
বরাবর 
ভার�া� কম �কত�া 
সাভার থানা, সাভার, ঢাকা৷ 
 
িবষয়: মামলার এজাহার দােয়র �সে�। 
 
বাদী: 
আয়াছ আলী (৪৫), িপতা-মৃত 
আশাক আলী, সাং-... উপেজলা-সাভার, েজলা-ঢাকা 
 
িববাদী : 
(১) কালু িময়া (৩৪), 
িপতা-সাফাত িময়া ; 
(২) ফালু িময়া (৩৮), িপতা-ঐ ; 
(৩) বাবলু (২৭), িপতা-আ�াছ েমা�া ; 
 
সা�ী : 
(১) সু�জ িময়া (৫৬), িপতা- আব ুআ�াস ; 
(২) আলতাফ আলী (৫০), িপতা- েসায়া িময়া ; 
(৩) ম�ল েবপারী (৬০), িপতা- আ�া েবপারী ; 
(৪) মুজাে�ল আলী (৪০), িপতা-েকারবান আলী ; 
(৫) মক�ছ (৪১), িপতা-আছ�র ; 
(৬) বিশর আলী (৩৫), িপতা - রিকব আলী ; 
সব � সাং-... উপেজলা-সাভার, েজলা-ঢাকা। 
 
ঘটনার তািরখ ও সময় : ০২-০১-২০০৫ েরাজ ��বার, সকাল অনুমান ১১.৩০ িমঃ 
ঘটনা�ল : সা�ী েমাজাে�ল আলীর বসত বািড়র সামেনর রা�ার উপর। 
 
মেহাদয়, 
আিম িন� �া�রকারী আয়াছ আলী অদ� ০২-০১-২০০৫ তািরখ অনুমান ১.৪৫ িমঃ এর সময় আপনার 
থানায় সা�ী আলতাফ আলী ও বিশর আলীসহ হা�জর হেয় এ  মেম � িলিখত এজাহার দােয়র করিছ েয, 
উপেরা� িববাদীেদর সে� আমার পিরবােরর সদস�েদর জিম-জমা িনেয় দীঘ � িদন যাবত মেনামািলন� 
চলেছ, েস আে�ােশ উপেরা� িববাদীগণ উপের বিণ �ত তািরখ ও সমেয় আিম বািড় হেত স�জনা 
বাজােরর িদেক যাওয়ার পেথ সা�ী েমাজাে�ল আলীর বাড়ীর সামেনর রা�ায় েপৗছা মা� হঠাৎ গােছর 
আড়াল হেত েদৗেড় এেস আমার উপর ব�ম ও লা�ঠ িদেয় আ�মন কের৷ ১ নং  বাদী তারঁ হােত থাকা 
ব�ম িদেয় আমার েপট ল�� কের ঘাই মাের আিম উ� ঘাই ডান হাত িদেয় িফরােনার েচ�া কির এেত 
আমার ডান হােত মারা�ক র�া� কাটা জখম হয়।আিম িচত্কার িদেয় মা�টেত পেড় েগেল ৩ নং 
আসামী আমােক লা�ঠ িদেয় েবদম মারিপট করেত থােক। ২ নং আসামী আমার পেকেট থাকা ১০,২২০ 
টাকা িনেয় যায়৷১ নং আসামী আমােক লািথ মারেত মারেত পােশর খােলর িদেক েফেল িদেত থােক এই 
সময় ৩ নং  আসামী বেল শালার েবটােক �ােণ েমের েফল। এ সময় সা�ী েমাজাে�ল আলী বািড় হেত 
েবর হেয় আেস এবং ঘটনা েদেখ িচত্কার িদেয় বেল আের েক কই আছস তাড়াতািড় আয় আয়াছের 
মাইরা হালাইেলা৷ েমাজাে�েলর িচত্কার �েন আেরা েলাকজন ছ� েট আসেত �� করেল আসামীরা 
লা�ঠ ও ব�ম িনেয় তােদর বািড়র িদেক েহেট চেল যায়।  
 
আসামীরা চেল যাওয়ার পর আশ পােশর অেনক েলাক এবং সা�ীগণ আেস যােদর 
অেনেকই  সামীেদর ভেয় আদালেত িগেয় সা�ী িদেত সাহস কেরিন বেল মামলায় তােঁদর সা�ী মানা 
হয়িন, তেব তােঁদরেক েগাপেন �জ�াসা করেল তারঁাও সা�ী িদেব৷ পের ১ ও ২ নং সা�ী আমােক থানা 
�া�� কমে�ে� িনেয় ভিত� কেরন৷ ডা�ার �াথিমক িচিকৎসা কের এ�েরসহ আেরা উ�ত িচিকৎসা 



�হণ করার পরামশ � েদয়ায় আিম ঢাকা েমিডেকেল যাওয়ার সময় এ এজাহার দােয়র করেত সা�ীেদর 
সহায়তায় থানায় আিস৷সা�ীেদর ঘটনা িব�ািরত বেলিছ যা তদে� �কাশ পােব, আমার িচিকৎসার 
�াথিমক কাগজপ� সংযু� কের িদলাম৷ পের ডা�ারী সনদ পের দািখল করেবা।   
 
অতএব উে�িখত আসামীেদর িব�ে� অিবলে� আইনানুগ ব�ব�া �হণ করার �াথ �নাসহ অ� এজাহার 
দািখল করলাম৷ আিম আঘাত�া� হওয়ায় আমার কথা মেতা আমার এলাকার জনাব বিশর আলী এই 
এজাহার িলেখ আমােক পাঠ কের �নােল আিম তা ��  �ীকাের িনজ নাম দ�গত করলাম। 
 
 
তািরখ ২৯-১২-২০১২ইং 
 
িনেবদক : 
 
বিশর আলী িপতা-রিকব আলী 
সাং.......... িবনীত আয়াছ আলী 
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