
 অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/দামুড় দা, চুয়াডা া/ সিলম/২২ জলুাই  ২০১১/পৃ া নং- 1 

 

ভারত বাংলােদশ সীমাে  ভারতীয় বাঁেশর বড়ায় িবদু ৎ ৃ  হেয় মাঃ সিলম 

উ ীেনর মৃতু র অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

বাংলােদশ-ভারত সীমা  িপলার থেক সাধারনত ২০০ গজ- ভতের ভারেতর কাঁটা তােরর 

বড়া থােক। কাঁটা তােরর বড়ার ওপাের ভারতীয় ভূখে  থেক িবএসএফ সদস রা সীমাে  

টহল দয়। সীমাে র য সব এলাকায় ভারত সরকার কাঁটা তােরর বড়া এখনও পয  

দয়িন, সই সব সীমাে  বাঁেশর বড়া িদেয়েছ। চারাচালান রােধর অজহুােত িবএসএফ 

সদস রা রাত ৮.০০টা থেক ভার ৫.০০টা পয  বাঁেশর বড়ায় ১১ হাজার ভাে র 

বদু িতক সংেযাগ চালু কের। ফেল কউ বড়ায় শ করেলই িবদু ৎ ৃ  হেয় মারা যায়। 
 

২২ জলুাই ২০১১ ভার আনুমািনক ৫.০০টায় চুয়াডা া জলার দামুড় দা থানার ঠা রপুর 

ােমর িলয়াকত হােসন ও মাছা ত সুিফয়া খাতুেনর ছেল মাঃ সিলম উ ীন (২২) 

ভারেতর রাি য়ারেপাতা থেক ৯০ ন বর িপলােরর পাশ িদেয় দেশ আসার পেথ সীমাে  

বাঁেশর বড়ায় িবদু ৎ ৃ  হেয় মারা যান বেল অিভেযােগ কাশ।  

 

বাংলােদশ-ভারত সীমা বত  এলাকার বািস ারা দাির  সীমার িনেচ বসবাস কের এবং 
তােদর জন  সরকারী উেদ ােগ তমন কান িশ ার বা কােজর ব ব া না থাকায় দির  

লাক েলা জীবেনর ঝঁুিক িনেয় অেনক সময় অৈবধ পেথ গ  আনা নয়ার সে  যু  হয়। 

 

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

 িনহেতর আ ীয় জন 

 ত দশ  এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ (১) মাঃ সিলম উ ীন, (২) সীমাে  বাঁেশর এই বড়ার সে  িবদু ৎ সংেযাগ দয়া হয়। 
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মাছা ত  সুিফয়া বগম (৪০), সিলেমর মা 
মাছা ত সুিফয়া বগম অিধকারেক জানান, ২১ জলুাই ২০১১ িবকাল আনুমািনক ৫.০০টায় 

সিলম িকছু না বেল বাড়ী থেক বর হেয় যায়। িক  রােত বাসায় না ফরায় িতিন ােমর 

পিরিচত লাকজনেক িজ াসা কের জানেত পােরন, তাজমুল হােসন, সামাদ হােসন এবং 
মহসীন িময়ার সে  সিলম ভারেত িগেয়েছ গ  আনেত। সীমাে র ৯০ ন র িপলােরর কােছ 

কাঁটা তােরর পিরবেত বাঁেশর বড়া দয়া রেয়েছ। সই বড়া অিত ম কেরই গ  

ব বসায়ীেদর বাংলােদেশ আসেত হয়।  

 

২২ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক ৩.০০টায় মহসীন িময়া তাঁেক মাবাইল ফােন জানায়, 

ভারত থেক তারা কেয়কজন এক সে  সীমাে র বাঁেশর বড়া অিত ম কের বাংলােদেশ 

আসার চ া করিছল। বড়ার সে  িবদু ৎ সংেযাগ দয়া িছল। সিলম যখন সীমা  পার 

হেত বড়ার বাঁেশ হাত দয়, সে  সে  স িবদু ৎ ৃ  হয়। অন রা তােক িবদু ৎ সংেযাগ 

থেক ছাড়ােনার চ া কের, িক  িবএসএফ সদস রা সীমা  এলাকা িঘের ফলায় িনেজেদর 

জীবন বাঁচােনার জন  সিলমেক রেখই তার সে র লােকরা িবিভ ভােব বাংলােদেশ িফের 

আেস। 

 

