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ভবানীপুেরর পdপুkর রােড a াদশী sলুছাtী হতাল পােরখেক খুন (৫ মাচ 
১৯৯০) করার aপরােধ িনরাপtারkী ধন য় চেTাপাধ ােয়র ফাঁিস হয় ২০০৪ 
সােলর ১৪ আগs। পািরপাি ক সাk pমােণর িভিtেত িনm আদালত তাঁেক 
মৃতু দN িদেয়িছল; হাiেকাট o sিpম কােট সi দNi বহাল থােক। ধন য় 
বরাবর বেল eেসেছন, িতিন িনেদাষ। ফাঁিসর সময় িতিন শাn িছেলন। eক 
পুিলশ aিফসারেক িতিন anেরাধ কেরিছেলন, ভিব েত পুিলিশ তদn যন 
eকটু যেtর সে  করা হয়। eর পর uপিsত সবাiেক ভাল থাকেত বেল িতিন 
িবদায় নন। 

আদালেতর নিথপt খুঁিটেয় দেখ, ১৯৯০ সােল খবেরর কাগেজ ei িবষেয় 
পুিলেশর িববৃিত-সহ যা যা খবর বিরেয়িছল --- সgিল খুঁিটেয় পেড়, 
ঘটনাsল ঘুের দেখ আর pিতেবশী, পিরিচতজন, পুিলশ, সাkী, আiনj o 
সংি  anেদর সে  কথা বেল আমরা ei pিতেবদনিট তির কেরিছ। 
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পািরপাি ক সাk pমােণর িভিtেত কাuেক দাষী সাব s করেত গেল য 
sিনিদ  শতgিল পূরণ হoয়া aব  pেয়াজন, ধন েয়র মামলায় pিতিট 
আদালেতর রােয়i তার uেlখ আেছ। যমন, sিpম কােটর রােয় বলা 
হেয়েছ, “eক eকিট পািরপাি ক সাk pমাণ যন আর কারo নয়, ধু 
aিভযুেkরi দােষর iি ত দয়। সাk pমাণgিলর সূt eমন সmূণ হেত হেব 
যােত aিভযুkেক িনেদাষ মেন করার িবndমাt কারণ aবিশ  না থােক।” 
আমােদর anসnান থেক ধু নতুন তথ  নয়, সমs ঘটনাpবােহর eকিট 
িবকl ব াখ া uেঠ eেসেছ, যা pিতিট আদালেতর নজর eিড়েয় গেছ। 
আমরা যুিk িদেয় দিখেয়িছ, ধন য় সmণূ িনেদাষ িছেলন। ei সmাবনা eত 
pবল য তদn নতুন কের r করার eবং সi anসাের মামলার 
পুনিবচােরর pেয়াজন আেছ। মরেণাtর ‘ বকsর’ ঘাষণার মাধ েম 
কল েমাচেনর pেয়াজনo সi কারেণi। 

 

