই িমেল 

আ ন িনিভেয় ফেল এবং তােক হাসপাতােল নওয়া হয়।  

 

আনুমািনক িবকাল ৫.০০ টায় আেনায়ােরর বড় ভাই আিরফুল ইসলাম দালন ও িতেবশী রাজ ু

আহে দ বলীর লাশ িনেয় এেস আেনায়ারেদর বািড়র উঠােনর ভতর েয় রেখ নিরনা 
ইউিনয়ন পিরষদ এর চয়ারম ান সাইফুল ইসলামেক খবর দয়। পের চয়ারম ান সাইফুল ইসলাম 

এেস তােক িবষয়  মীমাংসার াব দয়, িক  িতিন  মীমাংসায় রািজ না হেয় থানায় িগেয় 

এজাহার দন। শাহজাদপুর থানার ওিস জিসম উি ন ও এস আই কংকন মার িব াস এেস লাশ 

মেগ িনেয় যায়। পুিলশ আসার খবর পেয় আেনায়ার ও আেনায়ােরর পিরবােরর সবাই পািলেয় 

যায়।  

 

২২ অগা  ২০১১ তািরেখ আেনায়ােরর চাচা আ ুর সা ার ও মামােতা ভাই মাঃ জাবলু 

হােসনেক পুিলশ ফতার কের জল হাজেত রণ কের। পেরর িদন ২৩ অগা  ২০১১ তািরেখ 

িসরাজগ  পুিলশ সুপার মাঃ মাশারফ হােসন এেস ঘটনা ল পিরদশন কেরন এবং আসামীেদর 

ফতােরর আ াস দন। িক  অিভযু  ব ি  আিরফুল ইসলাম দালন ইউিপ সদস  হওয়ার 

কারেণ পুিলশ আসামীেদর ফতােরর ব াপাের তমন কান চ া করেছ না।  
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মাঃ রজাউল কিরম, ত দশ   

মাঃ রজাউল কিরম অিধকারেক বেলন, ২২ অগা  ২০১১ হঠাৎ আ ন আ ন বেল িচৎকার 

েনন এবং দৗেড় িগেয় দেখন বলীর শরীের আ ন আর বলী বলেছ “আমােক মাইের 

ফালাইেলা, ওরা আমােক মাইের ফালাইেলা”। িক হেয়েছ িতিন িজ াসা করেল তখন আেনায়ােরর 

বড় ভাবী আ য়ুারা খাতুন বেল িবদু ৎ থেক শক খেয় বলীর শরীের আ ন ধেরেছ এবং অন  

একজন বেল বলী িনেজই শরীের করািসন ঢেল আ ন ধিরেয়েছ।  

 

ডা ার ইউনুস আলী, ড র ইবেন িসনা ডায়াগি ক স ার ও হাসপাতাল, 

শাহজাদপরু 

ডা ার ইউনুস আলী অিধকারেক বেলন, ২২ অগা  ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১.৩০ টায় আ েন 

পাড়া বলী নােম এক গীেক িনেয় আসা  হয় তার চ াের। িতিন গীর অব া অেনক খারাপ 

দেখন এবং তাঁেক াথিমক িচিকৎসা িদেয় ব ড়া হাসপাতােল িনেয় যেত ব লন। িতিন বেলন, 

গী ালানী পদাথ ারাই পুেড়েছ । 
 

রাজ ুআহে দ, আেনায়ােরর িতেবশী  
রাজ ুআহে দ অিধকারেক বেলন, িতিন শাহজাদপুর থেক বািড় আসার সময় ইউনুস ডা ােরর 

ওখােন েনন বািতয়া াম থেক আ েন পাড়া একজন গী এেসেছ। তখন িতিন গী দখেত 

যেয় দেখন তাঁর িতেবশী আেনায়ােরর ী বলীর পুেরা শরীর আ েন পুেড় গেছ। বলী তখনও 

বঁেচ িছল। ডা ার ইউনুস তাড়াতািড় ব ড়া অথবা এনােয়তপুর িনেয় যেত বেলন। তখন িতিন, 

আেনায়ার ও আিরফুল ইসলাম দালন বলীেক িনেয় মাইে াবােস কের ব ড়া রওনা দন। মাঝ 

পেথ বলী মারা যায় এবং তারা আেনায়ােরর বািড়েত লাশ িনেয় িফের আেসন। আেনায়ারা ও 

দালন তােক জানায় বলী িনেজই শরীের কেরািসন ঢেল আ ন ধিরেয়েছ।  

 

