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িসেলট কা ানীগ  উপেজলার ভালাগ  সীমাে  িবএসএফ এর িলেত আশরাফুল 

ইসলাম িনহত ও এলাইছ িময়া আহত 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

িসেলট জলার কা ানীগ  উপেজলার সীমা বত  কািলডর ধলাই নদী এলাকায় পাথেরর 

কায়ারী রেয়েছ, যা কািলডর পাথর কায়ারী নােম পিরিচত।  আর এই কায়ারী থেক পাথর 

উে ালেনর মাধ েম বাংলােদশ সরকার চুর রাজ  আয় কের। িত বছর ানীয় ব বসায়ীরা 
ওখান থেক পাথর উে ালেনর জন  সরকােরর কাছ থেক জায়গা লীজ নন। িনেজেদর িমক 

ছাড়াও পাথর তুলেত ই কু অন ান েদর কও িনিদ  িফ এর িবিনমেয় পাথর তালার অনুমিত 

দয়া হয়।  

 

১ জলুাই ২০১১ রাত ৯.০০টার িদেক একই উপেজলার বাঘারপাড় ােমর মাঃ আ ুল আহাদ ও 

লাল বানুর পু  আশরাফুল ইসলাম (২০), একই ােমর মৃত কনু িময়া ও হাওয়াতুন নছার ছেল 

সানা িময়া (১৯) এবং পা য়া নায়াগাঁও ােমর আফতাব আলী ও আিম ন নছার ছেল 

এলাইছ িময়া (২২) পাথর আনেত সীমা  এলাকায় ধলাই নদীর বাংলােদশ অংেশ কািলডর পাথর 

কায়ারীেত যান। 

 

ভারেতর িশলং জলার ভালাগ  থানার কািলডর ক াে র ভারতীয় সীমা র ী বািহনীর 

(িবএসএফ) সদস রা তাঁেদর ল  কের িল ছঁুড়েল আশরাফুল ও এলাইছ িলিব  হন। 

 

আশরাফুল ও এলাইেছর পিরবার িলিব  দইুজনেক হাসপাতােল নয়ার পেথ আশরাফুল মারা 
যান এবং এলাইছ িময়ােক িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিত কের ৮ 

িদন িচিকৎসার পর বাড়ীেত ফরত আনা হয়। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 আশরাফুেলর আ ীয় জন 

 আহত এলাইছ িময়া  
 ত দশ  

 হাসপাতােলর িচিকৎসক ও মগ-সহকারী 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

আ লু আহাদ (৬৫), আশরাফুেলর িপতা 
আ ুল আহাদ অিধকারেক বেলন, তাঁর ছেল আশরাফুল ইসলাম তাঁেক কৃিষ কােজ সহেযািগতা 
করেতা। ঘটনার কেয়ক িদন আেগ পি ম ইসলাম সরকারী াথিমক িবদ ালয় ব ব ু  ও ব মাতা 
সরকারী াথিমক িবদ ালয় টুনােম  এ চ াি য়ান হওয়ায় আশরাফুল খেলায়ারেদর পুর ার 
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িদেত চেয়িছল। পুর ার কনার অথ সং েহর জন  আশরাফুল তাঁর ব ু  এলাইছ িময়া ও সানা 
িময়ােক িনেয় নদী থেক পাথর সং হ কের এেন তা িবি র টাকায় পুর ার কনার িস া  নয়। 

 

সই পিরক না মেতা ১ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় আশরাফুল দইু ব ু েক সে  িনেয় 

রওনা িদেয় রাত আনুমািনক ৯.০০টায় নৗকা যােগ ধলাই নদীর কািলডর পাথর কায়ারীেত 

যায়। সখােন আেরা ায় ১০০-১৫০ জন িমক পাথর তালার জন  িগেয়িছল। রাত আনুমািনক 

৯.০৫ টায় সানা িময়া তােক মাবাইল ফােন জানায়, আশরাফুল এবং এলাইছ পাথর তালার জন  

নদীেত গেল ভারেতর িবএসএফ সদস রা তােদর িদেক িল ছাঁেড়। িবএসএেফর ছাঁড়া িল 

বাংলােদেশর ২০০ গজ ভতের থাকা আশরাফুল ও এলাইছ এর শরীের িব  হয়। 

 

সানা িময়া মাবাইল ফােন তাঁেক আেরা জানায়, িলিব  দইুজনেক কা ানীগ  থানা া  

কমে  এ িনেয় যাওয়া হেয়েছ। তাঁেদর অব ার অবনিত হওয়ায় রাত আনুমািনক ১০.০০টায় 

সানা িময়া কা ানীগ  থানা া  কমে  থেক তাঁেদরেক উ ত িচিকৎসার জন  িসেলট 

এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় যায়। 
 

১ জলুাই ২০১১ রাত ১১.৩০টায় তােদরেক িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

