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চাঁপাইনবাবগ  জলার িশবগ  উপেজলার উিনশিবিঘ সীমাে  িবএসএফ 
সদস েদর িলেত সতাউর আবু সােয়ম ও সাইদলু আহত হওয়ার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন  

অিধকার 

 

 ৭ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.৩০ টায় চাঁপাইনবাবগে র িশবগ  উপেজলার 
উিনশিবিঘ ােমর মৃত মাঃ ইিলয়াস উি ন ও মৃত মাসা ত গালমাহাতা বগেমর দুই 
ছেল মাহা দ সতাউর রহমান (৫৪) ও মাঃ আবু সােয়ম (৩৩), এবং মাহা দ 
ফরজান আলী ও মাসা ৎ হােনফা বগেমর ছেল মাহা দ সাইদুল ইসলাম (৩৫) 
সীমানা সংল  ধানে েত আগাছা িনড়ােনার সময় উিনশিবিঘ সীমাে  ভারতীয় সীমা  
র ীবািহনী (িবএসএফ)র সদস রা বাংলােদেশর অভ ের ঢুেক সতাউর, আবু সােয়ম, 

এবং সাইদলুেক  ল  কের িল কের আহত কের বেল অিভেযাগ পাওয়া গেছ। 

 

তথ ানুস ােন জানা যায়, মাহা দ আবু সােয়ম ও সতাউর রহমান দুইভাই। পশায় 
তাঁরা কৃষক। তাঁেদর জিম ১৮২/৩ ন র সীমা  িপলার থেক ৫০ গজ পি েম 
অবি ত। তাঁরা ধানে েত আগাছা পির ােরর সময় ভারেতর মালদহ জলার নওদা 
িবএসএফ ক াে র ২০ ব াটািলয়েনর আনুমািনক ৭/৮ জন িবএসএফ সদস  
বাংলােদেশর সীমাে র ভতের হঠাৎ ঢুেক পেড়। এরপর িবএসএফ সদস রা সতাউর, 

সােয়ম, এবং সাইদলুেক দখেত পেয়  তাঁেদর জার কের ধের িনেয় যেত চায়। ওই 
সমেয় িবএসএফ সদস রা হঠাৎ তাঁেদর ল  কের িল ছঁুড়েল তাঁরা আহত হন বেল 
অিভেযােগ কাশ। 
 
অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ােনর সময় অিধকার কথা 
বেল- 

 িবএসএফ এর িলেত আহত আবু সােয়ম, সাইদলু ইসলাম এবং সতাউর রহমান 

 ত দশ  

 আবু সােয়ম এবং সাইদেুলর িচিকৎসক এবং 
 আইনশৃংখলা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
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ছিবঃ  বাম থেক (১) হাসপাতােলর িবছানায় বাম পা কাটা অব ায় মাঃ আব ুসােয়ম (২) পােয় 
িলিব  মাঃ সাইদলু ইসলাম এবং (৩) আহত সতাউর রহমান। 

 

মাঃ সাইদলু ইসলাম, (৩৫) িলিব  ব ি  

মাঃ সাইদলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.৩০ 
টায় িশবগ  উপেজলার উিনশিবিঘ সীমা  সংল  আজমতপুর মৗজায় ১০০৯ ন র 
দােগর জিমেত িতিন সহ সতাউর ও সােয়ম কাজ করিছেলন। এসময় হঠাৎ কের ৭/৮ 
জন িবএসএফ সদস  সীমাে র কাঁটাতােরর বড়ার ফটক খুেল সীমাে র িজেরা পেয়  
থেক ায় ২০০ গজ বাংলােদেশর ভতের তাঁেদর জিমেত ঢুেক পেড়। এরপর িবএসএফ 
সদস রা তাঁেদর বেল য, ৬ অে াবর ২০১২ রােত তাঁরা ভারত থেক মাদক ব  অথাৎ 
ফনিসিডল িনেয় বাংলােদেশ েবশ কেরেছন তাই িবএসএফ সদস রা তাঁেদরেক আটক 
কের ভারেত িনেয় যাবার জন  এেসেছ। তখন সাইদলু িবএসএফ সদস েদর জানান য, 

