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টা াইল জলার ঘাটাইেল মাছা ৎ সািবনা আ ারেক যৗতুেকর জন  হত া 
করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৩ অে াবর ২০১১ দপুুর আনুমািনক ১২:০০টায় টা াইল জলার গাপালপুর উপেজলার 

িনচুনপুর ােমর মাছা ৎ সািবনা আ ারেক (২১) তাঁর ামী আিরফ হােসন (২৮), 

শা িড় রািশদা বগম (৫০) ও র কারবান আলী (৫৫) শারীিরক িনযাতন কের। এর 

ফেল গত ৯ অে াবর ২০১১ দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় সািবনার মৃতু  হয় বেল তাঁর 

পিরবার দািব কেরেছ। সািবনার বাবা মাঃ আঃ সাবহান বাদী হেয় িতনজনেক আসামী কের 

ঘাটাইল থানায় এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ০৮; তািরখ- ০৬/১০/২০১১, 

ধারা- ২০০০ সেনর নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন (সংেশািধত/০৩) এর ১১(খ)/৩০। 

পুিলশ সদস রা সািবনার ামীেক ফতার করেলও র ও শা িড় পলাতক রেয়েছন। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল 

অিধকার কথা বেল- 

 সািবনার আ ীয় জন 

 িচিকৎসক এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

মাঃ আঃ সাবহান (৪৫), সািবনার বাবা 
মাঃ আঃ সাবহান অিধকারেক বেলন, ায় দইু বছর আেগ ঘাটাইল উপেজলার স ুর বািড় 

ােমর কারবান আলীর ছেল আিরফ হােসেনর সে  সািবনার িবেয় হয়। িবেয়র িদন নগদ 

৬০,০০০ টাকা যৗতুক দয়ার কথা িছল, িক  িতিন িবেয়র িদন নগদ ১৫,০০০ টাকা 
যৗতুক িহেসেব দান কেরন। বািক টাকা িকছুিদন পের দেবন বেল আিরফ হােসেনর বাবা 
কারবান আলীেক আ  কেরন। িবেয়র িকছুিদন পর আশা নামক এক এনিজও থেক 

১০,০০০ টাকা ঋণ কের যৗতুক বাবদ আিরফেক সই টাকাও দন। ১০,০০০ টাকা নওয়ার 

১/২ মাস পর যৗতুেকর বাকী আরও ৩৫,০০০ টাকার জন  সািবনােক চাপ দয়া  হয়। 

আিরফ যৗতুেকর জন  সািবনােক থেম মানিসকভােব এবং পের শারীিরকভােব িনযাতন 

 কের। থম িদেক িতিন িবষয়  পািরবািরকভােব মীমাংসা কেরন। িতিন জানান, 

২০১০ সােলর অে াবর মােস আিরফ সািবনােক শারীিরকভােব খুব িনযাতন কের। এই 

িনযাতন সইেত না পের সািবনা তাঁর বািড় চেল আেস। িবষয়টা মীমাংসা করার জন  তখন 

িতিন মধুপুর মানবািধকার বা বায়ন পিরষদ এ এক  অিভেযাগ দন। পের মধুপুর 
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মানবািধকার বা বায়ন পিরষদ থেক আিরফ হােসেনর বািড়েত এক  না শ পাঠােনা 
হয়। এরপর ৪ নেভ র ২০১০ তািরেখ মধুপুর মানবািধকার বা বায়ন পিরষদ এর সভাপিত 

