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িড় াম জলার ফুলবাড়ী থানার গারকম প সীমাে  িবএসএফ কতৃক বাংলােদশী 
নারী কৃিষ িমক মিত শারতীেক িবনা কারেণ আটেক রাখার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 

িড় াম জলার ফুলবাড়ী থানার গারকম প ােমর বািস া  অতুল মােরর ী 
মিত শারতী (৩৯) একজন দির  নারী কৃিষ িমক। তাঁর ামী  অতুল মার 

এর সামান  আেয় সংসার না চলায় িতিন দীেনশ চ  বমেণর সীমা বত  জিমেত 
কাজ করেতন। গত ২০ নেভ র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় মিত শারতী 
বাংলােদশ-ভারত গারকম প সীমাে  ৯২৯ ন র সীমা  িপলােরর সীমা বত  জিমেত 
কাজ করার উে েশ  বািড় থেক বর হন। মিত শারতী জিমর কােছ পৗঁছােল 
১২৪ ব াটািলয়ােনর সীমা  র ী বািহনীর (িবএসএফ) সদস রা বাংলােদেশ অনু েবশ 
কের এবং তাঁেক জার কের ধের ভারেতর অভ ের পি মব  রােজ র চিবহার 
জলার িদনহাটা থানার অ ভু  খািরদা হিরদাশ িবএসএফ ক াে  িনেয় যায়।  

 

এরপর বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব) গারকম প ক া  ও ভারেতর খািরদা 
হিরদাশ িবএসএফ ক া  এর ক ানী কমা ার পযােয় পতাকা বঠেকর পর িবেকল 
আনুমািনক ৪.০০ টায় তাঁেক ফরত দয়া হয়। 

 

তথ ানুস ােন জানা যায়, মিত শারতীর ামী একজন দির  জেল। িতিন মাছ ধরা 
ছাড়াও অেন র জিমেত কৃিষকাজ কেরন। তাঁেদর িনেজেদর কান জিম বা বািড় না 
থাকায় শারতী ামী ও স ানেদর িনেয় গারকম প আবাসন কে  বসবাস কেরন। 
শারতীর এক ছেল এবং দুই মেয়। অেন র জাল িনেয় তাঁর ামীেক মাছ ধরেত 
হয়। ফেল জােলর ভাড়া বাদ িদেয় িদেন যা আয় হয় তা িদেয় তাঁেদর পাঁচ জেনর 
সংসার না চলায় শারতী সংসার এর খরচ বহন করেত অেন র জিমেত কৃিষ িমেকর 
কাজ কেরন।  
 

 

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

 মিত শারতী এবং তাঁর আ ীয়- জন 

 ত দশ  এবং 
 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
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মিত শারতী (৩৯), আটককৃত ব ি  

মিত শারতী অিধকারেক জানান, িতিন একজন কৃিষ িমক এবং তাঁর ামী একজন 
জেল। িতিন সংসােরর েয়াজেন সীমা বত  এলাকায় অেন র জিমেত কাজ কেরন। ২০ 
নেভ র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় সীমা বত  এলাকায় দীেনশ চ  বমেনর 
জিমেত কৃিষ কাজ করার জন  িতিন বািড় থেক বর হন। ৯২৯ ন র সীমা  
িপলােরর কাছাকািছ আসেতই কেয়কজন িবএসএফ সদস  বাংলােদেশ অনু েবশ কের 
তাঁেক ধরার জন  তাড়া কের। তখন িতিন তাঁর বাড়ীর িদেক দৗড়ােত থােকন। 
িবএসএফ সদস রাও তাঁর িপছুিপছু দৗড় দয়। একপযােয় িবএসএফ সদস রা তাঁেক ধের 
ফেল। িবএসএফ সদস রা তাঁর কােছ জানেত চান, ১৯ নেভ র ২০১২ রােত িতিন 
ভারত থেক অৈবধ মালামাল িনেয় বাংলােদেশ েবশ কেরেছন িকনা। তখন িতিন 
িবএসএফ সদস েদর জানান, িতিন ভারেত যানিন। িবএসএফ সদস রা তাঁর কথা না েন 
তাঁেক জার কের টেনিহঁচেড় ভারেতর খািরদা হিরদাশ িবএসএফ ক াে  িনেয় যায়। 
খািরদা হিরদাশ ক াে  িনেয় তাঁেক মেঝেত বিসেয় রােখ এবং তাঁর কােছ িবএসএফ 
সদস রা িকছু ণ পরপর জানেত চায় ভারত থেক িতিন কান অৈবধ িজিনস 
বাংলােদেশ পাচার কেরেছন িকনা। এক পযােয় িবএসএফ সদস রা তাঁর দইু হােতর দশ 
আ েুলর ছাপ নয়। িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় িবএসএফ সদস রা িবিজিব িবএসএফ 
এর মেধ  পতাকা বঠেকর পর তাঁেক ছেড় িদেল িতিন বাংলােদেশ ফরত আেসন। 

