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িড় ােমর অন পরু সীমাে  িবএসএফ-এর িলেত িকেশারী ফলানী িনহত 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

ভারত-বাংলােদশ সীমা  এলাকায় বাংলােদেশর ক–িড় াম জলার সীমা বত  উপেজলা নােগ রীর 

এক  াম দি ন রামখানা। এ ােমর বিশরভাগ মানুষ দির  কৃিষ িমক। মূলত: দাির  ও 

ক সাধ  যাগােযাগ ব ব ার কারেণ এ ােমর বিশরভাগ ছেলেমেয় ু েল যেত পাের না। তার 

ওপর দেশর িবিভ  সীমাে  ভারতীয় সীমা র ী বািহনী িবএসএফ কতৃক বাংলােদশী নাগিরকেদর 

হত াসহ নানাভােব িনযাতেনর ঘটনায় সীমা বত  াম িলর মানুষ সবসময় এক ধরেনর আতে র 

মেধ  বসবাস কেরন। গত ৭ই জানুয়ারী ২০১১ সকাল আনুমািনক ৬ টার সময় ফলানী খাতুন 

নােমর ১৫ বছর বয়সী এক িকেশারী িবএসএফ এর িলেত াণ হারায়। ঘটনার ত দশ  

ফলানীর বাবা নু ল ইসলােমর মাধ েম জানা যায় য নু ল ইসলােমর জ  নােগ রীর দি ন 

রামখানা ােম হেলও দািরেদ র কারেণ িতিন অেনক ছাটেবলায় ভারেতর আসােম চেল যান এবং 

সখােনই বসবাস করেতন। তাঁর কন া ফলানীর িবেয় বাংলােদেশ ক হেল নু ল ইসলাম 

ভারতীয় চারাকারবারী মাশারফ হােসন ও বুজরত এর সে  ভারতীয় মু া ৩০০০ িপেত চুি  

কেরন য, ভারতীয় সীমা  পার কিরেয় িদেত পারেল িতিন তাঁেদর ৩০০০ ভারতীয় মু া িদেবন। 

চুি  মাতােবক মাশারফ ও বুজরত তাঁেদর িকতােবর -অন পুর সীমাে র ৯৪৭এস ন র 

মইন িপলার সংল  ৩ ও ৪ এস িপলােরর মধ বত  ােনর কাঁটাতােরর বড়া মইেয়র মাধ েম টপেক 

ভারত থেক বাংলােদেশ পাঠােনার সময় ফলানীর জামা কাঁটাতাের আটেক গেল স ভেয় িচৎকার 

কের। ফলানীর িচৎকােরর শ  েন পােশ টহলরত িবএসএফ তাঁেদর ল  কের িল কের। 

িলেত ফলানী মারা গেলও তার বাবা কানরকেম দৗেড় াণ র া করেত স ম হন। সকাল ১১ 

টা পয  িনহত ফলানীর মৃতেদহ কাঁটাতােরর মেধ  ঝুলেত থােক। ঘটনার ৫ ঘ া পর িবএসএফ 

ফলানীর লাশ নািমেয় িনেয় যায়। এর ায় ৩০ ঘ া পর িবিজিব-িবএসএফ এর মেধ  পতাকা 

বঠেকর মাধ েম িবএসএফ িনহত ফলানীর লাশ গত ৮ই জানুয়ারী ২০১১ তািরেখ সংি  

কতৃপে র িনকট হ া র কের। এরপর ৯ই জানুয়ারী ২০১১ তািরখ সকাল ৭ টায় ফুলবািড় থানার 

এসআই নু ামান লাশ  ময়না তদে র জেন  িড় াম সদর হাসপাতাল পাঠায়। িড় াম সদর 

হাসপাতােল ময়না তদ  শেষ পুিলশ ফলানীর মামা হািনফ আলীর কােছ লাশ হ া র কের। 

অত:পর একইিদন রাত ১০ টার িদেক নু ল ইসলােমর পি ক বািড়র পছেনর আি নায় ফলানীর 

লাশ দাফন করা হয়। 
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মানবিধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা র ব াপাের সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। 

তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল-  

 ফলানীর বাবা নু ল ইসলাম 

 িনহতর আ ীয়- জন 

 ানীয় লাকজন 

 বডার গাড বাংলােদেশর সংি  কমকতাবৃ  

 ফুলবািড় থানার পুিলশ কমকতা 

 িড় াম সদর হাসপাতােলর আবািসক িচিকৎসক 

 িসিভল সাজন, িড় াম 

 

