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মুি গে র লৗহজং থানায় হলুিদয়া ােম যৗতুক না দওয়ায় তুিল রাণী সাহােক 

াসেরাধ কের হত া করা হেয়েছ বেল পিরবােরর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

গত ১৩ নেভ র ২০১১ ভার রােতর িদেক মুি গ  জলার লৗহজং থানার হলুিদয়া ােমর 

তুিল রানী সাহা (১৯) ক তাঁর ামী মাঃ জািহদ শখ (২৫), শা ড়ী জাসনা বগম (৫০) 

এবং র মাঃ জয়নাল শখ (৬০) াসেরাধ কের হত া কের বেল তুিলর পিরবােরর 

অিভেযাগ। তুিলর বড় ভাই সাগর সাহা বাদী হেয় লৗহজং থানায় এক  হত া মামলা দােয়র 

কেরেছন। মামলার ন র-০২, তািরখ-১৩/১১/১১, ধারা- নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন 

২০০০ (সংেশািধত ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০।  

 

মামলার তদ কারী কমকতা এসআই আবুল কালাম মামলার চাজসীট ৩১ জানুয়াির ২০১২ 

তািরেখ আদালেত দািখল কেরেছন। ঐ চাজসীেটর ব াপাের তুিলর পিরবার সং ু  হেয় 

আদালেত নারাজী দরখা  দয় িক  আদালত নারাজী দরখা  খািরজ কের চাজসীট  

আমেল নয়। 
 

মাঃ জািহদ শখ আদালেত হািজরা িদেত আসেল পুিলশ জািহদেক ফতার কের। 

 

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

অিধকার কথা বেল- 

 িনহেতর আ ীয় জন 

 িতেবশী  
 ময়না তদ কারী ডা ার এবং 
 মামলার তদ কারী কমকতার সে  

 

 

ছিব- তুিল রানী সাহা 
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সাগর সাহা, তুিলর বড় ভাই 

সাগর সাহা অিধকারেক বেলন, তাঁর বান তুিল লৗহজং এর হলুিদয়া উ  িবদ ালেয় দশম 

ণীর ছা ী িহেসেব অধ য়নরত িছল। জািহদ শখ িবদ ালেয় আসা-যাওয়ার পেথ তুিলেক 

িবিভ  কথা বেল েমর স ক গেড় তুেল। ২০১০ সােলর অে াবর মােস জািহদ তার নানা 
বািড় দি ণ হলুিদয়ায় তুিলেক িনেয় িগেয় জারপূবক ইসলাম ধম হণ কিরেয় তুিল নােমর 

পিরবেত মীম নাম রােখ এবং সইিদনই জািহদ একজন জরু ডেক তুিলেক মৗিখকভােব 

িবেয় কের। িবেয়র একমাস পর থেক জািহেদর মা জাসনা বগম তুিলেক যৗতুেকর জন  

মারধর  কের। এ কথা তুিলর উিকল বাবা মাঃ করামত ফােন তাঁেক জানান। সাগর 

এ সব েন তাঁেদর মােক মােঝ মােঝ জািহেদর বািড়েত পাঠােতন। সাগর সাহা বেলন, 

একিদন তুিলর র, শা িড় তুিলেক অেনক মারধর করেল িতিন িনেজ সখােন যান। তখন 

তুিলর র শা িড় যৗতুক বাবদ তাঁর কােছ এক ল  টাকাসহ িভ, ফ ান, আসবাবপ  

ইত ািদ দািব কের। বািড় এেস িতিন িবষয়  তাঁর বাবা মােক অবগত কেরন। িক  তাঁর 

বাবা পন সাহা যৗতুক িদেত অপারগতা কাশ কেরন। এর ফেল তুিলর র, শা িড় ও 

ামী জািহদ তুিলেক আেরা বশী কের মানিসক ও শারীিরক অত াচার করেত থােক। যৗতুক 

না পাওয়ায় এক পযােয় তুিলর র-শা িড় তুিল ও জািহদেক বাড়ী থেক বর কের দয়। 

জািহদ তুিলেক িনেয় ব ু র বাড়ীেত থেক কাঠিমি র কাজ কের সংসার চালায়। এর দইুমাস 

পর তুিলর র-শা ড়ী তােদর বাড়ী তুেল নয়। িক  এরপেরও এক ল  টাকা যৗতুেকর 

জন  তুিলর উপর অত াচার করেত থােক। তুিল অ ঃস া হওয়ার পরও তার ওপর শারীিরক 

অত াচার চলেত থােক । সাগর বেলন, বা া হওয়ার এক মাস আেগ িতিন ও তাঁর মা তুিলেক 

বাড়ী িনেয় আসেত চাইেল তুিলর শা িড় তাঁর মােয়র কােছ ৫০,০০০ টাকা দািব কের। টাকা 
দয়ার ব াপাের অস িত জানােল তাঁর মার সামেনই জািহদ তুিলেক মারধর  কের। এ 

