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মুি গ  জলার গজািরয়া থানার িশউিল বগমেক যৗতুেকর জন  হত া করার 

অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

মুি গ  জলার গজািরয়া থানার িশউিল বগমেক (২৮) যৗতুেকর জন  গজািরয়া থানার আনারপুরা ােমর 

টিলিভশন চ ােনল সংেযাগ ব বসায়ী তাঁর ামী আিজজলু হক িলটন (৪০) হত া কেরেছ বেল িশউিল বগেমর মা 

রািহমা বগম অিভেযাগ কেরেছন। তথ ানুস ােন জানা যায়, থম ামীর সে  তালাক হবার পর িশউিল বগম তাঁর 

পাঁচ বছেরর কন ােক িনেয় তাঁর বাবার বািড়েত বসবাস করেত থােকন। িশউিল বগেমর বাবা মাঃ ইমান হােসন 

একজন ির া চালক হওয়ায় তাঁর সামান  আেয় ী, িতন মেয়, এক ছেল এবং নাতনীসহ মাট সাত সদেস র 

পিরবাের আিথক অনটন লেগই থাকেতা। এজন  িশউিল গজািরয়া থানার ভােটরচর এলাকায় িসেনা বাংলা 

কা ানীেত িমক িহেসেব কাজ নন। িশউিল তাঁর বািড় থেক কম েল আসা যাওয়ার পেথ মুি গ  জলার 

গজািরয়া থানার আনারপুরা ােমর ফজলুল হক সরকােরর ছেল আিজজলু হক িলটন ায়ই তাঁেক েমর াব িদত 

এবং উত  করত। িলটেনর ােব িশউিল বগম রািজ না হওয়ার কারেণ িলটন তাঁেক হুমকী দয় য, তাঁর 

বাবােক ঐ এলাকায় ির া চালােত দেবনা। িলটন এক পযােয় িশউিলর বাবােক মের ফলারও হুমিক দয়। িশউিল 

তাঁর পিরবােরর স ান এবং বাবার জীবন র ার কথা ভেব একসময় িলটেনর ােব রািজ হন। এরপর িলটন 

িশউিলর সে  িববাহ বিহভূত স ক গড়েত চায়। এেত িশউিল রািজ না হওয়ায় িলটন িশউিলেক িনেয় আনারপুরা 

ােম তার ব ু  রিহেমর বািড়েত যায় এবং এক  কাগেজ া র িনেয় জানায় য, আদালেতর মাধ েম তােদর িবেয় 

হেয়েছ। িক  িশউিল বগম বুঝেত পােরন য, িলটন তাঁর সে  িবেয়র নােম তারণা করেছ। এ ব াপাের িশউিল 

বালুয়াকাি  ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক সদস  মাঃ হািববুর রহমানেক জানােল ২০০৯ সােলর ২৮ আগ  মাঃ 

হািববুর রহমান িতন ল  টাকা দনেমাহর ধায কের িলটন এবং িশউিলর িবেয় দন। িক  িবেয়র পর িশউিল 

বগম দনেমাহেরর কান টাকা পানিন বরং িবেয়র পর থেকই িলটন িশউিলর কােছ যৗতুক িহেসেব ১ ল  টাকা 

দািব করেত থােক। যিদও ১৯৮০ সােলর যৗতুক িনেরাধ আইেন যৗতুক দয়া ও নয়া উভয়ই দ-নীয় অপরাধ। 

যৗতুেকর জন  িলটন তাঁেক শারীিরক ভােব অত াচার করেত থােক। িশউিলর মা রািহমা বগম বু ােরা বাংলােদশ 

(বসরকারী সং া) থেক দশহাজার কের িতনবাের ি শ হাজার টাকা ঋণ কের যৗতুক িহেসেব তা িলটনেক দন। 

তারপরও িলটন আেরা যৗতুেকর জন  িশউিলর ওপর অত াচার করেতই থােক। িবেয়র পর িশউিল বগম তাঁর 

ামীর িনেদেশ িসেনা বাংলা কা ানীর িমেকর কাজ ছেড় দন। এরপর ৩ জানুয়াির ২০১৩ রাত আনুমািনক 

