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লালমিনরহাট জলার পাট াম থানার বামনদল সীমাে  িবএসএফ সদস  কতৃক 

পাথর ছঁুেড় মাঃ রিফ ল ইসলামেক হত া করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৪ জলুাই ২০১১ ভার আনুমািনক ৫.০০টায় লালমিনরহাট জলার পাট াম থানার 

উফারমারা ােমর মাঃ রিফ ল ইসলামেক (৩৫) ভারতীয় সীমা র ী বািহনী (িবএসএফ) 

সদস রা পাথর ছঁুেড় হত া কের বেল জানা যায় ।  
 

ভারত থেক সািনয়াজান নােম এক  নদী ‘িবএসবাড়ী িবএসএফ ক া ’ এবং ‘খরখিরয়া 
িবএসএফ ক াে র ’ মেধ  িদেয় ঢুেক বাংলােদেশর পাট াম থানার বামনদল ােমর ভতর 

িদেয় বািহত হেয়েছ।  

 

ভারত সরকার ভারেতর অংেশর নদীেত ীজ বািনেয়েছ ও ীেজর সে  কাঁটা তােরর বড়া 
িদেয়েছ। িবএসএফ সদস রা ীেজর ওপর দাঁিড়েয় সীমা  পাহারা দয়। িক  ভারেতর 

চিবহার জলার মকিলগ  থানার ফিকেরর ডা া াম থেক ব বসায়ীরা তাঁেদর মালামাল 

ীেজর নীচ িদেয় বািহত নদী পেথ বাংলােদেশ পা েয় দন। ভারতীয় গ  ব বসায়ীরা 
বাংলােদেশর গ  ব বসায়ীেদর সাঁতের ীেজর িনচ িদেয় বাংলােদেশ আসেত সহেযািগতা 
কেরন। িবএসএফ সদস রা ীেজর ওপর দাঁিড়েয় থেক ভারত থেক ীেজর িনচ িদেয় 

সাঁতের বাংলােদেশ আসা লাকেদর িদেক পাথর ছঁুেড় মাের। এেত ায়ই আঘাত া  মানুষ ও 

গ  মের যেয় পািনেত ভেস ওেঠ।  

 

রিফ ল ইসলামেকও িবএসএফ সদস রা ঐ ীেজর ওপর থেক পাথর ছঁুেড় এবং পের ীেজর 

ওপর তুেল আঘাত কের হত া কেরেছ বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। 

 

সীমা বাসীর অিভেযাগ, সীমা  হত া িনেয় যতই ভারত ও বাংলােদেশর মেধ  আেলাচনা 
হে , তেতাই বাংলােদশীেদর হত ার কৗশলও পিরবতন করেছ িবএসএফ সদস রা। 

 

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

 িনহেতর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 
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        ছিবঃ (১) মাঃ রিফ ল ইসলাম                 (২) ীেজর িপলােরর পােশ গেঁথ রাখা ঐ বাঁেশর গাড়ায়  

                                                                                           পািনর িনেচ িছল  রিফ েলর লাশ। 

     

 

ছিবঃ (৩) গ  ব বসায়ীেদর গ  আনার সময় পাথেরর   ছিব(৪) ীেজর দুই পােশ সংেযাগ দয়া কাঁটা তােরর বড়া। 

       আঘােত এভােব মারা যায় গ  

 

মাছা ত  িমিন বগম (২৮), রিফ েলর ী 
মাছা ত িমিন বগম অিধকারেক জানান, তাঁর ামী একজন ভূিমহীন কৃষক। িরয়াদ 

হােসন (৮) এবং িরফাত হােসন (৬) নােম দইু স ান িনেয় তাঁর অভােবর সংসার। রিফ ল 

কৃিষ কােজর অবসের সীমাে র বুিড়মারীর িজেরা পেয়ে  লবােরর কাজ করেতা।  

 

