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 আটক করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 
 

 

িব. .- িভক ম পিরবােরর অনুেরােধ িভক ম ও সংি  ব ি েদর নাম গাপন করা হল। 
 

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

 িশশ ুশিফ ল এর আ ীয়- জন 

 ত দশ   

 ানীয় শাসন এবং 

 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে ।  
 

                                                             
1 ছ নাম 

বাংলােদেশর সাত ীরা জলার কলােরায়া উপেজলার চা ুিড়য়া ও ভারেতর পি মবে র উ র চি শ পরগনা 
জলার গাইঘাটা থানার গরজলা ােমর পা ািড়য়া সীমা বত  ােমর মানুষেদর মেধ  িবিভ ভােব আ ীয়তার 

স¤পক থাকায় তাঁরা িনয়িমতই িনেজেদর মেধ  যাগােযাগ এবং সীমা  পার হেয় আসা-যাওয়া কেরন। 

বাংলােদেশ এবং ভারেত কান ধম য়, সামািজক িকংবা সাং ৃ িতক অনু ান অনুি ত হেল তারা তােত অংশ হন 
কেরন। এ ধরেনর যাতায়ােতর সময় দইু দেশর সীমা র ী বািহনীর সদস রাই টাকার িবিনমেয় ােমর 
মানুষজনেক অবােধ সীমা  পারাপােরর সুেযাগ কের দয়। কউ টাকা িদেত অ ীকৃিত জানােলই তখন তাঁেক 
আটক কের থানায় সাপদ করা হয়।  বাংলােদেশর চা ুিড়য়া সীমা  ও ভারেতর পা ািড়য়া সীমা  ইছামতী 
নদী িদেয় িবভ । ভারেতর পা ািড়য়া সীমাে  কাঁটা তােরর বড়া দয়া থাকেলও িবিভ  জায়গায় বড়ার ভতর 
িদেয় যাতায়ােতর ব ব া আেছ। সইসব পথ িদেয় ভারতীয় সীমা র ী বািহনীর সদস েদর সহায়তায় উভয় 
দেশর মানুষ যাতায়াত কের।  

 

১৯ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ১.৩০ টায়  ভারতীয় সীমা র ী বািহনী (িবএসএফ) সদস রা 
বাংলােদেশর সাত ীরা জলার কলােরায়া উপেজলার  চা ুিড়য়া সীমা  থেক িশশু শিফ ল (১৪) ক আটক 
কের িনেয় যায়।  

 

তথ ানুস ােন পিরবােরর সদস  ও ত দশ েদর কাছ থেক জানা যায়, ১৮ িডেস র ২০১২ স া আনুমািনক 
৭.৩০ টায় শিফ ল ানীয় িকছু লােকর সে  বাংলােদেশর চা ুিড়য়া সীমা  পার হেয় যা া দখেত ভারেতর 
গরজলা ােম যায়। যা া দখা শেষ ১৯ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০টায় দল  ভারত থেক 
বাংলােদেশ িফরিছল। এমন সময় িবএসএফ সদস রা তােদরেক গরু ব বসায়ী মেন কের ধাওয়া করেত থােক। 
সীমাে র কাছাকািছ এেস পৗঁছােল হঠাৎ এক  ছাট ডাবায় শিফ ল পা িপছেল পেড় যায়। তখন িবএসএফ 

সদস রা তােক সখান থেক আটক কের িনেয় যায়। সবেশষ তথ  অনুযায়ী, ২৮ জানুয়াির ২০১৩ শিফ ল 
ভারেতর ধাবা আ ম থেক জািমেন মুি  পেয় বাংলােদেশ ফরত আেস। 
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শিফ েলর বাবা 
শিফ েলর বাবা অিধকারেক জানান, তাঁর দুই ছেল ও িতন মেয়র মেধ  শিফ ল চতুথ। শিফ ল নবম িণর ছা । 
দািরে র সংসাের পড়ােশানার খরচ চালােনার জন  চা ুিড়য়া বাজাের শিফ ল কসেম কেসর দাকান চালাত। ১৮ 
িডেস র ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৩.০০ টায় শিফ ল তার িনেজর কসেম কেসর দাকােন কাজ করেত যায়। রাত 
১০.০০ টা বেজ গেলও দাকান থেক িফের না আসায় শিফ েলর বাবা  চা ুিড়য়া বাজারসহ িবিভ  জায়গায় খাঁজ 
কেরও শিফ লেক পানিন।  

 

১৯ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় ােম হৈচ শুেন ঘেরর বাইের িগেয় ােমর লাকজেনর কােছ জানেত 