গালাম িকবিরয়া তাঁেক, সািবনােক সে  িনেয় মধুপুের মানবািধকার বা বায়ন পিরষেদর 

অিফেস যেত বেলন এবং আিরফ হােসন ও তাঁর পিরবারেকও আসেত বেলন। সখােন 

ঐিদন একটা সািলশী বঠক হয়। তখন আিরেফর সে  তার চাচা মাঃ শাহজাহান তালুকদার 

ও মাঃ আঃ হািলম, ফুপা মাঃ িমজানুর রহমান এবং আিরেফর বাবার ফুপােতা ভাই 

সাহরাব আলী উপি ত িছেলন। সািলেশ আিরফ সািবনােক আর কানিদন শারীিরক ও 

মানিসক িনযাতন করেব না এবং আর যৗতুক দািব করেব না বেল অ ীকার কের। এছাড়া 
আিরফ সািবনােক তার ী িহেসেব যথাযথ মযাদা দেব এবং বছের িতনবার বাবার বািড়েত 

যেত িদেব। সািলশ শেষ আিরফ সািবনােক িনেয় তার বািড়েত িফের যায়। িক  িকছুিদন 

যাওয়ার পরই আিরফ আবার যৗতুেকর টাকার জন  সািবনার ওপর িনযাতন  কের। 

িনযাতন সইেত না পের সািবনা আবার তাঁর বািড়েত চেল আেস। কেয়কিদন পর আিরেফর 

বাবা কারবান আলী ও ােমর মাত রা এেস সািবনােক আবার র বািড় িনেয় যায়। 

এরপর সািবনা অ ঃস া হেল বা া হওয়ার আেগ িতিন সািবনার মােক সািবনার র 

বািড়েত পাঠান এবং সািবনার মা সে  কের সািবনােক িনেয় আেসন। বা া হওয়ার সময় 

িতিন আিরেফর সে  ফােন কথা বেলন এবং তােক আসেত অনুেরাধ কেরন। িক  বা া 
হওয়ার ৩/৪ িদন পর আিরফ এেস সািবনােক িনেয় যেত চায়। তখন িতিন সািবনােক িনেয় 

যেত দন নাই। 

 

সািবনার মৃতু র ১৫/২০ িদন আেগ আিরফ ও আিরেফর বাবা তার বািড়েত আেস। আিরেফর 

বাবা তাঁেক বেল, বয়াই এইটাই শষ চা । আর কান সমস া হেব না। যা করার আিম 

করব। আপিন আমার নািত, বউের িদেয় দন। আিম কথা িদলাম, আর কান সমস া হেব 

না। এই বেল অনুেরাধ কের। এক পযােয় িতিনও রািজ হেয় যান এবং সািবনােক তােদর সে  

যেত দন।  

 

সািবনা র বািড় যাওয়ার ৭ িদন পর তাঁর ছেল মাঃ উ ল িময়া তাঁেক মাবাইল ফােন 

জানায় য, সািবনা অসু । উ েলর সে  কথা বলার ২ িদন পর ৫ অে াবর ২০১১ তািরখ 

সকােল িতিন সািবনার র বািড়েত যান। সািবনা তাঁেক দেখ কা াকা  কের আর বেল, 

৩৫,০০০ টাকার জন  আিরফ অেনক মারধর কেরেছ। সািবনার র কারবান আলী 
বািড়েত আসেল িতিন সািবনােক িচিকৎসার জন  িনেয় আসেত চাইেল কারবান আলী বাধা 
দন। কােনা কাের সািবনােক আসেত িদেত রািজ না হওয়ায় িতিন মধুপুর মানবািধকার 

বা বায়ন পিরষদ এর সভাপিত গালাম িকবিরয়ােক িবষয়  জানান। গালাম িকবিরয়া 
তােক ঘাটাইল থানায় যেত বেলন। 
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৬ অে াবর ২০১১ তািরেখ িতিন থানায় যান এবং িতিন বাদী হেয় িতনজনেক আসামী কের 

২০০০ সেনর নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন (সংেশাধনী ২০০৩) এর ১১ (খ)/৩০ ধারায় 