নয়া হেল িচিকৎসক আশরাফুলেক মৃত ঘাষনা কেরন।  

 

আ ুল আহাদ জানান, ২ জলুাই ২০১১ আশরাফুেলর লােশর ময়না তদ  শেষ িবকাল আনুমািনক 

৫.৩০টায় হাসপাতাল থেক লাশ িনেয় রওনা িদেয় বাসায় পৗঁেছ রাত ৯.৩০টায় পািরবািরক 

কবর ােন লাশ দাফন স  কেরন। িতিন আেরা জানান, আশরাফুেলর মাথা থেক কামর পয  

৩৩  ছররা িল লেগিছল বেল ময়না তদ কারী ডা ােরর কাছ থেক জেনেছন। তাঁর আেরক 

ছেল নজ ল ইসলাম ২ জলুাই ২০১১ কা ানীগ  থানায় িগেয় অ াতনামা ব ি েদর আসামী 
কের এক  হত া মামলা দােয়র কেরেছন। যার ন র ০১; তািরখ ০২/০৭/২০১১, ধারা-৩২৬/৩০২ 

দ-িবিধ। 

 

এলাইছ িময়া (২২), আহত ব ি  

এলাইছ িময়া অিধকারেক জানান, ১ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক ৯.০০টার িতিন তাঁর ব ু  
আশরাফুল ও সানা িময়ােক সে  িনেয় পাথর তালার জন  নৗকায় সীমা  এলাকার কািলডের 

যান।  

 

সখােন তখন ায় ১০০-১৫০ জন িমক পাথর তুলিছেলন। এসময় রােতর অ কাের ভারত 

সীমা  থেক িবএসএফ সদস রা তাঁেদর িদেক এেলাপাথাির িল ছুড়ঁেত থােক। িমকরা পািনেত 

বেস পেড়ন আবার কউ ডা ায় িগেয় েয় পেড়ন। িবএসএফ সদস েদর িল এেস তাঁর এবং 
আশরাফুেলর শরীের লােগ। 

 

িতিন জানান, স েলা ছররা িল হওয়ায় শরীেরর িবিভ  ােন তা িব  হয়। িল ছাঁড়া ব  

কের িবএসএফ সদস রা চেল গেল উপি ত িমকেদর সহায়তায় সানা িময়া তাঁেক ও 
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আশরাফুলেক িচিকৎসার জন  কা ানীগ  থানা া  কমে ে  িনেয় যান। সখােন াথিমক 

িচিকৎসার পর তাঁেদর অব ার উ িত না হওয়ায় দইুজনেক িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল 

কেলজ হাসপাতােল িনেয় যাওয়ার পর ডা ার আশরাফুলেক মৃত ঘাষনা কেরন এবং িতিন িনেজ 

ঐ হাসপাতােলর চতুথ তলার ৪ন র ওয়ােড ৮িদন ধের ভিত থেক িচিকৎসা িনেয় বাড়ী িফের 

আেসন। তাঁর শরীের ২৫/২৬  ছররা িল লেগিছল। িতিন েনেছন, আশরাফুেলর মাথায় ও 

বুেকর িনেচ িল িব  হওয়ায় চুর র রেণ মারা যায়। 

   

সানা িময়া (১৯), ত দশ  

সানা িময়া অিধকারেক বেলন, আশরাফুল ও এলাইেছর সে  ১ জলুাই ২০১১ রাত ৯.০০টার িদেক 

পাথর তালার জন  কািলডর এলাকায় যান। তাঁরা বাংলােদেশর ২০০ গজ ভতের পাথর তালার 

জন  গেল রােতর অ কাের িবএসএফ সদস রা তাঁেদর িদেক িল ছাঁেড় এেত আশরাফুল ও 

এলাইছ িলিব  হন। িতিন তখন মাবাইল ফােন এলাইছ এবং আশরাফুেলর বাড়ীেত 

আ ীয় জনেক তাঁেদর আহত হওয়ার খবর জানান। িতিন ও িমেকরা িলিব  দইুজনেক থেম 

কা ানীগ  থানা া  কমে ে  এ িনেয় যান। কতব রত ডা ার াথিমক িচিকৎসার পর 

তাঁেদর অব ার উ িত না হওয়ায় িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেত 

বেলন। িতিন তাঁেদরেক িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় গেল ডা ার 

আশরাফুলেক মৃত ঘাষনা কেরন। 

 

ডা ার  আ ু াহ, থানা া  কমকতা, কা ানীগ  া  কমে , িসেলট 

ডা ার আ ু াহ অিধকারেক বেলন, কেয়কজন লাক ১ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক 