ধন েয়র িবrেd সাk pমােণ গালমাল  
ধন য়েক দাষী সাব s করা হেয়িছল িতন pধান সাkীর বkব  o িতনিট 
pামাণ  বstর িভিtেত। দািব করা হেয়িছল য, িবেকল পাঁচটা kিড় নাগাদ 
হতােলর মা মিnের িগেয়িছেলন, পাঁচটা প ােশ িফের eেসিছেলন। oiটুk 
সমেয় নািক ধষণ হেয়েছ, মেয়িটর শরীের বাiশিট আঘাত করা হেয়েছ eবং 
তাঁেক গলা িটেপ াসেরাধ কের খনু করা হেয়েছ। তা ছাড়া eকিট হাতঘিড়o 
চুির করা হেয়েছ। ধন য় য বসরকাির সংsার িসিকuিরিট গাড িছেলন, তারi 
আর eক িসিকuিরিট গাড eবং eক sপারভাiজার দািব কেরন য, তাঁরা 
ধন য়েক oi সময় িবিlংেয় ঢুকেত দেখিছেলন eবং তাঁেদর ডােক সাড়া িদেয় 
িতিন হতালেদর চারতলার ােটর ঝলুবারাnা থেক ঝুেঁক কথাবাতাo 
বেলিছেলন oi আধ ঘNার মেধ । আদালেতর নজের আেসিন য, সi 
ঝলুবারাnা িবিlং তিরর সময় থেকi িgল িদেয় মাড়া িছল; সখান থেক 
ঝুঁেক সাড়া দoয়া সmব নয়। আর সাkীরা যখান থেক তাঁেক দখার কথা 
বেলেছন, সখান থেক চারতলার বারাnা দখাi যায় না (বািড়র নকশা দখনু)।  
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তৃতীয় pধান সাkী িছেলন িবিlংেয়র িলফটম ান; িকছুkণ সাk  দoয়ার 
পর তাঁেক ‘িবrপ সাkী' বেল ঘাষণা করা হয় আদালেত। সরকারপেkর 
বkব  --- িতিন িলফেট কের ধন য়েক হতালেদর ােট পৗেঁছ িদেয়িছেলন। 
আদালেত িলফটম ান e কথা পুেরাপুির asীকার কেরন। য সময় ei 
রkারিk খুন হেয়েছ বেল সরকারপেkর দািব, িলফটম ান ধু জানান, তার 
িঠক পের িতিন ধন য়েক িসিঁড় িদেয় নামেত দেখেছন। ঘটনার িদন রােt 
পুিলেশর তরেফ সাংবািদকেদর যা জানােনা হেয়িছল, সi িরেপােট 
িলফটম ােনর ei বkেব রi সমথন মেল; সi সে  আরo জানা যায় য 
ধন েয়র সাদা জামাকাপেড় কানo রেkর দাগ িছল না। (আদালেত কানo 
সাkীi ধন েয়র জামাকাপেড় কানo দাগ দেখেছন বেল জানানিন।) 
ঝুলবারাnা থেক কথাবাতার pস o সi সব িরেপােট িছল না। ঝুলবারাnার 
য দরজা িদেয় নীেচর িসিকuিরিট গােডর ডাক ধন েয়র কােন পৗঁেছিছল বেল 
দািব করা হেয়েছ, সখান িদেয় নারীকেNর আত িচৎকারo কu নেত 
পেয়িছেলন বেল খবর নi।  

 aপরােধর sান থেক য িতনিট pামাণ  বst পাoয়া িগেয়িছল বেল দািব, 
তার মেধ  িছল গলায় পরার eকিট ধাতব চন, িবপরীত িদেকর ােটর eক 
পিরচারক সিটেক তাঁর িনেজর বেল দািব কেরিছেলন। আদালেত িগেয় তাঁর 
গl পালেট যায়; িতিন বেলন, চনিট ধন য়েক uপহার িদেয়িছেলন। আর 
eকিট বst িছল ধন েয়র কাছ থেক ‘udার' হoয়া eকিট ঘিড়, যা নািক 
খুেনর িদন ‘চুির' িগেয়িছল। aথচ ঘটনার সময় পুিলেশর তরেফ িমিডয়ােক 
বলা হেয়িছল য, কানo িজিনসi চুির যায়িন। ei ঘিড়িটর িসিরয়াল নmর 
আবার কাগজপেtর সে  িমিলেয় দখাo হয়িন। পুিলেশর সে  ঘিড়র 
দাকােনর যাগােযাগ িছল, সখানকার রকড থেক স কাজ সহেজi করা 
যত। িতন নmর pামাণ  বst হল aপরােধর sান থেক পাoয়া eকিট 
বাতাম। ফেরনিসক পরীkায় ei বাতামিটর যাগ পাoয়া যায় ধন েয়র বািড় 
থেক গালেমেল ভােব ‘udার’ হoয়া eকিট জামার। ei সব তথাকিথত 
udােরর কানo িনরেপk সাkী িছল না। য d'জন সাkীর সi িসজার 
িলেs িছল, তাঁেদর eক জনেক আদালেত হািজর করা যায়িন, আর an জন 
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থানার uেlা িদেক িমি র দাকােন কাজ করেতন eবং থানায় চা সরবরাহ 
করেতন বেল জানা যায়। আমােদর ক ােমরার সামেন িতিন s  জানান --- 
ধন েয়র বািড় থেক কানo িজিনস udার হেত িতিন দেখনিন, বরং পুিলেশর 
চােপ আদালেত িতিন িমথ া সাk  িদেয়েছন। খুেনর জায়গা থেক ‘udার’ 
হoয়া িজিনসgিল িনেয়o সেnেহর যেথ  aবকাশ আেছ। দরজা ভেঙ 
হতােলর মৃতেদহ আিব ার হoয়ার পের পুিলশেক খবর িদেত িতন ঘNারo 
বিশ দির হয়। পুিলশ হািজর হoয়ার আেগ মৃতেদহ বার বার সরােনা 
হেয়িছল আর ঘটনাsেলর uপর িদেয় বh লাক যাoয়া-আসা কেরিছল। 

