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নওগাঁ জলার পারশা সীমাে  িবএসএফ সদস  কতৃক কৃষক সুফল িশংহেক ধের িনেয় 

িনযাতন করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

  

১৮ ম ২০১২ নওগাঁ জলার পারশা উপেজলার দয়ুারপাল ােমর মৃত সম পদ কমকার ও 

মৃত সুরা  এর ছেল সুফল িশংহ (৫২) ক ভারতীয় সীমা র ী বািহনীর (িবএসএফ) 

সদস রা ধের িনেয় িনযাতন কের বেল িতিন অিভেযাগ কেরেছন। 
 

তথ ানুস ােন জানা যায়, ১৮ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০ টায় িতিন বাংলােদশ-

ভারত সীমাে র ২৩২/৫ এস িপলােরর কােছ কাতলামারীর চের িনেজর জিমেত ধান কাটেত 

যান। সখােন সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় ভারেতর মালদহ জলার হিরপুর থানার দা া 
সীমাে  কতব রত িবএসএফ সদস রা না ম া ল াে  দাঁিড়েয় তাঁর কােছ পািন পান করেত 

চায়। িতিন পািন িনেয় সীমাে র না ম া ল াে  যান। এসময় িবএসএফ সদস রা তাঁেক 

আটিকেয় রেখ িনযাতন কের বেল তাঁর অিভেযাগ। 
 

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

 িনযািতত  সুফল িশংহ ও তাঁর আতœ◌ীয়- জন  

 সুফল িশংহ িচিকৎসা সবাদানকারী প ী িচিকৎসক 

 ত দশ  এবং  
 আইন শৃং লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

ছিবঃ সুফল িশংহ 

 

সুফল িশংহ (৫২), িনযািতত ব ি  

সুফল িশংহ অিধকারেক জানান, ১৮ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০ টায় িতিন তাঁর  দইু ছেল 

ক চাঁন িসংহ ও প চাঁন িসংহেক সে  িনেয় বাংলােদশ-ভারত সীমাে র ২৩২/৫ এস িপলােরর 

কােছ কাতলামারীর চের িনেজর জিমেত ধান কাটেত যান। সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় না 
ম া ল া  থেক দইুজন িবএসএফ সদস  তাঁেক ইশারায় কােছ ডােক এবং তাঁর কােছ পািন পান 
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করেত চায়। িবএসএফ সদস েদর অনুেরােধ িতিন পািন িনেয় না ম া ল াে র কােছ যান। 
িবএসএফ সদস েদর কােছ যাওয়া মা ই িবএসএফ সদস রা তাঁেক ধের রাইেফেলর বাঁট িদেয় 

সেজাের তাঁর মাথা, ঘাড়, পাঁজর, িপঠ, বুক এবং হাত ও পােয় আঘাত করেত থােক। িবএসএফ 

সদস েদর রাইেফেলর বাঁেটর এেলাপাথাির আঘােত িতিন মা েত লু েয় পেরন। তখন িবএসএফ 

সদস েদর মেধ  একজন গােছর ডাল ভে  িনেয় এেস তাঁেক সই ডাল িদেয় পটােত থােক এবং 
অপর একজন িবএসএফ সদস  তার প াে র ব  খুেল তাঁেক পটােত থােক। িবএসএফ সদস রা 
তাঁেক পটােত পটােত বেল য, তাঁর মিহষ ভারত সীমাে র লাকজেনর েতর ফসল খেয় 