এক  মামলা দােয়র কেরন। থানা থেক পুিলশ িনেয় সািবনােক র বাড়ী হেত উ ার 

কের িনেয় আেসন। সইিদনই গাপালপুর উপেজলা া  কমে ে  ভিত কেরন এবং সখান 

থেক ৭ অে াবর ২০১১ ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়া হয়। সািবনার 

শারীিরক অব ার অবনিত হওয়ায় ৮ অে াবর ২০১১ ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল থেক িচিকৎসকরা সািবনােক বাসায় ফরত পাঠায়। ৯ অে াবর ২০১১ দপুুের 

আনুমািনক ২.৩০টায় সািবনার মৃতু  হয়। শারীিরক িনযাতেনর ফেল সািবনার মৃতু  হেয়েছ 

বেল িতিন মেন কেরন। 

 

মাঃ উ ল িময়া (২৩), সািবনার ভাই 

মাঃ উ ল িময়া অিধকারেক বেলন, ৪ অে াবর ২০১১ সকােল সািবনা তাঁেক মাবাইল 

কের বেল, ভাই আিম অসু  তুই আমাের িনয়া যা। এই কথা েন িতিন তখন তাঁর বাবােক 

মাবাইেল ফান কের সািবনােক িনেয় আসেত বেলন। ৫ অে াবর ২০১১ তাঁর বাবা 
সািবনার বািড়েত যান। বািড়েত িগেয় তাঁর বাবা তাঁর কােছ মাবাইেল ফান কের বেল 

সািবনােক তার ামী আিরফ, র, শা িড় িমেল অেনক মারধর কেরেছ। তার শরীেরর 

অব া অেনক খারাপ। তখন িতিন সািবনােক সে  কের িনেয় আসেত বেলন। ৬ অে াবর 

২০১১ মাবাইেল ফান কের জানেত পােরন সািবনােক পুিলশ িনেয় িগেয় উ ার করা হেয়েছ 

এবং গাপালপুর উপেজলা া  কমে ে  ভিত করা হেয়েছ।  

 

৭ অে াবর ২০১১ সািবনােক দখার জন  গাজীপুর থেক ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল যান। তখন সািবনার অব া িছল অেনক খারাপ। বাম চােখর িনেচ কােলা দাগ, 

শরীের, নােক, মুেখ আঘােতর িচ  দখেত পান। িতিন সািবনােক িজ াসা কেরন কন তােক 

মেরেছ। সািবনা বেল, ৩৫ হাজার টাকার জন  আিরফ, র, শা িড় িমেল চুেল ধের, িকল 

ঘুিষ লািথ মেরেছ। উ ল িময়া জানান, সািবনা তােক বেলিছল, শরীের ব থার কারেণ স 

যখন জােড় শ  কের কাতরাি ল তখন তার শা িড় তােক একটা ঔষুধ খাওয়ায়। ওই 

ঔষুধ খাওয়ার এক ঘ া পর থেক তার শরীেরর অব া আেরা খারাপ হেত থােক এবং বুেক 

ালােপাড়া করেত থােক। হাসপাতােল িকছু ণ থাকার পর উ ল িময়া গাজীপুর চেল 

আেসন। পেরর িদন ৮ অে াবর ২০১১ রাত ১২ টায় বািড়েত আেসন। এেস দেখন 

সািবনােক ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ হাসপাতাল থেক ফরত দয়া হেয়েছ। ৯ অে াবর 

দপুুের সািবনা মারা যায়। িতিন বেলন, যৗতুেকর কারেণ সািবনােক তার ামী, র ও 

শা িড় িমেল শারীিরক ও মানিসক িনযাতন কেরেছ এবং সই িনযাতেনর কারেণ সািবনা 
মারা গেছ।   

 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/ ঘাটাইল, টা াইল/সািবনা আ ার/ ৯ অে াবর ২০১১/পৃ া- 4 