৮.০০ টা থেক িশউিল বগম িনেখাঁজ হন। তাঁেক আর খঁ◌ু◌ঁেজ পাওয়া যায়িন। ৫ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর ১.৩০ 

টায় ১৬ নং উ র শা পুর সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র ায় িতনশ গজ পূেব িশউিল বগেমর লাশ পাওয়া যায়। 

এ ব াপাের িশউিল বগেমর মা রািহমা বগম বাদী হেয় আিজজলু হক িলটনসহ মুি গ  জলার গজািরয়া থানার 

আনারপুরা ােমর ২/৩ জন অ াতনামা ব াি েক আসামী কের গজািরয়া থানায় নারী ও িশশু িনযাতন দমন 

আইন, ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০  ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৩; তািরখ 

৫/১/২০১৩। আিজজুল হক িলটন পলাতক থাকায় তােক এখনও পয  ার করেত পােরিন পুিলশ। বতমােন 
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মামলা  তদ াধীন অব ায় রেয়েছ। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সময় অিধকার কথা বেল- 

 িশউিল বগেমর আ ীয়- জন 

 লােশর ময়না তদ কারী িচিকrসক 

 লােশর গাসলদানকারী এবং 

 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে  

 

 

ছিব : িশউিল বগম (পিরবােরর অনুমিত সােপে  ছিব  কাশ করা হল) 

 

রািহমা বগম (৪৫), িশউিল বগেমর মা 

রািহমা বগম অিধকারেক জানান, মুি গ  জলার লৗহজং থানার হলদীয়া ােমর জৈনক কামােলর সে  তাঁর মেয় 

িশউিল বগেমর থম িবেয় হয়। িবেয়র পাঁচ বছর পর এক  কন ার জে র পর কামােলর সে  িশউিল বগেমর িবেয় 

িবে দ হেয় যায়। িক  কামাল িবেয় িবে েদর পর তােদর মেয়র কান খরচ বহন করেতা না। তখন িশউিল তাঁর 

মেয়েক িনেয় তাঁর বািড়েত বসবাস করেত থােক। তাঁর ামী একজন ির া চালক হওয়ায় ামীর সামান  আেয় িতন 

মেয় এক ছেল এবং এক নাতনীসহ সংসার চালােনা খুবই ক কর হওয়ায় গজািরয়া থানার ভােটরচর িসেনা বাংলা 

কা ানীেত িশউিল িমক িহেসেব কাজ নয়। তাঁর মেয়র কম ল িসেনা বাংলা কা ানী থেক আসা যাওয়ার পেথ 

মুি গ  জলার গজািরয়া থানার আনারপুরা ােমর ফজলুল হক সরকােরর ছেল আিজজলু হক িলটন ায়ই তাঁর মেয় 

িশউিলেক েমর াব িদত এবং উত  করত। তাঁর মেয় িশউিল েমর ােব রািজ না হওয়ায় িলটন তাঁর ামী 

অথা  িশউিলর বাবােক ির া চালােত দয়া হেব না বেল জানায় এবং তাঁর ামীেক হত ার হুমকী দয়। এর ফেল 

িশউিল তাঁর বাবার জীবন র ােথ িলটেনর ােব রািজ হয়। ২৮ আগ  ২০০৯ িলটেনর সে  িশউিলর িবেয় হয়। 
িবেয়র কেয়ক মাস পর থেকই িলটন যৗতুেকর জন  িশউিলেক চাপ িদেত থােক এবং যৗতুেকর টাকার জন  িশউিলেক 

মারধর করেত থােক। এরপর তাঁর বািড়র পােশই িলটন বািড় ভাড়া নয় ও সখােন িলটন খয়াল খুিশমত আসা 

যাওয়া করেত থােক এবং ায়ই যৗতুেকর জন  িশউিলেক মারধর করেত থােক। িলটেনর অত াচার সহ  করেত না 

পের িশউিল তাঁর কােছ এেস এসব ঘটনা জানায়। এরপর িতিন বু ােরা বাংলােদশ ( বসরকাির সং া) থেক দইু বাের 

