
অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/িবরামপুর, িদনাজপরু/তােয়জ উি ন, মিতয়ার রহমান/১৬ িডেস র ২০১১/পৃ া-1 

 

িদনাজপুেরর িবরামপরু থানার দাউদপরু সীমাে  ভারতীয় সীমা  র ী বািহনীর 

িলেত দইুজন িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৬ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ১১.৩০টায় ভারেতর দি ণ িদনাজপুর জলার িহিল 

থানার গািব পুর ক াে র িবএসএফ (ভারতীয় সীমা  র ী বািহনী) সদস রা দাউদপুর 

সীমাে র মইন িপলার ২৮৯ এর সাব িপলার ২২-২৩ এর কােছ িদনাজপুর জলার িবরামপুর 

থানার রণগাঁও বাসুপাড়া ােমর আিছর উি ন ম েলর ছেল তােয়জ উি ন (৩৩) এবং 
দি ণ দাউদপুর ােমর িসি ক সরকােরর ছেল মিতয়ার রহমানেক (২২) িল কের হত া কের 

বেল জানা যায়। 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সমেয় অিধকার কথা 
বেল- 

 িনহতেদর আ ীয়- জন 

 ত দশ  

 লােশর গাসলদানকারী এবং  
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

 

ছিব: (১) িবএসএফ ও িবিজিব সদস েদর বঠক, (২) মিতয়ার রহমান 

 

মাছাঃ তসিলমা িবিব (২৭), তােয়জ উি েনর ী 
মাছাঃ তসিলমা িবিব অিধকারেক জানান, তাঁর ১ ছেল ও ২ মেয়। তাঁর ামী এক  

এনিজও থেক ঋণ িনেয় ভ ান িকেন চালােতন। ১৬ িডেস র ২০১১ স া ৭.০০টায় বাড়ী 
থেক ভ ান িনেয় তাঁর ামী কােজর স ােন যায় এবং রােত আর বাড়ীেত ফেরনিন। ১৭ 

িডেস র ২০১১ সকােলর িদেক এলাকার লাকজেনর কােছ িতিন জানেত পােরন, রােত 

িবএসএফ সদস েদর িলেত সীমাে  দইুজন লাক মারা গেছ। িতিন তখন বডার গাড 

বাংলােদশ (িবিজিব) ক াে  যাগােযাগ কের জানেত পােরন, একজেনর নাম মিতয়ার এবং 
আেরক জন তাঁর ামী তােয়জউি ন। ১৮ িডেস র ২০১১ িবরামপুর থানার পুিলশ সদস রা 
তাঁর কােছ তাঁর ামীর লাশ হ া র কের। ১৯ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক 
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১১.০০টায় রণগাঁও বাসুপাড়া ােম তাঁর ামীর লাশ দাফন করা হয়। িতিন এই হত াকাে র 

িবচার দাবী কেরন। 

 

আ লু রিশদ (৩৬), তােয়জ উি েনর বড় ভাই ও লােশর গাসলদানকারী 
আ ুল রিশদ অিধকারেক জানান, ১৬ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ১১.৩০টায় সীমাে  

৩/৪  িলর শ  নেত পান। তাঁর ছাট ভাই ভ ান চালােত িগেয় বাড়ী িফের না আসায় 

রােতই িতিন িবিভ  জায়গায় তার খাঁজখবর নন। 

 

১৭ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় লাক মুেখ জানেত পােরন, সীমাে  ২ জন 

লাক মারা গেছ। দি ণ দাউদপুর ােম িগেয় িতিন জানেত পােরন, ভারত থেক গ  

আনার সময় িবএসএেফর িলেত তােয়জ উি ন মারা গেছ। িতিন িবিজিবর ক াে  

যাগােযাগ কেরন। ১৮ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ৮.৫০টায় িবিজিবর সদস েদর 

উপি িতেত িবরামপুর থানার পুিলশ সদস রা তােয়জ উি েনর লাশ তাঁর কােছ হ া র 

কেরন। ১৯ িডেস র ২০১১ সকাল ১০.০০টায় তােয়জ উি েনর মৃতেদহ িতিন গাসল 

করান। লাশ গাসেলর সময় দখেত পান, মাথার বাম িদেক িল লেগ পছন িদেয় বিরেয় 

গেছ। িতিন ধারণা কেরন, মাথায় রাইেফল ঠিকেয় িল করা হেয়িছল। 

 

মুনছুর আলী ম ল (২৮), মিতয়ার রহমােনর মামা 
মুনছুর আলী ম ল অিধকারেক জানান, মিতয়ার একজন কৃষক। ১৬ িডেস র ২০১১ রাত 

আনুমািনক ১১.৩০টায় দাউদপুর সীমাে  পর পর ৪  িলর শ  নেত পান। এেত 

এলাকার লাকজেনর মেধ  আতংক ছিড়েয় পেড়। ১৭ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক 