অব ায় িতিন টাকা দয়ার শত িদেয় তুিলেক বাড়ীেত িনেয় আেসন। গত ২৩/০৯/২০১১ 

তািরখ তুিল ঢাকা িমটেফাড হাসপাতােল এক কন া স ােনর জ  দয়।  হাসপাতাল থেক 

তুিল তাঁেদর বাড়ীেত িফের আেস এবং জািহদও তাঁেদর বাড়ীেত এেস থােক। গত 

১২/১১/২০১১ তািরখ আনুমািনক স া ৬:০০ টায় জািহেদর বাবা জয়নাল শখ ও মা 
জাসনা বগম তাঁেদর বাড়ীেত আেসন এবং ২,০০,০০০ টাকা যৗতুক চান। তাঁর বাবা তােত 

অপারগতা কাশ করেল জািহদ জার কের তুিল ও বা ােক িনজ বাড়ীেত িনেয় যায়। গত 

১৩/১১/২০১১ তািরখ তুিলর বা বী লতা সকাল আনুমািনক ৭:০০ টায় তাঁর মােক 

মুেঠােফােন জানায়, তুিল ভীষণ অসু । এ খবর পেয় বাবা-মা ও িতিন জািহেদর বাড়ী যান। 

সখােন িগেয় বাড়ীর দাতলার এক  ঘেরর চৗিকেত তুিলর লাশ দখেত পান। তুিলর গলায় 

সামান  দাগ িছল এবং িসিলং এর কােঠর সােথ এক  ওড়না মা  পয  ঝুলােনা অব ায় 

দখেত পান বেল জানান।  সকাল আনুমািনক ৭:৩০ টায় পুিলশেক িতিন জানান এবং পুিলশ 

সকাল আনুমািনক ১০:০০ টায়  জািহেদর বাড়ী আেস। সাগর বেলন, জািহেদর িতেবশীর 

কােছ জানেত পােরন তাঁরা যাওয়ার আেগই ভার বলা তুিলর দড় মােসর স ানসহ জািহদ 

ও তার মা-বাবা বাড়ী ছেড় পািলেয় গেছ। পুিলশ সা ীেদর উপি িতেত সুরতহাল িরেপাট 
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তরী কের লাশ ময়না তদে র জন  মুি গ  জলার সদর হাসপাতােলর মেগ িনেয় যায়। 

পুিলশেক মামলা নয়ার জন  অনুেরাধ করেল পুিলশ বেল ময়না তদে র িরেপাট না আসা 
পয  কান মামলা নয়া হেব না। ময়না তদে র পর স া ৭:০০ টায় িতিন নারী ও িশ  

িনযাতন দমন আইন ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০ ধারায় মামলা দােয়র 

কেরন।  

 

৬ ম ২০১২ তািরেখ তুিলর ভাই সাগর সাহা অিধকারেক জানান, মামলার পরবত  নানীর 

তািরখ ২৭ ম ২০১২ ধা য করা হেয়েছ। 

 

হমা রাণী সাহা (৬০), তুিলর মা   
হমা রাণী সাহা অিধকারেক বেলন, তুিলর িবেয়র একমাস পর থেক যৗতুেকর জন  জািহদ 

ও তার বাবা-মা তুিলেক মারধর করেত থােক। একসময় তুিল আলাদা সংসার করেল 

সংসােরর সব আসবাবপ  জািহদ তাঁর কােছ দািব কের। িতিন তখন গাপেন াংক, াভ, 

হাঁিড়পািতল এসব িকেন দন এবং পের জািহদ ও তুিলেক জািহেদর বাবা-মা তােদর বািড়েত 

িফিরেয় আনার পর তুিলর র-শা িড় ১,০০,০০০ টাকা দািব করেল িতিন গাপেন গহনা 
িবি  কের ৫০,০০০ টাকা দন। আরও ৫০,০০০ টাকা দািব করেল িতিন থেম ৩০,০০০ 

টাকা ও পের ২০,০০০ টাকা দন। তারপরও তারা তুিলেক মারধর করত। বা া হওয়ার 

একমাস আেগ তুিলেক িতিন ও তাঁর ছেল িগেয় বাড়ী িনেয় আেসন। ২৩/০৯/২০১১ তািরেখ 

ঢাকার িমটেফাড হাসপাতােল এক  কন া স ােনর জ  দয় তুিল। এরপর তাঁরা তুিলেক 

তাঁেদর বাড়ীেত িনেয় আেসন। গত ১২/১১/২০১১ তািরখ জািহদ ও জািহেদর বাবা-মা 
২,০০,০০০ টাকা যৗতুক দািব কের। তুিলর বাবা তা িদেত অপরাগতা কাশ করেল 