ফেলেছ। স সমেয় িতিন িবএসএফ সদস েদর কােছ বেলন য, িতিন মিহষ িদেয় েতর ফসল 

খাওয়ােনার ব াপাের িকছুই জােনন না। িক  িবএসএফ সদস রা তাঁর কান কথাই নেত চায়িন 

বেল িতিন জানান। এরপর িবএসএফ সদস রা তাঁেক অ ীল ভাষায় গালাগাল কের এবং তাঁর জামা 

খুেল দইু হাত পছেনর িদেক িনেয় অথাৎ িপছেমাড়া কের বঁেধ ফেল। িবএসএফ সদস রা আবারও 

তাঁর হাত-পা, উ , কামড়, পাঁজর ও িপঠসহ সারা শরীের ব  ও লা  িদেয় অিবরাম পটােত 

থােক। িতিন স সমেয় িবএসএফ সদস েদর কােছ হাত জার কের তাঁেক িনযাতন না করার জন  

অনুেরাধ কেরন। িক  িবএসএফ সদস রা তাঁর অনুেরাধ শােনিন। 
 

তাঁেক যখন িবএসএফ সদস রা পটাি ল তখন তাঁর ছেল ক চাঁন িসংহ ও প চাঁন িসংহ তাঁর 

কােছ আেস এবং িনযাতন না করার জন  িবএসএফ সদস েদর কেছ অনুেরাধ কের। িক  িবএসএফ 

সদস রা তােদরেকও ধমক দয় এবং সখান থেক চেল যেত বেল। আনুমািনক ায় এক ঘ া পর 

িবএসএেফর একজন উ তন কমকতা সখােন আসেল িবএসএফ সদস রা তাঁর ওপর িনযাতন 

করা ব  কের। িতিন বেলন, সীমাে র কােছ িবএসএফ সদস রা ায়ই লাকজনেক কান কারণ 

ছাড়াই ধের িনেয় িনযাতন কের। িতিন তাঁর ওপর িবএসএফ সদস েদর  িনযাতেনর িবচার দািব 

কেরন। 

 

নওগা ঁ জলার পারশা উপেজলার দয়ুারপাল াম এবং ভারেতর মালদহ জলার হিরপরু থানার দা া ােমর সীমাে র মানিচ  
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ক চাঁন িসংহ (২৭), সুফল িশংহ এর ছেল এবং ত দশ  

ক চাঁন িসংহ অিধকারেক জানান, ১৮ ম ২০১২  সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় িতিন এবং 
তাঁর ভাই বাবার সে  বাংলােদশ-ভারত সীমা বত  কাতলামারীর চের ২৩২/৫এস ন র সীমা  

িপলােরর কােছ িনেজেদর জিমেত ধান কাটিছেলন। িতিন দেখন য, নাম া  ল াে  দাঁিড়েয় 

দইুজন িবএসএফ সদস  পািন পান করার জন  তাঁর বাবােক ল  কের ডাকেছ। তাঁর বাবা পািন 

িনেয় সীমাে র কােছ গেল হঠাৎ কেরই তাঁর বাবার ওপর িবএসএফ সদস রা চড়াও হয়। িতিন 

দখেত পান য, তাঁর বাবা িকছু বুেঝ ওঠার আেগই িবএসএফ সদস রা তাঁর বাবােক টেন-িহঁচেড় 

ভারত সীমাে র িদেক িনেয় যেত থােক এবং সই সে  রাইেফেলর বাঁট িদেয় তাঁর বাবার মাথা, 
ঘাড় এবং পাঁজের আঘাত করেত থােক। স সমেয় তাঁর বাবা িচৎকার কের আশপােশর 

লাকজনেক ডাকেত থােকন এবং িবএসএফ সদস েদর িনযাতন বে র জন  অনুেরাধ জানান। 
িবএসএফ সদস েদর রাইেফেলর বাঁেটর আঘােত তাঁর বাবা মা েত পেড় গেল একজন িবএসএফ 

সদস  অনবরত লািথ মারেত থােক এবং অপর িবএসএফ সদস  তাঁর বাবােক গােছর ডাল ভে  

পটােত থােক। এরপর একজন িবএসএফ সদস  তাঁর বাবার জামা খুেল িনেয় দইু হাত িপছেমাড়া 
কের বাঁেধ এবং অপর একজন প াে র ব  খুেল ওই ব  িদেয় মাথা, ঘাড়, হাত-পা, উ , 

কামড়, পাঁজর ও িপঠসহ সারা শরীের বধড়ক পটােত থােক। একইসে  তাঁর বাবােক চড়-

া র-িকল-ঘুিষ িদেত থােক। স সমেয় তাঁর বাবা মা েত পেড় যেয় কাঁদেত থােকন এবং 

িনযাতন বে র জন  িবএসএফ সদস েদর কােছ তাঁর বাবা অনুেরাধ করেত থােকন। স সমেয় 

িতিন ও তাঁর ভাই পচাঁন িবএসএফ সদস েদর কােছ তাঁর বাবােক িনযাতন না করার জন  

অনুেরাধ কেরন।  িক  তাঁরা তাঁেদর বাবােক িনযাতন থেক র া করেত পােরনিন বেল জানান।  
 

কণা রানী িসংহ (৪৫), সুফল িশংহ এর ী 
কণা রানী িসংহ অিধকারেক জানান, ১৮ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.০০ টায় ভারত-

