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িদনাজপুেরর িবরামপেুর িবএসএফ সদস েদর িনযাতেন ১ জন িনহত এবং অপর ১ জন 

িনেখাঁজ হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

৫ মাচ ২০১২ রাত আনুমািনক ৪.৩০টায় ভারত থেক গ  িনেয় ফরার পেথ িদনাজপুর জলার 

িবরামপুর থানার দি ণ দাউদপুর সীমাে  ভারতীয় সীমা ত র ী বািহনীর (িবএসএফ) সদস রা 
বাংলােদশী গ  ব বসায়ীেদর ধাওয়া কের। তাঁরা তাঁেদর ওপর ছররা িল ও ককেটল 

(হাতেবামা) িনে প কের এবং ২জনেক আটেকর পর বয়েনট চাজ কের এবং রড ও লা  িদেয় 

পটায়। 

 

িদনাজপুর জলার িবরামপুর থানার মু ীপাড়া ােমর মৃত মিফজ উি েনর ছেল মাঃ জিলল 

হােসন (৪০) িনযাতন ও ছররা িলেত আহত হেল িবএসএফ সদস রা তাঁেক ধের িনেয় যায়। 

আজ পয  তাঁর কান খাঁজ পাওয়া যায়িন। দি ণ দাউদপুর ােমর মৃত কিছর উি েনর ছেল 

মাঃ গালাপ হােসন (২৪) আহতাব ায় বাংলােদেশ আেসন এবং ৯ মাচ ২০১২ িচিকৎসাধীণ 

অব ায় রংপুর কিমউিন  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল মারা যান।  গালাপ ও জিলেলর স ী 
একই ােমর ইিলয়ােসর ছেল সুমন (২৫), িখয়ার মাহমুদপুর ােমর িসরাজলু ইসলােমর ছেল 

এরফান আলী (২৬), কসবা-সাগরপুর ােমর মৃত সামসুি েনর ছেল িমরাজলু ইসলাম (৩৪) এবং 
মাঃ বাহার উি েনর ছেল নু ামান (৩০) বাংলােদেশ িফের আেস। যিদও সুমন,এরফান আলী 
ও নু ামান পলাতক থাকায় তােদর সােথ কথা বলা স ব হয়িন। 

 

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

 িনহত ও আহেতর আ ীয় জন 

 গালাপ ও জিলেলর স ী িমরাজলু ইসলাম  

 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

ছিবঃ িনহত গালাপ ও িনেখাঁজ জিলল এবং জিলেলর জাতীয় পিরচয়প । 

 

িম আ ার (২০), িনহত গালাপ হােসেনর ী, িবরামপরু, িদনাজপরু 

িম আ ার অিধকারেক জানান, ৪ মাচ ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় গালাপ বাসা থেক 

বর হেয় যান। ৫ মাচ ২০১২ ভার আনুমািনক ৪.৩০টায় িম আ ােরর পূব পিরিচত এরফান 
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আলী ও নু ামান নােম দইু লাক গালাপেক আহত অব ায় বাসায় িনেয় আেসন। এরফান আলী 
তাঁেক জানান, রােত সুমন, িমরাজলু, নু ামান, জিলল এবং গালাপ তাঁরা ৬জন িমেল এক সে  

ভারেতর িদনাজপুর জলার িহিল থানার ছাগল ডা ী ােমর এক গ  ব বসায়ীর কাছ থেক গ  

আনেত যান। তাঁরা সখান থেক গ  িনেয় ২৯০/৪০ সীমা  িপলােরর কাছ িদেয় বাংলােদেশ 

িফরিছেলন। তখন ভারেতর িদনাজপুেরর িহিল থানার ছাগল ডা ী এলাকায় গািব পুর 

িবএসএফ-২৮ এর বলপাড়া ক াে র িবএসএফ সদস রা তাঁেদর ধাওয়া কের। িবএসএফ সদস রা 
তাঁেদর ওপর ছররা িল ও ককেটল িনে প কের। এেত গালাপ এবং জিলল আহত হন। িবএসএফ 

সদস রা আহত অব ায় জিলল ও গালাপেক আটক কের। দইুজনেকই বয়েনট িদেয় খাঁচায় এবং 
রড ও লা  িদেয় পটায়। এরপর তাঁরা চার জন িমেল আহত গালাপেক িবএসএফ সদস েদর কাছ 

