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সাত ীরার গাজীপরু সীমাে  ভারতীয় সীমা র ী বািহনীর িলেত একজন 

িনহত এবং দইুজন আহত 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৮ এি ল ২০১১ রাত ১.০০টার িদেক সাত ীরা জলার সদর থানার গাজীপুর সীমাে র 

মইন িপলার ৪ এর সাব িপলার ৪ এর কােছ ভারতীয় সীমা র ী বািহনী (িবএসএফ) এর 

সদস েদর িলেত মাঃ রকাতুল ইসলাম (১৭) মারা যান এবং মাঃ শাহাদাত হােসন (২৫) 

ও মাঃ জািকর হােসন (২৮) আহত হন বেল তাঁেদর পিরবােরর কাছ থেক অিভেযাগ 

পাওয়া গেছ। 

 

অিধকার এর অনুস ােন জানা যায়, িনহত মাঃ রকাতুল ইসলাম কালীগ  থানার বস পুর 

ােমর মাঃ মুনছুর আলী গাজীর ছেল। রকাতুল িছেলন ফািনচার তিরর িম ী। আর 

আহত শাহাদাত মাঘুরালী ােমর মাঃ িপয়ার আলীর ছেল এবং পশায় একজন জেল। 

অপর আহত ডাি  ােমর মাঃ জািকর হােসন। িতিন বংশীপুর বাজাের ডেকােরটেরর 

ব বসা কেরন। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর 

সমেয় অিধকার  কথা বেল- 

 িনহত রকাতুেলর আ ীয় জন 

 আহত শাহাদাত ও তাঁর আ ীয় জন 

 শাহাদােতর িচিকৎসক 

 মগ-সহকারী এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

মাঃ মুনছুর আলী গাজী (৬৫), রকাতুেলর বাবা 
মাঃ মুনছুর আলী গাজী অিধকারেক জানান, তাঁর সাত ছেল মেয়। রকাতুল কালীগ  

বাজাের ফািনচােরর দাকােন কাজ করেতা। ১৭ এি ল ২০১১ িবকাল ৩.০০টার িদেক 

রকাতুল দাকােন যাওয়ার কথা বেল বাইসাইেকল িনেয় বাড়ী থেক বর হেয় যায়। এরপর 

আর বাড়ী ফেরিন।  

 

১৮ এি ল ২০১১ রাত ১.০০টার িদেক তাঁর বড় ছেল মাঃ আিরজলু গাজীর মাবাইেল 

এক  কল আেস। অপর া  থেক অপিরিচত এক ব ি  জানান, ভারেতর গাজা ড া 
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সীমা  থেক বাংলােদেশর গাজীপুর সীমাে  গ  আনার সময় িবএসএফ এর িলেত 

রকাতুল মারা গেছ। লাশ গাজীপুর সীমাে  রেয়েছ। এ খবর তােক দয়া মা ই আিরজলু 

তাঁর ভাইেয়র লাশ আনেত চেল যায়। রাত ২.০০টার িদেক আিরজলু রকাতুেলর লাশ িনেয় 

বাড়ী ফের। মুনছুর আলী সকাল ৭.০০টার িদেক কালীগ  থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) 

সয়দ ফিরদ উি নেক রকাতুেলর মৃতু র খবর জানান এবং এক  এজাহার দােয়র কেরন। 

ওিস এজাহার েক সাধারণ ডােয়রী (িজিড) িহেসেব নিথভূ  কেরন। কালীগ  থানার িজিড 

ন র ৭১৯; তািরখঃ ১৮/০৪/২০১১। সকাল ৮.০০টার িদেক ওিস  

 

মুনছুর আলীর বাড়ীেত এেস সুরতহাল িতেবদন ত কের ময়না তদে র জেন  

রকাতুেলর লাশ সাত ীরা সদর হাসপাতােল পাঠান। ময়না তদ  শেষ িবেকল আনুমািনক 

৫.০০টায় কালীগ  থানার পুিলশ রকাতুেলর লাশ বাড়ী পৗঁেছ দয়। স া আনুমািনক 

৭.৩০টায় বস পুর কবর ােন রকাতুেলর লাশ দাফন করা হয়। িতিন বেলন, রকাতুেলর 

িপেঠ ছররা িলর িচ  িছল।  

 