 

     ছিব নং- ১        ছিব নং- ২ 

িবএসএফ এর হােত িনহত ফলানী খাতুন (১নং ছিব  কলকাতার আন বাজার পিএকা হেত ও ২ নং ছিব  

িড় ােমর ানীয় সাংবািদেকর কাছ থেক সংগৃহীত হেয়েছ) 

 

নু ল ইসলাম (৪০), ফলানীর বাবা 

অিধকারেক নু ল ইসলাম বেলন, িতিন ভারেতর আসােমর বংগাই গাঁও, টুিনয়াপাড়া 

ভাওয়াল িড় নােমর জায়গায় তাঁর ী, ৩ মেয় ও ৩ ছেল িনেয় বসবাস করেতন। ৬ স ােনর 

মেধ  ফলানী িছল সবার বড়। নু ল ইসলাম এর বাবার মৃতু র পর তাঁর মা, িতন ছেলেক িনেয় 

অসহায় হেয় পেড়ন। অভাব-অনটেনর কারেণ নু ল ইসলাম অেনক ছাট বয়েস আসােম চেল 
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যান। সখােন িতিন ির া চািলেয়, ইটভাটায় কাজ কের জীবন যাপন করেতন। পের িনেজর দেশ 

িড় ােম এেস িবেয় কেরন। িবেয়র পর ীেক িনেয় আসােমর বংগাই গাঁওেয় চেল যান। সখােনই 

তাঁর সব স ােনর জ  হয়। সখােন তাঁর এক  পােনর দাকান আেছ, যা তাঁর ¯ ী পিরচালনা 

কেরন। ঘটনার ায় ৫-৬ মাস আেগ নু ল ইসলাম বাংলােদেশ এেস তার বড় মেয় ফলানীর 

িবেয় ক কেরন লালমিনহােটর লাঘােট ফলানীর খালােতা ভাই মাঃ আমজাদ আলীর সে । 

ছেল ঢাকায় গােমে েস কাজ কের। িবেয়র িদন িছল ৮ই জানুয়ারী ২০১১। মেয়র িবেয়র জেন  

ভারেতর আসাম থেক বাংলােদেশ মেয়েক িনেয় সীমা  পারাপােরর জেন  িতিন ভারতীয় 

চারাকারবারী মাশারফ হােসন ও বুজরত এর সে  ভারতীয় ৩০০০ িপেত চুি  কেরন। এর 

জেন  িতিন ও তাঁর মেয় ফলানী গত ৬ই জানুয়ারী রাত ৯ টার িদেক মাশারেফর বািড়েত 

আেসন। এরপর রাত ১ টায় মাশারফ তােদর িনেয় িকতােবর  সীমা  এলাকার কাঁটাতােরর 

কাছাকািছ চেল আেস িক  সুেযাগ না পাওয়ায় চারাকারবারী তােদর পারাপার করােত দির 

কের। এভােব সময় পার হেত থােক এবং ভার হ ত  কের। ফজেরর নামােযর আযােনর পর 

চারাকারবারী মাশারফ নু ল ইসলামেক সীমা  অিত ম করেত বেল। িক  এ সময় িতিন পার 

হেত অিন া কাশ করেলও চারাকারবারী মাশারফ তােদরেক জার কেরই মইেয়র মাধ েম 

কাঁটাতােরর বড়া পার করােনার উেদ াগ নয়। নু ল ইসলাম বারবার িনেষধ করা সে ও 

মাশারফ তাঁেক ঠেল মইেয় তুেল দয়। তা না হেল িতিন আর কাঁটাতােরর বড়া পার হেত 

পারেবন না এবং তার টাকাও ফরৎ দয়া হেব না। একরকম বাধ  হেয়ই িতিন ফলানীেক সে  

িনেয় কাঁটাতােরর বড়া অিত ম করেত বাঁেশর মইেয় ওেঠন। নু ল ইসলাম সফলভােব কাঁটাতার 

পার হেয় মইেয়র অপর াে  চেল আসেত পারেলও ফলানী মইেয়র মাঝপেথ এেল এক পযােয় তার 

জামা কাঁটাতােরর সে  আটেক গেল স ভেয় িচৎকার  কের। িচৎকােরর শ  েন পােশ 

টহলরত িবএসএফ সদস  কাঁটাতােরর বড়ার কােছ এেস তাঁেদর ল  কের িল ছুেড়। িল  

ফলানীর ডান বুেকর উপেরর িদেক িব  হেল ফলানী কাঁটাতােরর মেধ  ঝুেল পেড়। এ সময় 

নু ল ইসলাম জীবন বাঁচােত হামা িড় িদেয় মই থেক িনেচ ঝািপেয় পেড়ন। কাঁটাতােরর আচের 

