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চাঁপাইনবাবগে র িশবগ  উপেজলার মাঃ হািববুর রহমান হাবুেক িবএসএফ সদস  

কতৃক িনযাতেনর অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৯ িডেস র ২০১১ রােত চাঁপাইনবাবগ  জলার িশবগ  উপেজলার সেতর রিশয়া ােমর, মাঃ 

সাইদুর রহমােনর ছেল মাঃ হািববুর রহমান হাবু (২৪) ভারেতর পি মবে র মুিশদাবাদ 

জলার রাণীনগর থানার কাতলামারী ােমর কাইটাপাড়ার মু ার হােসেনর বাড়ী থেক 

বাংলােদেশ আসার উে েশ  রওনা হন। িতিন কাহারপাড়া সীমাে র চরেমৗ সী চৗিকর কােছ 

এেল ১০৫, ব াটািলয়েনর ভারতীয় সীমা  র ী বািহনীর (িবএসএফ) সদস েদর চািহদা মত 

ঘুেষর অথ িদেত ব থ হওয়ায় তাঁেদর রাষানেল পেড়ন। ফেল চৗিকেত কমরত িবএসএফ 

সদস রা হাবুেক আটেকর পর িনযাতন কের বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। 
 

৯ িডেস র ২০১১ হাবুেক িনযাতেনর ঘটনা  এক িবএসএফ সদস  মাবাইল ফােন রকড 

কের। ১১ িমিনট ৫৬ সেকে র িভিডও িচ  ঘটনা ম ফাঁস হেয় গেল ভারতীয় স ােটলাইট 

গণমাধ ম এনিড িভ ১৮ জানুয়ারী ২০১২ ওই নৃশংসতার ফুেটজ স চার কের। এনিড িভর 

চাের বলা হয় িনযািতত যুবক বাংলােদশী। ১৯ জানুয়ারী ২০১২ হাবু বাংলােদশী িমিডয়ার 

কােছ তাঁর ববেরািচত ঘটনার বণনা কেরন। 
 

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

 মাঃ হািববুর রহমান হাবু 

 হাবুর পিরবােরর সদস  

 হাবুর িচিকৎসক 

 িশবগ  উপেজলা ও চাঁপাইনবাবগ  জলা শাসন এবং 

 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
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ছিবঃ এনিড িভর ফুেটজ থেক নয়া িবএসএফ সদস  কতৃক হাবুেক িনযাতেনর দশৃ । 

 

মাঃ হািববুর রহমান হাবু (২৪), িনযািতত ব ি  , চাঁপাইনবাবগ  

মাঃ হািববুর রহমান হাবু অিধকারেক জানান, িতিন একজন দির  কৃষক। িতিন কৃিষ কােজর 

পাশাপািশ খলনা িব�ি◌ কের অভােবর সংসার চালান। ২০১১ সােলর ৬ িডেস র িতেবশী এক 

লাক তাঁেক বেলন, ভারত থেক গ  বাংলােদেশ এেন িদেল গ  িত কিমশন দয়া হেব। সই 

িতেবশী তাঁেক বাংলােদেশর এবং ভারেতর দইু গ  ব বসায়ীর কানা দন। িতিন সই ব ি র 

দয়া কানা িনেয় রাজশাহী জলার মিতহার থানার খানপুর চর ােমর জৈনক বাবুর বাসায় 

যান। পের িতিন খানপুর সীমাে  যান এবং সীমাে র কােছ থাকা একজন দালােলর সে  যাগােযাগ 

কেরন। এসময় িতিন দালালেক ২০০ টাকা দন। দালাল তাঁেক িনেয় ১৬৩-১ এস সীমা  িপলােরর 

কােছ িনেয় যায় এবং একজন িবএসএফ সদেস র সে  পিরচয় কিরেয় দয়। দালাল ৫০ টাকা রেখ 

বাকী ১৫০টাকা ঐ িবএসএফ সদেস র হােত দয়। দালােলর কথামত রােত িতিন ১৬৩-১এস 

িপলােরর কাছ িদেয় ভারেত েবশ কেরন। িতিন পি মবে র মুিশদাবাদ জলার রাণীনগর থানার 

কাতলামারী ােমর কাইটাপাড়ায় গ  ব বসায়ী মু ার হােসেনর বাড়ীেত যান। িতিন নতুন বেল 

কান ব বসায়ী তাঁেক গ  দয়িন। ৯ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ১০.৩০টায় িতিন অন ান  

