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মালেয়িশয়া প্রবাসী খালােতা ভাই রুেবল বাড়ীেত েবড়ােত এেল বাবা-মা
ষড়যন্ত্র কের তার সঙ্েগ েজারপূর্বক িবেয় েদন। েদনেমাহর বাঁধা হয়
২০ লাখ টাকা। আবার িবেয়র মাস না গড়ােতই স্বামীেক িডেভার্স েদয়ার
জন্য চাপ েদন েসই বাবা-মা। েমেয়র বাসায় উপস্িথত হেয় েমেয়েক
শারীিরক অকথ্য িনর্যাতন কেরন মা িরনা েবগম। বাবা জালাল েমেয় েফরত
েদয়ার জন্য আইনী েনািটশ পাঠান। তােদর কথা না শুনেল জামাই রুেবেলর
নােম মামলা িদেয় েজেল পাঠােবন, আর েমেয়েক জীবেন েমের েফলার
হুমিক। িনরুপায় হেয় স্বামী-সংসার ও জীবন বাঁচােত গর্ভধািরনী মা ও
বাবার িবরুদ্েধ আদালেতর দারস্থ হেলন জান্নাতুল। গত ২ এপ্িরল
ঢাকার িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট আদালেত এমন একিট মামলা দােয়র করা
হয়। জান্নাতুেলর পক্েষ ব্যিতক্রমী এই মামলায় আদালেত আইনী সহায়তা
িদচ্েছন তরুণ আইনজীবী তামান্না আফিরন।
ঘটনার সূত্রপাত ২২ েফব্রুয়াির, ২০১৮। এইচএসিস পরীক্ষার্থী
জান্নাতুেলর বাড়ী বিরশাল সদর উপেজলার কণকাঠী গ্রােম। প্রায় েদড়
মাস পূর্েব আপন খালােতা ভাই বাসায় েবড়ােত এেল েমেয়র সােথ অৈবধ
সম্পর্েকর অিভেযাগ তুেল তােক বাসায় চার ঘন্টা আটিকেয় রােখন আপন
খালা ও খালু। েডেক আেনন পাড়া-প্রিতেবিশেদর। ফাঁেদ েফেল পিরকল্পনা
অনুযায়ী েজারপূর্বক িবেয় েদয়া হয়। তােদর ইচ্ছা অনুযায়ী েদনেমাহর
ধরা হয় ২০ লাখ টাকা। প্রথেম েনাটারী পাবিলক ও পের কাজী অিফেস
িগেয় িবেয়র েরিজষ্ট্ির কািবন করা হয়। ঘটনা জানেত েপের রুেবেলর
বাবা আরব আলী েমেয়র মা-বাবার িবরুদ্েধ স্থানীয় মেডল থানায় সাধারন
ডােয়রী কেরন।
এেতাসব ঘটনার পেরও রুেবল জান্নাতুলেক স্ত্রী িহেসেব েমেন েনন এবং
ঢাকার ভাটারায় বাসা ভাড়া িনেয় বসবাস শুরু কেরন। িকন্তু েমেয়র
বাবা-মা ফাঁেদ েফেল জামাইেয়র িনকট হেত েদনেমাহেরর ২০ লাখ টাকা
আদােয়র পিরকল্পনা কেরন। পিরকল্পনা অনুযায়ী িবেয়র ২৭ িদেনর মাথায়
িপতা জালাল রুেবেলর ভাগ্েনেক আইনী েনািটশ পািঠেয় েমেয়েক তার
বাড়ীেত েফরত পাঠােত বেলন। মা িরনা েবগম রুেবলেক েফান কের েমেয়েক
িডেভার্স িদেত বেলন। েমাবাইেল েমেয়েক বুঝােত থােকন িডেভার্স িদেল

তারা েবশ িকছু টাকা পােবন। এেত কের তােদর সংসাের আর অভাব থাকেব
না। বাকী জীবনটা স্বচ্ছলতার সােথ কাটােত পারেবন। শুধু রুেবলেক
িডেভার্স িদেয় বাড়ীেত িফের আসেত হেব। টাকা আদােয়র জন্য বাকী যা
যা করার তারাই করেবন। িকন্তু জান্নাতুল তার মা-বাবার কথায় েকান
মেতই রাজী হেলন না। বরং জািনেয় েদন রুেবল তােক স্ত্রী িহেসেব