থেক ছািড়েয় আনেত স ম হন। িক  িবএসএফ সদস রা জিললেক ধের রােখ। িম আ ার 

বেলন য, িতিন দেখন গালােপর মাথার বামপােশ মগজ বিরেয় গেছ। শরীেরর অন ান  ােনও 

আঘােতর িচ  রেয়েছ। গালাপেক থেম িবরামপুর এর ানীয় এক  ি িনেক ভিত করােনা হয় 

এবং এরপর উ ত িচিকৎসার জন  রংপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়া হয়। এবং পের 

পুিলেশর ভেয়1

 গালােপর িনরাপ ার জন  তাঁেক রংপুর কিমউিন  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

ভিত করান। িচিকৎসাধীন অব ায় রংপুর কিমউিন  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ৯ মাচ ২০১২ 

রাত আনুমািনক ৯.৫০টায় গালাপ মারা যান। িচিকৎসাধীন অব ায় গালাপ মারা যাওয়ায় 

িদনাজপুর জলা পুিলশ শাসন লােশর ময়না তদে র কান িনেদশ দয়িন। পের হাসপাতাল থেক 

গালােপর লাশ িবরামপুর থানার দি ণ দাউদপুর ােম িনেয় পািরবািরক কবর ােন দাফন স  

করা হয়। 

 

                                                             
1

 কান ব ি  উপযু  কাগজপ  ছাড়া সীমা  অিত ম কেরিছল এমন কান খবর পুিলশ বা বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব) এর সদস েদর কােছ পৗঁছােল তারা ঐ ব ি র 

কােছ চাঁদা দাবী, ার িকংবা িবিভ ভােব হয়রািন কের থােক বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। িবিজিব এবং পুিলশ সদস রা আহত গালাপেকও ােরর জন  খাঁজ কের। 

যার ফেল গালাপ এর ার এড়ােনার ভেয় পিরবােরর সদস রা গাপেন িবিভ  হাসপাতােল গালােপর িচিকৎসা করাি েলন। 
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ছিবঃ ভারেতর এই মসিজদ ঘর এর পােশই বাংলােদেশর সীমা । বাংলােদশ এবং ভারেতর মসুলমানরা এই মসিজদ 

ধম য় কােজ ব বহার কেরন। 

মাছা ত আিজমা খাতুন (৩৫), িনেখাঁজ জিলেলর ী 
মাছা ত আিজমা খাতুন জানান, ৪ মাচ ২০১২ স া আনুমািনক ৬.০০টায় তাঁর ামী বাজাের 

যাওয়ার কথা বেল এক  বাইসাইেকল িনেয় বাসা থেক বর হেয় যায়। ৫ মাচ ২০১২ সকাল 

আনুমািনক ৬.০০টায় পূব পিরিচত নু ামান এেস তাঁেক জানান, রােত জিলেলর সে  ভারত 

থেক গ  আনার সময় িবএসএফ সদস রা জিললেক ধের িনেয় গেছ। িতিন তখন জিলেলর 

ভি পিত আিফজ উি েনর কােছ যান এবং জিললেক িবএসএফ সদস রা ার কেরেছ বেল 

জানান। পের িবএসএফ-িবিজিবর পতাকা বঠেক িবএসএফ সদস রা জিললেক আটক কেরেছ বেল 

ীকার কের। িক  তাঁেক ফরত দয়িন। 

 

িতিন অিধকারেক আেরা জানান, ভারত থেক কািশত ৬ মাচ ২০১২ তািরেখ উ রব  সংবাদ 

পি কায় িহিল সীমাে  গা  সহ ধৃত পাচারকারী” িশেরানােম এক  খবর কািশত হয়। খবের 

িবএসএেফর ভীমপুর ক াে র কা ানী কমা ার এর বরাত িদেয় বলা হয়, রিববার গভীর রােত 

িহিল সীমাে র উ র জামালপুর এলাকা থেক িবএসএফ সদস রা একজন বাংলােদশীেক ার 

কেরেছ। যার নাম মহাঃ জিলল ম-ল (৪০)। জিলেলর বাড়ী বাংলােদেশর িদনাজপুর জলার 

িবরামপুর থানা এলাকায়। 

 

িবএসএেফর ২৮ নং ব ােটিলয়েনর িমঃ িরয়া ভারতীয় সংবাপ  উ রব  সংবাদেক জানান, 

জিললেক আহত অব ায় রােতই িহিল ামীন হাসপাতােল ভিত করা হয়। উ ত িচিকৎসার জন  

পের জিললেক বালুরঘাট জলা হাসপাতােল নয়া হয়। িক  অধ াবিধ জিলেলর কান খাঁজ পাওয়া 
যায়িন।  