তাঁর শরীেরর িবিভ  অংশ তিব ত হেয় যায়। িতিন িচৎকার কের মেয়েক ডাকেত থােকন। এ 

সময় িবএসএফ সদস রা তাঁেকও িল করেত উদ ত হেল িতিন জীবন বাচাঁেত সখান থেক সের 

যেত বাধ  হন এবং িকছুদরু িগেয় ান হািরেয় ফেলন। 

 

নু ল ইসলাম আরও বেলন, িবএসএফ এর কাছ থেক লাশ িফের পেলও ফলানীর সােথ থাকা 

ণাল ার ফরৎ পানিন িতিন। ফলানীর মা িনজ হােত মেয়র িবেয়র গয়না পিরেয় িদেয়িছেলন। 

সীমা  অিত মকােল ফলানীর কােন দলু, নােক নালক এবং হােত সানার চুিড় িছেলা। অ  অ  

কের জমােনা টাকা িদেয় মেয়র িবেয়র জেন  গয়না তির করা হেয়িছল। িক  ভােগ র িনমম 
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পিরহােস িবএসএফ এর হােত িলিব  হেয় অকােল াণ হারােলা ফলানী। এ ঘটনার পর নু ল 

ইসলাম অিধকারেক বেলন, িতিন আর ভারেত যেত চান না এবং তার ী ও অন ান  স ানেদর 

বাংলােদেশ এেন এখােনই বসবাস করেত চান। 

 

 
ছিব নং- ৩: নু ল ইসলাম তার মেয় ফলানী খাতুেনর কবেরর সামেন দাঁড়ােনা ( িড় ােমর ানীয় সাংবািদেকর কাছ 

থেক সংগৃহীত) 

 

মা: আ সু সালাম ( ফলানীর খালু), কৃষক 

মা: আ ুস সালাম অিধকারেক বেলন, মূলত: ফলানীর িবেয়েত অংশ িনেত িতিন িনহেতর 

বািড়েত আেসন। িতিন বেলন, ফলানীর বাবা ফলানীেক সে  িনেয় তােক িবেয় দয়ার জেন  

ভারতীয় দালােলর মারফেত ভারত থেক বাংলােদেশ আসিছেলন। ফলানীর বাবা কাঁটাতােরর 

বড়া পার হেত পারেলও ফলানী পার হওয়ার সময় তার জামা আটেক যায় এবং স িচৎকার 

কের। তার িচৎকার শ  নেত পেয় টহলরত িবএসএফ তার কােছ এেস তােক িল করেল স 

ঘটনা েলই মারা যায়। এ ঘটনার পরপরই টহলরত িবিজিব সদস গণ এবং ানীয় লাকজন 

ঘটনা েলর কােছ চেল আেসন। িক  চ  য়াশার কারেণ িকছু দখা যাি েলা না। িতিন আরও 

জানান, গত ৮ই জানুয়ারী সকাল ১১টায় িবিজিব-িবএসএফর মেধ  পতাকা বঠক অনুি ত হয় 

এবং ১১.৩০ টায় িনহত ফলানীর লাশ ফরৎ দয় িবএসএফ। এ সময় রামখানা ইউিনয়ন 

পিরষেদর সােবক চয়ারম ান আ ুল আলীম, ১ নং ওয়ােডর ম ার আ ুর রশীদসহ ভারতীয় 



অিধকার তথ ানুস ান িতেবদন/ িবএসএফ এর িলেত িকেশারী ফলানী খাতুন িনহত- জানয়ুারী ৭, ২০১১/ িড় াম জলা/পৃ া-5 

