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চাঁপাইনবাবগ ের িশবগ  উপজেলার িশংনগরের দৗলতপরু সীমাে  িবএসএফ এর 

িলেত মাঃ ল আলী িনহত হওয়ার অিভেযাগ 
তথ ানুস ানী তিবেদন 

অধিকার 

 

৪ এ িল ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০টায় চাঁপাইনবাবগ  জেলার িশবগ  উপজেলার 

সাহাপাড়ার তারাপুর ামের বাসি া মাঃ িসরাজলু ও তাসকেরা বগেমর ছেল মাঃ ল 

আলীেক (৩২) িশংনগ রর দৗলতপুর সীমাে র ১৬৮ এর সাব িপলার ৪ এর (৫-১) ন র 

িপলােরর কােছ িবএসএফ (ভারতীয় সীমা  র ী বাহিনী) সদস রা িল কের হত া কের বেল 

জানা যায়। মাঃ ল আলীর পিরবার দাবী ক রেছ য, ল আলী সীমাে র কােছ কৃিষ 

জিমেত পািন িদেত গেল িবএসএফ সদস রা তাঁেক িল কের হত া কের। 

 

মানবািধকার সংগঠন অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সময় 

অিধকার কথা বেল- 

 মাঃ ল আলীর আ ীয় জন 

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

 

 

ছিবঃ মাঃ ল আলী 
 

মাছা ত বলী আরা (২৫), মাঃ ল আলীর ী, িশবগ , চাঁপাইনবাবগ  

মাছা ত বলী আরা অিধকারেক জানান, তাঁর ামী ৩ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় 

কৃিষ জিমেত পািন দবার কথা বেল বাসা থেক বর হেয় যান। ল রােত আর বাসায় না 
ফরায় িতিন ঘুিমেয় পেড়ন। ৪ এি ল ২০১২ ভার রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় কেয়কজন ানীয় 

লাক তাঁেক ঘুম থেক জািগেয় তাঁর ামীর মৃতু র খবর দয় এবং িতিন তখনই ঘর থেক বর 

হেয় উঠােন তাঁর ামীর মৃত দহ পেড় থাকেত দেখন। িতিন আেরা দেখন য, মৃত দেহর কপাল 

থেক নািভ পয  সম  জায়গায় অসংখ  িলর আঘােত র া  হেয় আেছ। কারা মৃত দহ  

তাঁেদর বাড়ীর উঠােন রেখ গেছ এ ব াপাের জানেত চাইেল িতিন তা জােনন না বেল জানান। 
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শিরফুল ইসলাম (৩০), েলর ছাট ভাই, িশবগ , চাঁপাইনবাবগ  

শিরফুল ইসলাম অিধকারেক জানান, তাঁরা িতন ভাই। জীিবকা িনবােহর জন  তাঁরা িতন ভাই 
ঢাকায় রাজিম ীর কাজ করেতন। শারীিরক অসু তার কারেণ ায় ১ বছর ধের ল ােমর 

বাড়ীেতই িছেলন। ৪ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় তাঁর ভাবী মাছা ত বলী 
আরা তাঁেক মাবাইল ফােন যাগােযাগ কের েলর মৃতু র খবর জানান। খবর পেয়ই শিরফুল 

ঢাকা থেক ােমর বাড়ীেত চেল আেসন এবং ভাইেয়র িলিব  লাশ দখেত পান। সীমাে র য 

জায়গায় কাজ করেত িগেয় তাঁর ভাই মারা গেলন (িশংনগেরর দৗলতপুর সীমাে র ১৬৮ এর 

সাব ৪ এর (৫-১) ন র িপলার) থেক তাঁেদর বাড়ীর দরূ  ায় ১০০০ গজ। ৪ এি ল ২০১২ দপুুর 

আনুমািনক ১২.০০ টায় িশবগ  থানার পুিলশ সদস রা এেস লাশ ময়না তদে র জন  িনেয় যায়। 

লােশর ময়না তদ  শেষ তা আবার স া আনুমািনক ৭.০০ টায় বাড়ীেত ফরত িদেয় যায়। রাত 

আনুমািনক ৮.০০ টায় ানীয় লাকেদর সহায়তায় তাঁরা েলর লাশ তারাপুর কবর ােন দাফন 

স  কেরন । 
 

মিরফুল (৪০), কৃষক ও েলর িতেবশী, িশবগ , চাঁপাইনবাবগ  

মিরফুল অিধকারেক জানান, যেহতু তাঁেদর এলাকায় কৃিষ জিমেত পািন দবার জন  িবদু ৎ আেস 

রাত ১২.০০ টার পর, তাই ৪ এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টার পর কাজ শষ কের বাসায় 

ফরার সময় লাকজেনর হ চ েন েলর বাসার িদেক এিগেয় যান এবং েলর বাসার 

উঠােন অেনক লাকজন দখেত পান। িতিন কােছ যেয় র া  অব ায় েলর মৃত দহ পেড় 

থাকেত দেখন। িকছু ণ পের িবিজিবর (বডার গাড বাংলােদশ) সদস রা েলর বাসায় আেসন 

এবং ক বা কারা লেক হত া কেরেছ বা মৃত দহ বাসা পয  কারা িদেয় গেছ এসব 

িজ াসাবাদ কেরন ।  
 

মাসুদ (৩০), িঝলিমল ু িডও মািলক ও েলর িতেবশী, িশবগ , চাঁপাইনবাবগ  

মাসুদ অিধকারেক জানান, সাহা পাড়া বাজাের তাঁর এক  ফেটা ু িডও আেছ। িতিন জানান ৪ 

এি ল ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় েলর সে  িছেলন নাম কাশ না করার শেত এমন 