 

আিফজ উি ন, জিলেলর ভি পিত  

আিফজ উি ন অিধকারেক জানান, ৫ মাচ ২০১২ ভার আনুমািনক ৪.৩০টায় িতেবশী 
গালােপর ী িম তােক বেলন য, িবএসএফ সদস রা গালাপেক িনযাতন কেরেছ। িতিন দেখন, 

গালােপর মাথার বামপােশ মগজ বিরেয় গেছ। জিলেলর ী এবং িতিন তখন গালাপেক ানীয় 

হাসপাতােল িনেয় ভিত কেরন। আিফজ উি ন সকাল আনুমািনক ৬.০০টায় িবিজিবর ভাইগড় 

সীমা  ফাঁড়ীেত যান এবং িবএসএফ সদস রা গালাপেক িনযাতন ও জিললেক ধের িনেয় যাওয়ার 

খবর িবিজিবর সুেবদার আ ুর রিহমেক জানান। আ ুর রিহম িবষয়  ব াটািলয়ন সদর দ ের 

জানান। 

 

৫ মাচ ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০টা থেক ২.০০টা পয  ভারেতর িবএসএফ এর গািব পুর 

ক াে র ২৮ কা ানীর ভার া  কমা ার এসআর মু ল এবং ৪০িবিজিবর অিধনায়ক 

লফেটন া  কেনল তােয়ফ উল হক এর মেধ  পতাকা বঠক অনুি ত হয়। পতাকা বঠেক 

িবএসএফ সদস রা জানান, জিললেক তারা আটক কের িহিল থানায় সাপদ কেরেছ এবং জিলল 
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িহিল হাসপাতােল িচিকৎসাধীন আেছ। িবিজিবর সদস রা জিললেক দখেত চাইেল িবএসএফ 

সদস রা তা দখােত রািজ হয়িন। 

 

আিফজ উি ন অিধকারেক বেলন, তাঁর উঠান সংল ন সীমাে র দি ণ িদনাজপুর জলার িহিল 

থানার জামালপুর ােমর অিনল ধানেক তাঁর বাসায় ডেক আেনন। (উে খ  য, আিফজ 

উি েনর বাড়ী বাংলােদেশর ভতের এবং অিনল ধােনর বাড়ী ভারেতর ভতের। তাঁেদর দজুেনর 

বাড়ীর উঠােনর মাঝখােন সীমা  হওয়ায় উভয় পিরবােরর সদস রাই হরদম বাংলােদশ ও ভারেত 

আসা যাওয়া করেত পােরন)। িতিন অিনল ধানেক বেলন, যেহতু আিফজ উি েনর পাসেপা  

এবং িভসা নই, আর অিনল ধান ভারেতর বািস া, তাই জিলেলর ব াপাের খাঁজ নয়ার জন  

িতিন অিনল ধানেক িহিল হাসপাতােল যেত অনুেরাধ কেরন।  

 

৫ মাচ ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৫.০০টায় অিনল ধান তাঁর কােছ এেস জানান য, অিনল ধান 

িহিল হাসপাতােল িগেয়িছেলন এবং হাসপাতাল কতৃপ  তাঁেক জানান য, জিলল নােম একজন 

বাংলােদশী রাগীেক উ ত িচিকৎসার জন  তাঁরা বালুরঘাট জলা হাসপাতােল পা েয়েছন। িতিন 

সখােন গেল বালুরঘাট জলা হাসপাতাল কতৃপ  অিনল ধানেক বেলন, জিলল নােম একজন 

রাগীেক উ ত িচিকৎসার জন  িশিল িড় হাসপাতােল তাঁরা রফার কেরেছন। পের অিনল ধান 

িশিল িড় হাসপাতােল যেয়ও জিললেক না পেয় ফরত আেসন।  

 

আিফজ উি ন আেরা জানান, অবেশেষ িতিন িবিজিবর কােছ জিললেক না পাওয়ার খবর জানান। 

জিললেক ফরত দয়ার জন  ৬ মাচ ২০১২ িবিজিব থেক িবএসএফেক িচ  পাঠােলও এ পয  

কান জবাব আেসিন। 
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ছিবঃ ভারেতর অিনল ধান ও বাংলােদেশর আিফজ উি েনর বাড়ীর উঠােনর মেধ  ভারত ও বাংলােদশ সীমা । 