পুিলশ ও িবএসএফ এবং বাংলােদশী পুিলশ ও িবিজিব সদস গণ উপি ত িছেলন। িতিনও সখােন 

উপি ত িছেলন। ফলানীর মরেদহ হ া েরর পর লাশ ময়না তদে  জেন  িবেকল ৫ টার িদেক 

ফুলবািড়েত থানােত পাঠােনা হয়। পরিদন সকাল ৭ টায় ময়না তদে র জন  ফুলবািড় থেক 

িড় াম সদর হাসপাতােল পাঠােনা হয়। ময়না তদ  শেষ ফুলবািড় থানা পুিলশ িবকাল ৩ টায় 

লাশ িনহেতর মামা হািনফ আলীর কােছ হ া র কের। 

 

আ লু জ ার, নােয়ব সুেবদার, কা ানী কমা ার, কািশপরু সীমা  ফাঁিড়, িবিজিব, 

ফুলবািড়, িড় াম 

কািশপুর িবিজিব ক াে র কা ানী কমা ার আ ুল জ ার অিধকারেক জানান, গত ৭ই 

জানুয়ারী আনুমািনক ৬.১৫ িমিনেট সংঘ ত ফায়ােরর পরপরই অন পুর িবওিপর িবিজিব 

টহলদল ঘটনা েল যায় িক  ঘন য়াশার কারেণ িবিজিব সদস রা তৎ ণাৎ ফলানীর লাশ 

দখেত পায়িন। পরবত েত সকাল ১০.৩০ টার িদেক িবিজিব টহলদল কাটঁাতােরর বড়ার সে  

িনহত ফলানীর লাশ ঝুল  অব ায় দখেত পায়। ওইিদন সকাল ১০.৫০ টার সময় িবএসএফ 

কাঁটাতােরর বড়া থেক িনহত ফলানীর লাশ সুরতহাল ও ময়না তদে র জেন  ভারেতর 

চিবহাের িনেয় যায়। আনুমািনক সকাল ১১ টায় কা ানী কমা ার নােয়ব সুেবদার মাঃ 

আ ুল জ ার িনহেতর পিরচয় িনি ত হওয়ার পর লাশ ফরৎ চেয় িবএসএফ এর কােছ িচ  

পাঠান এবং তােদরেক পতাকা বঠেক বসার অনুেরাধ জানান। িক  িবএসএফ এর প  থেক 

কান সাড়া পাওয়া যায়িন। ৮ই জানুয়ারী ২০১১ সকাল ১১ টায় িবিজিব-িবএসএফ- এর মেধ  

পতাকা বঠক  হয় এবং সকাল ১১.৫০ িমিনেট পতাকা বঠক শেষ িবএসএফ ায় ৩০ ঘ া 

পর িনহত ফলানীর লাশ হ া র কের। পতাকা বঠেক তাঁর নতৃে  অন পুর িবওিপ ইনচাজ 

হািবলদার সানাউ াহ সহ ১৩ জন িবিজিব সদস  উপি ত িছেলন। অপরিদেক িবএসএফ এর পে  

নতৃ  দন কা ানী কমা ার রাম ীজ রায়। এ সময় ভারতীয় পুিলশসহ ৩০ জন িবএসএফ 

সদস  উপি ত িছেলন। িবএসএফ কতৃক িনরীহ িকেশারী ফলানীর ওপর িলবষেনর ঘটনা  

ভারত-বাংলােদশ সীমা  চুি  লংঘন কেরেছ বেল িতিন মেন কেরন। িতিন আরও বেলন, এ 

ধরেনর ঘটনার জেন  িবএসএফ কানরকম দঃুখ কাশ কেরিন। 
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ছিব নং- ৪: ফলানী খাতুেনর লাশ হ া র  ( িড় ােমর ানীয় সাংবািদেকর কাছ থেক সংগৃহীত) 

 

এস.আই. নু ামান, ফুলবািড় থানা, িড় াম  

এস.আই. নু ামান অিধকারেক বেলন, িবিজিব-িবএসএফ এর পতাকা বঠককােল িতিন 

উপি ত থেক ভারতীয় সংি  পুিলশ বািহনীর কাছ থেক লাশ হন কেরন। পরবত েত এ 

ব াপাের ফুলবািড় থানায় এক  অপমৃতু    মামলা দােয়র করা হয়। মামলা নং ০১/১১ইং তািরখ 

০৮/১/১১ইং সময়-১৩.২৫ ঘ কা। ত  এলাকা  হওয়ার কারেণ লাশ আনার কান বাহন না 

পাওয়া যাওয়ায় লাশ িনেয় থানায় পৗঁছেত িবল  হয়। যথাযথ িনয়মনীিত শষ কের রাত ৮ টায় 

