
বরাবর, 

চয়ারম ান 

৬ নং দাহা লা ইউিনয়ন পিরষদ 

বাঘারপাড়া, যেশার। 

 

িবষয়ঃ সু ু  িবচার পাইবার জন  আেবদন। 

 

বাদী ◌ঃ          িববাদীঃ  

িহরা খাতুন        ০১। শাহীন আলী 

িপং-ফা ক হােসন       ০২। িম ু  হােসন 

ামঃ কেদবনগর, ডাকঃ বহরমপরু     ০৩। লাবনী খাতুন 

বাঘারপাড়া, যেশার।       সবিপং-আেলক মাল া 

০৪। হািসনা বগম 

জং- আেলক মাল া 

সবসাং+ডাক-তুলারামপরু 

নড়াইল সদর, নড়াইল। 

জনাব, 

যথাযথ স ান দশন পবূক িবনীত িনেবদন এই য, আিম বাদী আপনার ইউিনয়েনর ৫ নং ওয়াড 

কেদবনগর ােমর ায়ী বািস া। িবগত ায় ০৩ (িতন) বৎসর আেগ ০১ নং িববাদীর সােথ ইসলামী 

শিরয়ত, পািরবািরক ও সামািজকভােব আমার িববাহ স  হয়। িববােহর পের আমােদর ঘর-সংসার খুব 

ভালভােব চলিছল। তারই ি েত আমােদর ঘের এক  কন া স ান আেস। যাহার বতমান বয়স ০৮ (আট) 

বছর। ০২, ০৩ ও ০৪ নং িববাদীর  পরামেশ ০১ নং িববাদী আমার সােথ শািররীক ও মানিষক িনযাতন 

কের। িনযাতেনর মা া িদন িদন বাড়েত থােক। িনযাতেনর মা  এতই বশী হয় য এর িবগত িদেন 

অেনকবার আিম আমার িপতার বািড় চেল আিস এমনিক আমােক আমার িপতা/মাতা িনেজরাই তােক 



আমােক তােদর বাড়ী িনেয় আেস। আর বারবার িববাদীগণ ানীয় গন মান  ব ি বেগর সােথ িনযাতন  না 

করেব মেম বেল আমােক িনেয় যায়। সবেশষ িবগত ০৩ (িতন) মাস আেগ িববাদীগণ আমােক মারধর কের 

এবং অকথ ভাসায় গািলগারাজ কের, আিম  িনযাতন সহ  করেত না পের আিম আমার িপতার বাড়ী চেল 

আিস। িপতার বািড় চেল আসেল তারা আমার সােথ কান কার যাগােযাগ কের না। এমনিক আিম ফান 

করেল বেল আিম তামােক িনেয় আর ঘর করব না। তুিম আমােক আর জালাতন করেব না। এই ভােব আিম 

আমার িপতার বািড় অব ান করিছ।   এখন আিম খুব িন পায় এবং হতাশ। তাই আিম িন পায় হইয়া 

আপনার রণাপ  হইলাম।  

 

অতএব, মেহাদয় সমীেপ আ ল আেবদন, আিম যাহােত িববাদী গেণর সু ু  িবচার পাই তার সু-ব ব া হণ 

কিরেত আপনার সদয় মিজ হয়। 

 িবনীত িনেবদক 

তািরখঃ ১৪/০৮/২০১৮ 

           িপং-ফা ক হােসন 

    ামঃ কেদবনগর, ডাকঃ বহরমপরু 

         বাঘারপাড়া, যেশার। 