পােরন, ভারতীয় সীমা র ী বািহনী (িবএসএফ) গর ুব বসায়ীেদর ধাওয়া কেরেছ। এরপর িতিন শিফ েলর খাঁজ কেরন 
িক  তাঁর কােনা খবর না পেয় হতাশ হেয় পেড়ন। িব ািরত জানার জন  রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় িতিন 
চা ুিড়য়া বাজাের যান। বাজাের িগেয় শােনন য, ভারেতর একজন ঘাট মািলক বাংলােদেশর গরু ব বসায়ী দেলর সদস  

এক ব ি র কােছ খবর পা েয়েছ য, শিফ লেক িবএসএফ সদস রা ধের িনেয় গেছ। তারপর িতিন ভারেতর ায়ী 
বািস া তাঁর নানা শুরেক মাবাইল ফােন িবএসএফ সদস  কতৃক শিফ লেক ধের নয়ার িবষয়  জানান এবং 
শিফ লেক িফিরেয় আনার ব ব া করার জন  তাঁেক অনুেরাধ কেরন। এরপরও শিফ লেক িফিরেয় আনেত না পের 
দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় চা ুিরয়া িবিজিব ক াে পর কমা ার নােয়ক সুেবদার আ ুল মা ানেক এই িবষয়  
জানান।  

 

ছিব- ইছামতী নদী ারা িবভ  বাংলােদশ-ভারত সীমা  

 

শিফ েলর মামা 
শিফ েলর মামা অিধকারেক জানান, ১৯ িডেস র, ২০১২ রাত আনুমািনক ৩.০০ টায় ােম শারেগাল শুেন বাইের িগেয় 

ােমর লাকজেনর কােছ জানেত পােরন, বাংলােদশ থেক িকছু লাক ভারেত যা াপালা দখেত িগেয়িছল এবং ফরার পেথ 
িবএসএফ সদস রা তােদর ধাওয়া কের। রাত আনুমািনক ৩.৩০ টায় তাঁর বােনর ামী তাঁেক শিফ েলর িনেখাঁেজর 
িবষয়  জানান। তারপর িতিন িনেজও শিফ েলর খাঁেজর জন  ভারেত তাঁর আ ীয়েদর সে  মাবাইল ফােন যাগােযাগ 
কেরন। পের িতিন শিফ েলর বাবার কােছ জানেত পােরন শিফ লেক িবএসএফ সদস রা ধের িনেয় গেছ। দপুুর 

আনুমািনক ২.৩০ টায় িতিন ও শিফ েলর বাবা চা ুিড়য়া িবিজিব (বডার গাড বাংলােদশ) ক া¤ ◌পর কমা ার 

নােয়ক সুেবদার আ ুল মা ানেক এই িবষয়  জানান। ১৯ িডেস র, ২০১২ িবেকল আনুমািনক ৪.৩০ টায় চা ুিড়য়া 
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ক া¤◌পর কমা ার নােয়ক সুেবদার আ ুল মা ান পা ািড়য়া িবএসএফ ক া¤প কমা ােরর সে  পতাকা বঠক 

কেরন। সখােন িবএসএফ এর প  থেক জািনেয় দয়া হয়, শিফ লেক ভারেতর উ র চি শ পরগনা জলার গাইঘাটা 
থানায় হ া র করা হেয়েছ। অতএব আইনী ি য়া ছাড়া শিফ লেক ফরত দয়া স ব নয়। 
 

নাম কােশ অিন কু, ত দশ -১ 

নাম কােশ অিন ুক এক ত দশ -১ অিধকারেক জানান, ১৯৪৭ সােল দশ িবভাজেনর আেগ থেকই সীমাে র দইু 

িদেকর মানুষেদর মেধ  আ ীয়তার স¤পক থাকায় তাঁরা িনয়িমতই িনেজেদর মােঝ যাতায়াত কেরন। এমনিক ভারেত 
বা বাংলােদেশ কােনা বড় ধরেনর গােনর অনু ান হেল দেুদেশর মানুষই দল বেঁধ দখেত যান। এই ধরেনর যাতায়ােতর 
সময় বাংলােদেশর সীমা র ী বািহনীর সদস রা ৩০০ টাকা এবং ভারতীয় সীমা র ী বািহনীর সদস রা ৫০০ টাকার 
িবিনমেয় ােমর মানুষজনেক অবােধ সীমা  পারাপােরর সুেযাগ কের দয়। কউ টাকা িদেত অ ীকৃিত জানােলই তাঁেক 
তখন আটক কের থানায় সাপদ করা হয়। 

 