তাঁরা কৃষক, কৃিষকােজই ব  থােকন। িতিন সতাউর এবং সােয়ম িমেল সকাল 
আনুমািনক ৬.০০ টা থেক ধােনর েত আগাছা িনড়ােনার কাজ কেরেছন এবং তারা 
কউ কানিদন ফনিসিডল আনার জন  ভারেতর সীমাে  যানিন। এক পযােয় িবএসএফ 
সদস েদর সে  তাঁেদর বাকিবত া হয়। িবএসএফ সদস রা এসময় হঠাৎ ফাঁকা িল 
ছঁুেড়, তাঁরা তখন ভীতস  হেয় পেড়ন। তখন আবু সােয়ম, সতাউর এবং িতিন জাের 
িচৎকার কের ামবাসীেদর ডাকেত থােকন। িচৎকার ও িলর শ  নেত পেয় 
ামবাসীরা তাঁেদর িদেক এিগেয় আেসন। ামবাসীেদর আসেত দেখ িবএসএফ সদস রা 
আরও উে িজত হেয় তাঁেদর ধরার চ া কের এবং তাঁেদর পােয়র িদক ল  কের 
কেয়ক রাউ  িল ছাঁেড়। িবএসএফ সদস েদর িলেত সােয়ম, সতাউর এবং িতিন 
আহত হন। স সময় ায় ৪০ জন িবএসএফ সদস  কাঁটা তােরর বড়া থেক ায় 
পাঁচশ গজ বাংলােদেশর ভতের ঢুেক পেড়। এসময় ামবাসীরাও িবএসএফ সদস েদর 
িতেরাধ করেত এিগেয় আেস, ফেল িবএসএফ সদস রা িপছু হটেত থােক।  

 

মাঃ আবু সােয়ম (৩৩), িলিব  ব ি  

মাঃ আবু সােয়ম অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.৩০ টায় 
সােয়ম তাঁর ধানে েত আগাছা পির ার করিছেলন। িকছু ণ পর দখেত পান য, 

ভারেতর মালদহ জলার নওদা িবএসএফ ক া  থেক ২০ ব াটািলয়ন এর আনুমািনক 
৭/৮ জন িবএসএফ সদস  বাংলােদেশর উিনশিবিঘ সীমাে র ভতের ঢুকেছ। তারা 
বাংলােদেশ ঢুেক সােয়মেক এবং তাঁর পােশ দাঁড়ােনা সাইদুল ও সতাউরেক িমথ া 
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অিভেযােগ জিড়েয় আটক কের িনেয় যেত চায়। তাঁেদরেক মাদক চারাচালানীর সে  
জিড়ত বেল আটক করার চ া কের। এক পযােয় তাঁেদর সােথ িবএসএফ সদস েদর 
বাকিবত-◌া হয় এবং িবএসএফ সদস রা ফাঁকা িল ছাঁেড়। এসময় তাঁেদর িচৎকার ও  
িবএসএফ সদস েদর িলর শ  েন ামবাসীরা সংগ ত হেয় িবএসএফ সদস েদর 
িতেরাধ করেত এিগেয় আেস। তখন িতিন তাঁর বািড়র িদেক দৗড় দন। পছেন 
পছেন িবএসএফ সদস রাও দৗেড় তাঁেক ধরার চ া কের। িক  তাঁেক ধরেত না পেয় 
তারা তাঁর ওপর িল চালায়। িবএসএফ সদস েদর ছাঁড়া িল তাঁর বাম উ েত 
লাগেল িতিন মারা ক আহত হন। ামবাসী র া  অব ায় তাঁেক উ ার কের 
বািড়েত িনেয় আেস এবং িচিকৎসার জন  তাঁেক রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল 
পাঠায়। রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পৗঁছােল িচিকৎসকরা তাঁর বাম উ েত 
থাকা িল অ পচার কের বর কেরন। এরপর ৮ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক 
৩.০০ টায় তাঁেক রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল থেক ঢাকায় জাতীয় 
অেথােপিডক হাসপাতাল ও পুনবাসন িত ােন পাঠােনা হয়। সখােন িচিকৎসকরা তাঁর 
বাম পা কেট ফেলন। িতিন এখনও বািড়েত িচিকৎসাধীন অব ায় রেয়েছন। িতিন 
জানান, িবএসএফ সদস রা ায়ই অৈবধভােব মাতাল হেয় যখন তখন বাংলােদেশ ঢুেক 
পেড় এবং ামবাসীেদর নানভােব উত  কের। কখনও কখনও যােক সামেন পায় 
তােকই গািলগালাজ কের এবং িনরীহ মানুষেদর জার কের আটক কের িনেয় যেত 
চায়।  

 

