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যৗতুেকর জন  আঁিখ সূ ধরেক হত া করা হেয়েছ বেল পিরবােরর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

  

২১ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ১.৩০ টায় িসরাজগ  জলার বল িচ উপেজলার মাইঝাল 

িম ীপাড়া ােমর আঁিখ সূ ধরেক (২০) ামী  অসীম সূ ধর ও তার বাড়ীর সদস রা াসেরাধ 

কের হত া কেরেছ বেল অিভেযােগ কাশ। আঁিখর বড় ভাই  িবপুল মার সূ ধর বাদী হেয় 

িসরাজগে র বল িচ থানায় ১২ জনেক আসামী কের এক  মামলা দােয়র কেরন। মামলার নং-
১০, তািরখ- ২১/১২/২০১১, ধারা- ৩০২/৩৪/১০৯। 
 

পুিলশ আঁিখর চাচী শা ড়ী কমলা রানী সূ ধরেক ২২ িডেস র ২০১১ তািরেখ ফতার কের এবং 
িসরাজগ  জলখানায় রণ কের। ধান আসামী অসীম সূ ধর পলাতক রেয়েছ। িক  গত ২২ 

জানুয়ারী ২০১২ হাইেকাট থেক বাকী ১০ জন ২ মাস অ বত কালীন আগাম জািমন িনেয়েছন ।   
 

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

 িনহেতর আ ীয়- জন 

 িতেবিশ 

 ডা ার 

 তদ কারী কমকতা 

 

ছিব- আঁিখ সূ ধর 

 
 িবপলু মার সূ ধর, আঁিখর বড় ভাই 

 িবপুল মার সূ ধর অিধকারেক বেলন, গত ২০১০ সােলর ২৭ জনু বল িচ উপেজলার 

মাইঝাইল িম ীপাড়া ােমর  ভাষা সূ ধেরর ছেল  অসীম সূ ধেরর সে  তাঁর ছাট বান 

আঁিখর িবেয় হয়। িতিন জানান, িবেয়র সময় অসীমেক তাঁরা যৗতুক িহেসেব ২৫ হাজার টাকা ও ২ 

ভির সানার গহনা িদেয়িছেলন এবং আেরা ১০ হাজার টাকা পের িদেবন বেল বেলিছেলন। িবেয়র 

পর থেক অসীম বাকী ১০ হাজার টাকার জন  তাগাদা িদত এবং এই জন  আঁিখেক মারধর 

করেতা। এছাড়াও িবিভ  সময় িবিভ  অপবাদ িদেয় আঁিখেক শারীিরক ও মানিসকভােব 

অত াচার করেতা। িবষয়  অসীেমর বাবা ও মামােদর জানােল তাঁরা অসীমেক শাসন না কের 
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উে া আঁিখেকই িবিভ ভােব শারীিরক ও মানিসকভােব অত াচার করেতা। তাই আঁিখ তার বাবা 
ও তাঁেক িবষয়  জানায় এবং বাকী টাকা িদেত বেল। িক  অভাব অনাটেনর কারেন টাকাটা 
তাঁরা িদেত পােরনিন। কারন আঁিখর িবেয়েত অেনক টাকা খরচ কেরেছন ঋণ কের। এছাড়া 
আঁিখর স ান সেবর সময় ায় ৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়। এই টাকাও তারা ঋন কেরেছন বেল 

জানান।   

 

২১ িডেস র ২০১১ আনুমািনক রাত ১:৩০ টায় আঁিখর চাচােতা ভাসুর  পলাশ তাঁেক মাবাইেল 

জানায় আঁিখ মারা গেছ। এ সংবাদ েন তাঁরা রাত আনুমািনক ৩:০০ টায় আঁিখর রবাড়ী 
মাইঝাইেল পৗঁছান। সখােন িগেয় দেখন আঁিখর লাশ ঘেরর খােটর উপর পেড় আেছ। তখন তাঁরা 
দখেত পান আঁিখর গলায় নেখর আচেরর দাগ ও বাম পােয়র বৃ া েুল র া  জখম রেয়েছ। 

িতিন তখন সখােন উপি ত আঁিখর া ড়ীেক িজ াসা কেরন িক হেয়িছল? আঁিখর শা ড়ী আেলা 
রানী সূ ধর বেলন, আঁিখ গলায় ফাঁস িনেয় আ হত া কেরেছ। িক  আঁিখর চাচী শা ড়ী কমলা 
রানী তােদর বেল আঁিখ হাট অ াটাক কের মারা গেছ। এেদর এেলােমেলা কথা েন স তার 

চাচােতা ভাই গািব েক বল িচ থানায় খবর িদেত যেত বলেল অসীেমর বাবা ও মামারা তাঁেক 

ও তাঁর বাবােক মারার জন  উে িজত হেয় ওেঠ। সকােল পুিলশ এেস লাশ মেগ িনেয় যায়। িবপুল 

বেলন, যৗতুেকর জন ই আঁিখেক অসীম ও অসীেমর পিরবার হত া কেরেছ। 

 

