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চাঁপাইনবাবগ  জলার িশবগে  িশংনগর সীমাে  িবএসএফ সদস েদর িলেত কৃষক 

মাঃ সানাউল হেকর মৃতু র অিভেযাগ 

 তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

২৫ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.৫০ টায় চাঁপাইনবাবগে র িশবগ  উপেজলার মনাকষা 
ইউিনয়ন পিরষেদর তারাপুর মড়লপাড়া ােমর আ ুর রিশদ ও মাসাঃ িমনয়ারা খাতুেনর 

ছেল মাঃ সানাউল হকেক (২৫) ধানে েত সচ দবার সময় িশংনগর সীমাে  িবএসএফ 

(ভারতীয় সীমা  র ীবািহনী) সদস রা িল কের হত া কের বেল অিভেযাগ পাওয়া গেছ। 

তথ ানুস ােন জানা যায়, সানাউল একজন কৃষক। তাঁর জিম  ১৬৯ এর ১-এস িপলার থেক 

১০০ গেজর মেধ  অবি ত। সানাউল তাঁর ধানে েত সচ দবার সময় ভারেতর মালদহ 

জলার ব বপুর থানার দৗলতপুর সীমাে  ২০ ব াটািলয়েনর িবএসএফ সদস রা সীমাে  

দাঁিড়েয় সানাউলেক ল  কের িল ছাঁেড়। িবএসএফ সদস েদর ছাঁড়া িলেত সানাউল হক 

ঘটনা েলই মারা যান বেল পিরবােরর অিভেযাগ। 

 

 

ছিব: মাঃ সানাউল হক 

 

অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সময় অিধকার কথা বেল- 

 সানাউেলর আ ীয়- জন 

 ত দশ  এবং 
 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

আ রু রিশদ (৫৩ ), িনহত সানাউেলর বাবা 
আ ুর রিশদ অিধকারেক বেলন, সানাউল িতিদেনর মত ২৫ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক 

১০.০০ টায় ধান েত সচ দয়ার জন  যায়। দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় তাঁর ভাই মাঃ 
আলেকস বািড়েত এেস তাঁেক জানান, তাঁর মঝ ছেল সানাউলেক িবএসএফ সদস রা িল কেরেছ 

এবং সানাউল িলিব  হেয় ধানে েতর পােশ পেড় আেছ। এ কথা েন িতিন স সমেয় ান 

হািরেয় ফেলন। 
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মাসা ৎ ববী (২২), িনহত সানাউল হেকর ী 
মাসা ৎ ববী অিধকারেক বেলন, ২৫ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় তাঁর ামী 
সানাউল ধান েত পািন দয়ার উে েশ  ঘর থেক বর হয়। ওই িদন দপুুর আনুমািনক ২.০০ 

টায় তাঁর চাচা র আলেকস এেস তাঁেক জানান য, সানাউলেক িবএসএফ সদস রা িল কেরেছ 

এবং সানাউল িলিব  হেয় ধানে েতর পােশ পেড় আেছ। এ কথা েন িতিন ধান েত যান 

এবং েতর কােছ ডান চােখ িলব  অব ায় সানাউলেক পেড় থাকেত দেখন। প র িশবগ  

থানার পুিলশ সদস রা খবর পেয় সখােন এেস সানাউলেক িনেয় যায়। ২৬ জলুাই ২০১২ দপুুর 

আনুমািনক ২.০০ টায় সানাউেলর লােশর ময়না তদ  শেষ লাশ বািড়েত এেন দাফন কেরন। 

 

 

বাম থেক সানাউেলর ী মাসা ৎ ববী ও স ান এবং মা-বাবা 
 

মাঃ আলেকস (৪৫), িনহত সানাউেলর চাচা এবং ত দশ  

মাঃ আলেকস অিধকারেক বেলন, ২৫ জলুা◌াই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১.৪৫ টায়  িশংনগর 

সীমা  এলাকায় ১৬৯ এর ১-এস িপলােরর উ রপূব িদেক ধানে েত সচ দয়ার জন  মিশন 

ঘেরর পােশ আেলর ওপর িতিন দাঁিড়েয় িছেলন। দপুুর আনুমািনক ১.৫০ টায় িতিন হঠাৎ দুই 
রাউ  িলর শ  নেত পান। িলর শ  নেত পেয় জীবন বাঁচােনার জন  িতিন ধান েতর 

