সাত ীরায় যৗতুেকর কারেণ গৃহবধু ফােতমা খাতুন কাজলেক হত ার অিভেযাগ
তথ ানুস ানী িতেবদন
অিধকার
৫ নেভ র ২০১১ তািরেখ সাত ীরা জলার সদর উপেজলার আলীপুর পূবপাড়া ােমর মাঃ
আকরাম সরদােরর মেয় ফােতমা খাতু ন কাজেলর (১৯) সে একই উপেজলার বকারী ােমর
হা ন মা ার ছেল মাঃ মািমনুর রহমান মািমন (২৬) এর িবেয় হয়।
২৭ ফ য়াির ২০১২ মািমন এবং মািমেনর পিরবােরর সদস রা যৗতু েকর জন ফােতমােক
মারধর কের আহত কের এবং ২৮ ফ য়াির ২০১২ সকাল আনুমািনক ৬.০০টায় ফােতমার মুেখ
িবষ ঢেল িদেয় হত ার চ া কের। িচিকৎসাধীন অব ায় ঐিদন রাত আনুমািনক ৮.৩০টায়
ফােতমা মারা যান। যৗতু েকর কারেণই ফােতমােক হত া করা হেয়েছ বেল ফােতমার পিরবার
অিভেযাগ কেরেছ।
ফােতমার বাবা মাঃ আকরাম সরদার বাদী হেয় এক

হত া মামলা দােয়র কেরেছন। যার ন র

৬৬; তািরখঃ ২৮/০২/২০১২। ধারাঃ নারী ও িশ

িনযাতন দমন আইন ২০০০ (সংেশাধনী

২০০৩) এর ১১ (ক)/৩০। যৗতু েকর দািবেত হত া ও হত ায় সহায়তা করার অপরাধ।

অিধকার ঘটনা

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

 িনহেতর আ ীয় জন
 অিভযু ব ি ও পিরবােরর সদস
 ত দশ
 লােশর ময়না তদ কারী ডা ার এবং

 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে ।

ছিব- ফােতমা খাতু ন কাজল
অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ফােতমা/সাত ীরা সদর/২৮ ফ য়ারী ২০১২/পৃ া-1

মাঃ আকরাম সরদার (৫০), ফােতমার বাবা
মাঃ আকরাম সরদার অিধকারেক বেলন, ৫ নেভ র ২০১১ মািমেনর সে ফােতমার িবেয় হয়।
মেয়র গােয়র রং কােলা হওয়ায় মািমেনর পিরবার যৗতু ক িহেসেব তাঁর কােছ এক

ি েলর

আলমারী, একেজাড়া সানার কােনর দুল এবং বাহা র হাজার টাকা দািব কের। মেয়র কথা িচ া
কের িবেয়র আেগই অথ াৎ ৪ নেভ র ২০১১ িতিন মািমনেক পেনর হাজার টাকা দন। িবেয়র
একমােসর মেধ ই বাকী সাতা হাজার টাকা, সানার দুল ও আলমারীও দন। অথচ িবেয়র পর
থেকই যৗতু েকর জন কারেণ মািমন এবং মািমেনর ছাট বান যার নামও মাছা ৎ ফােতমা
খাতু ন তাঁর মেয় ফােতমােক মারধর করত। ফােতমার কাছ থেক িতিন জানেত পেরিছেলন,
মািমেনর কােছ সব সময় এক

চা

থাকত। সই চা

িদেয় মািমন

ায়ই ফােতমােক ভয়

দখােতা এবং বােপর বাড়ী থেক আরও টাকা এেন িদেত বলেতা। িতিন আেরা বেলন, যৗতু েকর
টাকার জন ফােতমােক অত াচার করায় ফােতমার

রবাড়ীেত দুইবার সািলশ বঠক করা হয়।

২৮ ফ য়াির ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় মািমেনর বােনর

ামী আিজজুল ইসলাম

মাবাইল ফােন তাঁেক খবর দয় য, অিভমান কের ফােতমা িবষ খেয়েছ। িতিন এই খবর
ফােতমার

েন

রবাড়ীেত যান। সখােন িগেয় শােনন মািমন ও আিজজুল অসু ফােতমােক ানীয়

বকারী বাজােরর প ী িচিকৎসক আ ু াহ আল বাকীর চ াের িনেয় গেছ। িতিন বকারী
বাজাের িগেয় দখেত পান, ফােতমার শারীিরক অব া খুবই খারাপ এবং তাঁর মাথা িদেয় র
ঝরিছল। িতিন বেলন, ফােতমা তাঁেক আকাের ইি েত বলেত চেয়িছল য, তাঁর

