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িদনাজপরু জলার িবরামপরু সীমাে  িবএসএফ সদস েদর িলেত মাঃ সাইফুল 

ইসলাম িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৩ ফ য়ারী ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০টায় িদনাজপুর জলার িবরামপুর থানার ভাইগড় 

সীমাে  ২৯১ ন র মইন িপলােরর কােছ িবএসএফ (ভারতীয় সীমা  র ী বািহনী) সদস েদর 

িলেত চতুরপুর ােমর মাঃ নবীতু াহ ও রওশন আরা বগেমর ছেল মাঃ সাইফুল ইসলাম (২৫) 

িনহত হন বেল তাঁর পিরবার অিভেযাগ কেরেছ। 

 

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

 িনহেতর আ ীয় জন 

 পিরবারেক সহায়তাকারী ব ি  এবং 
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিব: মাঃ সাইফুল ইসলাম 

 

মাঃ নবীতু াহ (৬৫), সাইফুেলর বাবা, ামঃ চতুরপরু, থানাঃ িবরামপরু, জলাঃ 
িদনাজপরু  

মাঃ নবীতু াহ অিধকারেক জানান, সাইফুল িছেলা গাড়ী চালক, এছাড়া মােঝ মােঝ িতিন কৃিষ 

জিমেতও কাজ করেতন। ২ ফ য়ারী ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৪.৩০টায় সাইফুল বাসা থেক 

বর হেয় যায় ও রােত বাসায় না আসায় িতিন সাইফুেলর খাঁজ  কেরন। 
 

৩ ফ য়ারী ২০১২ ভােরর িদেক মাঃ নবীতু াহ জানেত পােরন, রােত সীমাে  িবএসএফ 

সদস রা একজন লাকেক হত া কেরেছ। িক  িনহত ব ি  সাইফুল িকনা তা তখেনা জানেত 

পােরনিন। এর মেধ  তাঁর বড় ছেল নজ ল ইসলাম তাঁর পূব পিরিচত ভারেতর দি ণ িদনাজপুর 

জলার িহিল থানার রামপুর ােমর বাবুর সে  মাবাইল ফােন যাগােযাগ কের। বাবু তখন 

নজ লেক জানায়, সাইফুলসহ মাট ১০জেনর এক  দল ভারত থেক গ  িনেয় রাত আনুমািনক 

৩.০০টায় সীমা  অিত ম কের বাংলােদেশ আসিছল। বাবু িনেজও রাখালেদর সে  সীমাে র কােছ 
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এিগেয় এেসিছেলা। িক  িবএসএফ সদস রা রাখালেদর তাড়া কের। তাড়া খেয় সবাই বাংলােদেশ 

ঢুেক যেত স ম হেলও সাইফুল িবএসএফ সদস েদর হােত ধরা পেড়। বাবু দেূর দাঁিড়েয় দেখ, 

িবএসএফ সদস রা টচ ািলেয় সাইফুলেক বয়েনট িদেয় খাঁচায় এবং এরপর িল কের হত া 
কের। 
 

বাবু সাইফুেলর মৃতু র ব াপাের নজ লেক িনি ত কের। িতিন নজ েলর কােছ এ খবর েন 

িবিজিবর (বডার গাড বাংলােদশ) ভাইগড় সীমা  ফাঁড়ীেত যান এবং তাঁর ছেলর লাশ ভারেতর 

ভতের আেছ বেল কা ানী কমা ার সুেবদার মাঃ রজব আলীেক জানান। িক   সুেবদার মাঃ 
রজব আলী তাঁেক অসহেযািগতা কেরন। পের দিনক থম আেলা পি কার িবরামপুর িতিনিধ 

মাঃ আলমগীর হােসন সখােন আেসন এবং সুেবদার মাঃ রজব আলীর সে  কথা বেলন। 

সুেবদার মাঃ রজব আলী তাঁেক এলাকার ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) ম ারেক ডেক আনেত 

বেলন। পের িতিন জাতবানী ইউিনয়ন পিরষেদর ৩ ন র ওয়ােডর মিহলা ম ার মাছাঃ আতারা 
বানুেক ডেক আেনন। এলাকাবাসীর চােপ অবেশেষ সুেবদার মাঃ রজব আলী িবএসএফ সদস েদর 