গ র রাখালেদর পছেন পছেন বাংলােদেশ আসার জন  রওয়ানা কেরন। রাত আনুমািনক 

১১.০০টায় পি মবে র মুিশদাবাদ জলার কাহারপাড়া সীমাে র চর মৗ সী িবএসএফ চৗিকর 

কােছ পৗছান, এসময় সব রাখালেক গ সহ ছেড় িদেয় িবএসএফ সদস রা তাঁেক ধরার জন  
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া র িনেয় ধাওয়া কের তাঁেক ধের চৗিকেত িনেয় যায়। েম তাঁর কােছ এক  মাবাইল ফান, 

৪০০০টাকা এবং ১০  টচ লাইট ঘুষ িহেসেব দাবী কের। িতিন িবএসএফ সদস েদর বেলন, তাঁর 

কােছ কান িকছুই নই। এসময় ৮ জন িবএসএফ সদস  তাঁেক িঘের ধের। সবার কােছ িছল অ , 

লা  ও টচ লাইট। তাঁেদর মেধ  একজেনর কােছ বড় এক  ছারা িছল। ছারা িদেয় িতিন তাঁর 

কান কেট নবার মকী িদি েলন। অন  একজন তাঁর নাম কানা জানেত চান। িতিন নাম 

কানা বলার পের তাঁরা তাঁেক অ ীল ভাষায় (িহি েত) গািলগালাজ করেত থােক। একজন তাঁর 

গলার মাফলার খুেল তাঁর হাত বাঁেধ। আেরকজন লা  িদেয় তাঁর পােয় কেয়ক  আঘাত কের। এ 

সময় িতিন মা েত পেড় গেল একজন তাঁর বুেক পা িদেয় চেপ ধের এবং আেরক জন তাঁর গােয়র 

জ ােকট ও গি  খুেল ফেল। এরপর মাফলার িদেয় বাঁধা হাত খুেল িদেয় আবার রিশ িদেয় 

িপছেমাড়া কের তাঁর হাত বাঁেধ এবং তাঁর গলায় পা িদেয় চেপ ধের। অন জন আবার তাঁর পােয়র 

বাঁধন খুেল দয় এবং উল  কের ফেল। তারা তাঁেক িপ েয় মা েত ফেল দয় এবং আবার উেঠ 

দাঁড়ােত বেল। িতিন দাঁড়ােত না পারায় আবারও সারা শরীের তারা এেলাপাথাির পটায় এবং তাঁেক 

গািলগালাজ কের। এ অব ায় তাঁেক লা  িদেয় পটােনা হয়। এরপর একজন তাঁর লুি  িছঁেড় দইু 

টুকরা কের ফেল। আেরকজন এক  বাঁশ তাঁর পছেন িদেয় দইু হাত টানা ল া কের বাঁেশর দইু 

মাথায় (μ শর মত কের) বঁেধ দয়। পের দইুজন বাঁেশর দইু মাথায় ধের থােক, আর কেয়কজন 

পেট, কামের, পােয় আঘাত করেত থােক। িতিন তখন িচৎকার কের আর কান িদন ভারেত 

আসেবন না বেল তাঁেদর কােছ জীবন িভ া চান। তাঁেদর মেধ  একজন মাবাইল ফােনর 

ক ােমরায় তাঁর এই িনযাতন দশৃ  িভিডও করেত থােক। এক পযােয় তাঁেক িপ েয় মা েত িচৎ 

কের ফেল িদেয় একজন তাঁর বুেকর দইু পােশ পা রেখ দাঁড়ায় এবং তাঁর পা দু ’  উঁচু কের ধের। 

