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মু ীগ  জলার িসরাজিদখান উপেজলায় যৗতুেকর জন  গহৃবধু সািনয়া 
আ ারেক াস  কের হত া করা হেয়েছ বেল পিরবােরর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

৬ অগা  ২০১১ স ার পর গৃহবধু সািনয়া আ ারেক (২০) তাঁর ামী রািকব (২৪) 

াস  কের হত া কের বেল অিভেযােগ কাশ। সািনয়ার বাবা শখ হােলম বাদী হেয় 

মু ীগ  জলার িসরাজিদখান থানায় এক  মামলা দােয়র কেরন। িসরাজিদখান থানার 

এসআই শিফ ল ইসলাম মামলা র তদ কারী কমকতা।১১/৯/১১ তািরেখ এসআই শিফ ল 

ইসলাম রাত ১২:৩০ টায় রািকবেক ার কেরন। মামলার তদ াকারী কমকতা এসআই 

শিফ ল ইসলাম মামলার চাজসীট ৩০/৯/১১ তািরেখ আদালেত দািখল কেরন। 

 

অিধকার  ঘটনা  সরজিমেন তথ ানুস ানী কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 িনহেতর আ ীয় জন 

 অিভযুে র বড় ভাই 

 িভক ম এর এলাকার চয়ারম ান এবং মিহলা ইউিপ সদস  

 পুিলশ কমকতা  
 ময়না তদ কারী ডা ার  

 

শখ হােলম (৪৮), সািনয়ার বাবা  
শখ হােলম অিধকারেক বেলন, তাঁর মেয় সািনয়া আ ার সংসােরর অভাব অনটেনর 

কারেণ গােম স এ কাজ করেতা। গােম স এ কাজ করার সময় রািকব এর সে  তাঁর 

পিরচয় হয় । ২১ জানুয়ারী ২০১১ তািরেখ রািকেবর সে  সািনয়া আ ােরর ২,০০,০০০ 

টাকা দনেমাহর এ িবেয় হয়। িবেয়র পর রািকব সািনয়ােক িনেয় িনজ বািড় িসরাজিদখান 

উপেজলার ভঁূইরা ােম বড়ভাই ীন ইসলােমর (২৫) সে  থাকত। িবেয়র কেয়কিদন পর 

থেকই রািকব সািনয়ার বাবা মার কােছ যৗতুেকর দাবী করেত থােক। রািকব নতুন ঘর 

তুেল দয়ার জন  টাকা এবং টিলিভশন, খাট ও আসবাবপ  িকেন দয়ার জন  সািনয়ােক 

বেল। সািনয়া তখন তার বাবা, মােক যৗতুেকর িবষয়  জানায়। িক  সািনয়ার বাবা 
শখ হােলম যৗতুক িদেত অপারগতা কাশ কেরন। এর ফেল রািকব সািনয়ােক শারীিরক 

ও মানিসক িনযাতন করেত থােক। রািকেবর িতেবশী শাহাদাত সািনয়ার মােক মাবাইল 

ফােন সািনয়ােক রািকব মারধর কেরেছ বেল খবর দয়। তখন সািনয়ার মা  মাবাইল 

ফােন সািনয়ােক এ িবষেয় িজ াসা করায় সািনয়া মারধেরর ব াপার ীকার কের এবং 
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িব ািরত জানায় । এরপর তাঁরা সািনয়ােক তাঁেদর বাড়ীেত িনেয় যাওয়ার জন  রািকেবর 

বাড়ীেত যান। িক  রািকব সািনয়ােক তাঁেদর সে  আসেত দয়িন। 

 

শখ হােলম বেলন, িতিন িনজ বািড় ব ক রেখ ৩৬০০০ টাকা রািকবেক ঘর তালার জন  

দন। এর িকছুিদন পর রািকব খাট বানােনার জন  ১৫,০০০ টাকা দাবী করেল সািনয়ার মা 
১০,০০০ টাকা তােক দন। রািকব  ৩০ জলুাই ২০১১ তািরেখ পুনরায় ৫০০০ টাকা দাবী 
করেল সািনয়ার মা গাপেন ২০০০ টাকা রািকবেক দন। 

