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রাজশাহীর পবা উপেজলার চর মাজারিদয়া সীমাে  িবএসএফ সদস েদর িলেত 
িকেশার মাঃ সুজন আলী িনহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

   ৭ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় রাজশাহী জলার পবা উপেজলার 
হিরপুর ইউিনয়ন পিরষেদর চর মাজারিদয়া ােমর মাঃ র আলী ও মাছা ত 
তাজেজমা বগেমর ছেল মাঃ সুজন আলী (১৬) বাংলােদশ ভারত সীমা বত  মইন 
িপলার ৬১ এর সাব ১ ও ২ ন র িপলােরর মাঝখােন প ার এক শাখা নদীেত মাছ 
ধরেত গেল ভারতীয় সীমা  র ী বািহনীর (িবএসএফ) সদস রা সুজনেক িল কের 
হত া কের। তথ ানুস ােন জানা যায়, ৭ অে াবর ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৫.০০ টায় 
রাজশাহী জলার মাজারিদয়া সীমাে  প ার এক শাখা নদীেত সুজন আলী মাছ ধরার 
জন  জাল পেত বাড়ীেত িফের। রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় সুজন নদীেত যায় এবং 
টচ লাইেটর আেলােত মাছ ধরেত থােক। এ সময় ভারেতর মুিশদাবাদ জলার 
রাণীনগর থানার হা ভা া িবএসএফ ক াে র সদস রা তােক ল  কের িল ছাঁেড়। 
িবএসএফ সদস েদর ছাঁড়া িলেত সুজন ঘটনা েলই মারা যায় বেল সুজেনর মা এবং 
তার ফুপার অিভেযাগ।  

 

তথ ানুস ােন আেরা জানা যায়, সুজন আলী প ম িণ পয  পড়ােশানা কেরিছল। 
পিরবােরর আিথক অস লতা এবং মাজারিদয়া চের মাধ িমক িবদ ালয় না থাকার 
কারেণ তার আর পড়ােশানা চািলেয় যাওয়া স ব হয়িন। পিরবাের আিথক স লতা 
আনার জন  সুজন কৃিষকাজ কের তার পিরবারেক সাহায  করত। পিরবােরর মােছর 
চািহদা পূরণ করার জন  সুজন মােঝ মােঝ প া নদীর শাখা নদীেত মাছ ধরেত 
যত। 

 

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

 সুজেনর আ ীয়- জন 

 সুজেনর লােশর ত দশ  

 লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক এবং 
 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
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মাঃ সুজন আলী (১৬) (ছিবঃ সংগৃহীত) 

 

মাছা ত তাজেজমা বগম (৪৫), সুজেনর মা 
মাছা ত তাজেজমা বগম অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ িবেকল আনুমািনক 
৫.০০ টায় সুজন সীমা বত  মইন িপলার ৬১ এর সাব িপলার ১ এবং ২ এর 
মাঝখােন প ার এক শাখা নদীেত মাছ ধরার জন  জাল পেত বািড়েত িফের আেস। 
রাত আনুমািনক ১১.০০ টায় জােল মাছ আটকা পেড়েছ িকনা তা দখার জন  সুজন 
ওই শাখা নদীেত যায়। িকছু ণ পর িতিন এক  িলর শ  নেত পান। সুজন বািড় 
িফরেত দির করায় িতিন উি  হেয় পেড়ন। ৮ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক 
১২.১৫ টায় িতেবশী ম আলী ও শাহজাহান  সুজন আলীর লাশ বািড়েত িনেয় 
আেসন। পের ঐ দুইজেনর কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, সুজন আলীর িলিব  লাশ 
নদীেত ভাসিছল। িতিন দখেত পান, লােশর ডান চেখর িনেচ িল লেগ মাথার পছন 
িদক িদেয় বর হেয় গেছ।  

 

মাঃ হািববুর রহমান, (৪৩) সুজেনর ফুপা ও িতেবশী 
মাঃ হািববুর রহমান অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৫.০০ 
টায় সুজন সীমা বত  মইন িপলার ৬১ এর সাব িপলার ১ এবং ২ এর মাঝখােন 
প ার এক শাখা নদীেত মাছ ধরার জন  জাল পেত বািড়েত িফের আেস। জােল মাছ 
আটকা পেড়েছ িকনা তা দখার জন  সুজন রাত আনুমািনক ১১.০০ টায় ওই শাখা 
নদীেত যায়। রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় িতিন শাখা নদীর সীমাে  এক  িলর শ  
নেত পান। তাঁর ী মাছা ত আিছয়া বগম তাঁেক জানান, সুজন সীমাে  মাছ ধরেত 

িগেয় আর ফরত আেসিন। িতিন ৮ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ১২.০০ টায় 
সুজন বািড় এেসেছ িকনা তা জানেত সুজনেদর বািড়েত যান। িকছু ণ পর িতিন 
দেখন, সুজেনর িতেবশী শাহজাহান আলী ও ম আলী একে  সুজেনর িলিব  লাশ 
বািড়েত এেনেছ। শাহজাহান তাঁেক জানান, শাখা নদীর সীমাে  িলর শ  েন িতেবশী 

