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চাঁপাইনবাবগ  জলার িশবগে  িবএসএেফর িলেত দু ল দার মৃতু র অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

  

১৬ ম ২০১২ চাঁপাইনবাবগ  জলার িশবগ  থানার দমাপাড়া ােমর কৃষক আবজাল 

হােসন ও সুরাতন বগেমর ছেল মাঃ দু ল দা (২৪) ভারত এবং বাংলােদশ সীমাে র 

১৮১/৮ এস িপলােরর কােছ ভার রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় যখন ভু া ত পাহাড়া 
িদি েলন তখন হঠাৎ িবএসএফ সদস রা বাংলােদেশর অভ ের েবশ কের মাঃ দু ল 

দার িদেক খুব কাছ থেক িল ছাঁেড়। িতিন একই িদন অথাৎ ১৬ ম ২০১২ রাজশাহী 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় সকাল আনুমািনক ৯.৪৫ এ মারা যান 

বেল তাঁর পিরবােরর অিভেযাগ। 
 

 

ছিব ১ ও ২ ◌ঃ দু ল দা এবং তাঁর জাতীয় পিরচয়প । 
 

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

 িনহেতর আ ীয়- জন  

 িতেবশী 
 লােশর গাসলদানকারী 
 ময়না তদ কারী িচিকৎসক এবং 
 আইন েয়াগকারী সং ার সদস েদর সে । 

 

সুরাতন বগম (৫৫), িনহেতর মা 
সুরাতন বগম অিধকারেক জানান, বাংলােদশ-ভারত সীমাে র ১৮১/ ৮ এস িপলােরর কাছাকািছ 

জায়গায় তাঁেদর ভু া ত রেয়েছ। ১৫ ম ২০১২ রাত আনুমািনক ১০.০০ টায় তাঁর ছেল দু ল 

দা ভু া ত পাহাড়া দয়ার জন  যায়। ১৬ ম ২০১২ ভু া ত পাহাড়া দয়ার সময়  ভার 

রাত আনুমািনক ৩.৩০টায় ১০/১৫ জন িবএসএফ সদস  হঠাৎ কেরই তাঁর ছেলর িদেক িল কের 

এবং িল করার পর িবএসএফ সদস রা দু লেক ফেল রেখ গেল স বাঁচার জন  আতিচৎকার 

করেত থােক। আতিচৎকার েন এলাকার লাকজন সখােন যায় এবং দখেত পায় য, দু ল 

িলিব  হেয় ভু া েতর পােশ মা েত পেড় আেছ। রাত আনুমািনক ৪.০০টায় এলাকার 
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লাকজেনর কােছ িতিন খবর পান য, িবএসএফ সদস রা দু লেক িল কেরেছ। খবর পেয় তাঁর 

ামী বািড়র অন ান  সদস েদর িনেয় ভু া েত যান এবং দু লেক বািড়েত িনেয় আেসন। স 

সময় িতিন দু ল এর  নাভী থেক র রণ হেত দেখন। এরপর তাঁর বড় ছেল মাঃ আতাউর 

রহমান, ছেলর বউ মাসা ৎ সিকনা ও মাঃ খািদমুল ইসলামসহ কেয়কজন িতেবশী দু লেক 

িচিকৎসার জন  মাইে াবােস কের রাজশাহী িনেয় যায়। আতাউর তাঁেক রাজশাহী  থেক মাবাইল 

ফােন জানায় য, কদমতলার কািদরগে র টার রােড ডলিফন ি িনেক দু লেক ভিত কের 

াথিমক িচিকৎসা দয়া হেয়েছ। এরপর সখান থেক দু লেক রাজশাহী মিডেকল কেলজ 

হাসপাতােল পাঠােনা হয়। আতাউর তাঁেক ১৬ ম সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় রাজশাহী 

মিডেকল কেলজ হাসপাতাল  থেক জানায় য, সকাল আনুমািনক ৯.৪৫ টায় দু ল মারা গেছ। 
 

 

ছিব:  (৩) এই ভু া েতই দু ল পাহাড়া িদি ল   ছিব:  (৪) এই ভু া েতর পােশ ১৮১/১ এস িপলার 