 

৬ অগা  ২০১১ আনুমািনক স া ৭.০০ টায় সািনয়ার মা িমনু বগমেক রািকেবর বড় 

ভাই ীন ইসলাম ফােন জানায় সািনয়া মাথা ঘুের পেড় গেছ আপনারা আসুন এই বেল স 

মাবাইেলর সংেযাগ িবি  কের দয়। তখনই িতিন, সািনয়ার মা ও সািনয়ার চাচােতা 
ভাই আিরফ রওনা দন এবং আনুমািনক ৯.৩০ টায় রািকেবর বািড়েত পৗঁছান। 

 

সখােন িগেয় ীন ইসলাম ও ীন ইসলােমর ী মিহমা আ ার এর কাছ থেক তাঁরা জানেত 

পােরন সািনয়া স ার পর ঘের দরজা ব  কের গলায় ওড়না পঁিচেয় আ হত া কেরেছ। 

ীন ইসলাম তাঁেদর আেরা জানায় স িনেজ লাশ নািমেয়েছ।  

 

আনুমািনক রাত ১১.০০ টায় িতিন সািনয়ার চাচােতা ভাই আিরফ ও সাহাগেক িনেয় 

িসরাজিদখান থানায় িগেয় িবষয়  পুিলশেক জানােল পুিলশ তাঁেদর পেরর িদন ৭ অগা  

২০১১ তািরখ সকাল পয  অেপ া করেত বেল এবং সকােল লাশ দেখ তারপর মামলা হেব 

বেল তাঁেদর জানায়। পেরর িদন সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় িতিন, িসরাজিদখান থানার 

ওিস মাহবুবুর রহমান, এসআই শিফ ল ইসলাম এবং মিহলা ম ার মেহ নেনছােক সে  

িনেয় রািকেবর বািড়েত যান। তাঁরা দখেত পান সািনয়ােক ঘেরর মেধ  খােট গােয় কাঁথা 
িদেয় শায়ােনা আেছ। তাঁর চাখ মুখ াভািবক িছল তেব ক নালীর দপুােশ কােলা দু  দাগ 

িছল। শখ হােলম বেলন, সািনয়া গলায় ওড়না পিচেয় আ হত া করেত পাের না। আর 

সািনয়ােক দেখ ফাঁিস িদেয় আ হত া কের মারা যাওয়ার মত মেন হয়িন। িতিন বেলন, 

যৗতুেকর জন  রািকবসহ পিরবােরর লাকজন গলায় ওড়না পিচেয় াসেরাধ কের হত া 
কের আ হত ার কথা চার করেছ। 

 

সািনয়ার মৃতু  িনি ত হেয় িসরাজিদখান থানার এসআই শিফ ল ইসলাম এবং ওিস 

মাহবুবুর রহমান সকেলর উপি িতেত সািনয়ার লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। 

এসআই শিফ ল ইসলাম মামলা করার পরামশ িদেয় লাশ  ১১.০০টার িদেক থানায় িনেয় 

যান। ৭ অগা  ২০১১ তািরেখ দপুুর ১.১৫ িমিনেট শখ হােলম বাদী হেয় রািকবেক আসামী 
কের িসরাজিদখান থানায় মামলা দােয়র কেরন। মামলার নং: ৯, তািরখ:৭.৮.২০১১, ধারা- 
নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন/২০০০ (সংেশাধনী) ২০০৩ এর ১১(ক) যৗতুেকর দাবীেত 

ীেক হত া করার অপরাধ । িক  ঘটনার িববরণ িতিন যভােব পুিলশেক িব ািরতভােব 

বেলেছন পুিলশসহ রািকেবর এলাকার চয়ারম ান সাহাগ রািকেবর প পািত  কের 
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িভ ভােব মামলা  িলখান। িতিন আরও বেলন, রািকেবর বড় ভাই ীন ইসলাম এ ঘটনার 