২৩ জলুাই ২০১১ িবেকল আনুমািনক ৫.০০টায় তাঁর ামী বাজার করেত বুিড়মারী বাজাের 

যায়। রিফ ল রােত আর বাসায় না ফরায় িতিন তাঁর চাচােতা ভাসুর মাঃ আেবদার 

রহমানেক িবষয়  জানান। আেবদার রহমান তাঁেক বেলন, রিফ ল গ  আনেত যেত 

পাের।  

 

২৪ জলুাই ২০১১ ভার আনুমািনক ৫.০০টায় িতিন মাবাইল ফােন রিফ েলর সে  বারবার 

যাগােযােগর চ া কের ব থ হন। সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় িতিন আবারও আেবদার 

রহমােনর সে  যাগােযাগ কেরন। আেবদার রহমান তাঁেক জানান, ভােরর িদেক িতিন 

বুিড়মারী বাজাের িগেয় গ  ব বসায়ীেদর কােছ েনেছন, রােত অেনেকই ভারত থেক গ  

িনেয় িফরেলও রিফ ল ফেরিন। এছাড়া বাজাের অেনকেকই বলাবিল করেত শােনন, 
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িবএসএফ সদস রা রােত নদী পারাপারকারীেদর পাথর ছঁুেড় আঘাত কেরেছ। রিফ লেকও 

পাথর ছাঁড়া হেয়িছল বেল বাজােরর অেনেকই আেলাচনা করিছেলন। 

 

তারপর আেবদার রহমান রিফ েলর ভাই নজ ল ইসলামেক সে  িনেয় সীমাে র বামনদল 

ােম সািনয়াজান নদীর তীের যান এবং নদী থেক রিফ েলর লাশ উ ার কের সকাল 

৯.৩০টায় বাড়ী আেনন। লাশ বাড়ী আনার পের পাট াম থানার পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় 

যায়। লােশর ময়না তদ  শেষ ২৫ জলুাই ২০১১ িবকাল ৪.৩০টায় লাশ বাসায় িনেয় এেল 

পািরবািরক কবর ােন দাফন করা হয়। লােশর কপােল এক  ত িছল, মাথার মগজ 

বিরেয় িগেয়িছল, নাক, মুখ ও কান িদেয় র  রণ হেয়িছল। 

 

মাঃ আেবদার রহমান (৪৫), রিফ েলর চাচােতা ভাই 

মাঃ আেবদার রহমান অিধকারেক জানান, ২৩ জলুাই ২০১১ িবকাল ৫.০০টায় বুিড়মারী 
বাজাের যেয় িতিন দখেত পান, রিফ ল এলাকার কেয়কজন গ  ব বসায়ীর সে  

আেলাচনা করেছ। তখন িতিন রিফ লেক ডেক ভারত থেক গ  আনার ব াপাের সতক 

কেরন।  

 

২৪ জলুাই ২০১১ সকাল ৭.০০টায় রিফ েলর ী মাছা ত িমিন বগম তাঁেক রিফ ল িফের 

না আসার ব াপাের জানােল িতিন রিফ েলর মাবাইল ফােন যাগােযােগর চ া কেরন। 

তােক ফােন না পেয় িতিন বুিড়মারী বাজােরর গ র হােট যান। সখােন গ  ব বসায়ীেদর 

কােছ জানেত পােরন, রিফ লেক িবএসএফ সদস রা পাথর ছঁুেড় মেরেছ।  

 

িতিন তখন রিফ েলর ভাই নজ ল, আনসার ও িভিডিপর কমা ার এনামুল হক এবং 
এলাকার িকছু লাক িনেয় সীমাে র বামনদল ােমর সািনয়াজান নদীর তীের যান। 

 

