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যৗতুক না দওয়ায় মু ীগে র গজািরয়া থানার ল ীপরু ােমর গৃহবধু শািহনুর 

বগমেক িপেয় হত া করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২০ ম ২০১১ তািরেখ মু ীগ  জলার গজািরয়া থানার বাঘাইয়াকাি  ােমর কালু িময়া ধােনর 

কন া শািহনুর বগম (১৯) এর সে  গজািরয়া থানার ল ীপুর ােমর মাঃ বাদশা িময়ার ছেল 

মায়ন কিবর রাজরু (২৫) পািরবািরকভােব িবেয় হয়। িবেয়র পর থেকই রাজ ুশািহনুর এর কােছ 

যৗতুক দািব করেত থােক। যৗতুেকর চািহদা পূরেণ অ ম হওয়ায় ৪ ফ য়ারী ২০১২ দপুুর 

আনুমািনক ২.৩০টায় রাজ ুশািহনুরেক িপেয় হত া কের বেল শািহনুর এর পিরবার অিভেযাগ 

কেরেছ। শািহনুেরর ভাই মাঃ সানাউ াহ ধান বাদী হেয় গজািরয়া থানায় এক  হত া মামলা 
দােয়র কেরেছন। মামলা নং- ০৩, তািরখ- ০৪/০২/২০১২, ধারা- নারী ও িশ  িনযাতন দমন 

আইন ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০।  

 

মামলার তদ কারী কমকতা এসআই ফিরদ উি ন মামলার চাজসীট ৩০ এি ল ২০১২ তািরেখ 

আদালেত দািখল কেরেছন। 

 

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

 িনহেতর আ ীয় জন  

 ত দশ   

 লােশর ময়না তদ কারী ডা ার এবং 
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিব-শািহনরু বগম 
 

কালু িময়া ধান (৫৫), শািহনুেরর বাবা 
কালু িময়া অিধকারেক বেলন, ২০ ম ২০১১ এক ল  প াশ হাজার টাকা দনেমাহর ধায 

মাতােবক ল ীপুর ােমর মাঃ বাদশা িময়ার ছেল মায়ন কিবর রাজরু সে  পািরবািরকভােব 
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শািহনুেরর িবেয় দন। িবেয়র সময় িতিন মেয়েক ৩ ভির ণালংকার এবং রাজেুক ব বসােয়র 

জন  এক ল  টাকাও দন। িবেয়র ১৫ িদন পর রাজ ুতাঁর বাড়ীেত বড়ােত আেস এবং তাঁর কােছ 

আেরা এক ল  টাকা যৗতুক দািব কের। িতিন বসত বাড়ীর িভটার জিম ব ক রেখ আেরা 
একল  টাকা রাজেুক দন।  িক  এর িকছু িদন পর রাজ ুআবারও দইু ল  টাকা যৗতুক দািব 

কের। িতিন দইু ল  টাকা িদেত অপারগতা কাশ কেরন। এরপর থেকই রাজ ুশািহনুেরর উপর 

িনমম অত াচার করেত থােক। একিদন মাবাইল ফােন শািহনুর তাঁেক জানায়, যৗতুেকর টাকা না 
দয়ার কারেণ রােত রাজ ুশািহনুরেক গলা েপ হত া করার চ া কেরিছল। িতিন পেরর িদন 

রাজরু বাড়ীেত যান এবং অ ঃস া শািহনুরেক বাড়ীেত িনেয় আেসন। ায় মাস খািনক পর রাজ ু

তাঁর বাড়ী আেস এবং রােত শািহনুরেক ঘর থেক বর কের িনেয় মারধর  কের। তখন 

িতেবশীরা শািহনুরেক রাজরু হাত থেক উ ার কের। এসময় রাজ ুশািহনুেরর গলার চইন খুেল 

নয় এবং এক ল  টাকা যৗতুক না িদেল শািহনুরেক আর তার বাড়ীেত িনেব না বেল মিক িদেয় 

চেল যায়। এভােব দইুমাস অিতবািহত হবার পর রাজ ুআবারও তাঁর বাসায় আেস এবং িনেজর ভুল 

ীকার কের বাড়ীর অন ান  সদসেস র কােছ মা চেয় শািহনুরেক ল ীপুের ােমর তার িনজ 

বাড়ীেত িনেয় যায়। জেুলখা নােম শািহনুেরর এক বা বী মাবাইল ফােন তাঁেক জানায় য, রাজ ু

