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ঠা রগাঁও জলার হিরপরু থানার বুজ ক সীমাে  িবএসএফ সদস  কতৃক মু ার 

দাই ও মাঃ নূর ইসলামেক িল কের হত া করার অিভেযাগ 

তথ ানুস ানী িতেবদন 
অিধকার 

 

১ জানুয়াির ২০১৩ ভাররাত আনুমািনক ৪.৩০ টায় বাংলােদেশর উ র াে  অবি তঠা রগাঁও জলার হিরপুর থানার 

ধীরগ  ােমর আইনুল দাই ও মতৃ রখা দাই এর ছেল মু ার দাই (২৩) এবং বুজরুক ােমর আ ুর রহমান ও 

নুরজাহােনর ছেল মাঃ নূ◌ূর ইসলামেক (৩২)ভারতীয় সীমা  র ীবািহনী (িবএসএফ) সদস রাগুিল কের হত া কের। 
 

তথ ানুস ােন জানাযায়, ১ জানুয়াির ২০১৩ ভাররােত মু ার, নূর ইসলাম এবং আেরা কেয়কজনগরু আনেত সীমা  

এলাকার ৩৬১/৫ এস িপলােরর কােছ যান। স সময় িবএসএফ সদস রা তাঁেদর ল  কের এেলাপাথািড় গুিল ছঁুেড়। 
িবএসএফ সদস েদর ছাঁড়া গুিলেত মু ার ও নূর ইসলাম গুিলিব  হেয় মারা যান এবং আজাদ আলী, মাঃ সামাদ ওরাজু 

আহত হন এবং এক  গর ুমারা যায়। 
 

তথ ানুস ােন আেরা জানা যায়, মু ার দাই একজন নািপত এবং খৃ  ধমাবল ী। বািড়র সামেনই তাঁর দাকান। চার 
মাসআেগ মু ার দাই এর ী বন া গভাব ায় তাঁর বাবার বািড় প গড় জলার দবীগ  থানার ধনু চং  খৃ ান পাড়ায় 

যান। ২৭ িডেস র ২০১২ বন া ঠা রগাঁও রােদলা জনােরল হাসপাতােল এক  কন া স ােনর জ  দন। ২৭ িডেস র 

২০১৩ িবেকেল মু ার দাই তাঁর ী বন ােক মাবাইল ফােন জানান, ১ জানুয়াির ২০১৩ সকােল ঠা রগাঁও এেস বন ার 

সে  িতিন দখা করেবন এবং হাসপাতােলর যাবতীয় খরচ পিরেশাধ করেবন। হাসপােলর যাবতীয় খরচ পিরেশাধ করার 

জন  মু ার দাই ভারত থেক গরু আনার কােজ যান বেল তাঁর বাবা আইনুল দাই জানান।  
 

একই সমেয় িবএসএফ এর গুিলেত িনহত মাঃ নূর ইসলাম িছেলন একজন দির  কৃিষ িমক। তাঁর িনেজর কান জিম 

নই। অেন র জিমেত িদন মজরু িহেসেব কাজ করেতন িতিন। এেত তাঁর দিনক আয় হেতা ১২০ টাকা থেক ১৫০ টাকা। 

এই টাকায় তাঁর ী মাছা ত হািলমা, ছেল মািমন এবং মেয় সুরভীেক িনেয় কে  জীবন যাপন করেতন। 

দাির তারকারেণ মােঝমেধ  গরু আনার কাজ করেতন বেল নূর ইসলােমর ী মাছা ত হািলমা অিধকারেক জানান। 
 

তথ ানুস ােন জানা যায়, ভারেতর িবিভ  হাট থেক কমদােম ভারতীয় মহাজন বা গরু ব বসায়ীরাগরু এেন সীমা বত  
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ােম বাংলােদেশ পাঠােনার জন  জেড়া কের। এরপর বাংলােদশী গরু ব বসায়ীেদর মাবাইল ফােন খবর দয়। ভারতীয় 