 

আবজাল হােসন (৬০), িনহেতর িপতা 
আবজাল হােসন অিধকারেক জানান, বাংলােদশ সীমাে র ১৮১/৮ এস সীমা  িপলােরর কােছ 

তাঁর ভু া ত রেয়েছ। ১৫ ম ২০১২ রাত আনুমািনক ১০.০০ টায় তাঁর ছেল দু ল দা ভু া 

ত পাহাড়া দয়ার জন  যায়। ১৬ ম ২০১২ ভার রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় িতিন িলর 

শ  এবং এর িকছু ণ পর ামবাসীর িচৎকার নেত পান। িলর শে  িতিন ধারণা কেরিছেলন 

য, হয়েতা সীমাে  িবএসএফ সদস রা ফাঁকা িল ছঁুেড়েছ। এর িকছু ণ পরই িতিন ামবাসীর 

কােছ জানেত পােরন য, িবএসএফ সদস রা তাঁর ছেলেক িল কেরেছ। িতিন তখন ১৮১/৮ এস 

সীমা  িপলােরর কােছ যান এবং দু লেক বািড়েত িনেয় আেসন। িতিন দেখন য, দু েলর নাভীর 

িনেচ িলিব  হওয়ায় র রণ হে । িতিন স সমেয়ই দু লেক িচিকৎসার জন  তাঁর বড় ছেল 

আতাউেরর মাধ েম ত রাজশাহীেত পাঠান। ১৬ ম ২০১২ আতাউর তাঁেক রাজশাহী মিডেকল 

কেলজ হাসপাতাল থেক মাবাইল ফােন জানায় য, সকাল আনুমািনক ৯.৪৫ টায় দু ল মারা 
গেছ ।   
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আলম (৩০), িনহেতর চাচাত ভাই 

আলম অিধকারেক জানান, ১৬ ম ২০১২ ভার রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় িতিন ভারত এবং 
বাংলােদশ সীমাে র ১৮১/৮এস  িপলােরর কােছ িলর শ  নেত পান। স সমেয় িতিন 

কেয়কজন ামবাসীেক সে  িনেয় তাঁর চাচাত ভাই দু েলর ভু া েত যান। িতিন দখেত পান 

য, িলিব  অব ায় ভু া েতর আইেলর পােশ দু ল মা েত পেড় িচৎকার করেছ এবং 
িবএসএফ সদস রা তােক িল কের চেল গেছ সটা  বলেছ। িতিন দু েলর নািভর িনেচ িলিব  

হওয়ার িচ  দেখন যটা কামেরর পছেনর ডান পাশ থেক বর হেয় যাওয়ার িচ  রেয়েছ। 
এছাড়াও দু েলর ডান কনুইেয়র িনেচ থঁতেল গেছ।  তখন দু ল তাঁেক জানায় য, ভু া ত 

পাহারা দয়ার সমেয় িবএসএফ সদস রা হঠাৎ কেরই দু লেক িল কের। িতিন থেম িলিব  

দু লেক ামবাসীর সহেযািগতায় চৗিকেত ইেয় বািড়েত িনেয় যান এবং সখান থেক দু লেক 

রাজশাহীর কদমতলা কািদরগ , টার রােড ডলিফন ি িনেক িনেয় যান। সখান থেক 

দু লেক রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়া হয়।  ১৬ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক 

৯.৪৫ টায় িচিকৎসাধীন অব ায় দু েলর মৃতু  হয়। িবকাল আনুমািনক ৫.৩০ টায় িতিন দু েলর 

লাশ ােমর বািড়েত িনেয় যান। স া আনুমািনক ৭.৩০ টায় দু েলর লাশ জানাজা শেষ ােমর 

কবর ােন দাফন করা হয় বেল জানান। 
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ছিব:  (৬) আজমতপুর সীমাে  ভারতীয় কাঁটাতােরর বড়া 
 

মাঃ ছালাম (ছ নাম), দু ল দার িতেবশী 
মাঃ ছালাম অিধকারেক জানান য, ১৬ ম ২০১২ ভাররাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় ভারত ও 