৫.২৫টায় িতিন সীমাে  িনেজর জিমেত কাজ করেত যান। িতিন সীমাে  দাঁিড়েয় ভারেতর 

কৃ পুর ােমর কেয়কজন কৃষেকর সে  কথা বেলন। ভারেতর এক কৃষক তাঁেক জানান, 

বাংলােদেশর দইুজন লাকেক রােত িবএসএফ সদস রা িল কের হত া কেরেছ। ঐ কৃষক 

আেরা বেলন, িবএসএফ সদস েদর কােছ েনেছন, িনহতেদর একজেনর নাম মিতয়ার এবং 
আেরকজেনর নাম তােয়জ উি ন। মিতয়ােরর মৃত দহ পাওয়ার জন  িতিন িবিজিব ক াে  

যাগােযাগ কেরন। ১৮ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ৮.৫০টায় লাশ দইু  িনহতেদর 

পিরবােরর কােছ িবিজিব এবং পুিলশ সদস রা কােছ হ া র কেরন। ভারেতর পুিলশ সদস রা 
লােশর ময়না তদ  করায় বাংলােদেশ আর ময়না তদ  করা হয়িন। িতিন দখেত পান, 

লােশর ডান পােশ কামের িল করা হেয়েছ। ১৯ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক 

১১.০০টায় মিতয়ােরর লাশ দি ণ দাউদপুর ােম দাফন করা হয় বেল িতিন জানান।  

 

নািজর উি ন (৫২), এলাকাবাসী    
নািজর উি ন অিধকারেক জানান, ১৬ িডেস র ২০১১ রােত িতিন এলাকার লাকজেনর 

কােছ জানেত পােরন, রাত আনুমািনক ১১.৩০টায় ভারত থেক গ  আনার সময় 

িবএসএেফর িলেত তােয়জ উি ন ও মিতয়ার রহমান মারা গেছ। ১৮ িডেস র ২০১১ 

এলাকার পিরিচত কেয়কজন লােকর কােছ জানেত পােরন, সই রােত এক  দল িনেয় 
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তােয়জ ও মিতয়ার ভারেত গ  আনেত িগেয়িছল। ১৬ িডেস র ২০১১ রাত ১০.০০টা 
থেক ১১.৩০টার মেধ  ওই দেলর সদস রা িকছু গ  দাউদপুর সীমা  িদেয় ভারত থেক 

বাংলােদেশ পার কের। গ  পার করার সময় এক  গ  রা ার ওপর েয় পেড়। িকছুেতই 

গ েক তালা যাি েলা না। এ সময় িবএসএফ সদস রা গ েক আটক দখােব বেল 

তােদর গ  রেখ যেত বলিছেলা। এ িনেয় িবএসএফ সদস েদর সে  গ  ব বসায়ীেদর 

ধ াধি   হয়। এসময় িবএসএফ সদস রা রাখালেদর ওপর িল ছঁুড়েল ঘটনা েলই 

তােয়জ উি ন ও মিতয়ার মারা যায়। সে  থাকা অন  রাখালরা তখন বাংলােদেশ চেল 

আেস। 
 

নােয়ব সুেবদার বজলুর রহমান, ইনচাজ, দাউদপরু সীমা  ফাঁড়ী, িবিজিব, 

িবরামপরু, িদনাজপরু 

নােয়ব সুেবদার বজলুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৬ িডেস র ২০১১ রাত অনুমািনক 

১১.৩০টায় িতিন সীমাে  ৪  িলর শ  নেত পান। সােথ সােথ িতিন এলাকায় যান এবং 
এলাকাবাসীেক সে  িনেয় ঘটনার অনুস ান কেরন।  

 

১৭ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ৬.০০টায় িতিন জানেত পােরন, দাউদপুর সীমাে র 

২৮৯ মইন িপলােরর ২২ ও ২৩ সাব িপলােরর ৩৫০ গজ দেূর ভারেতর কৃ পুর ােমর 

গািব পুর ক াে র িবএসএফ সদস েদর িলেত বাংলােদশী তােয়জ উি ন ও মিতয়ার 

রহমান িনহত হেয়েছ। লাশ ফরত চেয় িতিন িবএসএফ এর কােছ িচ  পাঠান। ১৮ 

িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ১১.৩০টায় সীমাে র ২৮৯ মইন িপলােরর ৫৩ ন র 

সাব িপলাের িবিজিব-িবএসএফ অিধনায়ক পযােয় পতাকা বঠক অনুি ত হয়। বঠেক 

িবিজিবর পে  নতৃ  দন ৪০ িবিজিব ব াটািলয়েনর ভার া  অিধনায়ক মজর তােরক 

ইফেতখার উি ন খান, অ স অিফসার মজর শােহদ সেরায়ার এবং ভাইগর ক াে র 

কা ানী কমা ার সুেবদার আ ুল কােদর মীর।  

 

ভারেতর পে  উপি ত িছেলন দি ণ িদনাজপুেরর ৯৬ িবএসএফ ব াটািলয়েনর পিতরাম 

ক াে র ডপু  কমা ার  জহুাল ও কা ানী কমা ার সে াষ শমা, আ া ক াে র 

কা ানী কমা ার রােকশ মার, গািব পুর ক াে র ই েপ র পুরা  এবং ২৮ 

ব াটািলয়েনর িহিল ক াে র কা ানী কমা ার মা ন গার। পের িবএসএফ সদস রা লাশ 

ফরত দয়। 

 

