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ঠা রগাঁও জলার বািলয়াডা ী উপেজলার নাগরিভটা সীমাে  িবএসএফ কতৃক এক 
বাংলােদশীেক হত ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

বাংলােদেশর ঠা রগাঁও জলার বািলয়াডা ী উপেজলার দি ণ দায়ারী ােমর হােজরা 
খাতুন ও মৃত ইয়াজ উ ীেনর ছেল মাঃ হািজ ল ইসলাম (২৭) ক বািলয়াডা ী 
নাগরিভটা সীমাে  ভারতীয় সীমা  র ী বািহনী (িবএসএফ) সদস রা ১ সে র 
২০১২ রােত িনযাতন কের হত া কেরেছ বেল জানা গেছ। উে খ , বাংলােদেশর 
নাগরিভটা সীমাে র অপর পােশ রেয়েছ ভারেতর উ র িদনাজপুর জলার গায়ালপু র 
থানার িতনগাঁও সীমা । বাংলােদেশর ৩০ িবিজিবর িস কা ানী কমা ার বরকত 
উ াহ অিধকারেক বেলন য, িতনগাঁও িবএসএফ ফাঁড়ীর ই েপ র কাপুর িসং ১ 
সে র পতাকা বঠেকর সময় তাঁেক জানান, হািজ ল ইসলাম ভারেতর িতনগাঁও 
সীমাে  কাঁটা তােরর বড়া কাটেত গেল িবএসএফ সদস রা তাঁেক িল কের ফেল 
িতিন মারা যান। যিদও ডা ার, গাসলদানকারী ব ি  কউই িনহত হািজ েলর 
শরীের কান িলর িচ  দেখনিন। বরং তাঁরা জানান হািজ েলর মাথার পছেন 
থঁতলােনা িছল, যা থেক তীয়মান হয় য তাঁেক আঘাত কের হত া করা হেয়িছল। 

 

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

 হািজ েলর আ ীয়- জন 

 লােশর ময়না তদ কারী ডা ার 

 লােশর গাসলদানকারী ব ি  এবং 
 আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 

 

 

িনহত মাঃ হািজ ল ইসলাম (ছিবঃ সংগৃহীত) 
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মাসা ত দলুালী বগম (১৯), হািজ েলর ী 
মাছা ত দুলালী বগম অিধকারেক জানান, তাঁর ামী হািজ ল একজন দির  
বগাচাষী। ৩১ আগ  ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় হািজ ল দপুুেরর খাবার 
খেয় বািড় থেক বর হেয় যান। িক  ঐ রােত িতিন বািড়েত ফেরনিন। ১ সে র 
২০১২ ভার আনুমািনক ৬.০০ টায়, অপিরিচত এক লাক তাঁেক জানান য, িবএসএফ 
তাঁর ামীেক মের ফেলেছ। িতিন পরবত েত জানেত পােরন য, লাশ  বাংলােদশীর 
বেল সনা  হবার পর িবএসএফ সদস রা তাঁর ামীর লাশ ভারেত িনেয় যায়। সখােন 
লােশর ময়না তদ  শেষ বাংলােদেশ ফরত পাঠায়। স া আনুমািনক ৬.৩০ টায় 
নাগরিভটা সীমা  ফাঁড়ী িবিজিব ক া  থেক বািলয়াডা ী থানার পুিলশ সদস রা তাঁর 
ামীর লাশ ঠা রগাঁও আধুিনক সদর হাসপাতােল ময়না তদে র জন  তাঁর বািড়র 

সামেন িদেয় িনেয় যাবার সময় িতিন তাঁর ামীর লাশ দখেত পান। িতিন দেখন, তাঁর 
ামীর লােশর মাথার পছন িদেক থঁতলােনা রেয়েছ।    

 

মাঃ শহীদলু ইসলাম (৩২), হািজ ল ইসলােমর ভাই  
মাঃ শহীদলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ১ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০ 
টায় তাঁর মােয়র কাছ থেক জানেত পােরন হািজ ল িবএসএফ এর িলেত মারা 
গেছ। ২ সে র ২০১২ িতিন ঠা রগাঁও আধুিনক সদর হাসপাতােল যান এবং লােশর 
ময়না তদ  শষ হেল পুিলশ সদস েদর কাছ থেক লাশ িনেয় বািড় ফেরন। ২ 
সে র ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৪.০০ টায় হািজ েলর লাশ ভা াপু র গার ােন 
দাফন করা হয় বেল িতিন জানান। 

 

 