একজন তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, তাঁরা ৪ জন গ  িনেয় ভারেতর শাভাপুর সীমা  পার হেয় 

যখন বাংলােদেশর দৗলতপুর সীমাে র ১৬৮ এর সাব ৪ এর (৫-১) ন র িপলােরর কােছ পৗছাঁন 

তখন শাভাপুর ক াে র িবএসএফ সদস রা তাঁেদর ল  কের িল ছাঁেড়। এেত ঘটনা েলই 
কােছ থাকা ল িলিব  হন। িবএসএফ সদস রা তাড়া করায় তাঁরা লেক রেখ দেূর চেল 

আেসন। ঐ ব ি  দরূ থেক দখেত পান, একজন িবএসএফ সদস  মা েত পেড় থাকা েলর মৃত 

দহ  তার হােত থাকা লা  িদেয় নেড় দখেত থােক এবং িকছু ণ পর (িহি েত) বেল 
‘ তামােদর লাক মারা গেছ এেক িনেয় যাও।’ তারপর তাঁরা ৩ জন েলর মৃত দহ  েলর 

বাড়ীর উঠােন রেখ িদেয় চেল যান। 

 

মেনায়ার, নােয়ব সুেবদার, িশংনগর সীমা  ফাঁড়ী, িশবগ , চাঁপাইনবাবগ  

মেনায়ার অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ৪.৩০ টায় এলাকার একেলােকর 

মাধ েম জানেত পােরন, তারাপুর ােম ল নােম এক ব ি র লাশ পাওয়া গেছ। এ খবর েন 
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িতিন েলর বাড়ীেত যান এবং ‘ছররা িল’ ত িলিব  অব ায় েলর মৃতেদহ সখােন 

দখেত পান। ৪ এি ল ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.০০টায় িবএসএফ এর সে  িবিজিবর 

কমা ার লেভেলর পতাকা বঠক িশংনগর সীমাে র কােছ অনুি ত হয় । বঠেক বাংলােদেশর 

পে  সভাপিত  কেরন ৩৯ িবিজিব ব াটািলয়েনর কা ানী কমা ার আবুল গফুর, এবং 
ভারেতর িবএসএফ এর পে  সভাপিত  কেরন কা ানী কমা ার িপ িব াস। বঠেক ভারেতর 

শাভাপুর ও বাংলােদেশর দৗলতপুর সীমাে  ল নােমর ব ি র মৃতু র সে  িবএসএফ এর 

জিড়ত থাকার অিভেযাগ অ ীকার কেরন িবএসএফ এর কা ানী কমা ার িপ িব াস । 
 

মাসুদ পারেভজ, সেক  অিফসার, িশবগ  থানা, চাঁপাইনবাবগ  

মাসুদ পারেভজ অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.০০টায় অিফসার 

ইনচাজ িমজা আ ুস সালাম েলর মৃতু  স ে  তাঁেক অবিহত কেরন। এর পর িবকাল 

আনুমািনক ৪.৩০টায় িতিন েলর বাসায় যেয় িলিব  এক  মৃত দহ দখেত পান। লােশর 

বুক, পট, গলা ও কপােল ছররা িলর আঘােতর িচ  িছল। িতিন ঘটনার সে  িবএসএফ এর 

স ৃ তার সে  বেলন, যেহতু সীমাে  িল না করার িবষেয় দইু দেশর সরকােরর মেধ  

সমেঝাতা আেলাচনা চলেছ তাই মানুষ হত ার জন  িবএসএফ নতুন প া অবল ন করেছ। িতিন 

লাশ ময়না তদে র জন  চাঁপাইনবাবগ  আধুিনক সদর হাসপাতােল িনেয় যান। ময়না তদ  শেষ 

স া আনুমািনক ৭.০০টায় েলর লাশ তাঁর বাড়ীেত পৗঁিছেয় দন। িতিন িনেজ বাদী হেয় ৪ 

এি ল ২০১২ িশবগ  থানায় এক  সাধারণ ডােয়রী কেরন। যার ন র-১৭৮; তািরখঃ 
৪/০৪/২০১২। এরপর মাসুদ পারেভজ িনেজই বাদী হেয় এক  অপমৃতু  মামলাও দােয়র কেরন।  

যার ন র- ৩৩; তািরখঃ ১৫/০৪/২০১২।  

 

ডা: অিসত সরকার, আবািসক িচিকৎসা কমকতা, আধুিনক সদর হাসপাতাল, 

চাঁপাইনবাবগ  

ডাঃ অিসত সরকার অিধকারেক জানান, ৪ এি ল ২০১২ আনুমািনক বলা ১২.০০ টায় িশবগ  

থানার পুিলশ সদস রা ল নােম এক ব ি র মৃত দহ ময়না তদে র জন  হাসপাতােল আেনন । 
িতিন লােশর ময়না তদ  কেরন। িতিন জানান, মৃত দেহর নািভ থেক কপাল পয  অসংখ  িলর 

আঘােতর িচ  িছল। এছাড়াও গলা ও বুেকর বাম পােশর সংেযাগ ’ ল গালাকার এক  আঘােতর 

িচ  িছল এবং সইখােন চামড়ার িনেচর অংেশ র  জমাট বঁেধ িছল বেল িতিন জানান। ময়না 
তদ  শষ হেল স া ৭.০০ টায় িশবগ  থানার পুিলশ সদস রা লাশ িনেয় যান। 

 

িবঃ ঃ তথ ানুস ান কােল চাঁপাইনবাবগ  আধুিনক সদর হাসপাতােল েলর লাশ কাটার সময় 

ডা ােরর সােথ থাকা মগ-সহকারীেক না পাওয়ায় তাঁর সােথ কথা বলা স ব হয়িন। 

 

-সমা - 