মাছা ত সুিফয়া বগম আেরা জানান, িতিন তাঁর দবর ফিকর মাহা দেক িদেয় বডার 

গাড বাংলােদশ (িবিজিব) এর ঠা রপুর বডার অপােরশন পা  (িবওিপ) এবং দামুড় দা 
থানায় এ মৃতু র খবর পাঠান। ফিকর মাহা দ থানার মাধ েম কাপাসডা া পুিলশ ফাঁিড়র 

আইিস (ক া  ইনচাজ) জবুােয়র আহেমদসহ িবিজিবর সদস েদর সে  যাগােযাগ কেরন। 

িবিজিবর সদস রা ভারেতর িবএসএফ সদস েদর সে  আেলাচনার িভি েত ২৩ জলুাই ২০১১ 

িবকাল আনুমািনক ৩.০০টায় সিলেমর লাশ িবএসএফ এর কাছ থেক বুেঝ নয়। িবকাল 

৩.২০ িমিনেট ফিকর মাহা দ দামুড় দা থানার পুিলশ সদস েদর কাছ থেক লাশ হণ কের 

বাড়ীেত ফেরন।  িবকাল ৫.০০টায় পািরবািরক কবর ােন সিলেমর লাশ দাফন করা হয়। 

 

সামাদ হােসন (২৪), সিলেমর সে  থাকা গ  ব বসায়ী 
সামাদ হােসন অিধকারেক বেলন, সংসােরর অভাব অনটেনর কারেণ গ র ব বসা করার 

জন  ভারেতর নদীয়া জলার চাপড়া থানার িশমুিলয়া ােমর গািব  সাহার সে  মাবাইল 

ফােন যাগােযাগ কেরন। গািব  সাহা তাঁেক জািনেয়িছেলন য, সামােদর কান নগদ টাকা 
িদেত হেব না, ধু গ  িনেয় বাংলােদেশ িবি  কের িদেল িত র জন  সামাদেক িতন 

হাজার টাকা মজরুী দয়া হেব। সই মাতােবক িতিন আেরা কেয়কজনেক সে  িনেয় ২১ 

জলুাই ২০১১ স ার িদেক লুিকেয় সীমা  পার হেয় গািব  সাহার বাড়ীেত যান। সখােন 

িগেয় ায় ৭ জন বাংলােদশী এক  হন এবং ২২ জলুাই ২০১১ রাত আনুমািনক ১২.৩০টায় 

গ  িনেয় বাংলােদশ সীমাে র িদেক রওনা হন। ঐ রােতই আনুমািনক ৩.০০টায় তাঁরা গ  

িনেয় সীমাে র বাঁেশর বড়া পার হওয়ার উেদ াগ িনেল সিলম িগেয় বড়ার বাঁশ ধেরই 

এক  িচৎকার দন। তারপর সিলম আর নড়াচড়া না করায় তাঁরা সিলেমর কােছ যান 
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এবং দখেত পান, বাঁেশর সে  িবদু েতর তার ঝুেল আেছ আর সিলম িবদু ৎপৃ  হেয় গেছ। 

তাঁরা অেনক চ া কেরও সিলমেক বড়ার িবদু ৎ সংেযাগ থেক ছাড়ােত পােরনিন। তাঁেদর 

তখন মেন হেয়েছ সিলম মারা গেছ। ভারতীয় িবএসএফ তাঁেদর িদেক এিগেয় আসেত 

থাকেল তাঁরা গ  ছেড় িদেয় লুিকেয় বাংলােদেশ চেল আেসন। 

 

মাঃ আসাদু ামান মু ী, অিফসার ইনচাজ, দামুড় দা থানা, চুয়াডা া 
মাঃ আসাদু ামান মু ী অিধকারেক জানান, ২২ জলুাই ২০১১ সকাল আনুমািনক ৬.০০টায় 

ঠা রপুর ােমর এক লাক তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, সিলম নােম এক লাক ভারত 