অন জন তাঁর পােয়র তালুেত লা  িদেয় পটােত থােক। একই সে  একজন সামেন থেক অন জন 

পছন থেক তাঁেক পটায় এবং লািথ মাের। লািথ এবং পটােনার কারেণ িতিন হাত বাঁধা 

অব ােতই গড়াগিড় আর কানড়বাকা  করেত থােকন। এরপর আেরকজন তাঁেক টেন তুেল দাঁড় 

কিরেয় ধের। অন রা িমেল তাঁেক কামের, পাঁজের এবং পােয় পটায়। িতিন িচৎকার করেল 

িবএসএফ সদস রা তাঁর মুেখও আঘাত কের। এভােব িবএসএফ সদস রা তাঁেক মারেত মারেত তাঁর 

মল াের এবং পু ষাে  পে াল ঢােল। এক পযায় িতিন িনে জ হেয় পেড়ন। এরপর তাঁেক চৗিকর 
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পােশ এক  বাঁেশর খু র সে  বঁেধ রাখা হয়, এবং একজন িবএসএফ সদস  তাঁেক পাহারা িদেত 

থােক। আর অন  সদস রা চেল যায়। 
 

১০ িডেস র ২০১১ ভার আনুমািনক ৪.০০টায় অন ান  িবএসএফ সদস রা সখােন ফরত এেস 

তাঁেক একইভােব িনযাতন করেত থােক। িনযাতেনর এক পযায় িতিন ান হািরেয় ফেলন। সকাল 

আনুমািনক ৭.০০ টায় ান ফরার পর িতিন দখেত পান, তাঁর হাত দইু  বাঁেশর সে  বাঁধা ও 

িতিন এক  সিরষা েতর মেধ  পেড় আেছন। চারিদেক ঘন য়াশার মেধ  পাশ িদেয় কেয়কজন 

লাক যািচছল। িতিন তাঁেদরেক তাঁর হােতর বাঁধন খুেল িদেত অনুেরাধ কেরন। তাঁরা হােতর বাঁধন 

খুেল দন। িতিন উল  থাকায় তাঁরা এক  গামছা ও এক  চাদর তাঁেক দন। িতিন গামছা ও 

চাদর  গােয় জড়ান। এরপর িতিন তাঁেদরেক বাংলােদেশ িনেয় যাওয়ার অনুেরাধ করেল তাঁরা 

তাঁেক বেলন, িবএসএফ সদস রা তাঁেদরেক ধের ফলেত পাের, তাই তাঁরা তাঁেক না িনেয়ই সখান 

থেক চ ল যান। িতিন তখন ১৬৩-১এস সীমা  িপলােরর কাছ িদেয় বাংলােদেশর রাজশাহীর 

খানপুের চেল আেসন এবং বাবু নােমর একজেনর বাসায় ওেঠন। পের বাবুর ী মাসা ৎ শিরফা 

খাতুন ােমর প ী িচিকৎসক পারেভজ হােসনেক ডেক এেন তাঁর িচিকৎসা করান। ১০ িডেস র 

২০১১ রাত আনুমািনক ১১.০০টায় িতিন তাঁর বাড়ীেত মাবাইল ফােন খবর দন য, িবএসএফ 

সদস রা তাঁেক িনযাতন কেরেছ। িতিন খানপুর চের বাবুর বাসায় িচিকৎসাধীন আেছন। ১১ 

িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ১১.০০টায় তাঁর চাচা কাম ল ইসলাম মু ল িতেবশী েবল 

এবং টুটুল হােসন কােলােক িনেয় বাবুর বাসায় আ সন। তাঁরা িতনজন তাঁেক িবকাল আনুমািনক 