খুেনর uেd  নািক িছল pিতেশাধমূলক। দািব করা হেয়িছল, ধন য় 
হতালেক s ুেল যাoয়া-আসার পেথ utk করেতন eবং স কথা হতাল 
বাবা-মােক জানােল তাঁরা িসিকuিরিট eেজিnর কােছ aিভেযাগ কের তাঁর 
বদিলর ব বsা কেরন, আর তােতi ধন য় চেট যান। দািবর সমথেন 
আদালেত পশ করা হয় eেজিnর সi কের gহণ করা eকিট aিভেযাগপt o 
তার িভিtেত বদিলর িলিখত িনেদশ। eেজিnর eক কমী সাk  দন, সi 
িনেদশ নািক ধন েয়র হােত ধরােনাo হেয়িছল। খুেনর চার মাস পের 
আিব ার হoয়া ei ‘িলিখত aিভেযাগ’ o ‘বদিলর িনেদশ’ িব াসেযাগ  
নয়। ei সব eেজিn তােদর কমীেদর পাির িমক পযn দয় ঘNা মেপ, 
ভাuচাের; বদিলর জn িলিখত িনেদেশর চলi নi। ধন েয়র িনrেdশ 
হoয়ার খবর খুেনর পর িদন সব কাগেজ বেরােলo ei ‘বদিল'র খবর বা 
‘utk' করার কানo খবর বেরায়িন। ‘utk' করার খবর কাগেজ 
বিরেয়িছল তার পেরর িদন, eবং তােত বলা হেয়িছল, aিভেযাগ হতাল 
িনেজ কেরনিন, কেরেছন তাঁর দাদা। ধন য়-সহ িবিlংেয়র সব গাডেক 
‘বদিল' করার কথাবাতা চলিছল বেল খবর বিরেয়িছল তারo পেরর িদন, 
আর সi িববরেণর সে  সরকারপেkর আদালেত জানােনা কািহনী (eকা 
ধন েয়র খুেনর িদন থেক বদিল হoয়া) মেল না। ei ভােব ধােপ ধােপ 
খবর বেরােনা, সবেচেয় জrির খবর সবেচেয় দিরেত বেরােনা, বদিলর 
কািহনীর গরিমল --- ei সব থেক মেন হয় গাটা aিভেযাগটাi সাজােনা। 
তা ছাড়া হতাল যিদ ধন েয়র িবrেd aিভেযাগi কের থাকেবন, তা হেল 
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ােট eকা থাকা aবsায় দরজা খুেল তাঁেক ঢুকেত িদেত যােবন কন, িবেশষ 
কের যখন দরজা না খুেল িফশআi লn িদেয় বাiেরটা দখা যত? 

 

িবকl সmাবনা 
ei মামলায় পুিলেশর তদn eিগেয়িছল pধানত হতােলর মা-বাবা-দাদার 
িববরেণর িভিtেত। eটা মেন রাখেত হেব য, বাiেরর কারo পেk 
িনরাপtারkীর নজর eিড়েয় াটবািড়র চারতলায় িগেয় খুন কের আসা pায় 
aসmব। রােগর মাথায় --- pstিত ছাড়া, ast ছাড়া --- eেকর পর eক 
eেলাপাথািড় আঘােত খুন করার মেতা সময় তার থাকেব না। আর দীঘkণ 
ঝটাপিটর পর sান করা বা জামা পাlােনার sেযাগo তার নi। sতরাং 
হতােলর বািড়র লােকর uপর সেnহ হoয়াi sাভািবক। আবার তাঁেদর কথা 
anযায়ী, dপুেরর পর থেক বািড়েত হতােলর সে  িছেলন ধু তাঁর মা। 
খুনটা যিদ মােয়র anপিsিতেত হoয়া সmব না হয়, তেব সটা হেয় থাকেব 
তাঁর uপিsিতেতi। স kেt হতােলর মা িনেজi ei কােজ জিড়ত --- ei 
সmাবনা িবেবচনার মেধ  না eেন uপায় নi। ভdমিহলার বয়স তখন ৫২, 
শারীিরক ভােব যেথ  শkসমথ িছেলন বেলi pিতেবশীরা জািনেয়েছন। 
ধন য়i বরং িছেলন রাগাপাতলা। হতােলর মােয়র slকালীন anপিsিতেত 
ধষণ, খুন, ঘিড় চুির করা, কারo ডােক ব ালকিন থেক সাড়া দoয়া, 
জামাকাপড় পাlােনা --- eতgিল কােজর জn ধন েয়র হােত সময় বD 
কম িছল। হতােলর মােয়র সমেয়র aভাব িছল না। 