ায় িতিদনই যৗতুেকর টাকার জন  শািহনুরেক শারীিরক এবং মানিসক অত াচার করেছ। 

এখবর েন িতিন ৩ ফ য়ারী ২০১২ শািহনুরেক আনেত রাজরু বাড়ীেত যান।  রাজ ুতাঁর কােছ 

এক ল  টাকা যৗতুক দািব কের। িতিন টাকা িদেত অপারগতা কাশ করায় রাজ ুতাঁেক অকথ  

ভাষায় গািল গালাজ কের এবং টাকা িদেত না পারেল শািহনুরেক আর কান িদন দখেত পােবন না 
বেল জািনেয় িবদায় কের দয়। 
 

৪ ফ য়ারী ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় তাঁর িতেবশী মাঃ আসাদ আলী িময়াজী 
মাবাইল ফােন তাঁেক জানান, শািহনুর অেনক অসু  এবং গজািরয়া উপেজলা া  কমে ে  

মুমূষ অব ায় িচিকৎসাধীন রেয়েছ। এখবর পেয় িতিন গজািরয়া উপেজলা া  কমে ে  যান। 

িতিন িগেয় দেখন, অসু  শািহনুেরর পােশ রাজরু ভাই বাবুল র য়েছ। শািহনুর তাঁেক জানান, রাজ ু

এবং রাজরু বাবা-মা, ভাই- বােনর সহেযািগতায় শািহনুরেক শারীিরকভােব অত াচার কের এবং 
িপেয় শরীেরর িবিভ  অ  ত  জখম কের। হাসপাতােল কতব রত ডা ার তপন মার 

বমেনর কােছ িতিন শািহনুেরর অব া জানেত চান। ডা ার তপন মার বমন তাঁেক বেলন, 

শািহনুেরর শরীের িপেয় গভীর ত করায় চুর র  রণ হেয়েছ এবং শািহনুেরর উ ত 

িচিকৎসার জন  ডা ার ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল রফার কেরন। িতিন জানান, তখন 

িতিন তাঁর ছেল সানাউ াহেক ফান করার জন  হাসপাতােলর পােশর বাজাের যান এবং 
হাসপাতােল িফের এেস দেখন রাজরু ভাই বাবুল এক  মাইে াবাস ভাড়া কের শািহনুরেক িনেয় 

ঢাকার উে েশ  রওনা হেয়েছ। িক  ৩০ িমিনট পর বাবুল মাইে াবাস িনেয় হাসপাতােল ফরত 

আেস এবং মাইে াবাস থেক পািলেয় যায়। মাইে াবাস চালক তাঁেক জানায়, রা ায় বর হওয়ার 

পেরই রাগী মারা গেছ বুঝেত পের ফরত আনা হেয়েছ। পের গজািরয়া থানার পুিলশ সদস রা 
রাজেুক ার কের হাসপাতােল িনেয় আেস এবং শািহনুেরর লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 

কের লাশ িনেয় চেল যায়। এরপর তাঁর ছেল সানাউ াহ পুিলশ সদস েদর সে  থানায় িগেয় এক  

হত া মামলা দােয়র কের বেল িতিন জানায়। 
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মাঃ সানাউ াহ (২৫), শািহনুেরর বড় ভাই 

মাঃ সানাউ াহ অিধকারেক বেলন, ৪ ফ য়ারী ২০১২ তািরেখ দপুুর ৩.০০টায় িতিন তাঁর এক 

ব ু  শাহ আলীর কাছ থেক খবর পান য, শািহনুরেক রাজ ু িপেয় জখম কেরেছ এবং শািহনুর 

গজািরয়া উপেজলা া  কমে ে  ভিত আেছ। িতিন ঢাকা থেক স া ৭.০০টায় গজািরয়া 
উপেজলা া  কমে ে  পৗছান এবং শািহনুেরর লাশ দখেত পান। িতিন দেখন, গজািরয়া 
থানার এসআই ফিরদ উি ন দইুজন মিহলা পুিলেশর সহেযািগতায় শািহনুেরর লােশর সুরতহাল 

িতেবদন তরী করেছন। সুরতহাল িতেবদন ত শষ হেল পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় চেল 

যান। িতিন গজািরয়া থানায় যান এবং এক  হত া মামলা দােয়র করেত চান। িক  এসআই 

ফিরদ উি ন মামলা হেণ অপারগতা কাশ কের তাঁেক িতন ঘ া বিসেয় রােখন। অিফসার 

ইনচাজ (ওিস) শিহদলু ইসলাম থানায় এেল এসআই ফিরদ উি ন ওিসর িনেদেশ তাঁেক বাদী কের 

এক  মামলার এজাহার িলেখন িক  তাঁেক এজাহার পেড় না িনেয় ধু তাঁর া র নন। 

এসআই ফিরদ উি ন তাঁেক বেলন, এজাহাের শািহনুেরর ামী মায়ন কিবর রাজ ু (২৫), ড় 

বাদশা িময়া (৭০), া ড়ী মেনায়ারা বগম (৬০), ভাসুর বাবুল (৪০), মায়াে ম (৩৫), শহীদ 