মুনছুর আলী গাজী আেরা জানান, ১৯ এি ল ২০১১ কালীগ  থানার ৭১৯ ন র িজিড ওিস 

িনেজই সাত ীরা সদর থানায় ানা র কেরন। ঘটনা ল সাত ীরা সদর থানাধীন হওয়ায় 

থানা কতৃপ  িজিড ক িনয়িমত মামলার এজাহার িহেসেব হণ কেরন; যা এখন সাত ীরা 
সদর থানার মামলা ন র ৪৯; তািরখঃ ১৯/০৪/২০১১। ধারা-৩০২/৩৪ দ-িবিধ। আসামী 
অ াতনামা ভারতীয় িবএসএফ। িতিন তাঁর ছেল হত ার িবচার দাবী কেরন। 
 

 

    ছিবঃ ১। টমটম গাড়ীেত রকাতুেলর মতৃেদহ।    ছিবঃ ২। রকাতুেলর িলিব  মতৃেদহ। 

 

মাঃ আিরজলু গাজী (২৬), রকাতুেলর ভাই 

মাঃ আিরজলু গাজী অিধকারেক বেলন, ১৮ এি ল ২০১১ রাত ১.০০টার িদেক অপিরিচত 

এক ব ি  তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, গাজীপুর সীমাে  িবএসএেফর িলেত রকাতুল 

মারা গেছ। িতিন তাঁর বাবা মােক তৎ ণাৎ খবর  জািনেয় গাজীপুর সীমাে  চেল যান। 

সীমাে  িগেয় দেখন, মইন িপলার ৪ সাব িপলার ৪ এর িজেরা পেয়ে  ধান েত 

রকাতুেলর লাশ। রকাতুেলর লােশর পােশ মাঘুরালী ােমর মাঃ শাহাদাত হােসন িলিব  

অব ায় পেড় আেছ। পের শাহাদােতর বাবা এবং ভাইও সখােন আেস। রকাতুেলর লাশ 

এবং আহত শাহাদাতেক ানীয় টমটম গাড়ীেত তুেল তাঁরা বাড়ী িনেয় আেসন। ময়না তদ  
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শেষ স া আনুমািনক ৭.৩০টায় লাশ দাফন করা হয়। িতিন বেলন, ওই িদন বাংলােদশ 

থেক িকছু লাক গ  আনেত ভারেত িগেয়িছল। ভারত থেক বাংলােদেশ ফরার পেথ 

িবএসএফ সদস রা রকাতুলেক িল কের হত া কের এবং িবএসএফ এর িলেত শাহাদাত ও 

জািকর আহত হয়। 

 

মাঃ শাহাদাত হােসন (২৫), িবএসএফ এর িলেত আহত ব ি  

মাঃ শাহাদাত হােসন অিধকারেক জানান, িতিন পশায় একজন জেল।  জাল টেন মাছ 

ধেরও তাঁর সংসার চেল না। শিফ ল নােম তার পিরিচত একব ি  তাঁেক ভারত থেক গ  

আনার কােজ সহায়তা করার কথা বেল। একােজ ভাল টাকা পাওয়া যায় বেল তাঁেক েলাভন 

দখান। দািরে র কারেণ শাহাদাত গ  আনার কাজ করেত রািজ হন। ভারেতর ব বসায়ীরা 
গ র গােয় রং িদেয় সংেকত িলেখ সীমাে র কাছাকািছ িবএসএফ ক াে র পােশ িনধািরত 

বাড়ীেত রেখ যায়। সীমা  পাহারায় থাকা িবএসএফ সদস রা টাকার িবিনমেয় বাংলােদেশ 

কখন গ  পাঠােনা যােব এ সময়  বেল দন। স অনুযায়ী গ  ব বসায়ীেদর জানােনা হেল 

তাঁরা িনধািরত জায়গায় রেখ যাওয়া গ  সীমা  পার কের বাংলােদেশ িনেয় আেসন। এ 

কােজ গ  িত ২৫০০-৩০০০ টাকা মজিুর পাওয়া যায়। শাহাদাত অিধকারেক আেরা 
বেলন, ১৭ এি ল ২০১১ িবকাল ৫.০০টার িদেক শিফ েলর সে  বাদামতলায়  জৈনক 