হতােলর খুেন যিদ তাঁর িনেজর মা জিড়ত থােকন, ধষণ তেব করল ক? 
সাজা utর হল, ধষণ সmবত আেদৗ হয়িন। পাsমেটম িরেপােট সদ  ছঁড়া 
সতী দ o চাপ ধরা যৗনেকেশর uেlখ আেছ, িকnt যৗনাে  বা তার 
আেশপােশ কানo আঘােতর uেlখ নi। বাiশ দফা আঘােতর uেlখ আেছ 
িরেপােট, তার pায় সবটাi মুেখ o ঘােড় (ছিব দখুন)। ময়না-তদেnর 
িরেপােট হতােলর আtরkার চ ার uেlখ থাকেলo যৗনস েম বাধা 
দoয়ার িনিদ  pমাণ পাoয়া যায়িন। ei িরেপাট দেখ কানo aিভj 
ডাkার বলেবন না য ধষণi হেয়িছল। eমন হেতi পাের য স েমর ঘটনািট  
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িছল ঐি ক eবং তা ঘেটিছল খুেনর aেনকটা আেগ। sাভািবক ভােবi 
ময়না-তদেnর িরেপােট ‘ধষণ’ শেbর uেlখমাt নi। ‘ধষণ হেয়িছল িক না’ 
পুিলেশর ei িনিদ  pে র utের ধু বলা হেয়িছল, মৃতু র আেগ যৗনস ম 
হেয়িছল। পের আদালেত ei কথািটেকi ধষণ বেল চালােনা হয় eক ভাসা 
ভাসা যুিkেত, যার মূল কথা হল --- ময়না-তদেnর আেগ থেকi পুিলশ 
ধষণ সেnহ কেরিছল। ফেরনিসক পরীkায় ভ াজাiনাল সায়ােব বীয পাoয়া 
না গেলo যৗনেকশ o প াি টেত পাoয়া িগেয়িছল। eমনটা হoয়া সmব 
ঐি ক স েমর পর প াি ট আবার পরা হেল। হতাল বািড় ফরার পর 
স েমর কথা কানo ভােব pকাশ হেয় থাকেল মােয়র সে  তাঁর সংঘােতর 
eকটা সmাব  পিরেpিkত পাoয়া যায়। প াি টর সi বীয-নমুনার সে  
ধন েয়র বীয-নমুনা িকnt মলােনাo হয়িন। কানo িডeনe টs হয়িন।  

pায় ১০০ gােমর মেতা ‘হজম না হoয়া’ eবং ‘গnহীন’ খাবার হতােলর 
পাকsিলেত পাoয়া িগেয়িছল। eেকবাের হজম না হoয়া িকছুটা খাবার পেট 
থাকেত পাের যিদ খুন হেয় থােক খাoয়ার al পেরi। আiিসeসi পরীkা 
িদেয় হতােলর বািড় ফরার কথা িছল dপুর eকটা নাগাদ। সmবত িতিন 
িফেরিছেলন ঘNাখােনক দিরেত, কারণ িলফটম ান বলা d' টা পযn তাঁেক 
িফরেত দেখনিন। সাধারণ পিরিsিতেত বািড় ফরার alkেণর মেধ  হতােলর 
dপুেরর খাoয়া হেয় যাoয়ার কথা। aথাৎ হতােলর মা িবেকেল যটুk সময় 
বািড়র বাiের িগেয়িছেলন বেল সরকাির কািহনীেত দািব করা হেয়েছ, তার 
aেনকটা আেগi খুন হেয় থাকেত পাের। aথচ হতােলর ময়না-তদেn খুেনর 
সময় িনrপেণ ei খাবােরর তথ  ব বহার করা হয়িন, যমনটা হেয়িছল 
আrিষ তেলায়ােরর খুেনর kেt। 

হতােলর মৃতেদহ আিব ােরর সময় তাঁর মােয়র আচরণ িছল adুত। 
মিnের যাoয়ার সময় িতিন ি pংল াচ-যুk সদর দরজা বাiের থেক টেন 
বn কেরিছেলন, চািবর গাছা সে  ননিন। িফের eেস িতিন বার কেয়ক 
কিলং বল িটেপ ডাকাডািক করার পেরi uপিsত পিরচারকেদর তিড়ঘিড় 
দরজা ভাঙার িনেদশ দন। মেয় ঘুিমেয় পেড়েছন, বা বাথrেম গেছন, বা 
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alkেণর জn বািড়র বাiের গেছন িক না বাঝার চ াi কেরনিন; তাঁেক 
i টারকম বা টিলেফােন ধরার চ াo কেরনিন।  

