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িদনাজপরু জলার হািকমপেুর ২৮৮ ন র সীমা  িপলােরর কােছ িবএসএফ এর 

িনযাতেন মাঃ িমজানুর রহমােনর মৃতু র অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

১৪ ফ য়ারী ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.৩০টায় িদনাজপুর জলার নবাবগ  থানার পি ম 

খাদাইপুর ােমর মাঃ মিজবর রহমান ও মাছা ৎ গালেসয়ারা বগেমর ছেল মাঃ িমজানুর 

রহমানেক (৩২) ভারেতর গ ারামপুর জলার িহিল থানার আবৈতর এলাকার ২৮৮ ন র 

সীমা   িপলােরর কােছ আ া ক াে র িবএসএফ (ভারতীয় সীমা  র ী বািহনী) সদস রা 
িনযাতন কের বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। িমজানুেরর স ীরা তাঁেক িচিকৎসার জন  উপেজলা 
া  কমে ে  িনেয় এেল ভার আনুমািনক ৫.৩০টায় িতিন মারা যান বেল পিরবার জানায়। 

 

অিধকােরর তথ ানুস ানকােল জানা যায় য, ত দশ  যােদর নাম অিধকােরর সীমা  সং া  

তথ ানুস ান িতেবদেন বা প  পি কায় আসেছ, তােদর বাংলােদশ পুিলশ নানাভােব হয়রািন 

করেছ। তাই ত দশ েদর নাম িনরাপ ার ােথ গাপন রাখা হেলা। 

 

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

 িমজানুেরর আ ীয় জন 

 ত দশ  

 হািকমপুর উপেজলা া  কমে ে র িচিকৎসক 

 ময়না তদ কারী ডা ার এবং 
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ িমজানুর রহমান 

 

মাছা ত ইসমত আরা (২৩), িমজানুেরর ী 
মাছা ত ইসমত আরা অিধকারেক জানান, তাঁর ামী একজন ির া চালক। তাঁেদর পাঁচ বছর 

বয়েসর এক  ছেল রেয়েছ। ১৩ ফ য়ারী ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৪.৩০টায় তাঁর ামী বাসা 
থেক এক  বাইসাইেকল িনেয় বর হেয় যান। রােত িতিন আর বাসায় ফেরনিন। ১৪ ফ য়ারী 
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২০১২ ভার আনুমািনক ৫.০০টায় তাঁর মামী িরনা বগমেক অপিরিচত এক ব ি  তাঁর মাবাইল 

ফােন ফান কের জানায়, িমজানুর দঘুটনায় আহত হেয় হািকমপুর উপেজলা া  কমে ে  ভিত 

হেয়েছন। তখন িতিন িমজানুেরর আেরা কেয়কজন স ীর সে  যাগােযাগ কেরন। িমজানুেরর এক 

স ী তাঁেক জানান, িমজানুর তাঁেদর সে  ভারেত িগেয়িছেলন।তারা তাঁেক জানায় ভারেতর 

গ ারামপুর জলার িহিল থানার আ া মাহািল পাড়া থেক সীমাে র ২৮৮ িপলােরর কাছ িদেয় 

ফরার পেথ আ া ক াে র িবএসএফ সদস রা তােদর ধাওয়া কের। সবাই দৗঁেড় বাংলােদেশ 

এেলও িবএসএফ সদস রা িমজানুরেক আটক কের। িমজানুেরর এক স ী তাঁেক আেরা জানান, 

ভােরর িদেক তাঁরা আবারও ভারেতর ঐ এলাকায় যান এবং দখেত পান, িমজানুর তর 

আহত অব ায় আেছ। তাঁরা তখন িমজানুরেক হািকমপুর উপেজলা া  কমে ে  িনেয় যান।  

 

মাছা ত ইসমত আরা অিধকারেক আেরা জানান, িতিন তখন হািকমপুর উপেজলা া  

কমে ে  যান এবং জ রী িবভােগর মেঝেত িমজানুেরর লাশ দখেত পান। হাসপাতােলর 

ত দশ রা তাঁেক জানান, িমজানুরেক হাসপাতােল আনার পরপরই িতিন মারা যান। িতিন 

দেখন, িমজানুেরর ডান চাখ উপড়ােনা এবং র া । পের হািকমপুর থানা থেক পুিলশ সদস রা 
আেস এবং লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কের। ময়না তদে র জন  পুিলশ সদস রা 
িমজানুেরর লাশ িদনাজপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ পা েয় দয়।  

 

িতিন তখন হািকমপুর থানায় যান এবং িনেজই বাদী হেয় অ াত নামা ব ি েদর আসামী কের 

এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১৬; তািরখঃ ১৪/০২/২০১২। ময়না তদ  শষ হেল 