বা াসহ তুিলেক জার কের জািহদ িনজ বাড়ীেত িনেয় যায়। ১৩/১১/২০১১ তািরখ তুিলর 

বা বী লতা ফােন জানায় তুিল অসু । এখবর পেয় তাঁরা জািহেদর বাড়ীেত িগেয় তুিলর 

লাশ চৗিকর ওপর শায়া অব ায় দখেত পান।  িতিন বেলন, যৗতুেকর কারেণ তাঁর 

মেয়েক হত া করা হেয়েছ। 

 

জিরনা বগম (৪৫), জািহেদর িতেবশী  
জিরনা বগম অিধকারেক বেলন, তুিল খুবই শা  ও িম ক ভােবর মেয় িছল। জািহদ 

তুিলেক ায়ই মারধর করত। ১২/১১/২০১১ তািরখ স ার পর থেক জািহদ তার ব ু -
বা েদর িনেয় জাের গান ছেড় উঠােন আন  ফূিত কেরিছল ায় সারারাত। পরিদন 

ভাের হইচই েন জািহেদর বািড় িগেয় তুিলর লাশ দাতলার ঘের চৗিকর ওপের শায়া 
অব ায় দখেত পান। িতিন আেরা জানান, তুিলর শাবার ঘর বািড়র নীচ তলায় িছল িক  

তুিলর লাশ দাতলার এক  ঘের শায়ােনা িছল। 

 

মাঃ জািকর হােসন (৪৫), পা বত  দাকানদার  

মাঃ জািকর হােসন অিধকারেক বেলন, ১২/১১/২০১১ তািরেখ স ার পর জািহদ তােদর 

বািড়েত ায় ১০/১২ জন ব ু  িনেয় গান বািজেয় উঠােন আন  ফুিত করিছল। িতিন বেলন,  
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ওরা ায়ই মেয়  মারধর করত। িতিন িচৎকােরর শ  পেতন। িতিন মেন কেরন, তুিল 

এভােব আ হত া করেত পাের না এবং সারা রাত গান বাজােনার পছেন িন য় জািহেদর 

অন  কান উে শ  িছল, যা স বা বায়ন কেরেছ। 

 

ডাঃ মাঃ এহছানুল কিরম, আর এম ও, মুি গ  সদর হাসপাতাল (ময়না 
তদ কারী ডা ার)  

মাঃ এহছানুল কিরম অিধকারেক জানান, গত ১৩/১১/২০১১ সকাল আনুমািনক ১২:০০ 

টায় লৗহজং থানার পুিলশ সদস রা তুিলর লাশ মেগ িনেয় আেস। িতিন বেলন, তুিলর গলায় 

সামান  দাগ দখেত পেয়িছেলন । 
 

মাঃ আবুল কালাম, এসআই, লৗহজং থানা, মামলার তদ কারী কমকতা 
মাঃ আবুল কালাম অিধকারেক বেলন, ১৩/১১/২০১১ তািরেখ এসআই জলুহাস উি েনর 

কাছ থেক তুিল রাণী সাহার মৃতু র সংবাদ পেয় সকাল ১০:০০ টায় দি ণ হলুিদয়া ােম 

মাঃ জািহেদর বািড়েত যান। তুিল রাণী সাহার লাশ  বািড়র দাতলায় এক  ঘেরর 

চৗিকর ওপর শায়া অব ায় পান। তুিলর গলায় সামান  দাগ িছল এবং িসিলং এর কােঠর 

সে  এক  ওড়না মা  পয  ঝুলােনা অব ায় দখেত পান। িতিন আেরা বেলন, ওড়না  

াভািবকভােব ঝুলােনা িছল। ওড়নােত ফাঁস দওয়ার মেতা কান নমুনা পাওয়া যায়িন।  

তুিলর লাশ মুি গ  সদর হাসপাতােলর মেগ পাঠান। তুিলর বড় ভাই সাগর বাদী হেয় এক  

মামলা কেরন। মামলা ন র- ০২, তািরখ- ১৩/১১/২০১১, ধারা- নারী ও িশ  িনযাতন 

দমন আইন ২০০০ (সংেশাধনী ০৩) এর ১১ (ক)/৩০।  

 

অিধকার যৗতুেকর দাবীেত তুিল রাণী সাহােক হত ার ঘটনায় সু ু  িবচার দাবী করেছ। 

 

 

 

-সমা - 