ফা েকর কােছ যান। সখােন ভারতীয় দালালেদর সংেকেতর অেপ ায় িছেলন। রাত 

৮.০০টার িদেক ভারতীয় গ র দালালেদর ৫ জন বাদামতলায় আেস। তাঁরা জানান, ওপাের 

৩০  গ  সং হ কের রাখা আেছ। গ  আনেত তাঁরা ভারেতর গাজােড া এলাকায় যান। 

রাত ১২.০০টায় ১০  গ  িনেয় বাংলােদেশ আসার উে েশ  রওনা দন। গাজােড া খাল 

পার হেয় সীমানা পার হওয়ার জেন  সবুজ সংেকেতর অেপ ায় থােকন। একজন ভারতীয় 

দালাল িবএসএফ সদস েদর সে  আেলাচনা কের গ  িনেয় সীমা  পার হেত বেলন। দালালরা 
জানান, চুি  অনুযায়ী সীমা  পার হওয়ার সময় িবএসএফ তাঁেদর িল করেব না। 

 

দালালেদর কথামত ভারেতর কালুতলা এলাকার পািখেড া িবএসএফ ক াে র মইন িপলার 

৪ সাব িপলার ৪ এর কাছ িদেয় তারা গ  িনেয় রওনা দন। এক পযায় িবএসএফ সদস েদর 

সে  তাঁেদর বাগিবত-◌া হয় এবং তাঁরা গ েলা িনেয় কাঁটাতােরর বড়া অিত ম করার 

সময় পছন থেক িবএসএফ সদস রা িল ছাঁেড়। এেত রকাতুল ও তাঁর িপেঠ এবং 
জািকেরর হােতর আ েুল িল লােগ।  িলিব  রকাতুল িচৎকার িদেয় দৗেড় সীমা  পার 

হেয় এেস মা েত পের ান হািরেয় ফেলন। শাহাদাত িচৎকার িদেল তাঁর সে র লাকজন 

তাঁেক ধের এক  ধান েতর মেধ  ইেয় দন। পের তাঁর সে র লাকজন তাঁর কােছ থাকা 
মাবাইল ফান থেক তাঁর বাবা এবং রকাতুেলর ভাই আিরজলুেক খবর দন। তাঁর বাবা 
এক  ানীয় টমটম গাড়ী এেন তাঁেক বাড়ী িনেয় যান। রােতই ােমর একজন িচিকৎসেকর 

কােছ িতিন াথিমক িচিকৎসা নন। ১৮ এি ল ২০১১ সকাল ৮.৩০টায় সাত ীরার 

নাজমুন ি িনেক ভিত হেয় িচিকৎসা হণ কেরন। 
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ছিবঃ িলিব  শাহাদাত হােসন। 

 

মাঃ িপয়ার আলী (৭০), শাহাদােতর বাবা 
মাঃ িপয়ার আলী অিধকারেক জানান, ১৮ এি ল ২০১১ রাত ১.০০টার িদেক শাহাদাত 

মাবাইেল ফান কের তাঁেক বেলন, গাজীপুর সীমাে  িবএসএেফর হােত স িলিব  হেয়েছ। 

তার সােথর লাকজন তােক এক  ধান েত ইেয় রেখেছ। বস পুর ােমর রকাতুেলর 

লাশ তার পােশ শায়ােনা রেয়েছ। তােক ওখান থেক এেন হাসপাতােল ভিত করােত বেল। 

িতিন তখনই গাজীপুর সীমাে  িগেয় ানীয় টমটম গাড়ীেত কের শাহাদাতেক সাত ীরার 

নাজমুন ি িনেক িনেয় ভিত করান। ২০ এি ল ২০১১ হাসপাতাল থেক শাহাদাত বাড়ী  
িফের আেস। এরপর কালীগ  ও সাত ীরা সদর থানার পুিলশ শাহাদােতর ব ব  নন। 