এলাকার লাকজন লাশ  মগ থেক স া আনুমািনক ৭.০০টায় বািড় িনেয় আেসন। এলাকার 

মাঃ ফজলু এবং সাইদলু ইসলাম লােশর গাসল দন।  

 

জানাজা শেষ ১৪ ফ য়ারী ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.০০টায় খটখ য়া কৃ পুর কাশ 

খােটহারা কবর ােন লাশ দাফন করা হয়।  

 

মাঃ মেহর হক (৩৪) ছ  নাম, ত দশ  

মাঃ মেহর হক অিধকারেক বেলন, িতিন একজন গ  ব বসায়ী, িতিন ভারত থেক গ  

বাংলােদেশ এেন বধ করার পর সরকারেক ট া  িদেয় সই গ  বাজাের িবি  কেরন।  ১৩ 

ফ য়ারী ২০১২ িতিন ভারেতর গ ারামপুর জলার িহিল থানার আবৈতর ােমর হাবলু িময়া 
ওরেফ বে  িময়ার সে  কথা বেলন। হাবলু িময়া তাঁেক জানান, তাঁর কােছ গ  আ ছ, রােত 

স েলা বাংলােদেশ িনেয় আসেত বেলন। িতিন পাঁচজেনর এক  রাখাল দেল িছেলন। 
 

তারা সীমা  অিত ম করার সময় ক াে র ৫জন িবএসএফ সদস  তাঁেদর ধাওয়া কের। ঐ দেলর 

৪জন বাংলােদেশ এেলও িমজানুর িফের আেসনিন। রাখাল দেলর আিমনুর রহমান তাঁেক জানায়, 

তাঁরা পািলেয় আসার সময় দেখন, িবএসএফ সদস রা িমজানুরেক আঘাত করেছ।  
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পের িতিন আবারও ভারেতর সই এলাকায় িগেয় দেখন, িমজানুর তর আহত, ডান চাখ িদেয় 

র  ঝরেছ। তাঁর ধারণা িবএসএফ সদস রা বয়েনেটর খাঁচা মের তাঁর চাখ উপেড় ফেলেছ। 

তখন আিমনুর রহমান এবং মামুন কাঁেধ কের িমজানুরেক িনেয় বাংলােদেশর ঘাসুিড়য়া ােম যান। 

আর হাবলু িময়া ওরেফ বে  িময়া ভারেত চেল যান। িতিন মাবাইল ফােন তাঁর অন ান  স ীেদর 

িমজানুেরর ঘটনা  জানান। তখন ভারেতর িহিল থানার হািড়পু র ােমর িদলদার হােসন এবং 
বাংলােদেশর হািকমপুর থানার বাগমারা ােমর আলমগীর হােসন আহত িমজানুরেক উপেজলা 
া  কমে ে  িনেয় িগেয়িছেলন। 

 

 ১৪ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় এলাকার মানুেষর কােছ িতিন খবর পান, 

িমজানুর মারা গেছন।িতিন আেরা বেলন, গ েলা আনার সময় িবএসএফ সদস েদর িহসাব মত 

ঘুেষর টাকা না পেল বা কম টাকা িদেলই তারা রাখালেদর িনযাতন কের হত া কের। 

 

আিমনুর রহমান (২০) ছ  নাম, িমজানুরেক িনযাতনকালীন সমেয়র ত দশ  

আিমনুর রহমান বেলন, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ তার সামেনই িবএসএফ সদস রা িমজানুরেক হত া 
কেরেছ। িতিন বেলন, থানা পুিলশ এবং িবিজিবর সদস রা তাঁর বাড়ীেত বার বার আসেছ।  তাই 

িতিন পুিলিশ হয়রািন থেক বাঁচেত এ ব াপাের িব ািরত িকছু বলেত রািজ হনিন। 

 

মাঃ সুলতান উি ন (৩৫), ভ ানচালক 

মাঃ সুলতান উি ন অিধকারেক জানান, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ ভার আনুমািনক ৫.০০টায় পূব 

পিরিচত বাগমারা ােমর আলমগীর এবং ভারেতর িহিলর হািড়পু র ােমর গ  ব বসায়ী 
িদলদার হােসন তাঁর বাসায় এেস তাঁেক ঘুম থেক উঠান। িতিন ঘেরর বাইের এেস দেখন, 

ঘাসুিড়য়া ােমর রা ায় একজন আহত লাক মা েত পেড় আেছ। িদলদার তাঁেক বেলন, এর নাম 

িমজানুর, িবএসএফ সদস রা িমজানুরেক মেরেছ। তখন িমজানুেরর চাখ িদেয় র  ঝরিছল। 

িদলদার তখন িমজানুরেক ত হাসপাতােল িনেয় যেত বেলন।  

 