সে  পতাকা বঠক কেরন। তখন িবএসএফ সদস রা জানান, ময়না তদ  শষ হেল লাশ ফরত 

িদেবন। ৩ ফ য়ারী ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় িবএসএফ সদস রা সাইফুেলর লাশ 

ফরত দন। িতিন দেখন, লােশর বাম পাঁজের এক  িল করা হেয়িছল, যা ডান পাঁজর িদেয় 

বর হেয় গেছ। 
 

িতিন সাইফুেলর লাশ বাসায় আেনন। ৪ ফ য়ারী ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০টায় পািরবািরক 

কবর ােন সাইফুেলর লাশ দাফন করা হয়। 

 

মাঃ আলমগীর হােসন (২৮), সাংবািদক এবং সাইফুেলর পিরবারেক সহায়তাকারী 
মাঃ আলমগীর হােসন অিধকারেক জানান, ৩ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০টায় 

লােকর মাধ েম খবর পান য, ভাইগড় সীমাে  িবএসএফ সদস রা একজন বাংলােদশীেক হত া 
কেরেছ। িতিন তখন ভাইগড় সীমা  ফাঁড়ীেত যান এবং সুেবদার মাঃ রজব আলীর সে  কথা 
বেলন। দপুুেরর িদেক সীমাে  ২৯১ ন র মইন িপলােরর কােছ িবিজিব এবং িবএসএফ সদস েদর 

মেধ  পতাকা বঠক অনুি ত হয় এবং রাত আনুমািনক ৮.০০টায় িবএসএফ সদস রা িনহত 

ব ি র লাশ ফরত দয়। িতিন দেখন, লােশর বাম পাঁজের িল করা হেয়েছ, যা ডান পাঁজর িদেয় 

বিরেয় গেছ। িতিন ধারণা কেরন, সাইফুলেক বয়েনট িদেয় খাঁচােনার পর িল কের হত া করা 
হেয় থাকেত পাের।  

 

ক া  কমা ার মাঃ রজব আলী, ভাইগড় সীমা  ফাঁড়ী, ৪০ বডার গাড বাংলােদশ, 

িবরামপরু, িদনাজপরু  

ক া  কমা ার মাঃ রজব আলী জানান, ৩ ফ য়ারী ২০১২ সকােলর িদেক চতুরপুর ােমর 

মাঃ নবীতু াহ  নােম এক লাক ক াে  এেস তাঁেক জানান য, রােত গ  আনেত িগেয় তাঁর ছেল 

সাইফুল িবএসএফ সদস েদর িলেত িনহত হেয়েছ। িতিন তখনই খবর  ব াটািলয়ন সদের 

জানান। কমাি ং অিফসােরর অনুমিত সােপে  পতাকা বঠক করার জন  ভারেতর িবএসএেফর 
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২৮ ব াটািলয়েনর ভীমপুর কা ানী কমা ার অ ািসে  কমানেড  সে াষ মার িসং ক 

িচ  পাঠান। িচ র জবােব সীমা  ২৯১ ন র মইন িপলােরর কােছ অ ািসে  কমানেড  

সে াষ মার িসং িবএসএফ সদস েদর সে  িনেয় আেসন। সখােন িবিজিব এবং িবএসএফ 

সদসেদর মেধ  পতাকা বঠক অনুি ত হয়।  অ ািসে  কমানেড  সে াষ মার িসং তাঁেক 

বেলন, সকােলর িদেক সীমাে র কােছ লালপুর এলাকার সিরষা েত এক  লাশ পেড় আেছ বেল 

িবএসএফ সদস রা িহিল থানার পুিলশ সদস েদর জানায়। িহিল থানার পুিলশ সদস রা লাশ  িনেয় 

ময়না তদ  কের। িক  িবএসএফ সদস রা িল কের কাউেক হত া কেরিন বেল িতিন দাবী 
কেরন। িবএসএফ সদস রা লাশ  সীমাে  িনেয় এেল মাঃ নবীতু াহ তাঁর ছেল সাইফুেলর লাশ 