িতিন বাংলােদশ সীমাে  দাঁিড়েয় দখেত পান, িবএসএফ সদস রা ীেজর ওপর দািড়েয় আেছ 

এবং িবএসএফ সদস রা তখন ভারেতর কৃষকেদর কােছ জানেত চায়, বাংলােদশ সীমাে  এত 

লাক দাঁিড়েয় ীেজর িদেক তািকেয় আেছ কন? তখন একজন ভারতীয় কৃষক আেবদার 

রহমানেক বেলন, আপনারা িক খঁুজেছন? আেবদার রহমান তাঁেক বেলন, রােত তাঁেদর 

একজন লাক হািরেয় গেছ, সই লাকেক তাঁরা খঁুজেছন। তখন একজন িবএসএফ সদস  

ভারতীয় কৃষকেক বেলন, ীেজর িনেচ পািনর মেধ  এক  বাঁশ গাড়া আেছ, বাঁেশর িনেচ 

একব ি র লাশ আেছ। গত রােত গ  িনেয় যাওয়ার সময় সীমাে  টহলরত িবএসএফ 

সদস রা পাথর ছঁুেড়িছল। যার ফেল দইু  গ  এবং একজন লাক মারা গেছ। গ  দইু  

ভেস বাংলােদেশর ভতের চেল গেছ এবং লাশ  যােত হািরেয় না যায় সজন  বাঁশ িদেয় 

এটা আটিকেয় রাখা হেয়েছ। 
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বাংলােদশীেদর ২০ িমিনেটর মেধ  লাশ  িনেয় যাবার জন  িবএসএফ িনেদশ দয়। আেবদার 

রহমান তখন সীমাে  দাঁিড়েয় ঐ িবএসএফ সদেস র সব কথাই নিছেলন। িক  িতিন বার 

বার চ া কেরও িবএসএফ সদেস র সে  কথা বলেত পােরনিন। প র িবএসএফ সদস রা 
চেল যায়। তখনই ভারতীয় ঐ কৃষক তাঁেক ীেজ যেত বেলন। িতিন তখন বামনদল, 

উফারমারা ােমর ২০/২৫ জন লাক িনেয় বাংলােদশ থেক সাঁতিরেয় ীেজর ওপের যান। 

িতিন ীেজর ওপের জমাট র  দখেত পান। িতিন ভারেতর ফিকেরর ডা া ােমর 

লাকজেনর সহেযািগতায় ীেজর িনেচ নেম পািনেত ডুব িদেয় বাঁেশর গাড়া থেক এক  

লাশ পািনর ওপের তােলন এবং স  রিফ েলর লাশ বেল সনা  কেরন। 

  

িতিন দেখন, লােশর কপাল থঁতিলেয় মগজ বর হেয় গেছ। গলার বামপােশ এক  দাগ 

রেয়েছ। িতিন ধারণা কেরন, িবএসএফ সদস রা রিফ লেক থেম পাথর মেরেছ এবং পের 

মৃতু  িনি ত করেত ীেজর ওপের তুেল গলায় আঘাত কেরেছ। যার ফেল ীেজর ওপের 

জমাট র  িছল। এরপর িতিন লাশ িনেয় রিফ েলর বাড়ীেত যান। 

 

মাঃ নজ ল ইসলাম (৪৫), রিফ েলর ভাই 

মাঃ নজ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ২৪ জলুাই ২০১১ ভার ৫.০০টায় রিফ েলর ী 
মাছা ত িমিন বগম তাঁেক জানান, রােত রিফ ল বাসায় ফের নাই। িতিন তখন 

আেবদার রহমান ও আেরা িকছু লােকর সে  ভারেতর সািনয়াজান নদীর ীেজর িনচ থেক 

রিফ েলর লাশ উ ার কের বাড়ীেত আেনন। িতিন জানান, লাশ িনেয় বাড়ীেত ফরার পের 

ধবলসুতী িবওিপ ক া  থেক িবিজিবর সদস রা আেসন, তাঁরা লাশ পুনরায় সীমাে  িনেয় 

িবএসএফ সদস েদর সে  পতাকা বঠক করেত চান, িক  এলাকার লাকজন িবিজিবর 

সদস েদর অ াহ  কেরন এই জন  য, এর আেগও তারা বাংলােদশীেদর হত ার ব াপাের কান 

ব ব া ননিন। িতিন এলাকার লাকজন িনেয় দপুুর ২.১৫টায় পাট াম থানায় যান এবং 
রিফ েলর মৃতু র িবষেয় িনেজ বাদী হেয় অ াতনামা িবএসএফ সদস েদর আসামী কের 

এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ২১; তািরখঃ ২৪/০৭/২০১১। ধারা-
৩০২/২০১/৩৪ দ-িবিধ। একই উে েশ  নরহত া ও আলামত (মৃতেদহ) গাপন করার 

অপরাধ। 

 

নজ ল ইসলাম আেরা বেলন, ২৪ জলুাই ২০১১ িবকাল আনুমািনক ৩.০০টায় পাট াম 

থানার এসআই  ীেরাদ চ  বমন তাঁর বাড়ীেত আেসন এবং লােশর সুরতহাল িতেবদন 

ত কেরন। পের পুিলশ সদস রা ময়না তদে র জন  লাশ লালমিনরহাট সদর হাসপাতােল 

পাঠান।  

 

২৫ জলুাই ২০১১ িবকাল ৪.৩০টায় লালমিনরহাট থেক লাশ বাড়ীেত আনা হয় এবং িবকাল 

৫.০০টায় পািরবািরক কবর ােন দাফন করা হয়। 
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এনামুল হক, কমা ার, আনসার ও িভিডিপ, ৮ ন র বুিড়মারী ইউিনয়ন পিরষদ, 

পাট াম 

এনামুল হক অিধকারেক জানান, ২৪ জলুাই ২০১১ আেবদার রহমােনর কােছ খবর পান, 

রিফ ল সীমাে  যাওয়ার পের আর বাড়ী ফেরিন। িতিন আেবদার রহমােনর সে  

সািনয়াজান নদীর তীের যান এবং রিফ েলর লাশ উ ার কের আেনন। 

 

রিফ েলর লাশ বাড়ী আনার ায় ১ ঘ া পর ধবলসুতী িবওিপ থেক দইুজন িবিজিবর 

সদস  রিফ েলর বাড়ীেত আেসন। িবিজিবর সদস রা তাঁর কােছ জানেত চান, কন 

িবিজিবর অনুমিত ছাড়া সীমা  থেক লাশ বাড়ী আনা হেয়েছ? এক পযায় তাঁেক লাশ 

আবারও ভারেতর সািনয়াজান ীেজর িনেচ রেখ আসেত বেলন। ভারেতর ভতর থেক 

লাশ আনা হেলও তা আর রেখ আসা যােব না বেল তাঁেদর বাঝােনার চ া করা হয়। িক  

িবিজিবর সদস রা তাঁর কথা না েন তাঁেক ােরর মিক দয়। অবেশেষ এলাকাবাসী 
িবিজিবর সদস েদর ঘরাও কেরন এবং লাশ িনেয় এক  পিরি িতর সৃি  না করার জন  

অনুেরাধ কেরন। এেতও িবিজিবর সদস রা া  না হওয়ায় ানীয় জনগণ িবিজিবর 

সদস েদর আটেক রেখ থানা পুিলশেক খবর দয়ার িত িনেল তাঁরা শষ পয  সখান 

থেক চেল যান।  

 

এসআই  ীেরাদ চ  বমন, পাট াম থানা, লালমিনরহাট 

এসআই  ীেরাদ চ  বমন অিধকারেক বেলন, ২৪ জলুাই ২০১১ দপুুর ২.১৫টায় 

উফরমারা ােমর নজ ল ইসলাম নােম এক ব ি  থানায় আেসন এবং বাদী হেয় এক  

হত া মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ২১; তািরখঃ ২৪/০৭/২০১১। ধারা-৩০২/২০১/৩৪ দ-

িবিধ। িতিন িনেজই মামলা র তদ কারী কমকতা। 
 

িতিন িবকাল ৩.০০টার িদেক রিফ েলর বাড়ী যান এবং লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 

কেরন। পের পুিলশ ময়না তদে র জন  লাশ লালমিনরহাট সদর হাসপাতােল পাঠান। ২৫ 

জলুাই ২০১১ ময়না তদ  শেষ পিরবােরর কােছ রিফ েলর লাশ হ া র করা হয়। 

 