লাকেদর িদেয় বাংলােদেশ গরু আনেল খরচ বশী হয়, সজন বংলােদেশর ব বসায়ীরা বাংলােদেশর দির  লাকেদর ভারত 

সীমাে  পাঠায়। িবএসএফ সদস রা ঘুেষর িবিনমেয় বাংলােদশী পারাপারকারীেদর গর ুআনেত দয়। এই সময় িবএসএফ 

সদস েদর চাওয়া ঘুেষর পিরমাণ বশী হেল বাংলােদশী পারাপারকারীরা ঘুষ না িদেয় কখনও গর ুআনার চ া করেল 

িবএসএফ সদস রা তােদরওপর গুিল বষণ কের। 
 

আহত আজাদ আলী, সামাদ এবং রাজু পুিলশ ও িবিজিবর ভেয় আ েগাপেন থাকায় তাঁেদর সে  যাগােযাগ করা স ব 

হয়িন। 
 

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

 িনহত মু ারদাই ওনূর ইসলােমর আত œ◌ীয় জন 

 দইু  লােশর ময়না তদ কারী িচিকৎসক এবং 

 আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে । 
 

 

ছিব : মু ার দাই ও মাঃ নূর ইসলাম 

 

বন া (২২), মু ার দাইেয়র ী 

বন া অিধকারেক বেলন, তাঁর ামী পশায় একজন নািপত। সামান  আয় িদেয়ই তাঁেদর সংসার চলেতা। ায় ৪ মাস 

আেগ িতিন গভাব ায় প গড় জলার দবীগ  থানার ধনু চং  খৃ ান পাড়ায় তাঁর িপ ালেয় যান। ২৭ িডেস র ২০১২ 

িতিন ঠা রগাঁও রােদলা জনােরল হাসপাতােল ভিত হন এবং এক  কন া স ােনর জ  দন। আিথক সমস ার কারেণ ঐ 

সময় তাঁর ামী তাঁর সে  দখা করেত পােরনিন। ২৭ িডেস র ২০১২ মু ার দাই তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, ১ 

জানুয়াির ২০১৩ সকােল তাঁর সে  িতিন দখা করেবন এবং হাসপাতােলর যাবতীয় খরচ পিরেশাধ করেবন। পের তাঁর মা 
ঝণা ঋিষর কাছ থেক জানেত পােরন, ১ জানুয়াির ২০১৩ রােত ভারত সীমা  থেক গর ুআনার সময় সীমাে  িবএসএফ 

সদস রা তাঁর ামীেক গুিল কের হত া কেরেছ।  
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মাছা ত হািলমা (২১), িনহত মাঃ নূর ইসলােমর ী 

মাছা ত হািলমা অিধকারেক জানান, ামী, ছেলেমািমন(৩) এবং মেয় সুরভীেক (১) িনেয় তাঁর সংসার। িনেজর জিম 

না থাকায়তাঁর ামী অেন র জিমেত িদন মজেুরর কাজ করেতন। এেত তাঁর দিনক আয় হেতা ১২০ টাকা থেক ১৫০ 

টাকা।এই সামান  টাকায় তাঁেদর চার জেনর সংসার চালােনা িছল অত  ক ন । ১ জানুয়াির ২০১৩ রাত আনুমািনক 

১.০০ টায় তাঁর ামী তাঁেক ঘুম থেকেডেক তুেল জানান, িবেশষ এক  কােজ তাঁেক বািড়র বাইের যেত হেব। একথা 

বেল নূর ইসলাম বাইের চেল যান। িকছু ণ পর িতিন ঘুিমেয় পেড়ন। ভার আনুমািনক ৫.৩০ টায় বািড়র আেশপােশর 

লাকজেনর আওয়াজ শুেন তাঁর ঘুম ভে  যায়। তখন িতিন তাঁর শুড় আ ুর রহমােনর কাছ থেক জানেত পােরন ভার 