রবাড়ীর

সদস রা তাঁর এ অব া কেরেছ। ফােতমার অব ার অবনিত হওয়ায় প ী িচিকৎসক আ ু াহ আল
বাকী সাত ীরা শহের িনেয় যাওয়ার পরামশ দন। সকাল আনুমািনক ১০.৪৫টায় িতিন, মািমন
ও আিজজুল ফােতমােক সাত ীরা শহর

ানীয় সততা ি িনেক িনেয় যান। সখােনই িচিকৎসা

চলেত থােক। ফােতমােক রাত আনুমািনক ৭.৩০টা পয

সততা ি িনেক রাখা হয় এবং পের

সাত ীরা জজেকােটর উ র পােশ িশমুল ি িনেক িনেয় যান। রাত আনুমািনক ৮.৩০টায় িশমুল
ি িনেকর ডাঃ শিহদুল ইসলাম ফােতমােক মৃত ঘাষণা কেরন। িতিন ফােতমার লাশ িনেয় িনজ
বাড়ীেত িফের আেসন। িতিন তাঁর চাচােতা ভাই সাত ীরার সদর উপেজলার আলীপুর ইউিনয়ন
পিরষেদর সােবক চয়ারম ান রউফ সরদারেক ফােতমার মৃতু র কথা জানান। রউফ সরদার
সাত ীরা সদর থানায় খবর িদেল সাত ীরা সদর থানার পুিলশ সদস রা তাঁর বাড়ীেত আেসন।
পুিলশ আনুমািনক রাত ১০:০০টায় মািমন ও আিজজুলেক

ার কের এবং ফােতমার লাশ ময়না

তদে র জন থানায় িনেয় যায়। এরপর িতিন সাত ীরা সদর থানায় যান এবং িনেজই বাদী হেয়
মািমন ও আিজজুলেক

ার দিখেয় পাঁচজনেক আসামী কের এক

২৯ ফ য়ারী ২০১২ লােশর ময়না তদ

হত া মামলা দােয়র কেরন।

শষ হেল আলীপুর পূবপাড়া ােম লাশ দাফন করা হয়।
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এনামুল হক (৩৫), ফােতমার চাচােতা ভাই
এনামুল হক অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়ারী ২০১২ দুপুেরর িদেক ফােতমার বাবার কাছ থেক
খবর পান, ফােতমা অসু , সাত ীরা শহর

সততা ি িনেক ভিত করােনা হেয়েছ। িতিন তখন

সততা ি িনেক যান এবং দখেত পান, ফােতমার অব া খুব খারাপ। িতিন বেলন, ফােতমার
মাথায় িতিন এক

আঘাত এর িচ

দখেত পান এবং ি িনেকর িচিকৎসকেদর ফােতমার পট

ওয়াশ করােত দেখন। ফােতমার মুখ িদেয় সাদা রেঙর িকছু িবষা

ব বর কের নয়া হয়। পট

ওয়াশ করােনার কারেণ মাথায় বিশ চাপ পরায় মাথার কাটা অংশ থেক চু র র

বর হি ল।

িতিন আেরা বেলন, িবেয়র পের জানেত পােরন, মািমন ভারত থেক চারাই গ

এেন ব বসা

করেতা। যখন গ

বাংলােদেশ আসা ব

হেতা তখনই ফােতমােক বােপর বাড়ী থেক যৗতু েকর

টাকা আনার জন মািমন চাপ িদত।
রউফ সরদার, ফােতমার বাবার চাচােতা ভাই এবং সােবক চয়ারম ান, ৭ ন র
আলীপুর ইউিনয়ন পিরষদ, সদর উপেজলা, সাত ীরা
রউফ সরদার অিধকারেক বেলন, ফােতমার বাবা তাঁেক ফান কের ফােতমার অসু তার কথা
জানান এবং িতিন তখন সততা ি িনেক যান। িতিন সখােন ফােতমােক আশংকাজনক অব ায়
দেখন। িতিন জানান, িতিনই সাত ীরা সদর থানায় এ ব াপাের খবর দন।
মািমনুর রহমান মািমন (২৬), ফােতমার ামী ও অিভযু ব ি
অিধকােরর তথ ানুস ান দল সাত ীরা সদর জলখানায় অিভযু ব ি
মািমন এর সে