ডাঃ গৗতুম মার িব াস, আবািসক মিডেকল অিফসার, সদর হাসপাতাল, 

লালমিনরহাট 

ডাঃ গৗতুম মার িব াস অিধকারেক বেলন, ২৪ জলুাই ২০১১ স া ৭.০০টায় পাট াম 

থানার পুিলশ সদস রা রিফ ল নােম এক ব ি র লাশ হাসপাতােল আেনন। িতিন জানেত 

পােরন, িবএসএফ সদস েদর পাথেরর আঘােত রিফ ল মারা গেছন। ২৫ জলুাই ২০১১ 

সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় ডাঃ মাতািছব, ডাঃ মেহদী মাসুম ও তাঁেক িনেয় গ ত িতন 

সদেস র বাড লােশর ময়না তদ  কেরন। িতিন জানান, পাথর বা শ  িকছু িদেয় কপােল 

আঘাত করায় কেরা র হার ফেট িগেয়িছল, যার ফেল অিতির  র  রণ হেয়ই 
রিফ েলর মৃতু  হেয়েছ। 
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মাহা দ আলী, মগ-সহকারী, সদর হাসপাতাল, লালমিনরহাট 

মাহা দ আলী অিধকারেক জানান, ২৪ জলুাই ২০১১ পাট াম থানার পুিলশ সদস রা 
রিফ ল নােম এক ব ি র লাশ হাসপাতােল আেনন। ২৫ জলুাই ২০১১ সকাল আনুমািনক 

১০.০০টায় িতন সদস  িবিশ  বাড লােশর ময়না তদ  কেরন। ময়না তদে র সময় িতিন 

লাশ  কােটন। িতিন দখেত পান, লােশর কপােল এক  ত িছল, মাথার মগজ বিরেয় 

িগেয়িছল এবং নাক, মুখ ও কান িদেয় র  রণ হেয়িছল। 

  

নােয়ব সুেবদার মজবাহ, িবিজিব, ধবলসুতী িবওিপ, পাট াম, লালমিনরহাট 

নােয়ব সুেবদার মজবাহ, ২৪ জলুাই ২০১১ এলাকার লাক মারফত খবর পান, উফারমারা 
ােমর রিফ ল নােম এক লাক সািনয়াজান নদীর ীেজর িনচ িদেয় বাংলােদেশ আসার পেথ 

িবএসএফ সদস রা পাথর ছঁুেড় তােক মের ফেলেছ। িতিন বেলন, িতিন তাঁর সদস েদর 

ঘটনা েল পাঠান। িবএসএফ সদস রা লাশ িনেয় পতাকা বঠক করেত চেয়িছল, িক  

পিরবােরর সদস রা লাশ না দয়ায় ধু িবএসএফ ক াে  িতিন িতবাদপ  পা েয়েছন। 

 

শিফ ল ইসলাম (৩৬), রিফ েলর লােশর গাসলদানকারী 
শিফ ল ইসলাম অিধকারেক বেলন, ২৫ জলুাই ২০১১ িবকাল আনুমািনক ৪.৩০টায় 

রিফ েলর লােশর গাসল করান। লােশর কপােল এক  ত িছল, মাথার মগজ বিরেয় 

িগেয়িছল। নাক, মুখ ও কান িদেয় র  রণ হেয়িছল। 

 

ভারত সরকার বাংলােদশেক বার বার সীমাে  িনর  জনগণেক হত া না করার িত িত 

িদেলও তা কখনই কাযকর হে  না। িবএসএফ সদস রা এখন সীমাে  াণঘাতী অে র 

ব বহার কিমেয় হত ার কৗশল পিরবতন কেরেছ বেল তীয়মান হয়। কখনও কাঁটা তােরর 

বড়ায় িবদু ৎ সংেযাগ কের, কখনও পাথর ছঁুেড় িনর  বাংলােদশীেদর হত া চলেছই। 
 

অিধকার এই মৃতু র ব াপাের বাংলােদশ সরকারেক সি য় পদে প িনেয় ভারত সরকােরর 

কাছ থেক িতপূরণ আদােয়র ব ব া করেত দাবী জানাে । 

 

 

-সমা - 

 