আড়ােল আেলর ওপর মা েত েয় পেড়ন। এর িকছু ণ পর অত  ভেয় িতিন সামান  মাথা উঁচু 

কের দেখন য, ভারেতর দৗলতপুর সীমাে  ৫/৬ জন িবএসএফ সদস সহ িবএসএেফর এক  
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গািড় দাঁড়ােনা রেয়েছ। একজন পাষাকধারীসহ ৫/৬ জন িবএসএফ সদস  তাঁর িদেক অ  তাক 

কের আেছ।  িতিন ধারণা কেরন, সাদােপাষাকধারী ব ি  িবএসএফ এর উ তন কমকতা হেব। 

স সমেয় িতিন আবারও মাথা িনচু কের ফেলন। কেয়ক িমিনট পর আবারও িতিন এক  িলর 

শ  নেত পান। এরপর িকছু ণ িলর শ  না পেয় সামান  মাথা উঁচু করেতই দেখন য, 

িবএসএফ সদস রা গািড়েত উেঠ চেল যাে । স সমেয় িতিন শায়া অব া থেক উেঠ দাঁড়ান এবং 
চারিদেক তাকােতই সানাউলেক ধান েতর কােছ পািন দয়ার জন  েনর পােশ পেড় থাকেত 

দেখন। িতিন আতিচৎকার কের সখােন সবাইেক ডােকন। িতিন ধারণা কেরন, িবএসএফ 

সদস েদর ছাঁড়া তৃতীয় িল ই সানাউেলর ডান চােখর িনেচ লােগ এবং তার তাৎ িনক মৃতু  

হয়। এরপর িতিন সানাউেলর বাবা-মােক এবং িবিজিব িশংনগর সীমা  ফাঁিড়েত িগেয় ক া  

কমা ার নােয়ক সুেবদার মাঃ আ ুর রােশদেক সানাউেলর মৃতু র খবর জানান। 

    

 

গাল জায়গায় সানাউল িলিব  হেয় পেড় িছল । ডান চােখর িনেচ গাল িচি ত জায়গায় সানাউল িলিব  

হয়। সানাউেলর কবর।(ছিব:সংগৃিহত ) 

 

মাঃ জয়নাল আেবিদন (৭০), সানাউেলর লােশর গাসলদানকারী 
মাঃ জয়নাল আেবিদন অিধকারেক জানান, ২৫ জলুাই ২০১২ সানাউেলর পিরবােরর কােছ জানেত 

পােরন, িবএসএফ সদস েদর িলেত সানাউল মারা গেছন। ২৬ জলুাই ২০১২ িবকাল আনুমািনক 

৪.০০ টায় িতিন জানেত পােরন, চাঁপাইনবাবগ  আধুিনক সদর হাসপাতাল থেক ময়নাতদ  শেষ 

লাশ বািড়েত আনা হেয়েছ। তখন িতিন সানাউেলর বািড়েত যান এবং লােশর গাসল স  

কেরন। িতিন দেখন, লােশর ডান চােখর িনেচ িলর িচ  দেখন এবং বাম কােনর িনেচ ঘােড়র 

কােছ এক  ত রেয়েছ।  

 

নােয়ক সুেবদার মাঃ আ রু রােশদ, ক া  কমা ার, িবিজিব িশংনগর সীমা  ফাঁিড়, 

িশবগ , চাঁপাইনবাবগ  

নােয়ক সুেবদার মাঃ আ ুর রােশদ অিধকারেক বেলন, ২৫ জলুাই ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.১০ 