সুেবদার আ লু কােদর মীর, কা ানী কমা ার, ভাইগড় সীমা  ফাঁড়ী, 
িবিজিব, িবরামপরু, িদনাজপরু 

সুেবদার আ ুল কােদর মীর অিধকারেক জানান, ১৬ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক 

১১.৩০টায় িবএসএফ সদস রা দইুজনেক িল কের হত া করার কথা জানেত পের সে  সে  

সীমাে  িগেয় খাঁজ খবর িনেয়েছন। ১৭ িডেস র ২০১১  লাশ শনা  ও ফরৎ চেয় 

িবএসএফ ক াে  িচ  পাঠান। ১৮ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ১১.৩০টায় মইন 
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িপলার ২৮৯ এর ৫৩ ন র সাব িপলাের অিধনায়ক পযােয় পতাকা বঠক অনুি ত হয়।  

বঠক শেষ রাত আনুমািনক ৮.২০টায় ভারেতর িবএসএফ আ া ক াে র কা ানী 
কমা ার রােকশ মার তােয়জ উি ন ও মিতয়ার রহমােনর লাশ তাঁর কােছ হ া র 

কেরন। তখনই িতিন লাশ দইু  বাংলােদেশর িদনাজপুর জলার িবরামপুর থানার এসআই 

বলাল হােসনেক বুিঝেয় দন। 

 

এসআই বলাল হােসন, িবরামপরু থানা, িদনাজপরু 

এসআই বলাল হােসন অিধকারেক জানান, িবিজিবর সদস েদর মাধ েম জানেত পােরন, 

িবএসএফ দইু  লাশ ফরত িদেব। ১৮ িডেস র ২০১১ রাত আনুমািনক ৭.২০টায় পতাকা 
বঠক অনুি ত হয়। সখােন তােয়জ ও মিতয়ােরর আ ীয় জন উপি ত িছেলন। রাত 

আনুমািনক ৮.২০টায় ভারেতর িবএসএফ আ া ক াে র কা ানী কমা ার রােকশ মার 

লাশ দইু  ভাইগর ক াে র কা ানী কমা ার সুেবদার আ ুল কােদর মীেরর কােছ দন। 

পের কা ানী কমা ার সুেবদার আ ুল কােদর মীর লাশ দু  তাঁেক দন। িতিন তখন সাদা 
কাগেজ লাশ দু র খসড়া সুরতহাল িতেবদন তরী কেরন। িতিন সুরতহাল ত করার 

সময় দখেত পান, িনহত তােয়জ উি েনর মাথার বাম পােশ িল করা হেয়েছ। আর 

মিতয়ার রহমােনর ডান পােশ কামের িল করা হেয়েছ। আ া ক াে র কা ানী 
কমা ার রােকশ মার তাঁেক জানান, ভারেতর দি ণ িদনাজপুর জলার িহিল থানার পুিলশ 

সদস রা লাশ ২ র ময়না তদ  স  কেরেছ। এছাড়া এক ভারতীয় পুিলশ সদস  বাদী হেয় 

ভারেতর িহিল থানায় দইু  মামলা দােয়র কেরেছন বেল রােকশ মার জানান। 

 

১। মৃত তােয়জ উি ন, িপতা-আিছর উি ন, ামঃ রনগাঁও বাসুপাড়া, িহিল থানার 

অপমৃতু র মামলা ন বর- ৩২/২০১১। তািরখ: ১৮/১২/২০১১। 

 

২। মৃত মিতয়ার রহমান, িপতা: িসি ক সরকার, ামঃ দি ণ দাউদপুর, িহিল থানার 

অপমৃতু র মামলা ন র - ৩৩/২০১১। তািরখ: ১৮/১২/২০১১। উভয় থানা: িবরামপুর, 

জলা: িদনাজপুর, বাংলােদশ। মামলার এজাহার এবং ময়না তদ  িতেবদন চাইেল পের 

দয়া হেব বেল িবএসএফ সদস রা তাঁেক জািনেয়েছ। সুরতহাল িতেবদন শষ হেল রাত 

আনুমািনক ৮.৫০টায় িতিন লাশ দইু  িনহতেদর পিরবােরর কােছ হ া র কেরন। ভারেতর 

িহিল থানায় মামলা হওয়ার কারেণ িবরামপুর থানায় আর মামলা দােয়র কেরনিন বেল িতিন 

জানান। 

 

ফজলুর রহমান (৫০), মিতয়ার রহমােনর লােশর গাসলদানকারী 
ফজলুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৯ িডেস র ২০১১ সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় 

মিতয়ােরর লােশর গাসল িদেয়েছন। মৃতেদেহর ডান িদেক কামেরর নীেচ পেট িলর িচ  

দেখেছন। িতিন ধারণা কেরন, িবএসএফ সদস রা মিতয়ারেক ধের রাইেফল ঠিকেয় িল 

কের হত া কেরেছ। 
 

-সমা - 