দরজা ভেঙ হতােলর মৃতেদহ আিব ার হoয়ার পর কu eক জন বেল 
থাকেত পাের, ধন য়েক ei তlােট eকটু আেগ দখা িগেয়িছল। তখন 
হতােলর মা নািক ধন েয়র নাম ধের িচৎকার r কেরন। (ধন য় সখােন 
uপিsত িছেলন না; িফের eেস ei সব খবর পেয় িতিন পািলেয় িগেয় 
থাকেত পােরন।) তার পর হতােলর মা eকা হােত মৃতেদহ তুেল রoনা দন 
হাসপাতােলর uেdেশ, িকnt eক তলা পযn পৗঁেছ িলফেটর মেধ i eক ঘNা 
বেস থােকন দহ কােল কের, ছেল ফরা পযn। di ডাkার eেস সi 
aবsােতi দহ পরীkা কের হতালেক মৃত বেল ঘাষণা কেরন eবং পুিলেশ 
খবর িদেত বেলন। পুিলেশ খবর দoয়া হয় মৃতেদহ আিব ােরর pায় িতন 
ঘNা বােদ। 

পুিলশ eেল হতােলর বাবা দিখেয় দন মৃতেদহ কানখােন পাoয়া 
িগেয়িছল, পূবাপর বণনা দন eবং eকিট বাতাম o eকিট গলার  চেনর 
িদেক পুিলেশর দৃি  আকষণ কেরন, পরবতী কােল যা ধন েয়র িবrেd 
pামাণ  বst িহসােব ব বহার করা হয়। লালবাজার থেক িডিস-িডিড pসূন 
মুেখাপাধ ায় তাঁর দলবল িনেয় oi রােti ঘটনাsেল uপিsত হেয় 
সাংবািদকেদর কােছ িববৃিত দন। পর িদন সব কাগেজ মূল aিভযুk িহসােব 
ধন েয়র নাম বেরায় eবং িবিভn জায়গায় পুিলশ তাঁর খাঁজ r কের। 
ফেল তাঁর পেk pকাে  আসা aসmব হেয় পেড়। পুিলশ তদn করেত থােক 
হতােলর পিরবার থেক পাoয়া ‘তেথ র' িভিtেত। হতােলর পিরবােরর 
বkব  পুিলেশর aেনকটা িব াস হেয় থাকেত পাের ei কারেণ য তাঁরা 
সmবত আভাস িদেয়িছেলন, হতাল ধন েয়র সে  pেমর সmেক 
জিড়েয়িছেলন (যিদo eমন সmেকর কানo pমাণ খুঁেজ পাoয়া যায়িন)। 
হতােলর মােক পুিলশ িবেশষ ঘাঁটায়িন। ঘটনার eক সpােহর মেধ  তাঁেক 
মুmi চেল যেত দoয়া হয়। o িদেক ‘হাi pাফাiল' ei মামলার িকনারা 
করার চাপ পুিলেশর uপর িছলi, আর সূt বলেত তােদর হােত বািক িছল 
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সi পািলেয় যাoয়া িসিকuিরিট গাড ধন য়। ঘটনার মাস di পের িতিন 
gpার হন। তার পর পুিলশ কস সািজেয় ফলেত দির কেরিন। 

হতােলর বাবার বয়স তখন ৬২। গয়না o জুেয়লািরর pিতি ত ব বসা 
ছেড়, ভবানীপুেরর নতুন কনা িতন কামরার াটবািড় ছেড়, পেরর বছর 
ছেলর বােরা kােসর পরীkা থাকা সেtto খুেনর ছ'মােসর মেধ  কলকাতার পাট 
চুিকেয় িতিন সপিরবার মুmi চেল যান। aথচ মেয়র খুেনর মামলার নািন 
তখনo r হয়িন। ধরা পড়ার ভয় ছাড়া ei আচরেণর সহজ ব াখ া নi। 

‘চুির হoয়া' ঘিড় ‘udার' হoয়ার পর হতােলর পিরবার আদালেত িচিঠ 
িলেখ সi ঘিড় ফরত চায়। পুিলশ আপিt কের, কারণ মামলার সাk gহণ 
তখনo r হয়িন। ঘিড়র িসিরয়াল নmর মলােত িগেয় সব জানাজািন হেয় 
যেত পাের, সi ভয় ছাড়া পিরবােরর ei adুত আিজর ব াখ া করেতo 
কlনার জার লােগ। 