দশ হাজার কের িবশ হাজার টাকা এবং সবেশষ ২০১২ সােলর ২৯ ফ য়াির দশ হাজার টাকা ঋণ এেন যৗতুক বাবদ 

িশউিলর মাধ েম িলটনেক দন। গত ৩ জানুয়াির ২০১৩ রাত ৮.০০ টায় িতিন িশউিলর বািড়েত যান। িশউিলর 

ঘেরর দরজা ব  দখেত পেয় িবিভ  জায়গায় িশউিলেক খাঁজাখুিজ কেরন। িশউিলেক কাথাও না পেয় িতিন তাঁর 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/িশউিল বগম/গজািরয়া, মুি গ /জানুয়াির ৫, ২০১৩/পৃ া নং- 3 

মেয়র িনেখাঁজ হওয়ার িবষয়  িতেবশীেদর জানান। ৪ জানুয়াির ২০১৩ সকাল ১১.০০ টায় বালুয়াকাি  ােমর পূব 

পিরিচত মাঃ হািববুর রহমান তাঁেক জানান, িতিন ৩ জানুয়াির ২০১৩ রাত আনুমািনক ১১.০০ টায় ১৬ নং উ র 

শাহপুর সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র পূবপােশ আিজজলু হক িলটন সহ আেরা ৫/৬ জনেক দখেত পান। এমন খবর 

পাওয়ার পর িতিন িলটেনর মার বািড়েত যান। সখােনও তাঁর মেয়েক খুেঁজ পানিন এবং িলটেনর মােক িশউিলর 

ব াপাের িজে স কেরও কান উ র পানিন। ৫ জানুয়াির ২০১৩ ভার রাত আনুমািনক ৪.০০ টায় িলটন তাঁেক 

মাবাইল ফােন জানায় য, িশউিলেক আর খাঁজ করার দরকার নই, িশউিল একজন চির হীন নারী তাই তাঁর সে  

িলটেনর স ক শষ এবং িলটেনর বাসায় িশউিলর য কাপড় চাপড় আেছ তা তাঁেক িনেয় আসার জন  বেল। ৫ 

জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১.৩০ টায় তাঁর ছেল ইউসুফ আলী তাঁেক জানায় য, তাঁর বািড়র পূবপােশ িসি র 

রহমােনর বাঁশ ঝােড় িশউিল বগেমর লাশ পেড় আেছ। এই খবর  শুেনই িতিন সখােন চেল আেসন। িতিন দখেত পান 

য, িশউিলর  চুল এেলােমেলা, গলার িনেচ কােলা দাগ, ঠাঁট দইু  ফাঁক করা, িপেঠর িদেক র  জমাট অব ায় মা েত 

লাশ পেড় আেছ। িশউিলর লাশ পাওয়ার খবর ছিড়েয় পড়েল িবেকেল গজািরয়া থানার পুিলশ সদস রা লাশ ময়না 

তদে র জন  থানায় িনেয় যায়। এ ব াপাের িতিন বাদী হেয় িশউলীর ামী আিজজলু হক িলটনসহ মুি গ  জলার 

গজািরয়া থানার আনারপুরা ােমর ২/৩ জন অ াতনামা ব ি র নােম গজািরয়া থানায় নারী ও িশশু িনযাতন দমন 

আইন, ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র-৩, তািরখ: 

৫/১/২০১৩। ৬ জানুয়াির ২০১৩ িবেকেল িশউিলর লাশ বািড়েত আনা হেল মাগিরেবর নামােজর পর শাহপুর ােমর 

কবর ােন িশউিল বগেমর লাশ দাফন করা হয়।   

 

মাঃ হািববুর রহমান, সােবক সদস  বালুয়াকাি  ইউিনয়ন পিরষদ, গজািরয়া, 

মুি গ   

মাঃ হািববুর রহমান অিধকারেক জানান, ২০০৯ সােলর ২৮ আগ  িতন ল  টাকা দনেমাহর ধায কের িলটেনর সে  

িশউিলর িবেয় দয়া হেলও িলটন দনেমাহেরর কান টাকাই িশউিলেক দয়িন। িবেয়র িকছু িদন পর িশউিলর কােছ 

