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মসলা বাটা পাটার িশল িদেয় মাথায় আঘােতর পর মৃত্যু িনশ্িচত কের
লাশ সিরেয় েফলেত দা িদেয় েকেট ৮ টুকেরা কের বাথরুেমর ফলস ছােদর
উপর েরেখ েদয়া হয়। রােহদুজ্জামান পুিলেশর কােছ এই চাঞ্চল্যকর
তথ্য িদেয়েছ।
বুধবার (৪ েম) দুপুর েপৗেন ১২টায় পুিলশ সুপােরর কার্যালেয়র সামেন
এক প্েরস ব্িরিফংেয় এ তথ্য িনশ্িচত কেরেছন পুিলশ সুপার আলমগীর
কিবর।
আলমগীর কিবর জানান, কুষ্িটয়া েজলার মীরপুর উপেজলার নান্িদয়া
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আখতারুজ্জামান আখতার চাকিরর সুবােদ পাবনার কৃষ্ণপুর মহল্লার
জািমল েহােসেনর বািড়েত বাসা ভাড়া কের থাকেতন। তার সােথ থাকেতন
দূরসম্পর্েকর চাচােতা ভাই ও বন্ধু সমতুল্য একই এলাকার মৃত
েমাশােরাফ েহােসেনর েছেল রােহদুজ্জামান। আখতারুজ্জামান গাজী
গ্রুেপর গাজী ট্যাংেকর পাবনাস্থ িবক্রয় প্রিতিনিধ িহেসেব কর্মরত
িছেলন।
িতিন জানান, গত ২ েম আখতারুজ্জামান অিফস েশষ কের বাসায় িফের যান।
পরিদন ৩ েম িতিন অিফেস না েগেল েমাবাইেল অিফেসর অন্য স্টাফরা
তােক না েপেয় মার্েকেটর িডলারেদর সহেযািগতায় তার ভাড়া বাসায় যান।
েসখােন তার বন্ধু রােহদুজ্জামানেক িজজ্ঞাসা করেল িতিন উপস্িথত
েলাকজনেক জানান, জরুির কােজ আখতারুজ্জামান গ্রােমর বািড়েত েগেছন।

সন্ধ্যা সােড় ৭টা পর্যন্ত আখতারুজ্জামান অিফেস েকােনা েযাগােযাগ
না করেল েকাম্পািনর েলাকজন আবােরা তার বাসায় যান। েসখােন িগেয়
তারা েদখেত পান রােহদুজ্জামান ব্যাগপত্র গুিছেয় িরকশায় উঠেছন। এ
সময় আখতারুজ্জামােনর সম্পর্েক েকাম্পািনর েলাকজন রােহদুজ্জামানেক
িজজ্ঞাসাবাদ করেল তার কথায় ব্যাপক গড়িমল পান। এেত তােদর মেন
সন্েদেহর সৃষ্িট হওয়ায় তােক থানােত িনেয় যান তারা।
এসিপ আলমগীর আেরা জানান, থানােত িনেয় যাওয়ার পর তার ব্যাগ
তল্লািশ কের একিট নুতন ধারােলা দা পাওয়া যায়। িজজ্ঞাসাবােদর এক
পর্যােয় েস স্বীকােরাক্িত েদয়, ২ েম রাত সােড় ১১টার সময় ঘুমন্ত
অবস্থায় মসলা বাটা পাটার িশল িদেয় মাথায় আঘাত করেল আখতারুজ্জামান
মারা যান। পরিদন ৩ েম সকাল সােড় ৯টার িদেক শহেরর একিট েদাকান
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আখতারুজ্জামানেক। পুিলশ তার স্বীকােরাক্িত অনুযায়ী কৃষ্ণপুেরর ওই
ভাড়া বাসার িনচতলার বাথরুেমর
খণ্িডত মৃতেদহ উদ্ধার কের।

ফলস

ছােদর

উপর

েথেক

বস্তাবন্িদ

এসিপ আলমগীর েহােসন প্েরস ব্িরিফংেয় জানান, গ্েরপ্তারকৃত
রােহদুজ্জামান পুিলশেক জািনেয়েছন সম্প্রিত আখতারুজ্জামান তার কাছ
েথেক ৫ হাজার টাকা ধার েনন। িকন্তু েবশ িকছুিদন ধের এই টাকা েদয়া
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ইেতাপূর্েবর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্েডর সােথ সম্পৃক্ত থাকেত পাের।
েযেহতু তার বািড় কুষ্িটয়ার চরমপন্থী অধ্যুিষত এলাকােত। েসেহতু
পুিলশ তার সম্পর্েকর আেরা িবস্তর েখাঁজ খবর িনচ্েছন। েখাঁজ খবর
েনয়ার পর আেরা চাঞ্চল্যকর তথ্য েবিড়েয় আসেব এমন ধারণা পুিলেশর।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) আব্দুল্লাহ আল হাসান
বেলন, িনহত আখতারুজ্জামান ওরেফ সেরাজ েমাল্লার চাচা েমাজাম্েমল
হক বাদী হেয় থানােত মঙ্গলবার (৩ েম) রােতই একিট হত্যা মামলা
দােয়র কেরেছন। আর ওই মামলায় পুিলশ রােহদুজ্জামানেক গ্েরপ্তার
েদিখেয় িরমান্েডর জন্য আদালেত হািজর কের আেবদন জানােবন। সকােল
মরেদেহর ময়নাতদন্েতর জন্য পাবনা েজনােরল হাসপাতাল মর্েগ পাঠােনা
হেয়েছ। ওিস বেলন, ময়নাতদন্েতর িরেপার্ট হােত আসার পর আেরা
িবস্তািরত বলা সম্ভব হেব।