বেল স  সনা  কেরন। তখন িবএসএফ সদস রা িবরামপুর থানার এসআই মাঃ রা ােকর 

মাধ েম পিরবারেক লাশ ফরত দন।  

 

এসআই মাঃ রা াক, িবরামপরু থানা, িদনাজপরু 

এসআই মাঃ রা াক অিধকারেক জানান, ৩ ফ য়ারী ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৫.০০টায় 

জাতবানী ইউিনয়েনর এক লাক তাঁেক জানায় য, চতুরপুর ােমর সাইফুল নােম এক ব ি েক 

িবএসএফ সদস রা হত া কেরেছ। লাশ িবএসএফ সদস রা বাংলােদেশ হ া র করেব। তাই িতিন 

ভাইগড় সীমা  ফাঁড়ীেত িগেয় ক া  কমা ার সুেবদার মাঃ রজব আলীর সে  দখা কেরন। 

সুেবদার মাঃ রজব আলী তাঁেক সীমাে র ২৯১ ন র িপলােরর কােছ িনেয় যান। সখােন ভারেতর 

িবএসএফ ২৮ ব াটািলয়েনর ভীমপুর কা ানী কমা ার অ ািসে  কমানেড  সে াষ মার 

িসং সহ সাইফুেলর লাশ িনেয় িহিল থানার পুিলশ সদস রা আেস। অ ািসে  কমানেড  সে াষ 

মার িসং জানান, সাইফুেলর মৃতু র কারেণ িহিল থানায় অপমৃতু র মামলা দােয়র করা হেয়েছ। 

যার ন র ৫/১২; তািরখঃ ০৩/০২/২০১২। ময়না তদে র িরেপােট সাইফুলেক িল কের হত া করা 
হেয়েছ বেল মািনত হওয়ায় িহিল থানার এক পুিলশ সদস  বাদী হেয় এক  িনয়িমত মামলা 
দােয়র কেরেছন। িহিল থানার মামলা ন র ২৬/১২; ধারা- ৩০২/২০১/আইিপিস। তািরখঃ 
০৩/০২/২০১২। পের িবএসএফ সদস রা লাশ ফরত িদেল লাশ  পিরবােরর সদস েদরেক িদেয় 

দন। 

 

মাঃ গিজমুি ন, সাইফুেলর লােশর গাসলদানকারী 
মাঃ গিজমুি ন অিধকারেক জানান, ৩ ফ য়ারী ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় তার 

িতেবশী মাঃ নবীতু াহর কােছ শােনন, রােত ভারত থেক ফরার পেথ িবএসএফ সদস রা িল 

কের সাইফুলেক হত া কেরেছ। িতিন সারািদন অেপ া কেরন। রাত আনুমািনক ৮.০০টায় 

িবএসএফ সদস রা লাশ ফরত িদেল িতিন লােশর গাসল করান। িতিন দেখন, লােশর বাম 

পাঁজের িল করা হেয়িছল যা ডান পাঁজর িদেয় বিড়েয় গেছ।  

 

অিধকার এর ব ব ঃ 
বাংলােদশ এবং ভারেতর সীমাে  পাহারারত িবএসএফ সদস রা িনর  বাংলােদশীেদর িবনা কারেণ 

িল কের, পাথর ছঁুেড়, ককেটল ছঁুেড়, িপ েয়, িপেয় এবং ইনেজকশেনর মাধ েম িবষা  ব  

েয়াগ কের িনযাতন ও হত া করেছ। দইু দেশর িবিজিব এবং িবএসএফ পযােয় বারবার বঠক 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/িবরামপুর, িদনাজপুর/সাইফুল/৩ ফ য়ারী ২০১২/পৃ া- 4 

হেলও িবএসএফ সদস রা তােদর দয়া িত িত এেকবােরই র া করেছ না। অিধকার সাইফুেলর 

মৃতু র ব াপাের ভারেতর কােছ িতবাদ জানােত এবং িতপূরণ আদােয় উেদ াগ িনেত সরকােরর 

িত আ ান জানাে । 

 

-সমা - 

 

 