৪.০০টায় বাড়ী িনেয় যান। সখােন আেরক প ী িচিকৎসক ইসমাইল হােসন স ু  তাঁেক াথিমক 

িচিকৎসা দন। হাবু বেলন, পুিলশ এবং িবিজিবর (বডার গাড বাংলােদশ) সদস েদর হয়রািনর 

ভেয় িতিন িনযাতেনর কথা  কাউেক বেলনিন। তেব ১৪ জানুয়ারী ২০১২ তািরেখ এলাকার 

কেয়কজন লাক তাঁর কােছ জানেত চান য, িবএসএফ সদস রা একজন লাকেক িনযাতন কেরেছ, 

এরকম িভিডও তাঁরা হােত পেয়েছন এবং িতিনই সই িনযািতত যুবক িকনা? িতিন িভিডও  

দেখ ঘটনা  ীকার কেরন। এরপর ঘটনা  এলাকায় জানাজািন হেল িবিজিবর সদস রা তাঁেক 

মনাকষা সীমা  ফাঁড়ীেত ডেক পাঠান। মনাকষা সীমা  ফাঁড়ীর কা ানী কমা ার সুেবদার 

আবুল হােসন তাঁর ব ব  নন। 
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মাসা ৎ শিরফা খাতুন, বাবুর ী, খানপরু চর, মিতহার থানা, রাজশাহী 

মাসা ৎ শিরফা খাতুন অিধকারেক বেলন, হাবু তাঁর পূব পিরিচত। ৬ িডেস বর ২০১১ হাবু গ  

আনেত ভারেত যান। এরপর ১০ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় ১৬৩-১এস 

িপলােরর কাছ িদেয় এক  গামছা পের ও এক  চাদর গােয় জিড়েয় খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় ভারত থেক 

তােদর বাসায় আেসন। হাবু তাঁেক জানান, চর মৗ সী চৗিকর িবএসএফ সদস রা তাঁেক 

িপ েয়েছ। িতিন দেখন, হাবুর হাত, পােয়র তালু, িপেঠ আঘােতর িচ । শরীের চ  র। িতিন 

তখন িখিদরপুর ােমর প ী িচিকৎসক পারেভজ হােসনেক ডেক আেনন এবং ২,০০০টাকা খরচ 

কের হাবুেক িচিকৎসা করান। একটু সু  হওয়ার পের হাবু মাবাইল ফােন তাঁর বাড়ীেত খবর 

দন। ১১ িডেস র ২০১১ সকােলর িদেক হাবুর চাচা কাম ল ইসলাম মু লসহ িতনজন লাক এেস 

হাবুেক িনেয় চাঁপাইনবাবগে  চেল যান। 
 

পারেভজ হােসন, প ী িচিকৎসক, খানপরু চর, মিতহার, রাজশাহী 

পারেভজ হােসন অিধকারেক বেলন, ১০ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ৯.০০টায় তাঁর 

পিরিচত মাসা ৎ শিরফা খাতুন তাঁেক তাঁর বাসায় যেত বেলন। িতিন শিরফার বাসায় গেল 

শিরফা জানান, হাবু নােমর এক লাক ভারত থেক আসার পেথ িবএসএফ সদস রা তােক িনযাতন 

কেরেছ। িতিন তখন িগেয় দেখন, হাবুর হাত, িপঠ, কামর, পােয় এবং পােয়র তালুেত আঘােতর 

কারেণ ফুেল গেছ। িতিন ত ব থা নাশক ইনেজকশনসহ াথিমক িচিকৎসা দন। সারািদন পর 

একটু সু  হেয় উঠেল হাবুেক উনড়বত িচিকৎসার জন  হাসপাতােল ভিত হওয়ার পরামশ দন। 
 

কাম ল ইসলাম মু ল (৩৪), হাবুর চাচা 

কাম ল ইসলাম মু ল অিধকারেক জানান, ১০ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ১১.০০টায় হাবু 