 

 

উপেরর ছিবেত গাল িচি ত জায়গা িবএসএফ এর খািরদা হিরদাশ ক া , যখােন 
মিত শারতীেক আটক কের রাখা হয়। ছিব: অিধকার, ২৩ িডেস র ২০১২ 

 

 অতুল মার, মিত শারতীর ামী ও ঘটনার ত দশ     
 অতুল মার অিধকারেক জানান, ২০ নেভ র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৬.০০ টা 
থেক িতিন ৯২৯ ন র সীমা  িপলােরর কােছ দীেনশ চ  বমেনর জিমেত দীেনশসহ 
আেরা কেয়কজন িমেল কাজ করিছেলন। সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় তাঁর ী শারতী 
একই জিমেত কােজর উে েশ  জিমর কাছাকািছ আসেল ভারত থেক কেয়কজন 
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িবএসএফ সদস  তাঁেক ধাওয়া কের। শারতী দৗড় িদেল িবএসএফ সদস রা তাঁেক ধের 
ফেল। তাঁেক জার কের ধের খািরদা হিরদাশ ক াে  িনেয় যায়। তখনই িতিন ছুেট 
গারকম প িবিজিব ক াে  যান। সখােন মূল ফটেক থাকা ২জন িবিজিব সদস েক 
িতিন জানান, সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় ৯২৯ ন র িপলােরর কাছ থেক িবএসএফ 
সদস রা তাঁর ীেক ধের িনেয় গেছ। তখন িবিজিব সদস রা খবর  েন তাঁেক ত 
ব ব া নয়ার কথা জানায়। এরপর িবিজিব এবং িবএসএফ এর মেধ  পতাকা বঠেকর 
পর িবেকল আনুমািনক ৪.০০ টায় তাঁর ীেক ছেড় দওয়া হয়। 

 

 

উপেরর ছিবেত সীমা  িপলার না থাকায় বাঁেশর খু  িদেয় বাংলােদশ-ভারেতর সীমানা 
িনধারণ করা হেয়েছ। ছিব: অিধকার, ২৩ িডেস র ২০১২ 

 

দীেনশ চ  বমণ, ত দশ  ও জিমর মািলক 

দীেনশ চ  বমণ অিধকারেক জানান, ২০ নেভ র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৬.০০ টা 
থেক িতিন সীমা বত  জিমেত কাজ করিছেলন। এসময় তাঁর সে   অতুল মার সহ 
আেরা কেয়কজন িছেলন। সকাল আনুমািনক ৮.৩০ টায় মিত শারতী তাঁর জিমেত 
কাজ করেত আসার সময় িবএসএফ সদস রা তাঁেক জার কের ধের ভারেত িনেয় যায়। 
িবিজিব এবং িবএসএফ এর মেধ  ক া  পযােয়র পতাকা বঠেকর পর িবেকল 
আনুমািনক ৪.০০ টায় শারতীেক ফরত দয় িবএসএফ। 

 