শাহাদােতর িপঠ থেক ১১  ছররা িল বর করা হেয়েছ এবং আেরা ৬১  ছররা িল 

ভতের রেয়েছ বেল ডা ার জািনেয়েছন। 

 

ডাঃ এসএম মাখেলছুর রহমান, নাজমুন ি িনক, পলাশেপাল, সাত ীরা 
ডাঃ এসএম মাখেলছুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৮ এি ল ২০১১ সকাল ৮.৩০টার 

িদেক কালীগে র মাঘুরালী াম থেক িলিব  অব ায় শাহাদাতেক আনা হয়। িতিন িনেজই 

শাহাদােতর িচিকৎসা কেরন। িতিন বেলন, শাহাদােতর িপঠ থেক ১১  ছররা িল বর 

করা হেয়েছ। আেরা ায় ৬১ র মত িল ভতের রেয় গেছ। তার িনয়িমত িচিকৎসা 
চলেছ। এছাড়া জািকর নােম এক ব ি র আ েুল িল লেগিছল, তা িতিন বর কের 

িদেয়েছন বেলও জানান। 

 

সয়দ ফিরদ উি ন, অিফসার ইনচাজ, কালীগ  থানা 
সয়দ ফিরদ উি ন অিধকারেক জানান, ১৮ এি ল ২০১১ সকােলর িদেক বস পুর ােমর 

মুনছুর আলী গাজী থানায় এেস এক  এজাহার দািখল কেরন। এজাহাের মুনছুর আলী গাজী 
উে খ কেরন য, ১৭ এি ল ২০১১ রকাতুল কেয়কজন স ী িনেয় ভামরা সীমা  িদেয় 

েবশ কের পািখডা া ক াে র কােছ পৗঁছােল িবএসএফ সদস রা ধাওয়া কের। তখন তারা 
বাংলােদেশর ভতের আসার সময় িবএসএফ সদস রা িল ছাঁেড়। এেত রকাতুলসহ 

শাহাদাত নােম এক লাক িলিব  হয়। রকাতুল বাংলােদেশর ভতের আসার পের মারা 
যায়। রাত ২.০০টার িদেক এক লােকর মাধ েম খবর পেয় রকাতুেলর ভাই আিরজলু গাজী 
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গাজীপুর সীমা  থেক রকাতুেলর লাশ িনেয় বাড়ীেত যান। িতিন রকাতুেলর লােশর 

সুরতহাল িতেবদন ত কেরন।  সুরতহাল িতেবদেন রকাতুেলর িপেঠ অেনক েলা 
ছররা িল ঢুেকেছ এবং র  রেণর িচ  রেয়েছ বেল উে খ কেরন। ময়না তদে র জেন  

লাশ সাত ীরা সদর হাসপাতােল পাঠান। লােশর ময়না তদ  শেষ িবকাল ৫.০০টার িদেক 

পিরবােরর সদস েদর কােছ হ া র কেরন। 

  

ওিস বেলন, ঘটনা ল  সাত ীরা সদর থানাধীন হওয়ায় মামলা  সখােন পাঠােনা হেয়েছ। 

িতিন বেলন, রকাতুেলর মত ঘটনা এই সীমাে  ায়ই ঘেট। িকš◌ুÍ ২/৪  ছাড়া সবই চাপা 
পের যায়। 

 

এসআই শাহািরয়ার হাসান, সাত ীরা সদর থানা, সাত ীরা 
এসআই শাহািরয়ার হাসান বেলন, ১৯ এি ল ২০১১ কালীগ জ থানার বস পুর ােমর 

মুনছুর আলী গাজী বাদী হেয় অ াতনামা ভারতীয় িবএসএফ সদস েদর িব ে  তাঁর ছেল 

রকাতুলেক হত া করার অপরােধ দ-িবিধ ৩০২/৩৪ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। 