মাবাইল ফােন তাঁেক জানায়, িবএসএফ সদস রা তাঁেক িনযাতন কেরেছ। িচিকৎসাধীন অব ায় 

িতিন রাজশাহীর মিতহার থানার খানপুর চর ােমর বাবুর বাসায় আেছন। তাঁেক বাড়ীেত িনেয় 

যাবার জন  িতিন অনুেরাধ কেরন। ১১ িডেস র ২০১১ েবল এবং টুটুল হােসন কােলােক সে  

িনেয় িতিন খানপুর চের রওনা হন। সকাল আনুমািনক ১১.০০টায় িতিন বাবুর বাসায় পৗঁছান। 

িতিন দেখন, হাবুর শরীের আঘােতর িচ , স হাঁটেত পারেছ না। তাঁরা িতনজন িমেল হাবুেক ধের 

িনেয় িবেকল আনুমািনক ৪.০০টায় সেতর রিশয়া ােমর বাড়ীেত ফেরন। িতিন বেলন, পুিলশ 
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এবং িবিজিবর সদস েদর হয়রািনর ভেয় তাঁরা হাবুর ওপের িবএসএফ সদস েদর িনযাতেনর কথা 

গাপন রােখন। পের এলাকার প ী িচিকৎসক ইসমাইল স ু েক ডােকন এবং তাঁর অধীেন হাবুেক 

িচিকৎসাধীন অব ায় রােখন । এখনও হাবু সু  হেত পােরিন বেল িতিন জানান। 
 

এসআই নুের আলম িসি কী, অিফসার ইনচাজ (চলিত দািয় ), িশবগ  থানা, 

চাঁপাইনবাবগ জ 

এস আই নুের আলম িসি কী অিধকারেক জানান, ১৯ জানুয়ারী ২০১২ কেয়কজন সাংবািদক বশ 

কেয়কবার ফান কের জানেত চান, টিলিভশেন দিখেয়েছ, এক যুবকেক িবএসএফ সদস রা 

িপ েয়েছ। সই যুবেকর বাড়ী তাঁর থানার মেধ  তাই িতিন এ িবষেয় িকছু জােনন িকনা। িতিন 

তখন তাঁর এলাকায় খাঁজখবর নন। পের দলূভপুর ইউিনয়েনর ম ার, সােহব আলী তাঁেক ফান 

কের জানান য, সেতর রিশয়া ােমর হাবুেক িবএসএফ সদস রা িনযাতন কেরেছ। িতিন তখন 

হাবুর বাসায় যান এবং হাবুর ব ব  িলিপব  কের পুিলেশর উ তন কতৃপ েক জানান। িতিন 

জানান, হাবুেক িনযাতেনর িবষয় িনেয় এলাকায় যােত কান ধরেনর সমস া না হয় স জন  কড়া 

নজরদারী করেছন। যেহতু ঘটনা  ভারেতর ভতের ঘেটেছ, সেহতু আইনানুগ ব ব া নয়ার 

সুেযাগ নই। তেব িতিন িবিজিবর সহায়তায় বডার িসিকউির র আওতায় ব ব া নেবন বেল 

জানান। 
 

সুেবদার আবুল হােসন, কা ানী কমা ার, মনাকষা সীমা  ফাঁড়ী, িশবগ , 

চাঁপাইনবাবগ  

সুেবদার আবুল হােসন অিধকারেক বেলন, িতিন িবএসএফ কতৃক সেতর রিশয়া ােমর হাবুেক 

িনযাতেনর কথা এলাকার লােকর মাধ েম েন হাবুেক তাঁর ফাঁড়ীেত ডেক পাঠান এবং হাবুর মুখ 

থেক িব ািরত িববরণ েন তা িতিন ব াটািলয়ন পযােয় জািনেয়েছন। কতৃপে র অনুমিত 

ব িতত এর বশী িকছু বলেত িতিন রািজ হনিন। 
 

মজর মাহা দ সালায়মান তালুকদার, ৩৭ বডার গাড ব াটািলয়ন, রাজশাহী 

মজর মাহা দ সালায়মান তালুকদার অিধকারেক জানান, চাঁপাইনবাবগে র হাবু পািলেয় 

খানপুর চর সীমা  িদেয় ভারেত িগেয়িছল। ৯ িডেস র ২০১১ তািরেখ ফরার পেথ িবএসএফ 

সদস রা হাবুেক িনযাতন কের। িনযাতেনর পর হাবু পািলেয় বাংলােদেশ িফের আেস এবং বাড়ীেত 
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গাপেন িচিকৎসা নয়। ১৯ জানুয়ারী ২০১২ তািরেখ হাবুর িনযাতেনর খবর পেয়ই িতিন সীমা  