ছিবেত বাম পােশ গাল িচি ত জায়গা ভারেতর গায়ালপু র এবং ডান পােশ গাল িচি ত জায়গা 
বাংলােদেশর বািলয়াডা ী থানা। 
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মাঃ বরকত উ াহ, কা ানী কমা ার, নাগরিভটা িবিজিব সীমা  ফাঁড়ী, ৩০ 
বডার গাড বাংলােদশ, ঠা রগাঁও  
মাঃ বরকত উ াহ অিধকারেক জানান, ১ সে র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় 
িতিন এক  িলর শ  নেত পান। িতিন সটা টহলরত িবিজিব সদস েদর জানান। 
টহলরত িবিজিব সদস েদর দয়া তেথ  িতিন সকাল আনুমািনক ৬.০০ টায় ঘটনা েল 
িগেয় দখেত পান, ৩৭৬ ন র মইন িপলােরর ৪ ন র সাব িপলার থেক ায় ৪০০ 
গজ দেূর কাঁটা তােরর বড়ার কােছ এক  লাশ পেড় আেছ। তখন িতিন সকাল ৮.০০ 
টায় িতনগাঁও িবএসএফ ক াে  পতাকা বঠেকর জন  এক  িচ  পাঠান। সকাল 
৯.৩০ টায় ৩৭৬ ন র মইন িপলােরর ৪ ন র সাব িপলার থেক ১০ গজ দেূর 
নাগর নদীর ওপাের ভারেতর সীমানায় পতাকা বঠক অনুি ত হয়। পতাকা বঠেক 
িবিজিবর পে  নতৃ  দন িতিন এবং িবএসএফ সদস েদর পে  নতৃ  দন িতনগাঁও 
ক াে র ই েপ র কাপুর িসং। ই েপ র কাপুর িসং তাঁেক জানান, ১ সে র ২০১২ 
রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় এক  লাক সীমাে  কাঁটা তােরর বড়া কাটার জন  
িগেয়িছল। তখন িবএসএফ সদস রা তাঁেক িল করেল িতিন মারা যান বেল ই েপ র 
কাপুর িসং জানান। এরপর িতিন দি ণ দায়ারী ােমর চারজন লাক িনেয় ঐ লােশর 
কােছ যান এবং তাঁরা মৃত ব ি েক হািজ ল িহেসেব সনা  কেরন। এরপর িবএসএফ 
সদস রা হািজ েলর লাশ ময়না তদে র জন  ভারেত িনেয় যায়। ময়না তদ  শেষ 
ঐিদন স া আনুমািনক ৬.০০ টায় ভারেতর গায়ালপু র থানার পুিলশ ই েপ র 
সি ব মামা িবএসএফ সদস েদর মাধ েম হািজ েলর লাশ ফরত পাঠায়। লাশ  িতিন  

 

হণ কের বািলয়াডা ী থানার এসআই আেনায়া ল কিরেমর কােছ হ া র কেরন। মাঃ 
বরকত উ াহ অিধকারেক বেলন, যিদ কােনা ব ি  সীমানা অিত ম কের অন  দেশ 
চেল যায় তেব তােক ার কের িবচােরর আওতায় আনা উিচত। বাংলােদেশর কান 
নাগিরকেক িবএসএফ সদস রা হত া করেত পাের না। 

 

 

নাগর নদীর ওপাের গাল িচি ত জায়গায় কাঁটা তােরর বড়ার কােছ হািজ েলর লাশ পেড়িছল। 
(ছিবঃ অিধকার ৬ সে র ২০১২) 
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লফেটন া  কেণল তৗিহদলু ইসলাম, অিধনায়ক, ৩০ বডার গাড বাংলােদশ, 

ঠা রগাঁও  
লফেটন া  কেণল তৗিহদলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ১ সে র ২০১২ রাত 
আনুমািনক ৪.০০ টায়  কা ানী কমা ার মাঃ বরকত উ াহ তাঁেক জানান, রাত 
আনুমািনক ৩.৩০ টায় সীমাে  িলর শ  হেয়েছ। স সময় িতিন ক ানীর কমা ার 
বরকত উ াহেক সকাল হওয়ার সে  সে  সীমা  এলাকা পিরদশন করার জন  িনেদশ 
দন। সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় বরকত উ াহ তাঁেক জানান, দি ণ দায়ারী 
ােমর হািজ ল নােমর এক ব ি  িবএসএফ এর িলেত মারা গেছন। হািজ েলর লাশ 

বাংলােদেশ িফিরেয় আনার ব ব া করেত বলেল মাঃ বরকত উ াহ লাশ ফরত এেন 
পুনরায় ময়না তদ  কের পিরবােরর কােছ হ া র কেরন। 

 

পিুলশ এসআই মাঃ আেনায়া ল কিরম, বািলয়াডা ী থানা, ঠা রগাঁও  
এসআই মাঃ আেনায়া ল কিরম অিধকারেক জানান, ১ সে র ২০১২ সকাল 
আনুমািনক ৮.০০ টায় ৩০ বডার গাড ব াটািলয়ন এর নাগরিভটা ক াে র সদস েদর 
মাধ েম জানেত পােরন, ভারত সীমাে  নাগর নদীর ওপাের এক বাংলােদশীর লাশ পেড় 
আেছ। সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় িতিন নাগরিভটা সীমা  ফাঁড়ী ক াে  যান।  