যার নাম িনরাপ ার ােথ কাশ করা হেলা না। এরফান আলীর িতেবশী, িখয়ার 

মাহমুদপরু াম, িবরামপরু থানা, িদনাজপুর 
এরফান আলীর এক িতেবশী অিধকারেক জানান, ৫ মাচ ২০১২ দি ণ দাউদপুর সীমাে  

িবএসএেফর িনযাতেন গালােপর মৃতু  এবং জিললেক ধের িনেয় যাওয়ার পর থেক এরফান আলী 
পুিলিশ ার এড়ােত বাড়ীর গেট তালা ব  কের পিরবােরর সদস েদর িনেয় পািলেয় বড়াে ন। 

িতিন আেরা জানান, সীমাে  বসবাস কারী েত ক বাড়ীর যুবকেদর নােমর তািলকা কের 

িবিজিবর সদস রা ানীয় থানার কােছ হ া র কেরেছ। ফেল থানার পুিলশ সদস রা ানীয় 

সীমা বত  ােম ায় িত রােত আেস এবং চাঁদা দাবী কের, কউ চাঁদা িদেত ব থ হেল তােক 

িবিভ ভােব হয়রািন কের। 

 

িমরাজলু ইসলাম (৩৪), গালাপ ও জিলেলর স ী, কসবা-সাগরপরু, িবরামপরু থানা, 
িদনাজপরু 

িমরাজলু ইসলাম জানান2 , ৫ মাচ ২০১২ দি ণ দাউদপুর সীমাে  িবএসএফ কতৃক 
গালাপ হােসনেক িনযাতন ও জিললেক ধের নয়ার পর ঘটনার পর থেক িবিজিব ও 
পুিলশ সদস রা দফায় দফায় তাঁর বাড়ীেত এেস তােক ােরর চ া করেছ। পুিলেশর 
ভেয় িতিনসহ পিরবােরর সদস রা সবাই বাড়ীেত তালা লািগেয় পািলেয় আেছন। 
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(অিধকার-এর তথ ানুস ানী দল নু ামােনর (৩০) বাড়ী িগেয়ও ঘের তালা ব  
দখেত পান।) 
 
মাঃ নািসর উি ন, অিফসার ইনচাজ, িবরামপরু থানা, িদনাজপরু  
মাঃ নািসর উি ন অিধকারেক জানান, িতিন সােসর মাধ েম েনেছন য ৫ মাচ 
২০১২ দাউদপুর সীমা  থেক িবএসএফ সদস রা জিলল নােম একজনেক ধের িনেয় গেছ 
ও তােদর িনযাতেন গালাপ নােম একজন মারা যায়। িতিন আেরা বেলন, কান 
বাংলােদশী সীমাে  িবএসএফ কতৃক িনযািতত হেল থানা পুিলশেক জানান না বরং 
পািলেয় থােকন। 
 
লফেটন া  কেনল তােয়ফ উল হক, অিধনায়ক, ৪০ বডার গাড বাংলােদশ, 
ফুলবাড়ী, িদনাজপরু  
লফেটন া  কেনল তােয়ফ উল হক জানান, ৫ মাচ ২০১২ ভাইগড় সীমা  ফাড়ী থেক 
বাংলােদশীেদর িনযাতেনর খবর তাঁেক জানােনা হেল িতিন িবএসএফ সদস েদর কােছ 
িচ  পাঠান। পের িবএসএেফর ২৮ ব াটািলয়েনর গািব পুর ক াে র ২৮ িবএসএফ 
কা ানীর ভার া  কমা ার এসআর মু ল পতাকা বঠক করেত রািজ হন। িতিন 
দি ণ দাউদপুর সীমাে র ২৮৯/৪৬ িপলােরর কােছ ভারেতর অভ া ের গািব পুর 
ােম ভার া  কমা ার এসআর মু ল এর সে  পতাকা বঠক কেরন। পতাকা বঠেক 

িবএসএফ সদস  তাঁেক জানান, সীমাে  কান বাংলােদশীেক তারা হত া কেরিন।  
 
অিধকার এর ব ব ঃ 
অিধকার িবএসএফ সদস েদর িলেত গালাপ হােসন িনহত এবং জিললেক ধের িনেয় 
ম করার ব াপাের গভীর উে গ কাশ করেছ। এছাড়া বাংলােদশ-ভারত সীমাে  

বাংলােদশী নাগিরকেদর িনযাতন, হত া এবং ম করার ব াপাের তদে র মাধ েম 
যথাযথ ব ব া নয়ার জন  সরকােরর কােছ দাবী জানাে ।  
 
 

-সমা - 
 

 