(৩০), ননদ জসিমন আ ার (৩৭) এবং দবর মাসুদেক (২৩) আসামী করা হেয়েছ। রাত 

১১.৪০টায় এসআই ফিরদ উি ন মামলা হন কেরন। মামলা ন র ০৩, তািরখ- ০৪/০২/২০১২, 

ধারা- নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০। 
 

পুিলশ সদস েদর সে  িতিনও ৫ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় লােশর ময়না 
তদে র জন  মু ীগ  সদর হাসপাতােল যান। স ায় পুিলশ পাহারায় লাশ বাড়ীেত আনা হয় এবং 
বাঘাইয়াকাি  ােম লােশর দাফন স  করা হয়।  

 

আল আিমন (৪০), ত দশী 
আল আিমন অিধকারেক বেলন, িতিন রাজরু িতেবশী। রাজরু অন  এক িতেবশী এবং জেুলখা 
নােম শািহনুর এর এক বা বী মােঝ মেধ ই এেস তাঁেক জানােতন য, রাজ ু ায়ই শািহনুরেক 

মারধর কের। ৪ ফ য়ারী ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় শািহনুেরর বা বী জেুলখা এেস 

তাঁেক জানান, রাজ ুশািহনুরেক ঘেরর মেধ  িনেয় দরজা ব  কের মারধর করেছ। এখবর েন 

িতিন রাজরু বাড়ীেত যান এবং রাজেুক ঘেরর দরজা খুলেত বাধ  কেরন। িতিন দেখন, রাজরু 

হােত শাবল এবং মেঝেত র । রাজ ুশািহনুরেক িপ েয় ও িপেয় জখম কেরেছ। িতিন তখন 

রাজরু ভাই বাবুলেক িদেয় মূমুষ শািহনুরেক িচিকৎসার জন  গজািরয়া উপেজলা া  কমে ে  

পাঠান। রাজ ুযােত পািলেয় যেত না পাের তাই সে  সে  এলাকার লাকজন রাজেুক ঘেরর মেধ  

তালাব  কের রােখ। িতিন তখন ল ীপুর ােমর ম ার আ ুস সা ার ও ভেবর চর ইউিনয়ন 

পিরষেদর চয়ারম ান েফসর িগয়াস উি নেক মাবাইল ফােন জানান য, শািহনুরেক রাজ ু

এমনভােব মারধর কেরেছ য, শািহনুেরর বঁেচ থাকার স বনা কম। তখন চয়ারম ান েফসর 

িগয়াস উি ন গজািরয়া থানায় জানােল িবকাল ৪.০০টায় এসআই ফিরদ উি ন রাজেুদর বাড়ীেত 

আেস এবং রাজেুক ার কের িনেয় যায়। 
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মাঃ আসাদ আলী িময়াজী (৬০), শািহনুেরর বাবার বাড়ীর িতেবশী 
মাঃ আসাদ আলী িময়াজী অিধকারেক জানান, ৪ ফ য়ারী ২০১২ তািরেখ দপুুর আনুমািনক 

৩.০০ টায় গজািরয়া উপেজলা া  কমে ে  লাকজেনর িভড় দেখ এিগেয় যান এবং িতিন তাঁর 

িতেবশী কালু িময়া ◌্রধােনর মেয় শািহনুরেক র া  এবং মূমু ষ অব ায় দখেত পান। 

তখন িতিন শািহনুেরর বাবােক মাবাইল ফােন খবর দন এবং বাঘাইয়াকাি  ােমর কিমশনার 

মা: মাজাে লেকও জানান। িতিন কতৃব রত ডা ার তপন মার বমন এর কােছ জানেত চাইেল 

রাগীর বাঁচার স াবনা কম বেল ডা ার বমন জানান। িতিন বেলন, শারীিরকভােব অসু  

থাকায় এরপর িতিন তাঁর বাড়ীেত চেল আেসন। 
 

ডা ার তপন মার বমন, গজািরয়া উপেজলা া  কমে   

ডা ার তপন মার বমন অিধকার এর সে  শািহনুেরর মৃতু র ব াপাের কথা বলেত অপারগতা 
কাশ কেরন। 

 