মামলার rেত হতােলর মা আদালেত সাk  দoয়া eড়ােত থােকন। 
বার বার eমন হoয়ার পর িবরk হেয় আদালত eক বার তাঁেক সi িদনi 
কাঠগড়ায় দাঁড়ােত বাধ  কের। তার পর ‘assতার' কারেণ নািনর িবকl 
িদন ধায হয়। শেষ সাk  িদেত uেঠ িতিন যা বেলন, তার সে  পুিলশেক 
দoয়া তাঁর জবানবিnর pচুর গরিমল িছল। মৃতেদহ কাথায় পাoয়া গেছ, 
কী aবsায় পাoয়া গেছ, কখন িতিন বািড় থেক বিরেয়িছেলন --- সব 
িববরণi d'জায়গায় d'রকম। মিnর থেক িফের আসার সমেয়র িববরণ 
d'জায়গায় আলাদা নয়, িকnt িফের আসা আর মৃতেদহ আিব ােরর সমেয়র 
মেধ  eক িমিনেটরo ব বধান নi! 

মামলার জn বানােনা সাkpমাণgিলর কথা ছেড় িদেল, খুেনর তদেnর 
rেত পুিলেশর কােছ ধন েয়র িবrেd তথ  বলেত িছল ধু ঘটনার আেগ-পের 

বািড়র আেশপােশ তাঁর uপিsিত eবং খুন আিব ার হoয়ার পেরi তাঁর পািলেয় 
যাoয়া। egিল সেnেহর কারণ হেত পাের, িকnt মৃতার পিরবারেক সেnহ করার 
কারণ তার চেয় কম িছল না। aথচ সi সmাবনা িনেয় পুিলশ মাথাi ঘামায়িন, 
আদালেতর সামেনo তা কu পশ কেরিন। খুেনর জায়গায় পৗঁছেনার d'ঘNার 
মেধ  পুিলশ ঘাষণা কের দয়, তারা ধন য়েকi সেnহ করেছ। 
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িতন িতনিট আদালত কী ভােব ধন য়েক দাষী সাব s করল 
হতালেক ধষণ করা হেয়িছল, সরকারপেkর ei দািবেক ধন েয়র uিকেলর 
তরেফ চ ােল  করা হয়িন কানo আদালেত। িনm আদালেত ধন েয়র uিকল 
কাগজপt দিরেত বােজয়াp করা িনেয় p  তােলনিন, সাkীেদরo িঠকমেতা 
জরা কেরনিন। ফেল বানােনা নিথ আর িমথ া সাk  মাnতা পেয় গেছ। 
বদিলর িনেদশ হােত পাoয়ার কথা ধন য় asীকার কেরিছেলন, িকnt 
uিকলবাবু পেরােk স কথা মেন িনেয় তাঁর িবপদ বািড়েয় দন --- 
হাiেকােটর রােয় eর uেlখ আেছ। ধন েয়র বাবা --- বাঁkড়ার aজ গাঁেয়র 
দিরd পুেরািহত --- তাঁর কােছ লখা uিকলবাবুর িচিঠ দেখ জানা যায় য 
িতিন pত াশা মেতা পাির িমক পানিন। বstত মামলা িকছু িদন চলার পেরi 
তাঁর uৎসাহ কেম যাoয়া s  হয়। আসািমর আtপk সমথেন িতিন য ছক 
কেষিছেলন তার মাথামুNু িছল না। কানo pমাণ ছাড়াi ‘আিম সখােন 
িছলাম না, িসেনমা দখেত িগেয়িছলাম’ গােছর aজুহাত দoয়া িছল 
ধন েয়র িনেজর পােয় িনেজর kড়ুল মারা, কারণ তার আেগ eকািধক সাkী 
আদালেত বেল গেছন য oi সময় তাঁরা ধন য়েক আেশপােশ দেখেছন। 
ধন েয়র পািলেয় বড়ােনার aজুহাতo িছল কাঁচা। uিকলবাবু তাঁর দািয়t 
িঠকমেতা পালন করেল eমন হত না। uপযুk আiিন সহায়তা সsায় জােট 
না। ফাঁিসর িকছু িদন আেগ ধন য় uপলিb কেরিছেলন, গিরব বেলi তাঁর 
ফাঁিস হে । 