সােথ জিড়ত িছল। িক  পুিলশ ও চয়ারম ান সাহাগ এ িবষয়  এিড়েয় যায়। 

 

এরপর পুিলশ সদস রা লাশ  ময়না তদে র জন  মু ীগ  সদর হাসপাতােল িনেয় যায়। 

ময়না তদ  শষ হেল সািনয়ার লাশ আবীর পাড়া ােম িনেয় যাওয়া হয়। সখােন  ােমর 

করব ােন লাশ দাফন করা হয়।  

 

িমনু বগম (৩৭), সািনয়ার মা 
িমনু বগম অিধকারেক বেলন, িবেয়র দইুিদন পর থেকই রািকব সািনয়ােক যৗতুেকর জন  

শারীিরক ও মানিসক িনযাতন করিছল। িতেবিশর মাধ েম জানেত পের সািনয়ার সে  

এিবষেয় আেলাচনা কেরন। তারপর  ঘর তালার জন  রািকবেক ৩৬,০০০ টাকা দন। এর 

িকছুিদন পর রািকব পুনরায় খাট বানােনার জন  ১৫,০০০ টাকা চাইেল িতিন ১০,০০০ 

হাজার টাকা দন। রািকব এরপরও আেরা ৫০০০ টাকা চাইেল িতিন  গত ৩০ জনু ২০১১ 

তািরেখ ২০০০ টাকা দন বেল জানান । ৬ অগা  ২০১১ তািরেখ ইফতােরর আেগও িমনু 

বগম সািনয়ার সে  মাবাইল ফােন কথা বেলেছন বেল জানান। 

 

ইফতােরর পর রািকেবর বড় ভাই ীন ইসলােমর ফান পেয় িতিনসহ সািনয়ার বাবা এবং 
চাচােতা ভাই রািকেবর বািড়েত রাত আনুমািনক ৯.৩০ টায় যেয় পৗঁছান । সখােন 

রািকেবর পিরবােরর লাকজেনর কােছ জানেত পােরন ঘেরর ভতর সািনয়া গলায় ফাঁস 

িদেয় আ হত া কেরেছ। সািনয়া গলায় ফাঁস িদেয় আ হত া কেরেছ এ িবষয়টা ীন ইসলাম 

িকভােব জানেত পারল িতিন একথা  িজ াসা করেল ীন ইসলাম তাঁেক জানায় ঘের যেয় স 

দেখ সািনয়া গলায় ফাঁস দয়া এবং স িনেজ লাশ নািমেয়েছ বেলও তাঁেক জানায়। এছাড়া 
তখন ঘেরর দরজা খালা িছল বেল ীন ইসলাম তাঁেক জানায়। দরজা খালা রেখ সািনয়া 
িকভােব আ হত া করেলা এ কথা িজ াসা করেল ীন ইসলাম তাঁেক গালাগািল করেত 

থােক। 

 

িমনু বগম আেরাও বেলন, সািনয়া সাধারণভােব চাখব  অব ায় শায়া িছল, হাত-পা সব 

াভািবক িছল। গলায় থুতিনর িনেচ দু  কােলাদাগ িছল। কৗশেল তােক হত া কের 

আ হত ার কথা রািকেবর পিবরােরর লাকজন চার করেছ বেল িতিন িব াস কেরন।  

 

ডা: আবুল খােয়র (৫২), জনি য় মিডেকল হল িসরাজিদখান বাজার 

ডা: আবুল খােয়র অিধকারেক জানান, শখ হােলম তাঁর পােশর বািড়েত থােক। সািনয়ার  

মৃতু র সংবাদ েন ডা: আবুল খােয়র পরিদন থানায় যান এবং দেখন লােশর থুতিনর িনেচ 

গলায় দেুটা কােলা দাগ। ফাঁিস িদেয় আ হত ার কান আলামত িতিন দখেত পানিন বেল 

জানান। 

 