বাংলােদশ সীমাে র ২৩২/৫এস ন র সীমা  িপলােরর কােছ কাতলামারীর চের তাঁর ামী তাঁেদর 

দইু ছেলেক সে  িনেয় ধান কাটিছেলন। দপুুর ১২.০০টায় ােমর এক লাক এেস তাঁেক জানায় য, 

কাতলামারীর চের তাঁর ামীেক িবএসএফ সদস রা িনযাতন করেছ। িতিন কাতলামারীর চের 

তাঁেদর ধােনর জিমেত ছুেট যান এবং সখােন তাঁর ামীেক অেচতন অব ায় িকছু লাকজনেক 

ধরাধির কের ােমর িদেক িনেয় আসেত দেখন। স সমেয় তাঁর ামীর মাথা, গলা, হাত-পা, উ , 

কামড়, পাঁজর ও িপেঠ আঘােতর িচ  দেখন। িতিন আরও জানান, সাধারণ ামবাসীর ওপর 

িবএসএফ সদস েদর িনযাতেনর ঘটনা এর আেগও অেনকবার ঘেটেছ। তাঁর ামীর ওপর িবএসএফ 

সদস েদর িনযাতেনর ঘটনায় ােমর মানুষ আত  অব ায় রেয়েছ বেল িতিন জানান।  
 

ইউসুফ আলী (৫০), ত দশ  

ইউসুফ আলী অিধকারেক জানান, ১৮ ম ২০১২  সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় িতিন বাংলােদশ-

ভারত সীমাে  কাতলামারীর চের ২৩২/৫ এস ন র িপলােরর কাছাকািছ এক  জায়গায় ভড়া ও 
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ছাগল চড়াি েলন।  স সমেয় িতিন দেখন য, না ম া ল াে  দাঁিড়েয় থাকা দইুজন িবএসএফ 

সদস  ধানকাটারত িবিভ  কৃষকেক তােদর কােছ যাওয়ার জন  বারবার ডাকেছ। িক  ওই 

কৃষকরা িবএসএফ সদস েদর কােছ যায়িন। ওই দুইজন িবএসএফ সদস  পরবত েত সুফল িসংহেক 

পািন পােনর জন  ইশারা িদেয় ডােক। এর িকছু ণ পর িতিন সুফলেক নাম া  ল াে র িদেক 

পািন িনেয় এিগেয় যেত দেখন। সুফল িবএসএফ সদস দ েদর কােছ যাওয়ার সে  সে ই হঠাৎ 

কেরই িবএসএফ সদস রা সুফলেক টেন-িহঁচেড় ভারত সীমাে র ভতের িনেয় যেত থােক এবং 
সই সে  রাইেফেলর বাঁট িদেয় সুফেলর মাথা, ঘাড় এবং পাঁজরসহ শরীেরর নানা জায়গায় 