মািমনুর রহমান

কথা বেল। মািমন অিধকারেক জানান, ২৬ ফ য়াির ২০১২ ফােতমার সে

তার মােয়র ঝগড়া িববাদ হয়। এ জন িতিন ফােতমার বাবা মােক খবর দন। ফােতমার বাবা মা
এেস জার কের ফােতমােক বাড়ী িনেয় যেত চায় িক

ফােতমা যেত চায়িন। এেত রেগ িগেয়

ফােতমার বাবা ফােতমােক অেনক গািলগালাজ করায় স অিভমান কের আ হত া করার জন
িনেজ িবষ খেয়িছল। ২৮ ফ য়ারী ২০১২ সকােল বাড়ীেত কউ িছল না। সই সুেযােগ ফােতমা
িবষ পান কেরিছল। কখন িকভােব ফােতমা িবষ খেয়েছ তা িতিন িকছু ই জােনন না। ফােতমার
মাথার আঘােতর কথা িজ াসা করা হেল মািমন বেল, বাড়ীর ছােদর টািল খেস পেড় ফােতমার
মাথা কেট িগেয়িছল। এ মৃতু র জন ফােতমার বাবা-মা দায়ী বেল িতিন অিভেযাগ কেরন।
নূরজাহান (৫০), ফােতমার া ড়ী
নূরজাহান অিধকারেক বেলন, মািমেনর িবেয়র সময় ফােতমার বাবা যৗতু ক িহেসেব নগদ
৩০,০০০ টাকা িদেয়িছল। সাইেকল, আং , ঘিড় দয়ার কথািছল। িক

স েলা দয়িন। ২৮

ফ য়ারী ২০১২ িতিন বাড়ীেত িছেলন না। এই সুেযােগ ফােতমা িবষপান কের আ হত া কেরেছ।

অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ফােতমা/সাত ীরা সদর/২৮ ফ য়ারী ২০১২/পৃ া-3

মাঃ নু ল দা, মািমেনর আ ীয় এবং বকারী ইউিনয়ন পিরষেদর সদস , সাত ীরা
মাঃ নু ল দা অিধকারেক বেলন, মািমন কখনই ফােতমােক অত াচার কেরিন। ফােতমা মেনর
কে িনেজই িবষ খেয়েছ বেল িতিন

েনেছন। িতিন আেরা বেলন, ২৭ ফ য়ারী ২০১২ মািমেনর

সােথ ফােতমার একটু গ েগাল হওয়ায় মািমন ফােতমােক ধা া িদেল িসঁ িড়র উপের পেড় িগেয়
ফােতমার মাথা কেট যায়।
ডাঃ আ ু াহ আল বাকী, প ী িচিকৎসক, মা া ি িনক, বকারী বাজার, সাত ীরা
ডাঃ আ ু াহ আল বাকী অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায়
বকারী পূবপাড়া ােমর মািমন ও আিজজুল নােম দুই ব ি ফােতমা নােম এক রাগীেক িনেয়
তাঁর কােছ আেসন। ফােতমার মাথায় আঘােতর কারেণ চু র র
িচিকৎসা করেত রাজী হনিন িক

রণ হি ল বেল িতিন থেম

পের বাধ হেয় াথিমক িচিকৎসা িদেয় রাগী ছেড় দন।

ডাঃ এম এ কিবর, সততা ি িনক, সাত ীরা সদর, সাত ীরা
ডাঃ এম এ কিবর অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.৪৫টায়
ফােতমা নােমর একজন রাগীেক সততা ি িনেক িনেয় আসা হয়। রাগীর অব া আশংকাজনক
হওয়ায় তাঁরা রাগীেক রাখেত চানিন িক

৭ ন র আলীপুর ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক

চয়ারম ান রউফ সরদার অনুেরাধ করেল স া আনুমািনক ৭.৩০টা পয

রাগীেক রাখা হয়।

পের সততা ি িনক থেক িশমুল ি িনেক িনেয় যাওয়ার পেথ ফােতমা মারা যান বেল িতিন
েনেছন।
এসআই তপন মার িসংহ, সাত ীরা সদর থানা, সাত ীরা
এসআই তপন মার িসংহ অিধকারেক জানান, ২৮ ফ য়াির ২০১২ তািরেখ ৭ ন র আলীপুর
ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক চয়ারম ান রউফ সরদার তাঁেক জানান, বকারী ােমর মাঃ
আকরাম সরদােরর মেয়েক