এলাকা পিরদশন কেরন এবং িবএসএফ সদস েদর সে  পতাকা বঠক কেরন। ব াটািলয়ন পযায়, 

স র পযায় এবং রা ীয়ভােব ভারতেক জানােনা হেয়েছ। িবএসএফ সদস রা বেলেছন তাঁরা আর 

কাউেক িনযাতন করেবন না। িতিন বেলন, আইনানুগভােব যা করার তা হেয়েছ। হাবুর িবষেয় 

িবিজিবর প  থেক আর িকছু করার নই বেল িতিন জানান। 
 

এ. জড.এম. সারিজল হাসান, উপেজলা িনবাহী কমকতা, িশবগ  উপেজলা, 

চাঁপাইনবাবগ  

এ. জড.এম সারিজল হাসান অিধকারেক জানান, িতিন এলাকার লাকজেনর কােছ ঘটনা  জানেত 

পােরন এবং জলা শাসকেক জানান। িতিন শাসেনর প  থেক হাবুর বাসায় যান এবং 

উপেজলা হাসপাতােলর আবািসক িচিকৎসা কমকতােক (আরএমও) িদেয় হাবুর িচিকৎসা করান। 

এছাড়া হাবুেক দশ হাজার টাকা অনুদানসহ শীেতর জামা কাপড় দয়া হেয়েছ। িতিন জানান, হাবুর 

িচিকৎসার ব াপাের উপেজলা শাসন িনয়িমত দখা না করেছ। হাবুর উনড়বত িচিকৎসার জন  

ব ব া করেছ। 
 

মাঃ সা াদরু রহমান, পিুলশ সুপার, চাঁপাইনবাবগ  

মাঃ সা াদরু রহমান অিধকারেক জানান, িতিন রাজশাহী থেক এক বাতা মারফত জানেত 

পােরন, হাবু নােম এক লাকেক রাজশাহীর সীমাে  িবএসএফ সদস রা িনযাতন কেরেছ। িতিন 

তখনই থানা পুিলেশর মাধ েম হাবুেক খঁুেজ বর কেরন এবং হাবুর ব ব  অনুযায়ী উ তন 

কতৃপ েক অবিহত কেরন। 
 

ক.এম. আলী আজম, জলা শাসক, চাঁপাইনবাবগ  

ক.এম. আলী আজম অিধকারেক জানান, িতিন যখনই জানেত পােরন য, হাবু নােম এক যুবকেক 

িবএসএফ সদস রা িনযাতন কেরেছ, িতিন তখনই িশবগ  উপেজলা িনবাহী কমকতা, থানার 

অিফসার ইনচা জ, ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান এবং সংি  ওয়ােডর ম ারেক হাবুর 

িচিকৎসাসহ তার সব ব াপাের খাঁজখবর িনেত িনেদশ দন। তাৎ িনক উপেজলা িনবাহী 

কমকতা নগদ িকছু অনুদানসহ িচিকৎসারও ব ব া কেরেছন। 
 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/িশবগ , চাঁপাইনবাবগ / মাঃ হািববুর রহমান হাবু/ িবএসএফ িনযাতন-৯ িডেস র 

২০১১/তথ ানুস ানকাল ১৯-২১ জানুয়ারী ২০১২/পৃ া- 8 

অিধকােরর ব ব  

অিধকার দাবী জানাে  য, সীমাে  মানবািধকার লংঘেনর ঘটনা বে  সরকােরর প  থেক 

জারােলা পদে প হন করেত হেব এবং িত  হাবুর পিরবারেক ভারতীয় সরকােরর কাছ 

থেক িতপূরণ আদায় কের িদেত হেব।  
 

-সমা - 