১৮ িডেস র ২০১২ স া আনুমািনক ৭.৩০ টায় িতিন ও শিফ লসহ এক  দল তাঁেদর কােছ টাকা না থাকায় 
বাংলােদেশর চা ুিড়য়া সীমা  িদেয় ইছামতী নদী সাঁতের পাড় হেয় ভারেতর গরজলা ােম যা াপালা দখেত যান। 
যা াপালা দখা শেষ ১৯ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০টায় িতিন ও শিফ লসহ সই দল  ভারত থেক 
বাংলােদেশ িফরিছেলন। িকছু ন পর িবএসএফ সদস রা তাঁেদরেক গরু ব বসায়ী মেন কের ধাওয়া কের। িবএসএফ-এর 
ভেয় িতিন ও শিফ ল সীমাে র িদেক দৗঁেড় পালােত থােকন। সীমাে র কাছাকািছ এেস শিফ ল এক  ছাট ডাবায় পা 
িপছেল পেড় গেল িবএসএফ শিফ লেক ধের িনেয় যায়। তারপর িতিন চা ুিড়য়া বাজাের এেস তাঁর পিরিচত 
কেয়কজনেক শিফ লেক ধের িনেয় যাওয়ার ঘটনা  জািনেয় িনজ বািড়েত চেল যান। 

 

ছিব- বাংলােদেশর চা ুিড়য়া সীমা  

 

নাম কােশ অিন কু, ত দশ -২ 

নাম কােশ অিন ুক এক ত দশ -২ অিধকারেক জানান, ভারত ও বাংলােদেশর চা ুিড়য়া সীমা  ইছামতী  নদী 
িদেয় িবভ । ১৮ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ১০.০০ টায় িতিন আেরা কেয়কজেনর সে  িমেল বাংলােদেশর 
চা ুিড়য়া সীমা  িদেয় ইছামতী নদী সাঁতের পার হেয় ভারেতর গরজলা ােম যা াপালা দখেত যান। ১৯ িডেস র 
২০১২ রাত আনুমািনক ১.০০ টায় িতিন ও শিফ লসহ আেরা কেয়কজন বাংলােদেশ িফরিছেলন। হঠাৎ িবএসএফ 

সদস রা তাঁেদরেক ধাওয়া কের। সবাই িবএসএফ-এর ভেয় দৗেড় পালােত থােক। শিফ ল সীমাে র িদেক পালােত থােক 
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িক  িতিন ও তাঁর সােথ থাকা কেয়কজন ভারেত থেক যায় । এরপর সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় িতিন সীমা  
অিত ম কের বাংলােদেশ চেল আেসন।  

 

 বাংলােদেশ আসার পর িতিন ােমর লাকজেনর কােছ জানেত পােরন, ১৯ িডেস র ২০১২ রাত আনুমািনক ১.৩০ টায় 

শিফ লেক িবএসএফ ধের িনেয় গেছ। দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় শিফ েলর বাবা চা ুিড়য়া ক া¤◌প তাঁর ছেলর 
িনেখাঁেজর িবষয়  জানান এবং িবেকল আনুমািনক ৪.৩০ টায় িবিজিব ও িবএসএফ-এর মেধ  পতাকা বঠক অনুি ত 
হয়। পতাকা বঠেকর সময় িতিন কােছই দাঁিড়েয় িছেলন। বঠেক িবএসএফ-এর প  থেক বলা হয় শিফ লেক অৈবধ 
অনু েবেশর দােয় আটক কের গাইঘাটা থানায় পা েয় দয়া হেয়েছ তাই আইনী ব ব া ছাড়া তােক িফিরেয় আনা 
যােবনা। 
 

নােয়ক সুেবদার আ ুল মা ান, চা িুড়য়া ক া¤প কমা ার, ৩৮ ব াটািলয়ন, 

সাত ীরা 
নােয়ক সুেবদার আ ুল মা ান অিধকারেক জানান, ১৯ িডেস র ২০১২, দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় এক লাক তােক 

এেস জানান য, তার ছেল ১৮ িডেস র ২০১২, ম লবার রােত ভারেত যা াপালা দখেত িগেয় িবএসএফ-এর কােছ 

আটক হেয়েছ। এই অিভেযােগর িভি েত িতিন খাঁজ িনেয় ত দশ েদর কাছ থেক জানেত পােরন, শিফ ল সাত ীরা 
জলার কলােরায়া উপেজলার ৭ নং চ নপুর ইউিনয়ন পিরষেদর কাতপাড়া ােমর চা ুিড়য়া সীমাে র ১৭/৭ সাব 
িপলার এর ১১ িরভার িপলােরর কাছ িদেয় সীমা  অিত ম কের গরিজলা ােম যা াপালা দখেত িগেয় অৈবধ 
অনু েবেশর দােয় িবএসএফ-এর হােত আটক হেয়েছ। অিভেযােগর সত তা পেয় িতিন লফেটেন  কেণল আবু বািসর, 