আ লু মা ান, এমএলএসএস, গজািরয়া উপেজলা া ্য কমে  

আ ুল মা ান অিধকারেক বেলন, ৪ ফ য়ারী ২০১২ তািরেখ ল ীপুর াম থেক বাবুল নােম 

এক ব ি  শািহনুর নােম একজন মিহলােক হাসপাতােল আেনন। শািহনুেরর িপেঠ, বুেক, কােন ত 

িছল এবং পেটর দু’পােশ ত  এমন গভীর িছল য, ভঁুিড় বর হেয় যাওয়ায় িসলাই করার কান 

উপায় িছল না। কান মেত ব াে জ িদেয় পট  বঁেধ দওয়া হেয়িছল। 
 

এসআই ফিরদ উি ন, গজািরয়া থানা, মু ীগ   

এসআই ফিরদ উি ন অিধকারেক বেলন, ৪ ফ য়ারী ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৩.০০টায় ভেবর 

চর ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান েফসর িগয়াস উি ন ফান কের জানান য, ল ীপুর ােম 

ামী ও র বাড়ীর লাকজন শািহনুর নােম এক গৃহবধুেক হত ার উে েশ  িপেয়েছ। িতিন 

ল ীপুর ােম যান এবং শরীের র  মাখা অব ায় মায়ন কিবর রাজেুক িবকাল আনুমািনক 

৪.০০ টায় তালাব  ঘর থেক ফতার কেরন। তেব এর মেধ ই িকছু র  রাজ ু মাছার চ া 
কেরেছ। িতিন বেলন, ঘেরর মেঝেত র  মাখা এক  শাবল ও বড় দু  ছুির পেড় িছল। িতিন 

র সহ িকছু জামা কাপড় উ ার কেরন। িতিন রাজেুক ার কের িনেয় গজািরয়া উপেজলা া  

কমে ে  যান এবং শািহনুেরর লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। সুরতহাল শেষ লাশ 

থানায় িনেয় রােখন। শািহনুেরর ভাই সানাউ াহ বাদী হেয় আটজনেক আসামী কের এক  হত া 
মামলা দােয়র কেরন। িতিন মামলা র তদ কারী কমকতা িহেসেব ৫ ফ য়ারী ২০১২ সকাল 

৯.০০টায় লাশ িনেয় মু ীগ  সদর হাসপাতােলর উে েশ  রওনা দন এবং ময়না তদ  শেষ লাশ 

পিরবােরর কােছ ফরত দন। 
 

২৭ ম এসআই ফিরদ উি ন অিধকারেক জানান, মামলার চাজসীট ৩০ এি ল ২০১২ তািরেখ 

আদালেত দািখল কেরেছন। চাজসীট ন র-৯৮।  
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ডা ার এহসানুল কিরম, আবািসক মিডেকল অিফসার, সদর হাসপাতাল, মু ীগ   

ডা ার এহসানুল কিরম অিধকারেক ব লন, ৫ ফ য়ারী ২০১২ সকাল ১১.৩০টায় গজািরয়া 
থানার এসআই ফিরদ উি নসহ সানাউ াহ নােম এক ব ি  একজন মিহলার মৃতেদহ আেনন। 

এসআই ফিরদ উি ন তাঁেক জানান, মৃত ব ি র নাম শািহনুর বগম। িতিন শািহনুেরর লােশর 

ময়না তদ  কেরন। লােশর িপেঠ, বুেক, কােন ত িছল। পেটর দু’পােশ ভুিড় বর হওয়া িছল। 

অিতির  র  রেণর ফেল শািহনুেরর মৃতু  হেয়েছ বেল িতিন ময়না তদ  িতেবদেন উে খ 

কেরন। সইিদনই পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় িফের যান। 
 

তাছিলমা (৪৫), শািহনুেরর লােশর গাসলদানকারী 
তাছিলমা অিধকারেক বেলন, ৫ ফ য়ারী ২০১২ িতিন িতেবশী রিহমা (৫০) ও লসুমেক (৪০) 

সে  িনেয় শািহনুেরর লােশর গাসলদান কেরন। িতিন দেখন, শািহনুেরর সারা িপেঠ এগার  ত 

িচ , হােত, আ েুল, উ েত, তলেপেট, িন াে  ত িছল।  

 

অিধকােরর ব ব  

নারীর িত সিহংসতা এক ব াপক আকার ধারণ কেরেছ। আইন েয়াগকারী সং ার দবূলতা এবং 
চিলত ফৗজদারী িবচার ব ব ায় অপরাধীেক শাি  দয়ার ে  দীঘসূ ীতাও এর অন তম 

কারণ। অিধকার সরকারেক নারীর িত সিহংসতা রােধ কাযকর পদে প নয়ার জন  দাবী 
জানাে ।  

 

 

-সমা - 