টায় দেখন, ভারেতর দৗলতপুর িবএসএফ ক াে র ২০ ব াটািলয়েনর এক  টহল জীপ ১৬৯ 

মইন িপলার বরাবর পাকা রা ার ওপর দাঁড়ােনা অব ায় রেয়েছ এবং জীেপর সামেন অ  তাক 

করা অব ায় িবএসএফ সদস রা  ঘারােফরা করেছ। িতিন দপুুর আনুমািনক ২.১৫ টায় 

ামবাসীর কােছ জানেত পােরন, ১৬৯ এর ১-এস িপলার থেক বাংলােদেশর অভ ের ১০০ গজ 
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দরুে  অবি ত ধান েত পািন দয়ার শ ােলা মিশন ঘেরর কােছ ডান চােখর িনেচ িলিব  

অব ায় সানাউেলর মৃতেদহ র া  অব ায় পেড় আেছ। স সমেয় িতিন সখােন িগেয় দেখন য, 

আনুমািনক ৬/৭ জন িবএসএফ সদস  দৗলতপুর সীমাে  কাঁটা তােরর বড়ার কােছ  দাঁিড়েয় 

আেছ। িকছু ণ পর টহল জীেপ উেঠ িবএসএফ সদস রা ওই এলাকা ছেড় চেল যায়। সানাউেলর 

ডান চােখর িনেচ িল লেগ মৃতু র ব াপাের িতিন বেলন য, তাঁর ধারণা িবএসএফ সদস রা 
সানাউলেক ল  কেরই িল কের হত া কেরেছ। এরপর িতিন  বডার গাড বাংলােদশ ৯ 

ব াটািলয়ন এর অপ  অিফসার (অপােরশনাল অিফসার) মজর মাহা দ আবু নাইম খ কারেক 

সানাউেলর মৃতু র ব াপাের অবগত কেরন। মজর মাহা দ আবু নাইম খ কার ত তাঁেক 

ভারেতর দৗলতপুর িবএসএফ ক া েক িবিজিবর প  থেক িতবাদ এবং পতাকা বঠেকর জন  

িচ  পাঠােনার িনেদশ দন। িতিন দৗলতপুর িবএসএফ ক া েক পতাকা বঠেকর আহবান 

জানােল ২৫ জলুাই ২০১২ স া ৬ টা থেক ৬.৩০ টা পয  ১৭০ মইন িপলােরর কােছ িবএসএফ 

এর সে  পতাকা বঠক অনুি ত হয়। স সমেয় পতাকা বঠেক িবএসএফ এর পে  িছেলন 

দৗলতপুর িবএসএফ ক া  কমা ার এিস নােভনসহ ১৫ জন িবএসএফ সদস  এবং বাংলােদেশর 

পে  িছেলন িবিজিব িশংনগর ক াে র িতিন ও আরও ৬ জন িবিজিব সদস । পতাকা বঠেক 

িতিন সানাউলেক িল কের হত া করার কারণ জানেত চান। তখন এিস নােভন তা অ ীকার 

কেরন এবং সানাউলেক দু ৃ িতকারীরা িল কেরেছ বেল ম ব  কেরন। 

      

 

ছিব:  ১৬৯ এর ১-এস িপলার। 

  

এসআই রিফকউে ৗলা, িশবগ  থানা, চাঁপাইনবাবগ  

এসআই রিফকউে ৗলা অিধকারেক বেলন, ২৫ জলুাই ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.৩০ টায় তারাপুর 

মড়লপারা ােমর আ ুর রিশদ থানায় আেসন এবং তার ছেল সানাউল হকেক িবএসএফ সদস রা 
িল কের হত া কেরেছ মেম িবএসএফ সদস েদর আসামী কের দ িবিধর ৩০২/৩৪ ধারায় এক  

মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৬২, তািরখ ২৫/০৭/ ২০১২। িতিন জানান এসআই মাঃ ল 

আিমন মামল র তদ  করেছন।  

 

এসআই মাঃ ল আিমন, িশবগ থানা, চাঁপাইনবাবগ  

এসআই মাঃ ল আিমন অিধকারেক বেলন, ২৫ জলুাই ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৫.০০ টায় 

িশংনগর সীমাে  ১৬৯ এর ১-এস িপলােরর উ রপূব িদেক ধানে েত সচ দয়ার জন  নালার 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/িশবগ , চাঁপাইনবাবগ /সানাউল হক/ ২৫ জলুাই-২০১২তথ ানুস ান তািরখ ২৮-৩১ 
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পােশ সানাউলেক পেড় থাকেত দেখন। িতিন লােশর সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। িতিন 