থেক বাংলােদেশ আসার পেথ মারা গেছ। িতিন তখন কাপাসডা া পুিলশ ফাঁিড়র আইিস 

জবুােয়র আহেমদেক িবষয়  জািনেয় ব ব া িনেত বেলন। তাঁর িনেদশ মাতােবক আইিস 

জবুােয়র আহেমদ ঠা রপুর িবিজিবর ক াে  এবং সীমাে র ৯০ ন র িপলার এলাকায় 

খাঁজ িনেয় ঘটনার সত তা পান। পের িতিন ক া  কমা ার সুেবদার নুর আলেমর সে  

সিলেমর মারা যাওয়ার িবষয়  িনেয় আেলাচনা কেরন। ২২ জলুাই ২০১১ সকাল 

আনুমািনক ১১.০০টায় সুেবদার নুর আলম ভারেতর রাি য়ারেপাতা িবএসএফ ৪২ 

ব াটািলয়েন িচ  পাঠান। 

 

িবএসএফ সদস রা পতাকা বঠেকর মাধ েম সিলেমর লাশ ফরত দয়ার িবষয়  জানান। 

উভয় দেশর িচ  মাতােবক ২৩ জলুাই ২০১১ িবকাল আনুমািনক ৩.০০টায় ভারেতর 

রাি য়ারেপাতা িবএসএফ ৪২ ব াটািলয়েনর অিধনায়ক মৃনাল িসং, চাপড়া সােকল ই েপ র 

দ  এবং চাপড়া থানার ওিস মানস চৗধুরী সুরতহাল িতেবদন এবং ময়না তদ  

িতেবদনসহ সিলেমর লাশ নাম া  ল া  থেক ২০০গজ ভারেতর ভতের রােখন। িতিন 

এলাকার লাকজেনর সহেযািগতায় আইিস জবুােয়র আহেমদেক িনেয় সখােন যান এবং 
সিলেমর লাশ িনেয় বাংলােদেশ ফেরন।   

 

িতিন জানান, লাশ বুেঝ নয়ার সময় চাপড়া থানার ওিস মানস চৗধুরী তাঁেক জানান, 

সিলম সীমাে র বাঁেশর বড়ায় িবদু ৎ ৃ  হেয় মারা যাওয়ার কারেণ িতিন এক  

অপমৃতু র মামলা দােয়র কেরেছন। চাপড়া থানার অপমৃতু র মামলা র ন র ২৬; তািরখঃ 
২২/০৭/২০১১।  

 

ভারেতর চাপড়া সােকল ই েপ র দ  তাঁেক জানান, অৈবধভােব সীমা  অিত ম রাধ 

করার জন  সীমাে র য সব জায়গায় কাঁটা তােরর বড়া নই, সই সব জায়গায় বাঁশ িদেয় 

বড়া দয়া হেয়েছ। তেব রাত ৮.০০টা বাজেল িবএসএফ সদস রা বাঁেশর বড়ার সে  ১১ 

হাজার ভাে র িবদু ৎ সংেযাগ দয়, আবার ভার বলা তা খুেল ফেল। যার ফেল 

অৈবধভােব সীমা  পারাপারকারীরা সীমা  পার হওয়ার সময় িবদু ৎিপ  হেয় মারা যায়। 

িতিন আইিস জবুােয়র আহেমদেক িদেয় পুনরায় সিলেমর লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 

করান। িবকাল ৩.২০টায় সিলেমর আ ীেয়র কােছ সিলেমর লাশ বুিঝেয় দয়া হয়। িতিন 

সুরতহাল িতেবদেন দেখন, লােশর বাম হােতর বৃ া লী ও তজনী আ েুলর মাঝ খােন এবং 
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গলার বামপােশ পাড়া দাগ রেয়েছ, যা িবদু ৎ ৃ  হওয়ার কারেণই হেয়েছ বেল ভারেতর 

নদীয়া হাসপাতােল ত করা ময়না তদ  িতেবদেন উে খ রেয়েছ। 

 

সুেবদার নূর আলম, ক া  কমা ার, ঠা রপরু িবিজিব ক া , ৩৫ িবিজিব 

ব াটািলয়ন, চুয়াডা া 
সুেবদার নূর আলম অিধকারেক জানান, ২২ জলুাই ২০১১ ভােরর িদেক এলাকার 

লাকজেনর কােছ জানেত পােরন য, ঠা রপুর ােমর সিলম ভারত থেক গ  আনেত 

িগেয় সীমাে  িবদু ৎ ৃ  হেয় মারা গেছ। িতিন সকাল আনুমািনক ১১.০০টায় ভারেতর 

রাি য়ারেপাতা িবএসএফ ৪২ ব াটািলয়েন িচ  পাঠান।েসই মাতােবক ২৩ জলুাই ২০১১ 

িবএসএফ পতাকা বঠেকর মাধ েম সিলেমর লাশ ফরেতর ব াপাের উ র পাঠান। 

 