অিবরাম আঘাত করেত থােক। িবএসএফ সদস েদর রাইেফেলর বাঁেটর উপযুপির আঘােত স 

সমেয় সুফল মা েত পেড় গেল একজন িবএসএফ সদস  সুফেলর জামা খুেল িনেয় দইু হাত 

িপছেমাড়া কের বাঁেধ। অপর একজন িবএসএফ সদস  তাঁর প াে র ব  খুেল ওই ব  িদেয় 

সুফেলর মাথা, গলা, হাত-পা, উ , কামড়, পাঁজর ও িপেঠ বধরক পটােত থােক। একইসে  

িবএসএফ সদস রা সুফলেক িকল-ঘুিষও িদেত থােক। স সমেয় সুফল িবএসএফ সদস েদর িনযাতন 

থেক বাঁচার জন  িচৎকার কের মা চান এবং তাঁেক ছেড় দয়ার জন  বারবার অনুেরাধ 

জানান। িতিনসহ সখােন উপি ত সানাউ াহ (২৮), মাঃ আিজবুর (৩২), মাঃ জালালউি ন 

(৪৩), মাঃ আইদলু(৪৩), মাঃ শাহজাহান (৫২), মাঃ আিজজলু (৫০), মাঃ হািফজলু(৬২)সহ 

আনুমািনক ৩০/৩৫ জন ামবাসী সুফেলর ওপর িনযাতেনর ঘটনা অসহায়ভােব িকছু ণ ত  

কেরন। এরপর সুফলেক িনযাতন থেক র ার জন  িতিনসহ আেশপােশর ধানে েত ধান কাটায় 

ব  সবাই আে  আে  সখােন এিগেয় যান। সুফলেক কন িবএসএফ সদস রা িনযাতন করেছ তা 

ওই সমেয় উপি ত কউ থেম বুঝেত পােরনিন। িক  িকছু ণ পর তাঁরা বুঝেত পােরন য, 

সুফলেক িবএসএফ সদস রা ধু ধুই িনযাতন করেছ। িতিন জানান, িবএসএফ সদস রা সুফলেক 

মারেত মারেত তখন বলেত থােক য, সুফেলর মিহষ ভারেতর সীমাে  অবি ত লাকজেনর 

েতর ফসল খেয় ফেলেছ। সুফলেক িনযাতন করেত দেখ িতিন ও অন ান রা হতবাক হন। 
িকছু ণ পর িবএসএফ এর একজন উ তন কমকতা এেস িবএসএফ সদস েদর কাছ থেক 

সুফলেক র া কেরন। ওই কমকতার হ ে েপ সুফেলর ওপর িবএসএফ সদস েদর িনযাতন ব  

হেল তাঁেক িচিকৎসেকর কােছ ত িনেয় যাওয়া হয়। িতিন ধারণা কেরন, যিদ ওই কমকতা 

সুফেলর কােছ এেস না পৗঁছােতন তাহেল সুফলেক আরও িনযাতন করা হেতা। িতিন বেলন, 

িবএসএফ সদস রা অিভেযাগ কেরেছ য, সুফেলর মিহষ ভারেতর সীমাে র লাকজেনর েতর 

ফসল খেয় ফেলেছ, তা িমথ া, বােনায়াট এবং িভি হীন। িতিন বেলন বাংলােদশ সীমাে র গবাদী 
প র মািলকরা ভারেতর সীমাে  কখেনাই ঘাস খেত পাঠায় না, এব াপাের সবসমেয়ই তাঁরা সতক 

থােকন। িবএসএফ সদস রা এর আেগও নানা অজহুােত তাঁেদর ােমর সাধারণ লাকজনেক 

অেহতুক ধের িনেয় িনযাতন কেরেছ বেল িতিন জানান। 
  



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/ পারশা, নওগা/ঁসুফল িশংহ/ ঘটনার তািরখ ১৮ ম ২০১২/তথ ানসু ােনর তািরখ ২২, ২৩,২৪ ম 
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মাঃ সােজমান (৬০), প ী িচিকৎসক, দয়ুারপাল াম, পারশা, নওগাঁ 
মাঃ সােজমান অিধকারেক জানান, ১৮ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় িতিন 

বাংলােদশ-ভারত সীমা বত  কাতলামারীরচর এলাকায় ২৩২/৫ এস ন র সীমা  িপলার থেক 

আনুমািনক ১ িকেলািমটার দেুর তাঁর িনেজর েতর ধান কেট গািড়েত তুলিছেলন। স সমেয় 

িতিন একটু দেূর িকছু মানুষজেনর জটলা দখেত  পেয় িতিনও ২৩২/৫ এস ন র সীমা  িপলােরর 

কােছ যান। স সমেয় িতিন দেখন য, দইুজন িবএসএফ সদস  সুফলেক লা  ও ব  িদেয় 

পটাে । সুফল িবএসএফ সদস েদর িনযাতন থেক িনেজেক বাঁচােনার জন  িচৎকার কের মা 

চাইেত থােক এবং তাঁেক ছেড় দয়ার জন  অনুেরাধ জানােত থােক। আনুমািনক এক ঘ া 

িবএসএফ সদস রা সুফেলর ওপর িনযাতন চালায়। িনযাতেনর এক পযােয় িবএসএফ এর একজন 

উ তন কমকতা সখােন এেস পৗঁছােল ওই িবএসএফ সদস রা সুফলেক িনযাতন করা ব  কের। 
িবএসএফ সদস েদর িনযাতেন সুফেলর মাথার পছেনর অংশ ফুেল যায় এবং সুফেলর ঘাড়, পাঁজর, 