িজয়াউল হক খােলদ, অিধনায়ক ৪৫ বডার গাড বাংলােদশ, িড় াম   
িজয়াউল হক খােলদ অিধকারেক জানান, ২০ নেভ র ২০১২ সকােল গারকম প ক া  
থেক জানােনা হয় য, ৯২৯ ন র িপলােরর কাছ থেক এক মিহলােক িবএসএফ 
সদস রা ধের িনেয় গেছ। তখন িতিন মিহলােক িফিরেয় আনার িবষেয় পতাকা বঠক 
করেত বেলন। দপুুর আনুমািনক ১.০০ টায় ৯২৯ ন র িপলােরর কােছ না-ম া  
ল াে  পতাকা বঠক অনুি ত হয়। এেত িবিজিবর পে  নতৃ  দন িশমুলবািড় িবওিপ 
ক াে র কমা ার সুেবদার মকবুল হােসন এবং িবএসএফ এর পে  নতৃ  দন ১২৪ 
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িবএসএফ ব াটািলয়েনর খািরদা হিরদাশ ক াে র কমা ার (নাম জানােত পােরনিন)। 
পতাকা বঠেক ১২৪ িবএসএফ ব াটািলয়েনর খািরদা হিরদাশ ক াে র কমা ার 
িবিজিবর িবওিপ কমা ার সুেবদার মকবুল হােসনেক জানান সীমা  আইন লংঘন কের 
সারতী অৈবধ ভােব ভারেত েবশ কেরিছেলন, তাই যথাযথ ি য়া শেষ আদালেতর 
মাধ েম শারতীেক ফরত িনেত হেব। সুেবদার মকবুল হােসন এ কথার তী  িতবাদ 
কেরন এবং ১২৪ িবএসএফ ব াটািলয়ান খািরদা হিরদাশ ক াে র কমা ারেক জানান, 

বাংলােদেশর অভ ের িবএসএফ সদস রাই েবশ কের অন ায়ভােব শারতীেক ধের িনেয় 
গেছ। স কারেন িতিন অিবলে  শারতীেক িফিরেয় িদেত বেলন। পের িবেকল 
আনুমািনক ৪.০০ টায় ৯২৯ ন র িপলােরর কােছ পুনরায় পতাকা বঠেকর মাধ েম 
িবএসএফ সদস রা শারতীেক ফরত দয়। 

 

 

ছিবেত উপেরর গাল িচি ত জায়গা ভারেতর কাচিবহার জলার িদনহাটা থানা। িনেচর গাল িচি ত 
জায়গা বাংলােদেশর িড় াম জলার ফুলবাড়ী থানা। তীর িচি ত জায়গা থেক মিত শারতীেক 

িবএসএফ সদস রা ধের িনেয়িছল 

 

অিধকােরর ব ব  : 
ভারতীয় িবএসএফ বািহনীর সদস রা বাংলােদেশ ায়ই অৈবধ ভােব অনু েবশ কের 
এেদেশর নাগিরকেদর মানবািধকার ল ন করেছ। িবএসএফ সদস রা অহরহ সীমা বত  
িনরীহ এবং িনর  বাংলােদশী নাগিরকেদর হত া, িনযাতন এবং অপহরণ করেছ। নারী ও 
িশ রাও এেদর হাত থেক রহাই পাে  না। অতীেত িবএসএফ এর হােত বাংলােদশী 
নারী ধষেণরও ঘটনা ঘেটেছ। অিধকার মিত শারতীেক ভারেত ধের িনেয় যাওয়ার 
ব াপাের িন া ও চরম াভ কাশ করেছ। অিধকার মেন কের, বাংলােদেশর দবুল 
পররা নীিতর কারেন িবএসএফ সদস রা যখন তখন বাংলােদেশর িভতের েবশ কের 
সীমাে র কােছ বসবাসকারী সাধারণ বাংলােদশীেদর িনয়িমতই হত া-িনযাতন এবং 
অপহরণ করেছ। যার িব ে  বাংলােদশ সরকারেক অবশ ই এর িতকার করেত হেব। 

-সমা - 