লাশ থানায় িনেয় আসা হয়। পরিদন সকােল লাশ  ময়না তদে র জন  িড় াম সদর হাসপাতােল 

পাঠােনা হয়। ময়না তদ  শেষ লাশ  িনহেতর মামার কােছ বুিঝেয় দয়া হয়। 

 

ডাঃ মাঃ নজ ল ইসলাম, আবািসক মিডক াল কমকতা (আরএমও), িড় াম সদর 

হাসপাতাল 

িড় াম সদর হাসপাতেলর আরএমও ডাঃ মাঃ নজ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ভারতীয় 

কতৃপ  থেম লােশর ময়না তদ  কেরেছ। ৯ই জানুয়ারী হাসপাতাল লাশ  পাবার পর ৩ 

সদেস র এক  িবেশষ  ডা ার দল গঠন করা হয়। এরা হেলন- ১। ডা: অজয় মার রায়, ২। 

ডা: মাহফুজরু রহমান সরকার, ৩। ডা: সােহল রানা। ৯ই জানুয়ারী ২০১১ দপুুর ২ টায় ময়না 

তদ  স  হয়। ১  িল ফলানীর বুেকর ডানিদেক িব  হেল িল  ফলানীর পাঁজেরর পছন 

িদেয় বর হেয় যায় বেল িতিন জানান। 
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িসিভল সাজন, ডা: মা: হািফজরু রহমান 

ডা: মা: হািফজরু রহমান অিধকারেক বেলন, ফলানীর লাশ এর ময়না তদ  ততার সে  স  

কের ২৪ ঘ ার মেধ  িরেপাট দান করা হেয়েছ। এ  হািমসাইডাল কস। িতিন বেলন, ভারেত 

অনুি ত ১ম দফা লােশর ময়না তদ র সে  তােদর ময়না তদ  কান পাথক  ল  করা 

যায়িন। 

 

লফেটন া  কেণল আ রু রা াক তরফদার, ২৭ িবিজিব ব াটািলয়ন অিধনায়ক, 

িড় াম 

২৭ িবিজিব ব াটািলেনর অিধনায়ক লঃ কেণল আ ুর রা াক তরফদার অিধকারেক জানান, 

লাশ  একজন বাংলােদশীর এটা জানার পর ১৮১ িবএসএফ ব াটািলয়েনর কমা া  এসএইচ 

মািন  িসং এর সে  ৭ই জানুয়াির আনুমািনক ১২ টায় টিলেফােন কথা বেল িবএসএফ কতৃক 

বাংলােদশী িকেশারীেক িল কের হত া করার িবষয়  িনি ত কেরন এবং লাশ ফরৎ দয়ার 

জেন  কা ানী কমা ার পযােয় সহেযািগতা দয়ার জেন  অনুেরাধ জানান। উভয় পে র 

কা ানী কমা ার পযােয়র বঠেক িবিজিবর প  থেক িবএসএফ কতৃক সংগ ত ঘটনার তী  

িন া উ াপন করা হয়। 

 

িতিন আরও জানান, িবএসএফ এর হত াকাে র জেন  িবিজিব এর প  থেক কেঠার িতবাদ 

জািনেয় িচ  দয়া হেয়েছ এবং ব াটািলয়ন কমা ার পযােয়র আেলাচনায় িবএসএফ এর কােছ 

এই ব াপাের কিফয়ত চাওয়া হেব। এ  ধুমাএ আšতজািতক আইেনর লংঘন নয় বরং 

মানবািধকােররও চরম লংঘন। 

 

২০১০ সােল ভারতীয় সীমা র ী বািহনী (িবএসএফ) ৭৪ জন বাংলােদশীেক হত া কের। সীমাে  

িবএসএফ কতৃক িতিনয়ত বাংলােদশীেদর হত া আ জািতক আইেনর চরম লংঘন। অিধকার 

দাবী জানাে  য সীমাে  মানবািধকার লংঘেনর ঘটনা বে  সরকােরর প  থেক জারােলা 

পদে প হন করেত হেব এবং য কান ঘটনার তাৎ িনক িতবাদ জািনেয় িত েদর জন  

ভারতীয় সরকােরর কাছ থেক িতপূরণ আদায় করেত হেব। 

 

- শষ- 