রােত ভারত সীমা  থেক গর ুআনার সময় িবএসএফ সদস রা তারঁ ামীেক গুিল কের হত া কেরেছ। লােশর ময়না তদ  

শেষ ৩ জানুয়াির ২০১৩ রােত লাশ বািড়েত আনেল িতিন লােশর বুেক গুিলর িচ  দখেত পান। পের বুজরুক গার ােন 

তাঁর ামীর লাশ দাফন করা হয়।   
 

আ রু রহমান (৬৬), িনহত মাঃ নূর ইসলােমর বাবা 
আ ুর রহমান অিধকারেক জানান, ১ জানুয়াির ২০১৩ ভার আনুমািনক ৫.০০ টায়বািড়র বাইের আসেলএক অপিরিচত 

লাকএেস তাঁেকজানান, ঐ লাকসহ নূর ইসলাম, মু ার এবং আেরা কেয়কজন ভাররােত ভারত সীমা  থেক গরু আনেত 

িগেয়িছেলন। স সময় িবএসএফ সদস রা তাঁেদর ল  কের গুিল ছাঁেড়। এেত গুিলিব  হেয় নূর ইসলাম, মু ার দাই এবং 

এক  গর ুমারা গেছ।তখন আ ুর রহমান িবষয়  িনি ত করেত তাঁর এক আ ীয় মাঃ খায়রুলেকসীমা  এলাকায় 

পাঠান। সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় খায়রুল সীমা  এলাকা থেক িফের এেস তাঁেক বেলন, ৩৬১/৫ এস িপলােরর কােছ 

নূর ইসলােমর গুিলিব  লাশ পেড় আেছ।মাঃ খায়রুল এবং আেরা কেয়কজনেক সে  িনেয় সীমা  এলাকায় গেল িবএসএফ 

সদস রা তাঁেদর লােশর কােছ যেত বেল। তখন খায়রুল কাঁটা তােরর কােছ যান এবং দখেত পান, নূর ইসলাম ও মু ার 

দাইেয়র গুিলিব  লাশ ও এক  গর ুগুিলিব  অব ায় পেড় আেছ।নূর ইসলাম ও মু ার দাইেয়র লাশ সনা  করার 

পরখাইরুল চেল আেসন।পের িবিজিবর মাধ েম লাশ দইু  বাংলােদেশ আনা হয়। 
 

আল মামুন চৗধুরী, িতিনিধ, দিনক লাকায়ন, হিরপরু, ঠা রগাঁও 

আল মামুন চৗধুরী অিধকারেক জানান, ১ জানুয়াির ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৭.০০ টায় িতিন এলাকাবাসীর কাছ থেক 

জানেত পােরন, িবএসএফ এর গুিলেত নূর ইসলাম এবং মু ার দাই মারা গেছন ও আেরািতনজন আহত হেয়েছন। িতিন 
জানেত পােরন য, ভাররাত আনুমািনক ৪.৩০ টায় কেয়কজন ব ি  ভারত সীমা  থেক গর ুআনার সময় িবএসএফ 
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সদস রা তাঁেদর ল  কের গুিল করেল ৩৬১/৫ এস িপলােরর কােছ নূর ইসলাম এবং মু ার দাই ও ১  গর ুগুিলিব  হেয় 

মারা যায় এবং এসময় আজাদ আলী (২৫), মাঃ সামাদ (২৯) এবং রাজু (২৩) আহত হন। 
 

 

ছিব : (১)  গুিলিব  মাঃ নূর ইসলাম,(২) গুিলিব  মু ার দাই। গুিলিব ানগুিল িচি ত করা রেয়েছ(ছিবঃ অিধকার, 

তািরখ ৩ জানুয়াির ২০১৩) 

 