বাংলােদশ সীমাে র ১৮১/৮ এস িপলােরর কােছ িতিন িলর শ  নেত পান। িতিনসহ 

কেয়কজন ামবাসী 1 ধান কাটার জন  ওই পথ িদেয় হঁেট যাওয়ার সমেয় দু লেক িলিব  

অব ায় ভু া েতর আইেলর পােশ মা েত পেড় থাকেত দেখন এবং দু েলর কােছ িগেয় নািভর 

িনেচ িলিব  অব ায় দু লেক িচৎকার করেত দেখন। িতিন এবং তাঁর সে র লাকজন দু েলর 

িলিব  হওয়ার ঘটনায় অন ান  ামবাসীেক সাহােয র জন  ডােকন। সখান থেক সবাই িমেল 

দু লেক থেম তাঁর বািড়েত আেনন। এরপর মাইে াবােস কের দু লেক রাজশাহী নয়া হয়। 
িতিন আরও বেলন, ভারেতর শানী ক াে র িবএসএফ সদস রা অহরহই তােদর ইে  অনুযায়ী 
ভারতীয় সীমা  অিত ম কের বাংলােদশ সীমাে  েবশ কের। ায়ই িবএসএফ সদস রা কখেনা 

ফাঁকা িল ছঁুেড়, আবার কখেনা বািজ-পটকা ফা েয় আত  সৃি  কের। িবএসএফ সদস রা কখেনা 

কখেনা ােমর লাকজনেকও অেহতুক ধের িনেয় যায় এবং মারধর কের বেল িতিন জানান। ১৫ ম 

২০১২ স া আনুমািনক ৮.৩০ টায় ভারেতর শানী িবএসএফ ক াে র িকছু সদস  বাংলােদশ 

সীমাে র ভতের ঢুেক লাকজেনর সে  খারাপ আচরন কের এবং ভয়ভীিত দখায়। ােমর 

লাকজন িবএসএফ সদস েদর এধরেণর আচরেন িব ু  হেয় ওেঠ এবং একপযােয় ােমর লাকজন 

সংগ ত হেয় িবএসএফ সদস েদর ধাওয়া কের। িতিন ধারণা কেরন, ১৫ ম িবএসএফ সদস েদর 

ধাওয়া করার কারেণ ১৬ ম িবএসএফ সদস রা রােতর অ কাের দু লেক একা পেয় সুেযাগ বুেঝ 

হামলা কের এবং িল কের িতেশাধ নয়। িতিন বেলন, িবএসএফ সদস েদর উৎপাত ও 

                                                             
1

  িদেনর বলা খর রাদ থাকায় কৃষেকর জন  ধান কাটা ক কর হয়। কৃষকরা সূেযর উ াপ থেক গা বাঁচােনার জন  ভাররােতর িদেক 

এবং িদেনর থমভােগ ধান কাটার জন  যার যার েতর িদেক যায়। 
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িনপীড়েণর কারেণ ওই এলাকায় বসবাস করা বা জিমেত চাষবাষ করা আর িনরাপদ থাকেছ না 
এবং িবএসএফ সদস েদর কারেণ বাংলােদেশর ভতের ােমর মানুষ সবসমেয় আত  থােক 

এবং িনরাপ াহীনতায় ভােগ বেল িতিন জানান।  
 

ওমর ফা ক (২৩), দু ল দার লােশর গাসলদানকারী 
ওমর ফা ক অিধকারেক জানান, ১৬ ম ২০১২ ভাররাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় ভারত এবং 
বাংলােদশ সীমাে র ১৮১/৮ এস িপলােরর কােছ দু ল ভু া ত পাহারা দয়ার সমেয় িবএসএফ  

সদস েদর িলেত আহত হওয়ার কথা ামবাসীর কােছ জানেত পােরন। স সমেয় িতিন অন ান  

ামবাসীর সে  দু লেক দখেত ভু া েতর কােছ যান এবং িতিন দু েলর পুেরা শরীর র া  

অব ায় দখেত পান এবং নািভর কাছ থেক র  ঝরেত দেখন বেল জানান। িলেত আহত 

হওয়ার পর দু লেক তাঁর বািড়েত িনেয় আসা হয় এবং এরপর রাজশাহীেত িচিকৎসার জন  িনেয় 