সাইফুল ইসলাম, চয়ারম ান, নিরনা ইউিনয়ন পিরষদ  

চয়ারম ান সাইফুল ইসলাম অিধকারেক বেলন, আিরফুল ইসলাম দালন নিরনা ইউিনয়েনর 

একজন ইউিপ সদস । ২২ অগা  ২০১১ দপুুের আনুমািনক ১.৩০ টায় দালন মাবাইেল ফান 

কের বেল তার ছাট ভাই আেনায়ােরর বৗ িনেজ শরীের কেরািসন ঢেল আ ন ধিরেয় িদেয় পুেড় 

মারা গেছ এবং তােক তাড়াতািড় দালনেদর বািড়েত আসেত বেল। িতিন তখন বািতয়া ােম 

যান এবং বাদী পে র সে  তােদর মীমাংসার কথা বেলন বেল অিধকারেক জানান।  

 

এস আই কংকন মার িব াস, মামলার তদ কারী কমকতা  
এস আই কংকন মার িব াস অিধকারেক জানান, ২২ অগা  ২০১১ িবকাল ৬.০০ টায় বলীর 

বাবা মাঃ ইউসুফ আলী থানায় এেস ৮ জন আসািমর িব ে  একটা এজাহার দািখল কেরন।  

এজাহার এ উে খ কেরন য, তাঁর মেয়েক আ েন পুিড়েয় হত া করা হেয়েছ। এরপর এস আই 

কংকন মার িব াস বািতয়া ােম িগেয় দেখন বলীর লাশ বািড়র উঠােন পেড় রেয়েছ। য ঘের 

এ ঘটনা হেয়েছ স ঘের িগেয় দেখন িবদু ৎ এর সব লাইন সচল রেয়েছ, মেঝেত কাপেড়র পাড়া 
টুকেরা পের থাকেত দেখেছন। িতিন বেলন, ময়না  তদে র িরেপাট এেলই সব বাঝা যােব। িতিন 
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আেরা বেলন, আসামী ধরার জন  চ া করেছন এবং দইুজন অিভযু  ব ি  ঘটনার িদন ফতার 

কেরেছন। 

 

মাঃ মাশারফ হােসন, পিুলশ সুপার, িসরাজগ    

পুিলশ সুপার মাঃ মাশারফ হােসন অিধকারেক জানান, ২২ অগা  ২০১১ শাহজাদপুর থানার 

ওিস জিসম উি ন তাঁেক িবষয়  অবগত কেরন। িতিন ২৩ অগা  ২০১১ তািরেখ বািতয়া ােম 

যান এবং মামলা স ক ভােব তদ  কের আসামীেদর ফতােরর িনেদশ িদেয়েছন।  

 

অিধকােরর ব ব  

যৗতুেকর জন  নারী িনযাতন ব াপকতা লাভ করেছ। তথ ানুস ােন দখা যাে , আেনায়ােরর 

বড় ভাই আিরফুল ইসলাম দালন ইউিপ সদস  হওয়ার কারেণ পুিলশ আসামী ধরার ব াপাের কান 

তৎপরতা দখাে  না। একিদেক থানা-পুিলেশর দবুল ভূিমকা অন িদেক ানীয় শি ধর ব ি েদর 

অপরাধীেদর িত সমথন, এই অপরাধেক আেরা ভয়াবহ কের তুেলেছ। অিধকার এই অব ার 

িতকাের ব াপক সেচতনতা সৃি  এবং আইনেক িনযািততেদর পে  ব বহাের উেদ গী হেত 

সরকােরর িত দািব জানাে । 

 

-সমা - 