২৩ জলুাই ২০১১ িবকাল ৩.০০টায় চাপড়া থানার পুিলশ সদস রা সিলেমর লাশ িনেয় এেল 

িবএসএফ-িবিজিব এবং উভয় দেশর পুিলশ সদস েদর উপি িতেত িতিন লাশ বুেঝ িনেয় 

আেসন। িতিন জানান, ায়ই সরকােরর উ তন কতৃপ  সীমা  হত া বে র ব াপাের 

আেলাচনা করেলও িবএসএফ সদস রা িদন িদন কৗশল পাে  বাংলােদশীেদর হত া করেছ। 

িবিজিবর ক াে  সদস  সংখ া কম থাকায় ক াে র অধীেন সম  সীমা বত  এলাকা 
পাহারা দয় স ব হয় না। 

 

আ লু মা ান, াম পিুলশ, ঠা রপরু, চুয়াডা া  
আ ুল মা ান অিধকারেক জানান, ২৩ জলুাই ২০১১ সিলেমর লাশ িবএসএফ সদস রা 
িবিজিবর সদস েদর হ া েরর সময় িতিন উপি ত িছেলন। িতিন লাশ বহন ক র সিলেমর 

বাড়ী পৗঁেছ দন। িতিন জানান, মােঝ মােঝই সীমা বত  ঠা রপুর এলাকায় মাইিকং কের 

জনসাধারণেক বেল দয়া হয়, যন তারা গ  আনেত ভারেত না যায়। িক  তারপরও 

লাকজন অভােবর তাড়নায় ব বসায়ীেদর গ  এেন দয়ার জন  ভারেত যায়। 

 

ফিকর মাহা দ (৩২), লােশর গাসলদানকারী 
ফিকর মাহা দ অিধকারেক জানান, সিলম তাঁর ভািতজা। ২৩ জলুাই ২০১১ কাপাসডা া 
পুিলশ ফাঁিড়র সদস রা িবকাল ৩.২০ িমিনেট সিলেমর লাশ িনেয় এেস িদেল িতিন লাশ 

সিলেমর বাড়ীেত িনেয় যান এবং লােশর গাসল দন। িতিন জানান, সিলেমর বাম হােতর 

বৃ া লী ও তজনী আ েুলর মাঝখােন িবদু েতর তার পুেড় যেয় ভতের ঢুেক িগেয়িছল। 

এছাড়াও গলার বামপােশ পুেরা ায় ১ ইি  পিরমান ত হেয় িগেয় িছল। লােশর শরীের 

আর কান িচ  পাওয়া যায়িন।   

 

অিধকােরর ব ব : 

বাংলােদশ-ভারত সীমা বত  এলাকার ভারতীয় অংেশ িবএসএফ সদস রা িনরাপ া র ার 

দািয়ে  িনেয়ািজত থােক। সীমা  িনরাপ ার নােম িবএসএফ সদস রা িতিনয়ত 

বাংলােদেশর িনর  জনগণেক িল কের হত া কের চেলেছ। িল কের হত া করার িবষয়  
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চরম মানবািধকার ল ন বেল দইু দেশর শীষ পযােয়র কমকতারা তা ব  করার ব াপাের 

আেলাচনাও কেরেছন। 

 

ভারত সরকার সীমা  হত া ব  করার ব াপাের িত িত দয়ার পরও িবএসএফ সদস রা 
তােদর কৗশল পিরবতন কের হত ায  অব াহত রেখেছ। 

 

িবিজিবর সদস  সংখ া িবএসএফ এর তুলনায় কম এবং বাংলােদশ অংেশ কাঁচা রা া হওয়ায় 

সীমাে র পুেরা এলাকায় িবিজিবর নজর রাখা স ব হয় না বেলও অনুস ােন জানা যায়। 

 

অিধকার এই মৃতু র ব াপাের বাংলােদশ সরকােরর হ ে প এবং ভারেতর কাছ থেক 

িতপুরণ আদােয়র  দাবী জানাে । 

 

 

-সমা - 

 