অেনক ভালবােসন। বাকী জীবনটা তার সােথই সুখ-দুঃখ ভাগাভািগ কের
কাটােবন। িকন্তু মা নােছাড়বান্দা। বেলন, টাকা আদায় হেল তােক আর
ভােলা ঘের িবেয় িদেবন। িকন্তু েমেয় সাফ জািনেয় েদন স্বামীর ঘর
েছেড় িতিন েকাথাও যােবন না।
জান্নাতুলেক বােগ আনেত না েপের িরনা েবগম এবার অন্য পেথ হাঁটেলন।
এরপর গত ২৫ মার্চ ঢাকার ভাটারায় েমেয়র ভাড়া বাসায় িরনা েবগম
উপস্িথত হেয় েমেয়েক শারীিরকভােব অকথ্য িনর্যাতন কেরন। রুেবলেক
িডেভার্স েদয়ার জন্য হুমিক িদেয় বেলন, তােদর কথা মেতা না চলেল
তােক জােন েমের েফলা হেব। িকন্তু জান্নাতুল মা-বাবার প্রস্তােব
রাজী না হওয়ায় তার উপর িবিভন্ন্ ভােব হুমিক ধমিক আসেত থােক।
ঘটনািট জানার পর জান্নাতুলেক আইনী সহায়তা েদয়ার জন্য এিগেয় আেসন
হাইেকার্ট িবভােগর তরুণ আইনজীবী তামান্না আফিরন। িতিন ২ এপ্িরল
ঢাকার িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট আদালেত রুেবেলর শশুর জালাল ও
শাশুিড় িরনা েবগেমর িবরুদ্েধ েফৗজাদারী কার্যিবিধর ১০৭ ধারায়
মামলা দােয়র কেরন। মামলার বাদী তােদরই েমেয় জান্নাতুল েফরেদৗস।
নারীেদর িবিভন্ন সমস্যা িনেয় আইনগত সহায়তা প্রদান কের জনপ্িরয়
হেয় ওঠা তরুণ আইনজীবী তামান্না আফিরন িনউজিবিড৭১েক বেলন,
ব্যিতক্রমী এ মামলায় আিম আইনী সহায়তা প্রদান করিছ। একিট িনষ্পাপ
েমেয়র জীবন েযন অকােল ঝের না যায় এ জন্য আদালেতর দারস্থ হেয়িছ। এ
মামলায় আইনী সহায়তা প্রদান কের আিম গর্িবত।
িতিন বেলন, রুেবেলর িনকট হেত েদনেমাহেরর ২০ লাখ টাকা আদায় কের
আত্মসােতর জন্য েমেয়র বাবা-মা েচষ্টা কের যাচ্েছ। িকন্তু
জান্নাতুল তােদর প্রস্তােব রাজী না হওয়ােত িবপত্িত। তামান্না
বেলন, েযভােই িবেয় েহাক না েকন স্ত্রী িহেসেব তােক তার স্বামী
েমেন িনেয়েছ। েছাট্ট েমেয়িটর জীবন েকান ভােবই নষ্ট হেত িদেত পাির
না। তাই অিভযুক্তেদর িবরুদ্েধ ঢাকার িনর্বাহী ম্যািজস্ট্েরট
আদালেত েফৗজদারী কার্যিবিধর ১০৭ ধারায় মামলা করা হেয়েছ। আদালত
িবষয়িট আমেল িনেয় কারণ দর্শােনা েনািটশ প্রদান কেরেছন। আশা কির
আমরা ন্যায় িবচার পাব।

এ িবষেয় জান্নাতুল বেলন, স্বামী প্রবাসী হওয়ায় েদনেমাহেরর িবপুল
অর্থ আদােয়র জন্য বাবা-মা আমােক িদেয় রুেবলেক ফাঁসােনার েচষ্টা
করেছন। িকন্তু রাজী না হওয়ায় তার উপর িনর্যাতন চালােনা হচ্েছ।
িতিন আরও বেলন, িবেয় েয ভােবই েহাক না েকন স্বামী তােক স্ত্রী
িহেসেব েমেন িনেয়েছন। িতিন স্বামীর সােথ সারা জীবন কাটােত চান।
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