১০.০০টায় কািলডর থেক িলিব  আশরাফুল ও এলাইছ িময়া নােম দইুজনেক িনেয় থানা া  

কমে ে  আেসন। িতিন দইুজনেক াথিমক িচিকৎসা দন। তেব তাঁেদর অব া আশংকাজনক 

হওয়ায় িতিন িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল তাঁেদর িনেত বেলন।  

 

কামাল আহমদ, পিুলশ পিরদশক, কা ানীগ  থানা, িসেলট 

কামাল আহমদ অিধকারেক বেলন, ২ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক ১০.৩৫ টায় বাঘারপাড় 

ােমর নজ ল ইসলাম নােম এক ব ি  থানায় এেস এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। যার ন র 

০১; তািরখ: ০২/০৭/২০১১, ধারা ৩২৬/৩০২ দ-িবিধ। মামলার এজাহাের নজ ল ইসলাম উে খ 

কেরন য, তাঁর ছাট ভাই আশরাফুল ইসলাম ০১ জলুাই ২০১১ ব ু  এলাইছ িময়া ও সানা িময়ােক 

িনেয় পাথর আনেত সীমা  এলাকার ধলাই নদীর বাংলােদশ অংেশ কািলডর পাথর কায়ারীেত 

যান। অ াতনামা িবএসএফ সদস রা তাঁেদরেক ল  কের িল ছাঁেড়। এেত তাঁর ভাই আশরাফুল 

মারা যান।  

 

পুিলশ পিরদশক কামাল আহেমদ এরপর ঘটনা ল পিরদশন কেরন। িতিন আেরা জানান, 

বাংলােদেশর িকছু অংশ নদীেত ভে  গেছ। সখােন বাংলােদেশর িমকরা পাথর তুলেত গেল 

িবএসএফ সদস রা ায়ই বআইনীভােব িল ছাঁেড় এবং এেত মানুষ মারা যায়। এ সব িবষয় 

সরকােরর শীষ পযােয়র ব ি রাও জােনন। 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ কা ানীগ , িসেলট/আশরাফুল ও এলাইছ/১ জলুাই ২০১১/পৃ া 4 

সুেবদার চান িময়া, বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব), কালা সােদক ক া , কা ানীগ , িসেলট 

সুেবদার চান িময়া অিধকারেক বেলন, ১ জলুাই ২০১১ এঘটনার কথা িতিন েনেছন। তেব 

এব াপাের িতিন িকছু বলেত অপারগ বেল জানান। 

 

িবেশষ দ ব ঃ তথ ানুস ানকােল িসেলট এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলেজর ফেরনিসক 

মিডিসন িবভােগর অধ াপক ডা: আবুল মুনসুর আহমেদর সা াত না পাওয়ায় মগ সহকারী 
মাসুক আহমেদর ব ব  নওয়া হয়। 

 

মাসুক আহমদ, মগ সহকারী, এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িসেলট 

মাসুক আহমদ অিধকারেক বেলন, ১ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক ১১.৪৫টায় কা ানীগ  

থানার পুিলশ সদস রা আশরাফুল ইসলাম নােম এক ব ি র লাশ ময়না তদে র জন  মেগ আেনন। 

২ জলুাই ২০১১ দপুুেরর িদেক লােশর ময়না তদ  করা হয়। লােশর িবিভ  অংেশ ছররা িল 

লেগিছল। তাছাড়া লােশর শরীর থেক বশ িকছু িল বর কের পুিলশেক আলামত িহেসেব িদেয় 

দয়া হয়। 

 

আ লু বারী, আশরাফুেলর লােশর গাসলদানকারী 
আ ুল বারী অিধকারেক বেলন, িতিন আিজজলু হক ও আতাউর রহমানেক সে  িনেয় 

আশরাফুেলর লােশর গাসল িদেয়েছন। লােশর মাথা থেক কামর পয  অেনক ছররা িলর িচ ন 

দেখেছন বেল জানান। এছাড়া চুর র  রেণরও িচ  িছল। 

 

ভারতীয় িবএসএফ কতৃক বাংলােদশীেদর সীমাে  হত ার ঘটনা অিবরত ঘেটই চেলেছ। গত ১২ 

মাচ ২০১১ এ ভারেতর নয়ািদ ীেত বডার গাড বাংলােদশ ও িবএসএেফর মেধ  ৫িদেনর বঠেকর 

শষ িদেন িবএসএেফর মহাপিরচালক রমন  বা ব জানান য, বাংলােদশ সীমাে  ভারত আর 

াণঘাতী অ  চালােব না। তবুও সীমাে  াণঘাতী অে র ব বহার কের ভারত িনর  

বাংলােদশীেদর িনিবচাের হত া করেছ। 

 

অিধকার এই হত ার ব াপাের বাংলােদশ সরকারেক ভারেতর কােছ দঢ়ৃভােব িতবাদ জানােত এবং 
িতপুরণ আদােয়র ব ব া করেত দাবী জানাে । 

 

-সমা - 