িলটন যৗতুেকর জন  চাপ িদেত থােক। ফেল িশউিলর মা রািহমা বগম বু ােরা বাংলােদশ  ( বসরকারী সং া) থেক 

ঋণ তুেল এেন দশ হাজার কের িতন বাের ি শ হাজার টাকা িশউিলর মাধ েম িলটনেক দন। তারপরও িলটন িশউিলেক 

আেরা টাকার জন  অত াচার করেত থােক। ৩ জানুয়াির ২০১৩ িতিন এক েয়াজনীয় কােজ গজািরয়া খয়াঘােট 

আেসন। রাত আনুমািনক ১১.০০ টায় িতিন বািড়েত ফরার পেথ ১৬ নং উ র শাহপুর সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র 

পূবপােশ হােতর টচলাইেটর আেলােত আিজজলু হক িলটনসহ আেরা ৫/৬ জনেক দখেত পান। তখন িতিন িলটেনর 

কােছ তারা ঐ জায়গায় িক করেছ জানেত চাইেল িলটন তাঁেক জানায় য, স িভ চ ােনেলর তােরর সংেযাগ দয়ার 

কাজ করেছ। ৫ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় িশউিলর ভাই মাঃ ইউসুফ আলী মাবাইল ফােন তাঁেক 

জানায় ১৬ নং উ র শাহপুর সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র পূবপােশ উ র শাহপুর ােমর িসি র রহমােনর বাঁশ 

ঝােড় িশউিলর লাশ পেড় আেছ। এই খবর পেয় িতিন িশউিলর লােশর কােছ যান এবং সখােন িতিন দখেত পান 

িশউিলর লােশর চুল এেলােমেলা, গলার িনেচ কােলা দাগ, ঠাঁট দইু  ফাঁক করা এবং িপেঠর িদেক র  জমাট অব ায় 

রেয়েছ। 

 

এসআই আ ু াহ আল মামুন, গজািরয়া থানা মুি গ  

এসআই আ ু াহ আল মামুন অিধকারেক জানান, ৫ জানুয়াির ২০১৩ িবেকল আনুমািনক ৩.০০ টায় গজািরয়া থানার 

অিফসার ইনচাজ (ওিস) মাঃ জাহা ীর হােসেনর িনেদেশ িতিন উ র শাহপুর ােমর ১৬ নং উ র শাহপুর সরকাির 
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াথিমক িবদ ালেয়র িতনশ গজ পূেব িসি র রহমােনর বাঁশঝাের িশউিল বগেমর লাশ পেড় থাকেত দেখন। িতিন 

লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। সুরতহাল িতেবদন িতিন িপেঠর মধ  অংেশ ল া আনুমািনক পাঁচ ইি  

জমাটবাঁধা রে র কােলা দাগ, দইু পােয়র হাটুর িনেচ পছন অংেশ কােলা দাগ এবং গাপনাে  বীয লেগ িছল বেল 

ম ব  কেরন। এরপর সখান থেক লাশ গজািরয়া থানায় আনা হয় এবং থানা থেক লাশ ময়না তদে র জন  মুি গ  

সদর হাসপাতােল পাঠােনা হয়। ৬ জানুয়াির ২০১৩ দুপরু আনুমািনক ১২.০০ টায় িশউিলর পিরবােরর কােছ লাশ 

হ া র করা হয়। এ ব াপাের িশউিল বগেমর মা রািহমা বগম বাদী হেয় আিজজুল হক িলটনসহ মুি গ  জলার 

গজািরয়া থানার আনারপুরা ােমর ২/৩ জন অ াতনামা ব ি র নােম গজািরয়া থানায় নারী ও িশশু িনযাতন দমন 

আইন, ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৩; তািরখ 

৫/১/২০১৩।  

 

মাঃ জাহা ীর হােসন অিফসার ইনচাজ (ওিস), গজািরয়া, মুি গ   

মাঃ জাহা ীর হােসন অিধকারেক জানান, ৬ জানুয়াির ২০১৩ আনারপুরা ােমর রািহমা বগম বাদী হেয় য মামলা 