আিধনায়ক, ৩৮ বডার গাড বাংলােদশ, সাত ীরা এর অনুমিত সােপে  ১৯ িডেস র ২০১২, িবেকল আনুমািনক ৪.৩০ 
টায় িবএসএফ-এর সে  এক  পতাকা বঠক কেরন।  বঠেক িবিজিব-এর প  থেক ৫ সদেস র দেলর নতৃ  দন 

নােয়ক সুেবদার আ ুল মা ান এবং ১৫২ িবএসএফ-এর প  থেক কা¤পািন ই েপ র মিনর আহেমদ ৫ সদেস র 

দল র নতৃ  দন। কা¤পািন ই েপ র মিনর আহেমদ িবিজিবেক জানান য, শিফ লেক ভারেতর পি মবে র উ র 
চি শ পরগনা জলার গাইঘাটা থানার গরজলা ােমর পা ািড়য়া সীমা  িদেয় গরু িনেয় যাবার সময় আটক করা 
হেয়েছ। শিফ েলর কােছ কােনা পাসেপাট িছল না। তাই তােক িবনা পাসেপােট অৈবধভােব ভারেত অনু েবশ করায় 
আটক কের গাইঘাটা থানায় সাপদ করা হেয়েছ। িবিজিবর প  থেক শিফ লেক ছেড় দয়ার জন  অনুেরাধ করা হেল 

কা¤পািন ই েপ র মিনর আহেমদ বেলন তাঁেদর িকছুই করার নই। শিফ লেক আইনী ি য়ায় ছািড়েয় আনেত হেব। 

  

 
ছিব- ইছামতী নদীর পােশ ১৫২ িবএসএফ ক া¤প 
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লফেটেন  কেণল আবু বািসর, আিধনায়ক, ৩৮ বডার গাড বাংলােদশ, সাত ীরা 
লফেটেন  কেণল আব ুবািসর অিধকারেক জানান, ১৯ িডেস র ২০১২, দপুুর আনুমািনক ২.৩০ টায় চা ুিড়য়া িবিজিব 

ক া¤প থেক নােয়ক সুেবদার আ ুল মা ান তাঁেক জানান শিফ ল নােম এক  ছেল ভারেত যা াপালা দখেত 
িগেয়িছল। সখােন ১৫২ িবএসএফ সদস রা তােক আটক কেরেছ। তখন িতিন শিফ লেক উ ােরর জন  নােয়ক সুেবদার 

আ ুল মা ানেক িবএসএফ-এর সে  পতাকা বঠক করেত িনেদশ দন। িক  শিফ লেক উ ার করা যায়িন কারণ, 
িবএসএফ-এর প  থেক বলা হেয়েছ পতাকা বঠেকর আেগই ভারতীয় পুিলেশর কােছ শিফ লেক হ া র করা হেয়েছ।  

  
িশকদার আ াস আলী, ওিস, কলােরায়া থানা, সাত ীরা 
িশকদার আ াস আলী অিধকারেক জানান, কলােরায়া উপেজলার ৭ নং চ নপুর ইউিনয়ন পিরষেদর কাতপাড়া ােমর 
চা ুিড়য়া সীমাে  িবএসএফ কতৃক শিফ ল নােম এক  ছেলেক আটেকর ব াপাের িতিন িকছুই জােনন না। িশকদার 

আ াস আলী অিধকারেক আরও জানান, িতিন অিধকােরর কাছ থেকই থম এই ঘটনা  জানেত পেরেছন। এখন িতিন 
এই ব াপাের খাঁজ-খবর নেবন এবং ব ব া হন করেবন। 

 

অিধকার এর ব ব  

শিফ ল তাঁর ভারতীয় আ ীয়েদর েচ ায় গত ২৮ শ জানুয়াির ২০১৩ বাংলােদেশ িফের আসেত স ম হয়। 

অিধকােরর ব ব  হেলা, যেহতু দইু দেশর সীমা বত  মানুষেদর মেধ  আ ীয়তার স¤পক আেছ তাই য কান 
অব ােতই িনেজেদর মেধ  যাগােযাগ র ােথ যাতায়াত কের থােকন। তাই উভয় দেশর সরকােররই দািয়  হে  
িকভােব সহেজই বধ উপােয় দুই দেশর সীমা বত  অ েলর মানুষ তাঁেদর আ ীয়-পিরজনেদর সে  যাগােযাগ করেত 

পােরন, তাঁর বধ ব ব া করা। 