যাওয়া হয়। সকাল আনুমািনক ৯.৪৫ টায় দু ল রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 

িচিকৎসাধীন অব ায় মারা যান। িবকাল আনুমািনক ৫.৩০ টায় দু েলর লাশ ােমর বািড়েত 

িনেয় আসা হয়। আনুমািনক ৬.০০ টায় দু েলর লােশর গাসল দয়ার সমেয় িতিন দু েলর 

নািভর িনেচ িলিব  হওয়ার িচ  দেখন যটা কামেরর পছেনর ডান পাশ থেক বর হেয় 

গেছ। এছাড়াও দু েলর ডান কনুইেয়র িনেচ আঘােতর িচ  দেখন বেল জানান। স া 
আনুমািনক ৭.৩০ টায় দু েলর লাশ জানাজা শেষ বািড়র পােশ ােমর কবর ােন দাফন করা হয় 

বেল জানান। 
 

হািবলদার নজ ল ইসলাম, ক া  কমা ার, বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব), 

আজমতপরু সীমা  ফাঁিড়.  

িবিজিবর আজমতপুর সীমা  ফাঁিড়র হািবলদার নজ ল ইসলাম অিধকারেক জানান, দু ল দার 

মৃতু র ব াপার  িনেয় িতিন ১৭ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.৪৫ থেক সকাল ১০.০০ টা পয  

ভারেতর মালদহ জলার গালাপগ  থানার শানী িবএসএফ ক া  কমা ার িপ. িব ােসর সে  

পতাকা বঠক কেরন। ১৮১/৭ এস সীমা  িপলােরর কােছ ওই পতাকা বঠক  অনুি ত হয়। 
ভারত এবং বাংলােদেশর উভয় পে র ক া  কমা ার ছাড়াও সীমা র ী বািহনীর ১০ জন কের 

সদস  এ বঠেক অংশ হণ কের বেল জানান 

 

মাঃ ফজলুল কিরম, িডউ  অিফসার, িশবগ  থানা 
মাঃ ফজলুল কিরম অিধকারেক জানান, ১৬ ম ২০১২ ভাররাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় িশবগ  

থানাধীন আজমতপুর সীমাে  ১৮১/৮ এস এর কােছ দু ল দা তাঁর ভু া এবং ধান ত পাহারা 
িদেত গেল ১২৫ িবএসএফ শানী ক াে র টহল দল িল ছাঁেড় এবং এেত দু ল রতর আহত 

অব ায় রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়ার পর িচিকৎসাধীন অব ায় মারা যান। এ 

ব াপাের িশবগ  থানার প  থেক এসিপ, িডএসিব চাঁপাইনবাবগ  ক জানােনা হয়। থানা বতার 

বাতা ন র-৩৬৫ তািরখঃ ১৬.০৫.২০১২, িরিসভ ন র-১৬১৩৩০। ি য়াের  ন র-১৬১৩৪০।  
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মাঃ মাহমুদলু হাসান, এসআই ,রাজপাড়া থানা, মহানগর পিুলশ, রাজশাহী 
মাঃ মাহমুদুল হাসান অিধকারেক জানান, ১৬ ম ২০১২ রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

এর ওয়াড মা ার এস এম মাহবুবুর রিশদ এর অিভেযােগর িভি েত দপুুর ১২:৪৫ টায় এক  

অপমৃতু  মামলা দােয়র করা হয়। মামলা ন র ২২৭/১২ তািরখঃ ১৬/০৫/১২। এজাহাের িতিন 

উে খ কেরন আজমতপুর াম থেক দু ল দা নােম এক ব াি  িবএসএেফর িলেত আহত হেয় 

রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় মারা গেছন। সকাল আনুমািনক 

৯.৩০ টায় রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল রতর আহত অব ায় দু ল দা ভিত হন 