িতিন তখন িমজানুরেক তাঁর ভ ান গাড়ীেত তুেল হািকমপুর উপেজলা া  কমে ে  িনেয় যান। 

িতিন দেখন, আহত িমজানুর ধু বলেছ, আমােক বাঁচাও। িতিন ভ ান িনেয় হাসপাতােলর গেট 

দাঁিড়েয় থােকন। িদলদার এবং আলমগীর িমজানুরেক হাসপাতােলর ভতের রেখ তাঁর কােছ িফের 

আেস এবং তাঁেক ভ ান িনেয় বাড়ী িফের যেত বেল। িতিন ধারণা কেরন, হাসপাতােল যাওয়ার 

পর িমজানুর মারা যান। 

 

মাঃ মাজাহার আলী, ওয়াড বয়, উপেজলা া  কমে , হািকমপরু, িদনাজপরু 

মাঃ মাজাহার আলী অিধকারেক জানান, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ ভার আনুমািনক ৫.৩০টায় িতিন 

যখন ফজেরর নামায পড়ার জন  অজ ুকরেছন। তখন দইুজন লাক আহত একজন লাকেক 

জ রী িবভােগ িনেয় আেস। িতিন পােশর ক  থেক ডা ারেক ডেক আনেত যান। িতিন িফের 

এেস দেখন, রাগী মেঝেত পের আেছ িক  সে র ২ জন লাক সখােন নই। প র িতিন দেখন, 

লাক র ডান চাখ ধারােলা অ  িদেয় তুেল ফলা হেয়েছ। ত ান থেক একাধাের র  ঝড়েছ। 
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ডাঃ হািসবুর রহমান লাক েক এেস দেখন এবং মৃত ঘাষনা কেরন। পের থানা পুিলশেক 

জানােনা হয়। সকাল আনুমািনক ৬.৩০টায় একজন মিহলা এেস মৃত ব ি েক তাঁর ামী বেল 

সনা ত কেরন এবং তাঁর ামীর নাম িমজানুর রহমান বেল জানান। 

 

ডাঃ গালামুর রহমান, মিডেকল অিফসার, উপেজলা া  কমে , হািকমপরু, 

িদনাজপরু 

ডাঃ গালামুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ ভার বলা অ াতনামা দইুজন 

লাক আহত অব ায় একেলাকেক এেন জ রী িবভােগ ফেল রেখ চেল যায়। ডাঃ হািসবুর রহমান 

দখেত পান, লাক  মৃত। িতিন ধারণা কেরন, লাক র ডান চাখ ধারােলা অ  িদেয় তুেল ফলা 
হেয়েছ। যার ফেল, চােখ আঘাত করার সময় তার মাথার ভতের েতর সৃি  হেয়েছ। পের 

হাসপাতােলর আবািসক মিডেকল অিফসার ডাঃ আিত ল হক থানা পুিলশেক িবষয়  জানান। 

পরবত েত ইসমত আরা নােম একজন মিহলা হাসপাতােল এেস এ েক তাঁর ামীর লাশ বেল দাবী 
কেরন। তখন হাসপাতােলর রিজ ার খাতায় লখা হয়, মৃত ব ি র নাম িমজানুর রহমান, যাঁর 

রিজে শন ন র ৪৭৯/০১। সখােন হািকমপুর থানার পুিলশ সদস রা আেস এবং লােশর 

সুরতহাল িতেবদন তির কের। সকাল আনুমািনক ১০.৩০টায় পুিলশ সদস রা লাশ ময়না 
তদে র জন  িদনাজপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনেয় যায়।  

 

মাঃ হলাল উি ন, অিফসার ইনচাজ, হািকমপরু থানা, িদনাজপরু 

মাঃ হলাল উি ন অিধকারেক বেলন, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ সকাল বলা হািকমপুর উপেজলা 
া  কমে ে র ডাঃ আিত ল হক তাঁেক জানান, হাসপাতােল অ াত নামা এক  লাশ রেয়েছ। 

এখবর পেয় িতিন এসআই মাঃ আবু বকর িসি কেক হাসপাতােল পাঠান। এসআই মাঃ আবু 

বকর িসি ক তখন িমজানুেরর লাশ উ ার কের ময়না তদে র জন  িদনাজপুর মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােলর মেগ পাঠান। ঐ সময় িমজানুেরর ডান চাখ উপড়ােনা এবং শরীেরর অন ান  

জায়গায় আঘােতর িচ  িছল। ানীয় লাকজেনর কাছ থেক জানেত পােরন, িবএসএফ সদস রা 
িমজানুরেক উপযুপির আঘাত কের হত া কেরেছ। 

 

িতিন আেরা বেলন, িমজানুেরর ী ইসমত আরা থানায় এক  মামলা দােয়র কেরেছন। ময়না 
তদ  িতেবদনও থানায় এেস পৗঁেছেছ।  

 