যার ন র ৪৯; তািরখঃ ১৯/০৪/২০১১। িতিন বেলন, লাশ  কালীগ  থানায় পাওয়া গেছ 

এবং কালীগ  থানার পুিলশ হাসপাতােল লােশর ময়না তদ  কিরেয়েছন। িতিন বেলন, 

সুরতহাল িতেবদন, ময়না তদ  িতেবদন এবং কালীগ  থানার িজিডর কিপ না পাওয়ায় 

তদ  কাজ ব াহত হে ।  

 

হািবলদার আ লু খােলক, িবিজিব, গাজীপুর সীমা  ফাঁড়ী, সাত ীরা 
হািবলদার আ ুল খােলক অিধকারেক বেলন, ১৮ এি ল ২০১১ রাত ১.০০টার িদেক 

সীমাে র মইন িপলার ৪ সাব িপলার ৪ এর কাছ িদেয় ২৮  গ  বাংলােদেশ আেস। 

িবিজিবর সদস রা গ েলা আটক কের ক াে  তুলেলও গ র সে  থাকা রাখালেদর 

কাউেক আটক করেত পােরিন। সকােলর িদেক গ  ব বসায়ীরা ক াে  আেসন।  িবিজিবর 

সদস েদর মাধ েম তাঁরা গ েলার কা ম  ছাড় করান।  

 

িতিন বেলন, সীমাে  িবিজিবর টহল সব সমেয়ই িছল। কান দঘুটনা ঘেটিন। তেব ১৮ 

এি ল ২০১১ িবএসএেফর িলেত রকাতুল িনহত এবং শাহাদাত আহত হওয়ার তথ মাণ 

তার নজের আনা হেল িতিন তখন সংি  এলাকায় খাঁজখবর নন এবং ভারেতর পািখডা া 
িবএসএফ ক া  সদস েদর সে  যাগােযাগ কেরন।  

 

লফেটন া  কেনল এনােয়ত কিরম, কমাি ং অিফসার, ৪১ বডার গাড 

বাংলােদশ, সাত ীরা 
লফেটন া  কেনল এনােয়ত কিরম অিধকারেক জানান, ১৮ এি ল ২০১১ রােত ভারত 

থেক চারাইপেথ বশ িকছু গ  বাংলােদেশ এেসিছল। িবএসএেফর িলেত রকাতুল িনহত 
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এবং শাহাদাত আহত হওয়ার িবষয়  স েক জানেত চাওয়া হেল বেলন য, িবিজিব ’র সদস  

সংখ া অেনক কম হওয়ায় সবসময় সবখবর রাখা স ব হয় না। 

 

মাঃ আ ার হােসন, অিফস সহকারী, সাত ীরা সদর হাসপাতাল, সাত ীরা 
মাঃ আ ার হােসন অিধকারেক বেলন, ১৮ এি ল ২০১১ সকােলর িদেক কালীগ  থানার 

পুিলশ সদস রা রকাতুল নােম এক ব ি র লাশ মেগ আেনন। ডাঃ এএসএম মা ফ হাসান 

লােশর ময়না তদ  কেরন। যার ন র ৯২; তািরখঃ ১৮/০৪/২০১১। ময়না তদ  শেষ 

পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় যান। 

 

উ ল, ম গ-সহকারী, সাত ীরা সদর হাসপাতাল, সাত ীরা   
উ ল অিধকারেক বেলন, ১৮ এি ল ২০১১ রকাতুল নােম এক ব ি র লাশ ময়না তদে র 

সময় িতিন ডা ারেক সহেযাগীতা কেরন। িতিন বেলন, রকাতুেলর িপঠ থেক অেনক েলা 
ছররা িল বর করা হেয়েছ। 

 

অিধকার সীমাে  ভারতী িবএসএফ ’র হােত এভােব বাংলােদশীেদর িনহত হওয়ার ঘটনায় 

তী  িতবাদ জানাে । গত ১ জানুয়াির ২০১১ থেক ২০ ম ২০১১ পয  সীমাে  ১২ জন 

বাংলােদশী িবএসএফ ’র হােত িনহত হেয়েছন। 

 

 

-সমা - 

 