আদালেতর িকছু িসdাno িছল ধন েয়র তরেফর ভুেলর মেতাi 
আ েযর। হতােলর কাছ থেক তাঁর মা য ‘aিভেযাগ' েনেছন বেল দািব 
কেরিছেলন, তােক মহামাn হাiেকাট মৃতার ‘মৃতু কালীন জবানবিn’ িহসােব 
gহণ কের। িলফটম ােনর সােk র eক grtপূণ aংশ (যা খুেনর িদন 
সংবাদমাধ মেক পুিলেশর দoয়া তেথ র সে  মেল) বাদ দoয়া হয় ei 
aজুহােত য পুিলেশর খাতায় িলখেত-পড়েত না-জানা ei লাকিটর বয়ান 
িহসােব an কথা লখা আেছ। aথচ, an চার জন সাkীর kেt ei 
ধরেনর যাবতীয় গরিমল agাh করা হয়। সরকারপেkর কািহনীর ফাঁকেফাকর 
ভরাট করেত খাদ হাiেকাট িকছু ব াখ া দয়। যমন, ধন েয়র পাশােক 
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রেkর দাগ না থাকার কারণ ব াখ া করা হয় ei বেল য, aপরাধ ঘটােনার 
আেগ aিভযুk িন য় িববst হেয়িছল। eমন aিব াs যুিk িবচারব বsার 
uপর সাধারণ মাnেষর আsােক টিলেয় দয়। জামাকাপড় ছাড়েত o পরেত য 
বাড়িত সময় লােগ, eতgিল aপরাধ ঘটােনার সমেয়র সে  তার যাগফল 
হতােলর মােয়র anপিsিতর aবকােশর চেয় aেনক বিশ। তা ছাড়া 
আkমণকারী িববst হoয়ার সময় হতাল কী করিছেলন --- ei pে র 
সdtরo নi। 

আদালেত কানo তtt pমাণ করার দািয়t আসািমর নয়, সরকারপেkর। 
িকnt u  আদালেত ei দায় বেতিছল ধন েয়র uপেরi। ধন েয়র বািড় 
থেক িজিনসপt বােজয়াp করার kেt যাবতীয় বিনয়মেক আদালত agাh 
কের ei যুিkেত য “ei বিনয়েমর জn ধু দরকার নিজরgিলেক যেtর 
সে  পরীkা কের নoয়া।” aথচ ‘বােজয়াp’ করা ঘিড়র িসিরয়াল নmর 
“যেtর সে ” িমিলেয় দখা হয়িন। রােয় বলা হয়, “eটা িঠক য তদnকারী 
aিফসােরর ক াশ মেমা, বা anত তার কাবন কিপ aব i বােজয়াp করা 
uিচত িছল। িকnt তাঁর কতেব  ei খামিত দেখ িসdাn করা যােব না য 
গ ারাি ট কাডিট পের বানােনা হেয়িছল।” দাষ-pমাণ-না-হoয়া-পযn-িনেদাষ 
বেল eখােন ধরা হেয়েছ আসািমেক নয়, an কাuেক। 

আদালত খয়াল কের দেখিন য মৃতার পিরবার, িসিকuিরিট eেজিn, 
পুিলশ eবং সরকারপk --- pেত েকরi ধন য়েক দাষী pমাণ করার আলাদা 
আলাদা গরজ থাকেত পাের, বা ei pিত ানgিল মৃতার পিরবােরর সে  
ষড়যেnt িলp না হেয়o eেক aপেরর সে  সহেযািগতা কের থাকেত পাের। 
িসিকuিরিট eেজিn খুন ঠকােত পােরিন, মূল aিভযুk তােদর কমী। 
ধন য়েক বিলর পাঁঠা বািনেয় পুিলশেক খুিশ করেলi তােদর sিবধা। পুিলশ o 
সরকাির uিকেলর পেk কারo িবrেd aিভেযাগ pমাণ করেত পারাটা 
কৃিতেtর। ei কেস দাষীর drত শািsর জn বাiেরর চাপ িছল। মৃতার 
পিরবারেক eেকবােরi সেnহ করা হয়িন; পািলেয় বড়ােনা িসিকuিরিট গাডেক 
কbা করা িছল সবেচেয় সহজ রাsা। পুিলশ চাiেল i ামেতা সাk  eবং 
pমাণ সাজােতi পাের, স kমতা তােদর িবলkণ আেছ। িজিনসপt 
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‘বােজয়াp’ করার pিতিট ঘটনায় পুিলেশর সাkীরা হয় হতােলর পিরবােরর 
সে  যুk, না হয় সরাসির পুিলেশর dারা pভািবত। মামলার মূল সাkীরা 
িসিকuিরিট eেজিnর কমচারী, ‘িবrপ সাkী’িট ছাড়া। িনm আদালেত 
সরকারপেkর পশ করা কািহনী আদেত হতােলর পিরবােরর বলা গl, ভুেয়া 
সাk pমাণ িদেয় যােক জারদার করা হেয়িছল। 