এবং িচিকৎসাধীন অব ায় সকাল ৯.৪৫ টায় মারা যান। দু েলর মৃতু  হেল িতিন দু ল দার 

লােশর সুরতহাল িতেবদন তির কেরন। এব াপাের এক  অপমৃতু  মামলা হয়, যার মামলা নং 

২২৭/১২, তািরখ-১৬/০৫/১২ বেল িতিন জানান। িতিন দু েলর মৃতু েক এক  শকাতর ঘটনা 

উে খ কের সুরতহাল িতেবদেনর ব াপাের িকছু বলেত অপরাগতা  জানান। তেব িতিন দু েলর 

লােশর সুরতহাল িতেবদেনর ব াপাের িজ ুর রহমান, ভার া  কমকতা, রাজপাড়া থানা, 
রাজশাহী এর কােছ িব ািরত জানার জন  অনুেরাধ জানান।  
 

িজ ুর রহমান, ভার া  কমকতা, (ওিস) রাজপাড়া থানা, মহানগর পিুলশ, রাজশাহী 
ওিস িজ ুর রহমান অিধকারেক জানান, ১৬ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.৩০ টায় রাজশাহী 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল রতর আহত অব ায় দু ল দা ভিত হন এবং িচিকৎসাধীন 

অব ায় সকাল ৯.৪৫ টায় মারা যান বেল দু ল দার লােশর সুরতহাল িতেবদনকারী রাজপাড়া 
থানার এসআই মাঃ মাহমুদলু হাসােনর কােছ িতিন জানেত পােরন। এসআই মাঃ মাহমুদলু হাসান 

তাঁেক বেলন য, দু ল দার মৃতু র ব াপাের রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ওয়াড 

মা ার এস এম মাহবুবুর রিশদ এর অিভেযােগর িভি েত দপুুর ১২:৪৫টায় এক  অপমৃতু  মামলা 
দােয়র করা হেয়েছ। যার মামলা ন র ২২৭/১২ তািরখঃ ১৬/০৫/১২। অিধকার তাঁর কােছ দু ল 

দার লােশর সুরতহাল িতেবদন স েক জানেত চাইেল িতিন বেলন য, দু ল দার ডান হােতর 

কনুইেয়র িনেচ ব াে জ লাগােনা িছল। ব াে জ খুেল দখা যায়, কনুইেয়র িনেচ দইু জায়গায় ১/৪" 

ইি  গেতর মত ফুেটা র া  জখম িবদ মান। পেটর মেধ  ব াে জ লাগােনা আেছ, ব াে জ খুেল 

দখা যায়, নাভীর সামান  িনেচ িতন জায়গায় ১/৪" ইি  গেতর মত ফুেটা র া  জখম িবদ মান। 
 

ডা. মাঃ আলী মাজ ই রহমান, ভাষক, ফেরনিসক মেডিসন িবভাগ, রাজশাহী 
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল  

ডা. মাজ ই রহমান অিধকারেক জানান, ১৬ ম ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০৫ টায় রাজপাড়া 
থানার পুিলশ সদস রা দু ল দা নােমর একজেনর লাশ মেগ আেন। িতিন ২.৩০ টা থেক  ৩.৩০ 

টা পয  দু েলর লােশর ময়নাতদ  স  কেরন । িতিন দু েলর লােশ িলর আঘাত দেখন 

এবং িকছু অ - ত ে  আঘাত দেখন বেল জানান।  
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অিধকার এর ব ব ঃ 
অিধকার িবএসএফ সদস েদর িলেত দু ল দার িনহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উে গ কাশ 

করেছ। এছাড়া বাংলােদশ-ভারত সীমাে  বাংলােদশী নাগিরকেদর িনযাতন, হত া এবং ম করার 

ব াপাের িবিজিব এবং সরকােরর দবুলতায় াভ কাশ করেছ। অিধকার সই সে  দাবী করেছ, 

যন সরকার িনর  বাংলােদশীেদর িনর র ভারতীয় সীমা  র ী বািহনীর হােত হতাহত হওয়ার 

িব ে  দঢ়ৃ ভূিমকা হণ কের।  
 

-সমা - 

 