হাত-পাসহ শরীেরর িবিভ  অংেশ আঘাত পায়। এরপর িতিনসহ অন ান  ামবাসী অেচতন 

অব ায় সুফলেক িনেয় তাঁর চ াের আেসন এবং িতিন সুফলেক িচিকৎসা দন বেল জানান।  
 

নােয়ক সুেবদার রিফ ল ইসলাম, ক া  কমা ার, হাপািনয়া সীমা  ফাঁিড়, ৪৬ 

ব াটািলয়ন, বডার গাড বাংলােদশ, (িবিজিব) পারশা, নওগাঁ 
নােয়ক সুেবদার রিফ ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ১৮ ম ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় 

দয়ুারপাল ােমর একেলাক তাঁেক জানান য, কাতলামারীর চের ২৩২/৫ এস ন র সীমা  

িপলােরর কােছ কৃষক সুফল িনেজর জিমর ধান কাটার সমেয় িবএসএফ সদস রা তাঁেক ডেক িনেয় 

যেয় িনযাতন কের। িতিন িনতপুর ক া  কমা ার সুেবদার আ ার ও রাজশাহী স র 

কমা ারেক এব াপাের জািনেয়েছন বেল জানান। এছাড়া সুফলেক িনযাতেনর ব াপাের িতিন আর 

িকছু বলেত রািজ হনিন। 
 

সুেবদার আ ার, ক া  কমা ার, িনতপরু সীমা  ফাঁিড়, বডার গাড বাংলােদশ , 

পারশা, নওগাঁ 
সুেবদার আ ার অিধকারেক জানান, ১৮ ম ২০১২ সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় হাপািনয়া 
সীমা  ফাঁিড়র ক া  কমা ার নােয়ক সুেবদার রিফ ল ইসলাম তাঁেক জানান য, কাতলামারীর 

চের ২৩২/৫ এস ন র সীমা  িপলােরর কােছ কৃষক সুফলেক ডেক িনেয় িবএসএফ সদস রা 
িনযাতন কেরেছ। িবএসএফ সদস রা সুফলেক ধের িনেয় িনযাতন করা এবং পরবত েত ছেড় 

দয়ার ব াপাের সুফল কান অিভেযাগ না করায় িতিন কান পদে প িনেত পােরনিন বেল জানান।  
 

অিধকার এর ব ব ঃ 
অিধকার িবএসএফ সদস  কতৃক কৃষক সুফল িশংেহর ওপর িনযাতেনর ঘটনায় গভীর উে গ 

কাশ করেছ। এছাড়া বাংলােদশ-ভারত সীমাে  বাংলােদশী নাগিরকেদর িনরাপ াহীনতা ও 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/ পারশা, নওগা/ঁসুফল িশংহ/ ঘটনার তািরখ ১৮ ম ২০১২/তথ ানসু ােনর তািরখ ২২, ২৩,২৪ ম 
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ঝঁুিকেত থাকা এক িনয়িমত ব াপাের পিরণত হেয়েছ। অিধকার সুফল িশংেহর ওপর িনযাতেনর 

ব াপাের সরকারেক ভারেতর কােছ আনু ািনক িতবাদ জানােত এবং সুফল িশংহ এর জন  

সুিচিকৎসার ব ব া করেত দািব জানাে । অিধকার মেন কের, বাংলােদেশর দবুল পররা নীিতর 

কারেণ িনর  সাধারণ বাংলােদশীরা িনয়িমতই সীমাে  হত া-িনযাতন এবং অপহরেণর ীকার 

হে ন। অিধকার সীমা  অ েলর বাংলােদশীেদর  র ায় সরকারেক দঢ়ৃ ভূিমকা নয়ার জন  

আহবান জানাে ।  
 

-সমা - 

 