এসআই মাঃ আবু বকর িসি ক, হািকমপরু থানা, িদনাজপরু 

এসআই মাঃ আবু বকর িসি ক অিধকারেক বেলন, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ সকাল বলা অিফসার 

ইনচােজর কথামত উপেজলা া  কমে ে  যান। সখােন িগেয় দেখন, এক  লােশর পােশ 

একজন মিহলা বেস আেছন। মিহলা  তাঁেক জানান, এ  তাঁর ামীর লাশ। িতিন লােশর 

সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। িতেবদেন িতিন উে খ কেরন, ডান চাখ উপড়ােনা এবং 
শরীেরর িবিভ  ােন  আঘাত থাকেত পাের। সুরতহাল িতেবদন শেষ ইসমত আরা থানায় 

যান এবং অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের এক  হত া মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১৬; 

তািরখঃ ১৪/০২/২০১২। ধারা-৩০২/৩৪ দ-িবিধ। মামলা র তদ  চলেছ বেল িতিন জানান। 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/হািকমপুর, িদনাজপুর/িমজানরু/১৪ ফ য়ারী ২০১২/পৃ া- 5 

নােয়ব সুেবদার হা ান, মংলা িবেশষ ক া , ৩ বডার গাড বাংলােদশ, জয়পরু হাট  

নােয়ব সুেবদার হা ান অিধকারেক জানান, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০টায় 

এলাকার লাকজন তাঁেক বেলন য, রােত সীমাে র ২৮৮ িপলার বরাবর ভারেতর ভতের 

িবএসএফ সদস রা িমজানুর রহমান নােম এক যুবকেক িনযাতন কেরেছ। িতিন তখন খাঁজখবর 

িনেয় জানেত পােরন, আ া ক াে র িবএসএফ সদস রা রাত আনুমািনক ৩.৩০টায় িমজানুরেক 

বয়েনট িদেয় খঁুিচেয় চাখ উপেড় ফেলেছ এবং হাসপাতােল িতিন মারা যান। 

 

লফেটন া  কেণল মাঃ মেহদী হাসান, ৩ বডার গাড বাংলােদশ, জয়পরু হাট 

লফেটন া  কেণল মাঃ মেহদী হাসান অিধকারেক বেলন, িতিন সীমা  ফাঁড়ীর মাধ েম 

িমজানুরেক িবএসএফ সদস েদর িনযাতন করার কথা েনেছন। িতিন সীমাে  বসবাসকারী 
জনগণেক অৈবধভােব সীমা  অিত ম করেত িনেষধ কেরেছন বেল জানান। 

 

ডাঃ মীর হামেদ সােম, লােশর ময়না তদ কারী ডা ার, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, 

িদনাজপরু মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িদনাজপরু 

ডাঃ মীর হামেদ সােম অিধকারেক জানান, ১৪ ফ য়ারী ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৩.৩০টায় 

হািকমপুর থানার পুিলশ সদস রা িমজানুর রহমান নােম এক ব ি র লাশ মেগ আেন। পুিলশ 

সদস রা তাঁেক জানায়, িবএসএফ সদস েদর িনযাতেন িমজানুর মারা গেছন। িতিনসহ ডাঃ 
খায় ল আলম ও ডাঃ আিমর উি নেক িনেয় িতন সদস  িবিশ  এক  বাড গঠন কের লােশর 

ময়না তদ  স  করা হয়। যার ময়না তদ  ন র ১৮/১২। লাশ কাটেত সহেযািগতা কেরন 

মগ-সহকারী সুধা। 
 

িতিন জানান, িমজানুেরর ডান চাখ িছল না, ডান চায়াল, কান, দাঁেতর মািড় থঁতলােনা িছল। 

চায়ােলর গভীর ত িদেয় মাথার মগজ বিরেয় এেসিছল। মৃতু র কারণ িহেসেব িমজানুর মাথায় 

আঘাত পেয় মারা গেছন বেল ময়না তদ  িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। ময়না তদ  শষ হেল 

িবকাল আনুমািনক ৫.৩০টায় পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় যায়।   

 

সুধা, মগ-সহকারী, িদনাজপরু মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িদনাজপরু 

তথ ানুস ানকােল মগ-সহকারী সুধা হাসপাতােল না থাকায় কথা বলা স ব হয়িন। 

 

অিধকােরর ব ব ঃ- 
অিধকার িমজানুর রহমােনর পিরবারেক িনরাপ া িবধান ও ভারত সরকােরর কাছ থেক 

িমজানুর রহমান এর মৃতু র জন  িতপুরণ আদায়সহ তাঁর হত ার ব াপাের িবচার চাইেত 

বাংলােদশ সরকারেক ভারতীয় কতৃপে র সে  জাড়ােলা টৈনিতক তৎপরতা চালােনার জন  

দাবী জানাে । 

 

 

-সমা - 