মাছা ৎ আসমা খাতুন, অসীেমর িতেবিশ  

মাছা ৎ আসমা খাতুন অিধকারেক বেলন, ২১ িডেস র রাত আনুমািনক ১:০০ টায় অসীমেদর 

ঘেরর মেধ  িচৎকার নেত পান এবং তখন সখােন ছুেট যান। িগেয় দেখন আঁিখর লাশ খােট 

পেড় আেছ আর অসীেমর মা পােশর ঘের অসীেমর মাথায় পািন ঢালেছ। অসীেমর মা আেলা রানী 
তােক বেল আঁিখ রােত ভাত খাওয়ার পের ঘুিমেয় পেড়। আঁিখর ছেল কা া করেল অসীম আঁিখেক 

দধু দওয়ার জন  ডাকেত িগেয় দেখ আঁিখ মারা গেছ। আসমা আেরা বেলন, তখন কউ তাঁেক 

বেলিন য, আঁিখ ফাঁস িনেয়েছ িকংবা হাট অ াটাক কের মারা গেছ। িক  যখন আঁিখর বাবা, মা, 
ভাই ও আ ীয় জন আেস তখন অসীেমর মা বেল আঁিখ গলায় ফাঁস িনেয়েছ। আর অসীেমর চাচী 
বেল হাট অ াটাক কের মারা গেছ। 

 

স া রানী দাস অসীেমর িতেবিশ 

স া রানী দাস অিধকারেক বেলন, ২১ িডেস র রাত আনুমািনক ১:০০ টায় অসীমেদর বাড়ীেত 

হ চ নেত পান। ছুেট িগেয় দেখন বাড়ীেত অেনক লাক, তখন িতিন অসীেমর বাবা ভাষা 
সূ ধরেক িজ াসা কেরন িক হেয়েছ? ভাষা সূ ধর তাঁেক বেল অসীেমর বৗ মারা গেছ, মেন হয় 

হাট অ াটাক কেরেছ। িতিন বেলন, আঁিখর বাম পােয়র বৃ া েুল র া  জখম িছল। 

 

ডাঃ রিবউল ইসলাম, আবািসক মিডেকল অিফসার, িসরাজগ  সদর হাসপাতাল  

ডাঃ রিবউল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ২১ িডেস র সকাল ১১:০০ টায় আঁিখর লাশ মেগ িনেয় 

আসা হয়। িতিন জানান, ময়না তদ  িরেপােট ভােব উে ¬খ  কেরেছন আঁিখ াসেরাধ হেয় 

মারা গেছ।  
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এসআই কাম ল ইসলাম, মামলার তদ কারী কমকতা, বল িচ থানা, িসরাজগ  

এসআই কাম ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২১ িডেস র ভার আনুমািনক ৬:০০ টায় আঁিখর 

চাচােতা ভাই গািব  বল িচ থানায় এেস খবর িদেল িতিন ফাস িনেয় অসীেমর বািড়েত যান। 

এসময় অসীম ও তার পিরবােরর কউ বাড়ীেত িছলনা, সবাই পলাতক িছল। অসীেমর ঘেরর খাট 

থেক আঁিখর লাশ মেগ িনেয় যান। এসময় িজ াসাবােদর জন  অসীেমর চাচী কমলা রানী 
সূ ধরেক থানায় িনেয় যান। িতিন বেলন, কমলা রানী সূ ধর তঁ◌া◌ঁেক জানায়, অসীম তােক 

বেলেছ আঁিখ ভাত খাওয়ার পের রাত আনুমািনক ১২:৩০ টায় ঘুিমেয় পেড়। িকছু ণ পের ওেদর 

বা া কা াকা  করেল অসীম আঁিখেক অেনক বার ডাকেত থােক িক  আঁিখ কান সাড়া শ  না 
করেল, অসীম তখন ওর মা, বাবা, ভাই ও তােদর ডােক। সবাই এেস দেখন আঁিখ মারা গেছ। 

কমলা রানী তাঁেক বেলেছন, তার ধারনা আঁিখ হাট অ াটাক কের মারা িগেয়েছ।  

 

পের আঁিখর ভাই িবপুল বাদী হেয় অসীম সূ ধরেক ধান আসামী কের, আঁিখর চাচী শা ড়ী 
কমলা রানী সূ ধরসহ, র ভাষা সূ ধর, শা ড়ী আেলা রানী সূ ধর, দবর আিশক সূ ধর, 

চাচা র রি ত সূ ধর, চাচােতা ভাসুর বাবলু সূ ধর, পলাশ সূ ধর, কাশ সূ ধর, মামা র 

পেরশ সূ ধর, পন সূ ধর, িলটন সূ ধরসহ মাট ১২ জনেক আসামী কের এক  মামলা দােয়র 

কেরন। তখন কাম ল ইসলাম কমলা রানীেক মামলার আসামী িহেসেব আদালেতর মাধ েম 

িসরাজগ  জলখানায় রণ কেরন। এসআই কাম ল ইসলাম ময়না তদ  িরেপাট ও িনজ 

তদে র অিভ তায় বেলন, ঐ ঘের অসীম আর আঁিখ ছাড়া কউ িছলনা, তাই অসীম আঁিখেক 

াসেরাধ কের হত া কেরেছ বেল িতিন ধারনা করেছন। িতিন ধান আসামীেক অিচেরই ফতার 

করেবন বেল জানান।     

 

-সমা - 