 

সখােন থেক িতিন বাংলােদশ ভারত সীমাে র ৩৭৬ ন র মইন িপলােরর ৪ ন র 
সাব িপলােরর কােছ যান এবং দখেত পান, ভারতীয় সীমানায় কাঁটাতােরর বড়ার কােছ 
এক ব ি র লাশ পেড় আেছ। সখােন িবিজিব ও িবএসএফএর মেধ  পতাকা বঠক 
অনুি ত হয়। বঠক শেষ িতিন নদীর ওপর িদেয় হঁেট (নদীেত পািন কম িছল) নদী 
পার হেয় ঐ লােশর কােছ যান। তখন িবিজিবর কা ানীর কমা ার বরকত উ াহর 
মাধ েম জানেত পােরন, ওই লাশ  দি ণ দায়ারী ােমর হািজ েলর। িবএসএফ সদস রা 
হািজ েলর লাশ েক ময়না তদে র জন  ভারেত িনেয় যায়। স া আনুমািনক ৬.০০ 
টায় ভারেতর উ র িদনাজপুর এর গায়ালপু র থানার িতনগাঁও িবএসএফ ক া  
সদস রা নাগরিভটা সীমা  ফাঁড়ীর িবিজিব সদস েদর মাধ েম হািজ েলর লাশ ফরত 
দয়। ২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় লাশ ময়না তদে র জন  
ঠা রগাঁও আধুিনক সদর হাসপাতােল পাঠােনা হয়। ময়না তদ  শেষ লাশ মৃত 
হািজ েলর ভাই শিহদুলেক বুিঝেয় দয়। 

 

ডাঃ িমজা আসগর আলী, আধুিনক সদর হাসপাতাল, ঠা রগাঁও  
ডাঃ িমজা আসগর আলী অিধকারেক জানান, ২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক 
১০.০০ টায় বািলয়াডা ী পুিলশ সদস রা হািজ ল নােম এক ব ি র লাশ হাসপাতােলর 
মেগ আেনন। আবািসক মিডেকল অিফসার ডাঃ মাঃ মাহমুদ হাসান এবং মিডেকল 
অিফসার মাঃ সােয়দু ামানেক িনেয় িতিন দপুুর আনুমািনক ১২.৩০ টায় লােশর ময়না 
তদ  স  কেরন। যার ন র ৭৪; তািরখ- ২/৯/২০১২। িতিন জানান, হািজ েলর 
মাথার পছেন থঁতলােনা িছল এবং িপেঠর মাঝখােন ধারােলা অে র এক ইি  গভীর 
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ত িছল। যার দঘ  অধ ইি  এবং  অধ ইি  হেব বেল জানান। িতিন আেরা 
জানান, িলর কান িচ  িতিন হািজ ল এর শরীের দখেত পানিন। িতিন ১০ 
সে র ২০১২ ময়না তদে র িতেবদন বািলয়াডা ী থানায় জমা িদেয়েছন। মাথার 
পছেন আঘােতর ফেল হািজ েলর মৃতু  হেয়েছ বেল িতিন ময়নাতদ  িতেবদেন উে খ 
কেরেছন।  

 

মাঃ রিকবুল ইসলাম (৩০), হািজ ল ইসলােমর লােশর গাসলদানকারী ব ি  

মাঃ রিকবুল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২ সে র ২০১২ সকাল আনুমািনক ১০.০০ 
টায় এলাকাবাসীর কােছ জানেত পােরন, িবএসএফ সদস েদর িলেত হািজ ল মারা 
গেছন। িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় শহীদেুলর কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, 

হািজ েলর লাশ বািড়েত আনা হেয়েছ। িতিন হািজ েলর বািড়েত যান এবং লােশর 
গাসল স  কেরন। িতিন দেখন, লােশর মাথার পছেন থঁতলােনা রেয়েছ। 

 

অিধকার এর ব ব ঃ  
বাংলােদেশর সীমাে  ভারতীয় িবএসএফ কতৃক আশ াজনক হাের বাংলােদশী নাগিরকেদর 
হত ার ঘটনা বৃি  পাে । এ ঘটনায় অিধকার গভীর উে গ কাশ করেছ। অিধকার 
এই ে  জাতীয় মানবািধকার কিমশনেক এই ঘটনা আমেল নবার আেবদন জানাে । 
অিধকার মেন কের বাংলােদশ সরকারেক তার নাগিরকেদর িবএসএফ এর হােত িনহত 
বা িনযািতত হওয়া থেক র ার জন  সিত কার ভােবই সেচ  হেত হেব এবং ভারত 
সরকােরর কাছ থেক িভি ম বা তাঁর পিরবােরর জন  িতপূরণ আদায় করেত হেব। 

 

 

-সমা - 