অিধকার তথ ানুস ান িতেবদন/ সািনয়া আ ার/৬ অগা  ২০১১/িসরাজিদখান, মুি গ -4 

ীন ইসলাম (২৫), অিভযু  রািকেব বড় ভাই 

ীন ইসলাম অিধকারেক বেলন, মাছ ধের বাড়ীেত িফের এেস দেখন সািনয়া ও রািকব কথা 
বলেছ । এক সময় ঘের যেয় দেখন রািকব ঘের নই সািনয়া খােট মৃত অব ায় েয় 

আেছ। তারপর সািনয়ার মােক ফান কেরন আসার জন । আেশ পােশর সবাইেক ডােকন 

এবং সােবক ইউিপ সদস  িব াল হােসনেক জানান।  

 

মেহ নেনছা, মিহলা ইউিপ সদস , আবীর পাড়া াম 

মেহ নেনছা অিধকারেক বেলন, শখ হােলেমর মেয় সািনয়ার মৃতু র সংবাদ পেয় িতিন 

থানায় যান এবং ওিসর সে  কথা বেলন। ওিস িব ািরত েন পরিদন সকােল তদ  করেত 

যােবন বেল জানান। পরিদন ৭ অগা  ২০১১ সকাল ১০.০০ টায় সািনয়ার বাবা মা, 
িতেবিশ, আ ীয়, এসআই শিফ ল ইসলাম এবং ওিস মাহবুবুর রহমানসহ  রািকেবর 

বািড়েত যান। দখেত পান সািনয়ােক খােট শায়ােনা আেছ। রািকব ঘটনা েল িছলনা। স 

পলাতক িছল। পুিলশ লােশর সুরতহাল িরেপাট তির কের লাশ িসরাজিদখান থানায় িনেয় 

যায়। মামলা হওয়ার পর মু ীগ  সদর হাসপাতােল লাশ ময়না তদে র জন  পাঠােনা হয়।  

 

এসআই শিফ ল ইসলাম, মামলার তদ াকারী কমকতা, িসরাজিদখান  

এসআই শিফ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, সািনয়ার মৃতু  সংবাদ েন ৭ অগা  ২০১১ 

সকাল ১০টায় তদে র জন  রািকেবর বািড় যান এবং সািনয়ার লাশ খােট শায়ােনা 
অব ায় কাঁথা িদেয় ঢাকা দেখন। তখন রািকবেক পাওয়া যায়িন। লােশর সুরতহাল িরেপাট 

ও লাশ িনেয় িসরাজিদখান থানায় আেসন। সািনয়ার বাবা শখ হােলম বাদী হেয় ৭ অগা  

২০১১ তািরেখ িসরাজিদখান থানায় মামলা দােয়র কেরন। মামলার নং: ৯, তািরখ: ৭.৮.১১ 

ধারা- নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন/২০০০ (সংেশাধনী) ২০০৩ এর ১১(ক)।  
 

ডা: এহসানুল কিরম, আবািসক মিডেকল কমকতা, সদর হাসপাতাল, মু ীগ  

ডা: এহসানুল কিরম অিধকারেক বেলন, ময়না তদ  কের সািনয়ার গলায় আ লু িদেয় প 

িদেয় চেপ ধের াস  কের হত া করা হেয়েছ এ ধরেনর নমুনা িতিন পেয়েছন এবং 
মাথায় ডান িদেকর পােশ এক  আঘাত এর িচ  রেয়েছ। ফাঁিস িদেয় আ হত া করার কান 

নমুনা পানিন বেল জানান।  

 

অিধকােরর ব ব  

অিধকার সরকােরর কােছ আইন েয়াগকারী সং া ও আদালেতর মাধ েম যৗতুক িনেরাধ 

আইন এর যথাযথ বা বায়ন এবং নারী িনযাতেনর ঘটনাসমূেহর সু  তদে র মাধ েম 

পদে প হেনর দািব জানাে ।  

 

-সমা - 

  