হািবলদার মাঃ খুরেশদ আলম, বুজ ক িবিজিব ক া  কমা ার, ২ বডার গাড 

বাংলােদশ , িদনাজপরু 

হািবলদার মাঃ খুরেশদ আলম অিধকারেক জানান, ১ জানুয়াির ২০১৩ ভার আনুমািনক ৪.৩০ টায় সীমাে  কেয়ক  

গুিলর শ  শুনেত পান। সকাল আনুমািনক ৬.০০ টায় টহলরত িবিজিব সদস রা তাঁেক জানায় সীমাে র ৩৬১/৫ এস 

িপলােরর কােছদইু  গুিলিব  লাশ ও এক  গুিলিব  গরু মের পেড় আেছ। খবর পেয় িতিন ২ বডার গাড বাংলােদশ 

িদনাজপুেরর অ  অিফসার মাঃ মা ািদর মামুনেক জানান। মা ািদর মামুন তাঁেক পতাকা বঠক করার জন  

িবএসএফ সদস েদর িচ  িদেত বেলন। সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় িতিন পতাকা বঠেকর জন  িচ  পাঠান। সকাল 

আনুমািনক ১১.০০ টায় ৩৬১/৫ এস সীমা  িপলােরর কােছ পতাকা বঠক হয়। পতাকা বঠেক িবিজিবর পে  নতৃ  

দন িতিন এবং িবএসএফ এর পে  নতৃ  দন ১২১ ব াটািলয়ান খুড়কা িবএসএফ ক াে র াফ অিফসার িবেপন 

সাখাওয়াত। লাশ সনা  করার জন  পতাকা বঠেক বুজরুক ও ধীরগ  ােমর কেয়ক ব ি  উপি ত িছেলন। পতাকা 

বঠেকর পর িতিন এবং অন রা লােশর কােছ যান এবং মাঃ নূর ইসলাম এবং মু ার দাই এর লাশ সনা  কেরন।  
 

আ লু ওয়াহাব আলী, কািরগাঁও িড ক ানী কমা ার, ২ বডার গাড 

বাংলােদশ,িদনাজপরু 
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আ ুল ওয়াহাব আলী অিধকারেক জানান, ১ জানুয়াির ২০১৩ ভার আনুমািনক ৪.৩০ টায় িবএসএফ এর গুিলেত মাঃ 

নূর ইসলাম ও মু ার দাই িনহত হন। লাশ ফরেতর জন  ২ জানুয়াির ২০১৩ সকােল ১২১ ব াটািলয়ান খুড়কা িবএসএফ 

ক াে  এক  িচ  পাঠােনা হয়। িবএসএফ কতৃপ  থেক তাঁেদর জানােনা হয় য, িবেকল আনুমািনক ৫.৩০ টায় 

৩৬১/৫ এস িপলােরর কােছ লাশ হ া র করা হেব। স ক সময় ও ােন পৗঁছােল খুড়কা িবএসএফ ক া  থেক তাঁেদর 

জানােনা হয় ৩৫৯/৪ আর ন র িপলােরর কােছ লাশ হ া র করা হেব। রাত আনুমািনক ৭.৩০ টায় ৩৫৯/৪ আর ন র 

িপলােরর কােছ পতাকা বঠেকর মাধ েম লাশ হ া র করা হয়। পতাকা বঠেক িবিজিবর পে  নতৃ  দন িতিন এবং 

িবএসএফ এর পে  নতৃ  দন১২১ ব াটািলয়ন খুড়কা িবএসএফ ক া¤◌পর াফ অিফসার িবেপন সাখাওয়াত। এসময় 

অন েদর মেধ  উপি ত িছেলন বুজরুক ক া  কমা ার হািবলদার খুরেশদ আলম, হিরপুর থানার এসআই মিফজলু 

ইসলাম, ৩ নং ব য়া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান আব ুতােহর এবংভারেতরউ র িদনাজপুর জলার করণদীিঘ থানার 

