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বহুল আেলািচত সত্যিজৎ হত্যা মামলায় অরিবন্দু দাশ (২৯) নােমর এক
আসািমেক মৃত্যুদণ্ড িদেয়েছন আদালত। এ ছাড়া আসািমেক ১০ হাজার টাকা
জিরমানা, অনাদােয় তার সম্পত্িত িবক্ির কের তা আদােয়র িনর্েদশ
েদওয়া হেয়েছ।
বুধবার (১০ অক্েটাবর) েজলা ও দায়রা জজ আমজাদ েহােসন এ রায় েদন।
উক্ত মামলার অপর ৮ আসািমর িবরুদ্েধ অিভেযাগ প্রমািণত না হওয়ায়
তােদর েবকসুর খালাস েদওয়া হয়।দন্ডপ্রাপ্ত অরিবন্দু দাশ (৩৩)
নবীগঞ্জ উপেজলা েচৗিক গ্রােমর মিনন্দ্র দােশর পুত্র ।
আর িনহত সত্যিজৎ দাস বািনয়াচং উপেজলার েদৗলতপুর
চন্িডপুর গ্রােমর প্রবাসী নকুল দােশর পুত্র।

ইউিনয়েনর

এ মামলায় খালাসপ্রাপ্তরা হেলন- েচৗিক গ্রােমর মৃত অক্ষয় দােশর
েছেল অনীল দাশ (৪২) ও সুনীল দাশ (৪৮), একই গ্রােমর নৃেপন্দ্র
দােশর েছেল নীেরশ দাশ (২৫), সঞ্জু দােশর েছেল সুেবন্দ দাশ (২৫),
মৃত নারায়ণ দােশর েছেল প্রদীপ দাশ (৪০), িনবারণ দােশর েছেল েনপাল
দাশ (২৮), মনীন্দ্র দােশর স্ত্রী িবপুলা রাণী দাশ (৫৫) ও তার
েছেল মলয় দাশ (৩২)।
আদালত সূত্ের জানা যায়, ২০০৯ সােলর ১১ েফব্রুয়াির রােত বািনয়াচং
উপেজলার চন্ডীপুর গ্রােমর প্রবাসী নকুল দােশর েছেল সত্যিজৎ দাশ
(১৪) েচৗিক গ্রােম কীর্তন েদখেত িগেয় িনেখাঁজ হয়। এর চারিদন পর
১৫ েফব্রুয়াির চন্ডীপুর গ্রােমর শ্মশােনর পার্শ্ববর্তী েডাবা
েথেক তার মরেদহ উদ্ধার কের পুিলশ।
পরিদন সত্যিজেতর েবান অিলকা রাণী দাশ বাদী হেয় েচৗিক গ্রােমর
অরিবন্দুসহ ওই ৯ জনেক আসামী কের নবীগঞ্জ থানায় একিট হত্যা মামলা
দােয়র কেরন।

মামলার িববরেণ কেরন, দণ্ডপ্রাপ্ত অরিবন্দু দাশ আসামী ১ হাজার
টাকা িনেয় িবেরােধর েজর ধের তার ভাইেক হত্যা কেরেছন।
তদন্ত েশেষ একই বছেরর ১৩ জুন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা
মার্কুলী পুিলশ ফাঁিড়র েসই সমেয়র উপ পিরদর্শক (এসআই) একরামুল হক
নয়জনেকই অিভযুক্ত কের আদালেত চার্জিশট দািখল কেরন। দীর্ঘ শুনািন
ও সাক্ষ্য-প্রমােণর িভত্িতেত বুধবার এ রায় েদন আদালত।
বাদীপক্েষর আইনজীবী হিবগঞ্জ জজেকার্েটর পাবিলক প্রিসিকউটর (িপিপ)
অ্যাডেভােকট িসরাজুল হক জানান, হত্যাকাণ্েড জিড়ত ব্যক্িতর
উপযুক্ত শাস্িত হেয়েছ। রােয় বাদীপক্েষর পিরবারও আনন্িদত।
অ্যাডেভােকট
মনসুর
উদ্িদন
আহেমদ
আসািমপক্েষ মামলািট পিরচালনা কেরন।
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