উপেরর ছিবেত গাল িচি ত (১) জায়গা িদেয় িবএসএফ সদস রা বাংলােদেশ অনু েবশ কের। (২) 
সীমাে  িবএসএফ এর ওয়াচ টাওয়ার। (৩) গালিচি ত জায়গায় িবএসএফ ও িবিজিব এর মেধ  

পতাকা বঠক অনিু ত হয়। (ছিবঃ অিধকার, তািরখঃ ৯ অে াবর ২০১২) 

 

 

ছিবেত তীর িচি ত রা া িদেয় িবএসএফ সদস রা ৭ অে াবর ২০১২ উিনশিবিঘ ােম অনু েবশ 
কের। (ছিবঃ অিধকার, তািরখঃ ৯ অে াবর ২০১২) 
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মাঃ আরশাদলু ইসলাম (৩০), ত দশ  

মা আরশাদলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.৩০ 
টায় ১৮২/৩ ন র সীমা  িপলােরর কােছ িতিন িনেজর ধান েত কাজ করিছেলন। 
তাঁর ধানে ত থেক আনুমািনক ৫০ গজ উ ের আজমতপুর মৗজায় ১০০৯ ন র 
জিমেত সােয়ম, সতাউর ও সাইদলু তাঁেদর ধানে েত কাজ করিছেলন। িতিন দেখন, 

১৮২/৩ িপলােরর কাছ থেক ১৫০ গজ পি েম ভারেতর কাঁটা তােরর বড়ার গট 
িদেয় ৭/৮ জন িবএসএফ সদস  বাংলােদেশর সীমাে র ভতের ঢুকেছ। িকছু ণ পর 
তারা ধানে েত কমরত সাইদলু, সতাউর এবং সােয়মেক ডেক িনেয় কথা বলেত থােক। 
িবএসএফ সদস রা তােদর িতনজনেক উ  ের গািলগালাজ কের এবং হঠাৎ কেরই 
তাঁেদর ধাওয়া কের এবং তাঁেদর ল  কের িল ছাঁেড়। এ সময় িতিন মাবাইল 
ফােন বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব) চকপাড়া সীমা  ফাঁড়ীর কমা ার সুেবদার 
মাঃ সামছুল আলমেক িবষয়  জানান। এসময় সাইদলু িচৎকার কের জানান, িবএসএফ 
সদস রা তাঁেদর ধের িনেয় যাে । সাইদেুলর িচৎকার ও িলর শ  েন আেশপােশর 
লাকজন ঘটনা েলর কােছ ছুেট আেস। এরপর আেরা ৩০/৪০ জন িবএসএফ সদস  
কাঁটা তােরর গট িদেয় বাংলােদেশ েবশ কের কাঁটা তােরর বড়া থেক ায় ৫০০ 
গজ ভতের ঢুেক ামবাসীেদর িদেক তেড় যায়। িবএসএফ সদস রা পােয়র িদক ল  
কের িল কের িল ছাঁড়েল সােয়ম, সতাউর এবং সাইদলু িলিব  হন বেল িতিন 
জানান। 

 

 

ছিবেত উপেরর গাল িচি ত জায়গা ভারেতর মালদহ জলা এবং িনেচর গাল িচি ত বাংলােদেশর 
িশবগ  থানা। 
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ছিবেত ঘটনা  ক  কের বাংলােদেশর সানা মসিজদ ল ব র িসএ এফ এেজ  এ ােসািসেয়শেনর 
সে লন কে  অনুি ত ব াটািলয়ান কমা ার পযােয় সীমা  সম য় সভায় বঠেক িবিজিব এবং 

িবএসএফ এর সদস  বৃ । (ছিবঃ সংগৃহীত) 

 