ডাঃ মাঃ আবুল কালাম (জ রী িচিকৎসা কমকতা), গাপালপরু উপেজলা া  

কমে , টা াইল  

ডাঃ মাঃ আবুল কালাম অিধকারেক বেলন, ৬ অে াবর ২০১১ িবকাল ৫টায় সািবনার মা 
সািবনােক হাসপাতােল িনেয় আেস। তখন সািবনার অব া অত  খারাপ িছল । বাম চােখর 

িনেচ নীল দাগ িছল, গােল, গলায়, মুেখ শরীের তিচ  িছল। অব া অেনক খারাপ থাকার 

কারেণ সািবনােক হাসপাতােল ভিত করেত িনেষধ কেরন। পের সািবনার মােয়র ব  সই 
রেখ ভিত কেরন এবং সািবনােক াথিমক িচিকৎসা দন। অত ািধক র  শূন তার কারেণ 

সািবনােক ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ানা র করা হয়।  

 

গালাম িকবিরয়া, সভাপিত, মানবািধকার বা বায়ন পিরষদ, মধুপরু, টা াইল 

গালাম িকবিরয়া অিধকারেক বেলন, সািবনার বাবার অিভেযােগর পিরে ি েত সািবনার 

ামী আিরফ হােসেনর কােছ এক  না শ পাঠান। সই না েশর কারেণ আিরফ হােসন 

এবং তার কেয়কজন আ ীয় জন ৪ নেভ র ২০১০ মধুপুের তার অিফেস আেস এবং 
সখােন এক  সািলিশ বঠক হয়। সািলেশ আিরফ হােসন তার ীেক আর কান িদন 

শারীিরক ও মানিসক িনযাতন করেব না এবং যৗতুক দািব করেব না বেল িলিখত ও 

মৗিখকভােব ীকার কের। ৫ অে াবর ২০১১ তািরেখ সািবনার বাবা মাবাইল ফােন 

জানায়, সািবনার ামী, র ও শা িড় িমেল যৗতুেকর টাকার জন  সািবনােক মারধর 

কেরেছ। িতিন বেলন, পেরর িদন ৬ অে াবর ২০১১ ঘাটাইল থানার কেয়ক জন পুিলশেক 

সে  িনেয় সািবনার র বািড়েত যান এবং আহত অব ায় সািবনােক উ ার কেরন। 

এরপর ৯ অে াবর ২০১১ িতিন জানেত পােরন সািবনা মারা গেছন।  

 

এসআই মাঃ িমজানুর রহমান, মামলার তদ কারী কমকতা, ঘাটাইল থানা, 
টা াইল 

এসআই মাঃ িমজানুর রহমান অিধকারেক বেলন, মাঃ আঃ সাবাহােনর অিভেযােগর 

পিরে ি েত গত ৬ অে াবর ২০১১ িতিন ৩ জন পুিলশ সদস েক সে  িনেয় আিরেফর বািড় 

স ুরবািড়েত যান। সখান থেক সািবনােক উ ার কেরন এবং সািবনার ামী আিরফ 

হােসনেক ার কেরন। মামলার ৩ জন আসামীর মেধ  দইুজন এখনও পলাতক রেয়েছ। 

িতিন বেলন, মামলা  থেম ২০০০ সেনর নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন (সংেশাধনী 
২০০৩) এর ১১ (খ)/৩০ এ িছল। পের এ  ক ১১(ক) এর আওতায় এেনেছন।   

 

১৯ জানুয়ারী ২০১২ এসআই মাঃ িমজানুর রহমান জানান, কেয়কিদন আেগ হাসপাতাল 

থেক সািবনার মৃতু র সনদপ  পেয়েছন। িক  িভেসরা িতেবদন এখন পয  ত না 
হওয়ায় হাসপাতাল থেক তাঁেক ময়না তদ  িতেবদন দয়া হয়িন। ময়না তদ  িতেবদন 

হােত পেলই িতিন মামলার চুড়া  িতেবদন আদালেত দািখল করেবন বেল জানান। 

 

-সমা - 