দােয়র কেরেছন সই মামলার অিভযু  আসামী আিজজুল হক িলটন পলাতক থাকায় তােক ার করা যায়িন। থেম 

এসআই আ ু াহ আল মামুনেক মামলা  তদ  করার দািয়  দয়া হেয়িছল। পের এসআই আ ু াহ আল মামুেনর 

পিরবেত এসআই খািলদেক মামলার তদে র দািয়  দয়া হেয়েছ। 

 

ডাঃ এহসানুল কিরম, আবািসক মিডেকল অিফসার, মুি গ  সদর হাসপাতাল  

ডাঃ এহসানুল কিরম অিধকারেক জানান, ৬ জানুয়াির ২০১৩ সকােল িশউিল বগেমর লাশ মেগ আনা হয়। িতিন 

লােশর ময়না তদ  স  কেরন। ঢাকার মহাখালী রাসায়িনক পরী াগাের আলামত পাঠােনা হেয়েছ। সখান থেক 

িতেবদন পাওয়ার পর এই ব াপাের িব ািরত জানা যােব।   

 

 

মাসা ৎ জীবুে সা (৫০), লােশর গাসলদানকারী  

মাসা  জীবুে সা অিধকারেক জানান, ৫ জানুয়াির ২০১৩ দুপুর আনুমািনক ২.০০ টায় িশউিল বগেমর মা রািহমা 

বগেমর কাছ থেক জানেত পােরন, বািড়র পােশ িসি র রহমােনর বাশঁঝােড় িশউিলর লাশ পাওয়া গেছ। এ খবর 

শুেন িতিন লােশর কােছ যান এবং দখেত পান লােশর গলায় কােলা দাগ এবং িপেঠ ল াকৃিতর জমাটবাঁধা রে র 

কােলাদাগ। ৬ জানুয়াির ২০১৩ িবেকেল ময়না তদ  শেষ লাশ বািড়েত িনেয় আসার পর িতিন িশউিলর লােশর গাসল 

করান। পের মাগিরেবর নামােজর পর শাহপুর কবর ােন িশউিলর  লাশ দাফন করা হয়।  

 

অিধকােরর ব ব  

বতমােন যৗতুেকর কারেন নারীর িত সিহংসতা ব াপক আকার ধারণ কেরেছ। ১৯৮০ সােলর যৗতুক িনেরাধ আইেন 

বলা হেয়েছ য, যৗতুক দয়া ও নয়া উভয়ই দ-নীয় অপরাধ। তারপরও সেচতনতার অভােব এবং সামািজক চােপ 

যৗতুক সিহংসতা ঘেটই চলেছ। অিধকার িশউিল বগম হত া মামলার অিভযু  আসামী আিজজুল হক িলটনেক ত 

ার কের আইেনর আওতায় এেন সু ু  িবচার দািব করেছ। তথ ানুস ােন জানা যায়, মুি গ  জলা পুিলশ সুপােরর 

কাযালেয়র া  তথ  অনুযায়ী ২০১২ সােল ৩৩  ধষেণর মামলা এবং ১১৪  নারীর িত সিহংসতার মামলা 

নিথভু  হেয়েছ। এছাড়াও যৗতুেকর কারেণ এই সমেয় মারা যান ৭ জন। মুি গ  জলার নারী ও িশশু িনযাতন দমন 
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াইবুনাল এর া  তথ  অনুযায়ী ২০১২ সােল নারীর িত সিহংসতায় ২৯৩  মামলা হেয়েছ। এর মেধ  ২৬  

মামলায় আসামীরা খালাস পেয়েছ এবং ২৬৭  মামলা ি য়াধীন অব ায় রেয়েছ। অিধকার ি য়াধীন মামলাগুেলা 

সরকারী কৗসুলীর িবেশষ মেনােযােগর আওতায় এেন সু ু  িবচার িনি ত করা এবং যৗতুক িবেরাধী ব াপক সেচতনতা 

সিৃ  এবং আইনেক িনযািততেদর পে  ব বহাের উেদ াগী হেত সরকােরর িত দািব জানাে । 

 

-সমা - 


