
 

২১ হেত ছ’মাস পাে র, িবেয় িদেলন না পেুরািহত 
পু া, ১৭ জলুাই, ২০১৫, সমীর দ :  পুিলশ 
কেরেছ। িবিডও বা যু -িবিডও কেরেছন। 
কাথাও চাই  লাইেনর কম রা িগেয়ও 
নাবািলকার িবেয় আটেকেছন। কখনও 
আবার নাবািলকা িনেজও পুিলেশ ফান কের 
িনেজর িবেয় আটেকেছ। তা বেল পুেরািহত! 
পু িলয়ার পু ায় সটাই ঘটােলন এক 
মি েরর দইু পুেরািহত। আইিন দায়ব তার 
কথা মাথায় রেখ এ বার অ া বয়  
পা েক িফিরেয় িদেলন তাঁরা। ফল, িবেয় 
িপিছেয় গল ছ’মাস। কারণ, ছ’মাস পেরই 
পা  পা দেব এ েশ। এই ঘটনায় আরও 
উৎসাহ পাে ন পু িলয়া জলা শাসেনর 
কতারা। তাঁরা বলেছন, রখা কািল ী, বীণা 
কািল ী, আফসানা খাতুনেদর হাত ধের য 
আে ালেনর  এই জলায়, তার রশ 
এখনও চলেছ। 
ঘটনার সূ পাত পু া থানায় দােমাদরপুেরর 
এক বািস ার িনেখাঁজ ডােয়ির থেক। 

ম লবার সই ডােয়িরেত িতিন অিভেযাগ 
কেরন, তাঁর মেয় িনেখাঁজ এবং এর িপছেন 
এক পড়িশ যুবেকর হাত আেছ বেল সে হ। 
পুিলশ বধুবার সকােল বাঁ ড়ার ইঁদপুর থানা 
এলাকা থেক দ’ুজনেক উ ার কের। ত ণী 
পুিলশেক জানান, তাঁর বয়স উিনশ। এবং 
িতিন ায় বািড় ছেড়িছেলন। তখন 
দ’ুজনেক ছেড়ও দওয়া হয়। এর পের দইু 
পিরবার সামািজক মযাদা র ার জন  পু ার 
চরণপাহািড় কালী মি ের যায় দ’ুজেনর 
িবেয় িদেত। 
িক , কালী মি ের িগেয় িবেয়র আচার 

 হওয়ার আেগ পুেরািহত ধর 
চে াপাধ ায় ও বাসুেদব মেুখাপাধ ায় বর-
কেনর জে র শংসাপ  দখেত চান। আর 
তােতই িবপি ! ধরবাবুর কথায়, ‘‘ওরা 
ু েলর শংসাপ  িনেয় এেল দিখ, পা ীর 

বয়স উিনশ চলেছ। িক  পাে র বয়স ২০ 
বছর ৬ মাস। আমরা দইু পিরবারেক 

জািনেয় িদই, পাে র বয়স ২১ পূণ না 
হওয়ায় এ িবেয় িদেত পারব না।’’ তাঁেদর 
ব ব , ‘‘আমরা িবেয়র রিজ ার অবিধ 
রেখিছ। বয়েসর মাণপ ও িদেত বিল 
সকলেক।’’ 
পু ার ওিস ইসমাইল আিল জানান, এই থানা 
এলাকার বধুপুর িশবমি র ও চরণপাহািড় 
কালী মি ের অেনেকই িবেয় দওয়ান। তাই 
িতিন দইু মি েরর পুেরািহতেদর িবেয়র 
রিজ ার এবং বয়েসর মাণপ  জমা 
রাখেত বেলেছন। জলা পুিলেশর এক কতা 
জানান, পুেরািহতেদর একাংশ অেনক সময় 
িকছু বাড়িত টাকার আশায় পা -পা ীর 
বয়স খিতেয় দেখন না। ওই দইু পুেরািহত 
আইন মেন কাজ কেরেছন। 
িবেয় ব  হেয় গল বেল খারাপ লাগেছ 
না? ওই ত ণীর স িতভ জবাব, ‘‘ওর 
সে  দীঘিদেনর পিরচয়। এত িদন যখন 
অেপ া কেরিছ, তখন আর তা ছ’মাস!’ 

   
 