sিpম কােটর রােয় s  বলা হেয়েছ, মিহলােদর uপর aপরােধর 
‘ঊ গিত'র কথা তারা িবেবচনার মেধ  eেনেছ। সi সে  aেনক kেt 
aপরাধীেদর ছাড়া পেয় যাoয়ার কথাo sরণ কেরেছন িবচারপিতরা। 
‘aপরাধীেদর িবচােরর জn সমােজর আkল আেবদেন’ আদালেতর সাড়া 
দoয়ার pেয়াজেনর কথা তুেল মহামাn sিpম কাট ধন েয়র ফাঁিসর আেদশ 
দয়। ei সব কথা থেক মেন হoয়া sাভািবক, aেনক pকৃত aপরাধীর ছাড়া 
পেয় যাoয়ার দায় িনেত হেয়েছ eকা ধন য়েক। ei মামলায় আদালেতর রায় 
pভািবত হেয় থাকেত পাের সংবাদমাধ েমর থেক, কারণ ‘সমােজর আkল 
আেবদন' আদালেতর কােছ পৗছঁেনার কানo সাজাsিজ রাsা নi। দখা 
যাে , বাধ বাধকতা িছল আদালেতরo।  

হয়েতা ei চােপর কারেণi ধন য়েক pাণদN িদেত িগেয় eকিট জrির 
শত িমিলেয় িনেত ভুেল িগেয়িছল দেশর সেবা  আদালত। যার শািs হে , 
স কমন aপরাধী ( স sভাবতi aপরাধী িক না, আেগ কানo মামলায় 
দাষী সাব s হেয়েছ িক না, তার ‘ ধরােনার’ সmাবনা আেছ িক না, 
iত ািদ) সi িবষয়িট খিতেয় দখা হয়িন। ২০১৩-য় eেস মহামাn sিpম 
কােটর আর eকিট ব  ei ভুল ধিরেয় দয় (শ র িকসানরাo খােড় বনাম 
মহারাT মামলায় ২৫ eিpল ২০১৩-র রায়)। 

 

িdতীয় হত াকাN 
পুিলশ, িসিকuিরিট eেজিn, সরকাির uিকল o আদালত বাধ বাধকতার মেধ  
সাধারণত যা কের থােক, e kেto তাi কেরিছল। ঘটনাkেম eেদর সকেলর 
লk  eকমুখী হেয় eক িবরাট শিk তির হয়। ধন েয়র eকমাt জার িছল 
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ei য িতিন িনেদাষ; eত বড় শিkর সে  পাlা দoয়ার পেk তা যেথ  
িছল না। ei pিত ানgিল eকi সমােজর aংশ, যার রেn রেn আেছ 
সংsার। সmবত সকেলরi সহাnভূিত িছল ‘পিরবার' নামক pিত ানিটর 
pিত, যার ছtছায়ােতi কখনo কখনo মেয়েদর uপর pাণঘাতী িহংসা নেম 
আেস। ei আ nতাi সmবত সমs তথ gিলেক সামিgক ভােব দখার পেk 
বাধা হেয় দাঁিড়েয়িছল। িবকl কানo তেttর aভােব pিতিট aস িত আলাদা 
আলাদা কের দেখ uেপkা করা হেয়িছল। সকেল যন জানত খুনটা ধন য়i 
কেরেছন, তাi তেttর সে  তেথ র যা-িকছু aস িত নানা জেন নানা ভােব 
স সব লঘু করেত যন কাঁেধ কাঁধ লািগেয়িছল। রাজৈনিতক, pশাসিনক sের 
চরম সাজার পেk aিতসিkয়তাo িছল aভূতপূব। 

আর ধন য় িঠকi জেনিছেলন --- য-খুন িতিন কেরনিন, চােdা বছর 
পের স জn তাঁেক ফাঁিস দoয়া হে  ধু িতিন গিরব বেলi। 

সi ফাঁিসর পর কেট গেছ eক দশক। সংি েদর সে  সাkাৎ, আেলাচনা, 
ঘটনাsল পিরদশন, সেবাপির মামলার নিথপt পযােলাচনা কেরi তির হেয়েছ ei 
pিতেবদন। যা iি ত করেছ eক মারাtক িবচার-িব ােটর। মৃতু দেNর মেতা 
aপিরবতনীয় সাজার aপিরণামদিশতাo সমান ভােব pকট হে । 

পুনিবচার, মরেণাtর বকsর ঘাষণার দািবo তাi খুব sাভািবক।  
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