লফেটন া  কেণল মাঃ ম ু ল আলম, ৯ বডার গাড বাংলােদশ, চাঁপাইনবাবগ  

মাঃ ম ু ল আলম অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক ৭.৪৫ 
টায় চকপাড়া িবিজিব সীমা  ফাঁড়ীর কমা ার সুেবদার মাঃ সামছুল আলেমর কাছ 
থেক িতিন জানেত পােরন িবএসএফ সদস রা উিনশিবিঘ ােম ঢুেক িল ছঁুেড়েছ। তখন 
িতিন সামছুল আলমেক ওই এলাকা পিরদশন এবং পতাকা বঠক করার জন  িনেদশ 
দন। ৮ অে াবর ২০১২ দুপুর আনুমািনক ১২.১৫ টায় বাংলােদশ-ভারত সীমাে  
শাি পূন পিরেবশ এবং সহাব ান িনি ত করার লে  চাঁপাইনবাবগে র সানা মসিজদ 
সীমাে  িবিজিব ও িবএসএফ-এর মেধ  ব াটািলয়ন কমা ার পযােয় এক বঠক অনুি ত 
হয়। বঠেক িবিজিব ’র পে  নতৃ  দন ৪৬ বডার গাড ব াটিলয়েনর অিধনায়ক লঃ 
কেণল সামস। অন িদেক িবএসএেফর পে  নতৃ  দন ভারেতর মালদহ স েরর 
িবএসএফ ২০ ব াটািলয়েনর কমােড  অরিবন িগলিডয়াল।  

 

বঠেক দুইেদেশর সীমা  সংি  ি পাি ক িবষেয় সীমা  এলাকায় শাি পূণ পিরেবশ 
বজায় রাখা, চারাচালান ও মাদক পাচার রাধসহ সীমাে  হত া বে র জন  বঠেক 
আেলাচনা হয়। এছাড়াও সীমা  এলাকায় শাি পূণ পিরেবশ বজায় রাখেত দইুপ  
ঐক মত কাশ কের। সভায় ৪৩ বডার গাড ব াটািলয়ন এর অিধনায়ক লঃ কেনল 
আেনায়ারসহ িবিজিব ও িবএসএেফর উ তন কমকতারা উপি ত িছেলন বেল িতিন 
জানান। 

 

ডাঃ আিজজলু হক সুইট, সহকারী সাজন, উপেজলা া  ও পিরবার কল াণ কমে , 

িশবগ , চাঁপাইনবাবগ  

ডাঃ আিজজলু হক সুইট অিধকারেক জানান, ৭ অে াবর ২০১২ সকাল আনুমািনক 
৮.৫০ টায় নজ ল ইসলাম নােম এক  লাক সাইদলু ইসলামেক উপেজলা া  
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কমে ে র জ ির িবভােগ আেনন। িতিন সাইদলু ইসলােমর ডান পােয়র পাতার ওপেরর 
অংেশর ত িচে  ব াে জ কের দন বেল জানান।  

 

ডাঃ িরয়াদ, ি িনক াল এিসসট া , জাতীয় অেথােপিডক হাসপাতাল ও পনুবাসন 
িত ান, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা 

ডাঃ িরয়াদ অিধকারেক জানান, ৮ অে াবর ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় মাঃ 
আবু সােয়মেক জাতীয় অেথােপিডক হাসপাতাল ও পুনবাসন িত ােনর জ রী িবভােগ 
আনা হেল থেম তাঁেক জাতীয় দেরাগ হাসপাতােল পাঠােনা হয়। সখােন পরী ার পের 
আবারও জাতীয় অেথােপিডক হাসপাতাল ও পুনবাসন িত ােন আনা হয়। সােয়েমর 
বাম পােয় িলর আঘােতর কারেণ র  স ালন ব  হেয় িগেয়িছল। র  স ালন না 
থাকায় সােয়েমর বাম পা উ  থেক কেট ফলা হয় বেল িতিন জানান। 

 

অিধকার এর ব ব ঃ 

অিধকার িবএসএফ সদস  কতৃক কৃষক আবু সােয়ম, সতাউর এবং সাইদলু এর ওপর 
িল করার ঘটনায় গভীর উে গ কাশ করেছ। বাংলােদশ-ভারত সীমাে  বাংলােদশী 

নাগিরকেদর িনরাপ াহীনতা ও ঝঁুিকেত থাকা এক িনয়িমত ব াপাের পিরণত হেয়েছ। 
অিধকার আবু সােয়ম, সতাউর এবং সাইদলু এর ওপর িবএসএফ সদস েদর িল করার 
ঘটনার ব াপাের সরকারেক ভারেতর কােছ আনু ািনক িতবাদ জানােত এবং আহতেদর 
জন  সুিচিকৎসার ব ব া করেত দািব জানাে । অিধকার মেন কের, বাংলােদেশর দবুল 
পররা নীিতর কারেণ সীমাে র কােছ বসবাসকারী সাধারণ বাংলােদশীরা িনয়িমতই 
হত া-িনযাতন এবং অপহরেণর িশকার হে ন। অিধকার সীমা  অ েলর বাংলােদশীেদর  
র ায় সরকারেক দঢ়ৃ ভূিমকা নয়ার জন  আবারও আহবান জানাে ।  

 

-সমা - 

 