সুরতহাল িতেবদেন উে খ কেরন সানাউেলর ডান চােখর িনেচ ছাট বৃ াকার জখম এবং বাম 

কােনর িনেচ ঘােড়র মাঝামািঝ জায়গায় তর জখম রেয়েছ। এরপর সানাউেলর লােশর ময়না 
তদে র জন  তা চাঁপাইনবাবগ  আধুিনক সদর হাসপাতােল পাঠান। ময়নাতদ  শেষ পুিলশ 

সদস রা পিরবােরর কােছ সানাউেলর লাশ হ া র কেরন বেল িতিন জানান। 

 

ডাঃ অিসত সরকার, আবািসক মিডেকল অিফসার (আরএম ও) আধুিনক সদর 

হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগ  

ডাঃ অিসত সরকার অিধকারেক বেলন, ২৬ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.৩০ টায় িশবগ  

থানার পুিলশ সদস  সানাউল নােম এক ব ি র লাশ ময়না তদে র জন  হাসপাতােল আেনন। 

িতিন লােশর শরীের দইু  তিচ  দখেত পান। িতিন বেলন, লােশর ডান চােখর িনেচ যখান 

থেক িল েবশ কের যােক িচিকৎসা শাে  (গবফরপধষ ◌ঃবৎস) এ বলা হয় গবীরষষবৎু 

ৎবমরড়হ ড়ভ ভধপব সখােন ত িছল। যখান থেক িল বর হেয় গেছ তােক বলা হয় ঙহ 
◌ঃযব ◌ঁঢ়ঢ়বৎ ঢ়ড়রহঃ ড়ভ ৎরমযঃ ◌ংরফব ড়ভ হবপশ এবং সখােন িল  বর হেয় যাওয়ার 

িচ ও রেয়েছ। িল এক পাশ িদেয় িব  হেয় অপর পাশ িদেয় বর হওয়ার িছ  দখেত পান। গান 

শট ইনজিুরেত সানাউল মারা গেছ বেল িতিন ময়না তদে  উে খ কেরন। সানাউেলর লাশ ময়না 
তদ  শেষ দপুুর আনুমািনক ১.২০ টায় হ া র কেরন। ময়না তদ  ন র-৩২/১২। ২৮ জলুাই 

২০১২ তদ  স  করার পর ময়না তদ  িতেবদন িশবগ  থানায় পাঠােনা হেয়েছ বেল জানান। 

 

ধরণী, মগ-সহকারী, আধুিনক সদর হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগ  

ধরণী অিধকারেক বেলন, ২৬ জলুাই ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.৪০টায় িশবগ  থানার পুিলশ 

সদস রা সানাউল নােম এক ব ি র লাশ হাসপাতােলর মেগ আেনন। িতিন লােশর শরীের দইু  

তিচ  দখেত পান। এর এক  ডান চােখর িনেচ এবং অপর  ঘােড়র বাম পােশ ও বাম 

কােনর িনেচ। 

 

অিধকার এর ব ব ঃ 
বাংলােদেশর সীমাে  ভারতীয় িবএসএফ কতৃক আশ াজনক হাের বাংলােদশী নাগিরকেদর িল 

কের হত ার ঘটনা বৃি  পাে । এ ঘটনায় অিধকার গভীর উে গ কাশ করেছ। অিধকার এই 
ে  জাতীয় মানবািধকার কিমশনেক এই ঘটনা আমেল নবার আেবদন জানাে । একই সে  

সানাউল হক এর িবএসএেফর সদস েদর ছাঁড়া িলেত মৃতু র ঘটনার িনরেপ  ও সু ু  তদ  করার 

জন  সরকারেক আহবান জানাে । অিধকার মেন কের বাংলােদশ সরকারেক তার নাগিরকেদর 

িবএসএফ এর হােত হত া-িনযাতন বে র জন  সেচ  হেত হেব এবং ভারত সরকােরর কাছ থেক 

িভি ম বা তাঁর পিরবােরর জন  িতপূরণ আদায় করেত হেব।  

 

-সমা - 