ম আলীেক সে  িনেয় িতিন সখােন যান এবং দেখন, মাছ ধরার জােলর কােছ 
সুজেনর িলিব  লাশ পািনেত ভাসেছ। শাহজাহান এবং ম পািন থেক লাশ তুেল 
বািড় িনেয় আেসন। িতিন দেখন, লােশর ডান চােখর একটু িনেচ িল লেগ মাথার 
পছন িদক িদেয় বর হেয় গেছ। ৮ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় 
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সুজেনর লাশ মাজারিদয়া গার ােন দাফন করেত গেল, ৩৭ বডার গাড বাংলােদশ 
(িবিজিব) এর মাজারিদয়া সাব পাে র সদস রা কবর ােন আেসন। ময়না তদ  
করার জন  িবিজিব সদস রা দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় সুজেনর লাশ িনেয় রাজশাহী 
মহানগরীর রাজপাড়া থানায় যান। ৮ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ৯.০০ টায় 
রাজপাড়া থানার এসআই রাজীবুল ইসলাম সুজেনর লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 
কেরন এবং লাশ ময়না তদে র জন  রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ িনেয় 
যান। ৯ অে াবর ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০০ টায় ময়না তদ  শেষ মগ থেক 
িতিন সুজেনর লাশ িনেয় বািড়েত ফেরন। িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় সুজেনর লাশ 
চর মাজারিদয়া গার ােন দাফন স  কেরন বেল জানান। 

 

মাঃ শাহজাহান আলী (২৫), সুজেনর লাশ সনা কারী ও িতেবশী 
মাঃ শাহজাহান আলী অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ১১.৩০ 
টায় এক  িলর শ  নেত পান। সীমাে  কন িলর শ  হল তা জানার জন  
িতেবশী ম আলীেক সে  িনেয় অেনক খাঁজ কের দেখন য, মইন িপলার ৬১ 
এর সাব িপলার ১ এবং ২ এর মাঝামািঝ শাখা নদীর পািনেত এক  লাশ ভাসেছ। 
লােশর কােছ িগেয় িতিন দেখন, স  তাঁর িতেবশী সুজেনর। ৮ অে াবর ২০১২ রাত 
আনুমািনক ১২.১৫ টায় িতিন এবং ম আলী লাশ  নদী থেক তুেল সুজেনর 
বািড়েত  িনেয় যান। 

 

  

 

 

উপেরর ছিবেত শাখা নদীর পািনেত গাল িচি ত জায়গায় সুজন আলীর লাশ 
ভেসিছল। এখান থেক লাশ  িতেবশী শাহজাহান ও ম উ ার কেরন। (ছিবঃ 
অিধকার, তািরখ- ১০ অে াবর ২০১২) 
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সুেবদার  মাঃ মারেশদ িময়া, িড কা ানী কমা ার, ৩৭ বডার গাড বাংলােদশ, 

রাজশাহী   

সুেবদার মাঃ মারেশদ িময়া অিধকারেক জানান, ৮ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক 
৮.০০ টায় চর মাজারিদয়া সাব পাে র এক িবিজিব সদস  তাঁেক বেলন, ৭ অে াবর 
২০১২ রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় িবএসএফ এর িলেত চর মাজারিদয়া ােমর 
সুজন আলী নােমর এক িকেশার মারা গেছ। এরপর িতিন ৩৭, িবিজিবর ভার া  
অিধনায়ক মজর সালায়মান হােসনেক তা জানান। মজর সালায়মান হােসেনর 
িনেদেশ িতিন ৮ অে াবর সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় ভারেতর মুিশদাবাদ জলার 
রাণীনগর থানার হা ভা া িবএসএফ ক াে  কা ানী কমা ার পযােয় পতাকা 
বঠেকর জন  এক  িচ  পাঠান। িবেকল আনুমািনক ৫.০০ টায় সীমাে র ৫৬ ন র 
মইন িপলােরর ১ ন র সাব িপলােরর কােছ পতাকা বঠক অনুি ত হয়। পতাকা 
বঠেক িবিজিবর পে  িতিন এবং িবএসএফ পে  ১৩০ িবএসএফ এর ই কা ানীর 
কমা ার ই েপ র িডএস ক া াির নতৃ  দন। ই েপ র িডএস ক া াির পতাকা 
বঠেক মাঃ মারেশদ িময়ােক  জানান, মাজারিদয়া সীমাে  সুজন নােম কান িকেশােরর 
মৃতু র সে  িবএসএফ জিড়ত নয়।  

 

মাঃ িজ ুর রহমান, অিফসার ইনচাজ (ওিস) রাজপাড়া থানা, রাজশাহী মহানগর পুিলশ, 

রাজশাহী 
মাঃ িজ ুর রহমান অিধকারেক জানান ৮ অে াবর ২০১২ দপুুর আনুমািনক ১২.৩০ 
টায় এক সাংবািদেকর কাছ থেক জানেত পােরন, মাজারিদয়া সীমাে  িবএসএফ সদস েদর 
িলেত সুজন আলী নােম এক িকেশার মারা গেছ। এ ব াপার িতিন এসআই মাঃ 