রবাড়ীর লাকজন অত াচার কের হত া কেরেছ। িতিন তখন

ফােতমার বােপর বাড়ী যান এবং ফােতমার লােশর সুরতহাল িতেবদন

ত কেরন। সুরতহাল

িতেবদেন ফােতমার মাথায় আঘােতর িচে র কথা উে খ কেরন। রাত আনুমািনক ১০.০০টায়
ফােতমার বাবার বাড়ী থেক ফােতমার ামী মািমন এবং মািমেনর দুলাভাই আিজজুলেক
কের থানায় িনেয় আেসন। ফােতমার বাবা এক
তািরখঃ ২৮/০২/২০১২। ধারাঃ নারী ও িশ

ার

হত া মামলা দােয়র কেরেছন। যার ন র ৬৬;

িনযাতন দমন আইন ২০০০ (সংেশাধনী ২০০৩) এর

১১ (ক)/৩০। যৗতু েকর দািবেত হত া ও হত ার সহায়তা করার অপরাধ। িতিন তদ কারী
কমকতা িহেসেব মামলা র তদ করেছন।
২৮ ম ২০১২ তািরেখ িতিন অিধকারেক জানান, িতিন ময়না তদে র িরেপাট হােত পেয়েছন
িক

এখনও অিভেযাগপ আদালেত জমা দন নাই। এখনও তদ চলেছ বেল জানান।
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ডাঃ তৗিহদুর রহমান, লােশর ময়না তদ কারী ডা ার, সাত ীরা সদর হাসপাতাল, সাত ীরা
িতিন অিধকারেক জানান, ২৯ ফ য়াির ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় সাত ীরা সদর
থানার এসআই তপন

মার িসংহ ফােতমা নােমর একজন মিহলার লাশ হাসপাতােল আেনন। িতিন

জানান লােশর ময়না তদ িতিন কেরেছন। ময়না তদ ন র ৩৬। িতিন আেরা বেলন, ফােতমার
মাথার মাঝখােন দুই ইি রও বিশ কাঁটা িছল। িলভার, িকডনী, পাক িল ঢাকার মহাখালীেত
িভেসরা পরী ার জন পাঠােনা হেয়েছ, িভেসরা

িতেবদন না আসা পয

িতিন িকছু বলেত

পারেবন না বেল জানান।
উ ল, মগ-সহকারী, সাত ীরা সদর হাসপাতাল, সাত ীরা
উ ল অিধকারেক জানান, ২৯ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় পুিলশ সদস রা
ফােতমা নােম এক মিহলার লাশ মেগ এেনিছল। িতিন দেখন, মাথায় আঘাত করার কারেণ ২
ইি রও বিশ কঁ েট িগেয়িছল, যা িদেয় র

রণ হেয়িছল বেল িতিন ধারণা কেরন।

অিধকার এর ব ব
তথ ানুস ােন জানা যায়, ফােতমার বাবা অিশি ত হওয়ায় মামলার এজাহার

একজন পুিলশ

কমকতা লেখন। পুিলশ কমকতা এজাহাের উে খ কেরন, ২৮ ফ য়ারী ২০১২ তািরখ স া
আনুমািনক ৬:০০টায় অিভযু
িক

ব ি রা ফােতমােক িবষ পান কিরেয়িছল।

অিধকােরর তথ ানুস ানকােল ফােতমার আ ীয়- জন এর ব ব থেক জানা যায় য, ২৮

ফ য়ারী ২০১২ তািরখ সকােল ফােতমােক িবষ পান করােনা হয়। এমনিক অিভযু
মািমনুর রহমান মািমন িনেজর ব েব

বি

ীকার কেরেছন য, ২৮ ফ য়ারী ২০১২ তািরখ

সকােল ফােতমা িবষ পান কেরিছেলন।
ফৗজদারী কাযিবিধর ১৫৪ ধারা মাতােবক িযিন মামলার এজাহার দােয়র কেরন তাঁেক
এজাহার

পেড় শানােত হেব এবং তাঁর

া র িনেত হেব। িক

এই ঘটনার

হেয়িছল িকনা, তা িনেয় যেথ সে েহর অবকাশ রেয়েছ। যেহতু ঘটনা
সমেয়র উে খ করা হেয়েছ, যা এই ঘটনার তদ েক বাধা

ে এটা করা

ঘটার ব াপােরর ভু ল

করার স াবনা রেয়েছ। অিধকার

ফােতমার ঘটনার ব াপাের স কভােব তদ কের সরকারেক আইনানুযায়ী কাযকর পদে প নয়া
এবং অপরাধীর শাি িনি ত করার দাবী জানাে ।

-সমা -
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