রাজীবুল ইসলামেক খাঁজখবর নয়ার জন  দািয়  দন। 

 

এসআই মাঃ রাজীবুল ইসলাম, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী মহানগর পুিলশ, রাজশাহী 
এসআই মাঃ রাজীবুল ইসলাম অিধকারেক জানান, ৮ অে াবর ২০১২ দপুুর আনুমািনক 
১২.৩৫ টায় ওিস মাঃ িজ ুর রহমান তাঁেক চর মাজারিদয়া ােমর র আলীর ছেল 
সুজন আলীর মৃতু  স ে  খাঁজখবর িনেত বেলন। দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় িতিন 
মাজারিদয়া সীমা  ফাঁড়ীর িবিজিব সদস েদর কাছ থেক সুজন আলীর লাশ বুেঝ পান। 
িবেকল আনুমািনক ৪.৩০ টায় সুজন আলীর িপতা মাঃ র আলী থানায় আেসন 
এবং অ াতনামা িবএসএফ সদস েদর আসামী কের বাংলােদশ দ-িবিধ ১৮৬০ এর 
৩০২ নং ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ১৭, তািরখ: ৮/১০/২০১২। 
িতিন সই মামলার তদ কারী কমকতা িহেসেব লােশর সুরতহাল িতেবদন ত 
কেরন। িতিন সুরতহাল িতেবদেন উে খ কেরন, লােশর ডান চােখর একটু িনেচ িল 
লেগ মাথার পছন িদক িদেয় বর হেয় গেছ। িতিন লাশ ময়না তদে র জন  
রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ িনেয় যান। ৯ অে াবর ২০১২ দপুুর 
আনুমািনক ১২.৩০ টায় ময়না তদ  শেষ সুজেনর লাশ তাঁর পিরবােরর কােছ হ া র 
কেরন। িতিন মামলার তদ  করেত িগেয় যা খঁুেজ পান তা হেলা, ৭ অে াবর ২০১২ 
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রাত আনুমািনক ১১.৩০ টায় সুজন যখন ল  টচ লাইট মুেখ ধের মাছ ধরিছল, তখন 
তােক ল  কের ভারেতর ভতর থেক িবএসএফ সদস রা িল ছুেড়ঁিছল। সই িল 
সুজেনর মুেখর কােছ লাগায় স মারা যায়। 

  

ডাঃ মাঃ আলী মাজ ই রহমান, ভাষক, ফেরনিসক মিডিসন িবভাগ, রাজশাহী 
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

ডাঃ মাঃ আলী মাজ ই রহমান অিধকারেক জানান, ৯ অে াবর ২০১২ সকাল 
আনুমািনক ১০.১০ টায় রাজপাড়া থানা পুিলশ সদস রা সুজন আলী নােম এক 
িকেশােরর লাশ ময়না তদে র জন  মেগ আেনন। িতিন লােশর ময়না তদ  কেরন। 
িতিন বেলন, লােশর ডান চােখর িনচ িদেয় িল ঢুেক মাথার পছন িদেয় তা বিড়েয় 
যায়। িচিকৎসাশাে  যােক বলা হয়, Infar orbital region যার পিরমাপ িছল 				

′ ‘’ x 
′ ‘’   

এবং যিদক িদেয় িল বর হেয়েছ তােক বলা হয়, Right occipital temporal region 
এর পিরমাপ িছল 3‘’ x 3‘’ । িল বর হওয়ার িছ  িতিন দখেত পান। িলেত সুজন 
মারা গেছ বেল িতিন ময়না তদ  িতেবদেন উে খ কেরন। ময়না তদ  শেষ দপুুর 
আনুমািনক ১২.৩০ টায় রাজপাড়া থানার পুিলশ সদস রা সুজেনর লাশ িনেয় যান। 

 

অিধকােরর ব ব   

অিধকার ল  করেছ য, ভারতীয় সীমা  র ী বািহনী (িবএসএফ) কতৃক ায় 
িতিদনই বাংলােদেশর িনর  নাগিরকেদর মানবািধকার লি ত হে । আ জািতক আইন 
ল ন কের িবএসএফ িতিনয়ত বাংলােদশী িনর  নাগিরকেদর ওপর িলবষন, হত া-
িনযাতেনর মত কমকা- চালাে । অিধকার মেন কের, বাংলােদেশর দবুল পররা নীিতর 
কারেণ িনর  সাধারণ বাংলােদশীরা িনয়িমতই সীমাে  হত া-িনযাতন এবং অপহরেণর 
িশকার হে ন। অিধকার সীমা  অ েলর বাংলােদশীেদর র ায় সরকারেক দঢ়ৃ ভূিমকা 
নয়ার জন  আহবান জানাে  এবং সীমা বত  বাংলােদশী মানুষেদর সুর া ও 
অথৈনিতক িনরাপ া ব ব া গেড় তালার জন  িবিভ  পদে প হণ করেত দাবী 
জানাে । 

 

-সমা - 