সাব-ই েপ র অরুণ মার কমকার। 
 

 

৩ জানুয়াির ২০১৩ রাত ৭.৩০ টায় ৩৫৯/৪ আর ন র িপলােরর কােছ পতাকা বঠেক লাশ হ া র করেছন ১২১ 

ব াটািলয়ন খুড়কা িবএসএফ ক া¤◌পর াফ অিফসার িবেপন সাখাওয়াত। ছিব : অিধকার 

 

যািত  নাথ শ া, অিফসার ইনচাজ (ওিস), হিরপরু থানা, ঠা রগাঁও 
যািত  নাথ শ া অিধকারেক জানান, ১ জানুয়াির ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় বুজরুক িবিজিব 
ক া  থেক খবর আেস সীমাে  দজুন বাংলােদশী মারা গেছন। এখবর পেয় সকাল আনুমািনক ১০.০০ টায় 
িতিন এবং এসআই মিফজলু ইসলাম বুজরুক িবিজিব ক াে  যান। বুজরুক িবিজিব ক া  কমা ার হািবলদার 
খুরেশদ আলম তাঁেক জানান, পতাকা বঠেকর মাধ েম লাশ ফরত পাওয়া যােব। যখন লাশ আনা হেব তখন 
থানায় খবর দয়া হেব। ২ জানুয়াির ২০১৩ িবেকল আনুমািনক ৩.৩০ টায় লাশ আনার িবষেয় খবর পেল 
এসআই মিফজলু ইসলামেক পতাকা বঠেকর মাধ েম লাশ হণ করার জন  িনেদশ দন। 
 



AwaKvi Z_¨vbymÜvbx cÖwZ‡e`b/b~i Bmjvg, gy³vi `vB/nwicyi, VvKziMuvI/1 Rvbyqvwi 2013/ c„ôv bs6 

 

এসআই মাঃ মিফজলু ইসলাম, হিরপরু থানা, ঠা রগাঁও 
এসআই মাঃ মিফজলু ইসলাম অিধকারেক জানান, ২ জানুয়াির ২০১৩ হিরপুর থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) 
যািত  নাথ শ ার িনেদেশ থানায় এক  সাধারণ ডােয়ির কেরন।যার ন র ৬৮; তািরখ ০২/০১/২০১৩। 
িতিন িবেকল আনুমািনক ৩.৩০ টায় বুজরুক িবিজিব ক াে  যান। সখান থেক িতিন িবিজিব সদস েদর সে  
৩৫৯/৪ আর সীমা  িপলােরর কােছ যান। রাত আনুমািনক ৭.৩০ টায় িতিন পতাকা বঠেক িবিজিবর মাধ েম 
মাঃ নূর ইসলাম ও মু ার দাই এর লাশ হণ কেরন। লাশ দু  বুজরুক িবিজিব ক াে  আনার পর িতিন 
সুরতহাল িতেবদন ত কেরন। নূর ইসলােমর বুেকর বাম পােশ এবং মু ার দাই এর গলার বামপােশ গুিলর 
িচ  িছল বেল িতিন সুরতহাল িতেবদেন উে খ কেরন। ৩ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১২.৪৫ টায় 
ঠা রগাঁও আধুিনক সদর হাসপাতােল নন। লােশর ময়না তদ  শেষ নূর ইসলাম ও মু ার দাই এর পিরবােরর 
কােছ লাশ হ া র করা হয়। 
 

ডাঃ আ লু জু ার, আবািসক মিডেকল অিফসার, আধুিনক সদর হাসপাতাল, 

ঠা রগাঁও 
ডাঃ আ ুল জু ার অিধকারেক জানান, ৩ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১২.৪৫ টায় হিরপুর থানার পুিলশ 
সদস রা নূর ইসলাম এবং মু ার দাই নােম দইু ব ি র লাশ হাসপাতােলর মেগ আেনন। দপুুর আনুমািনক ৩.০০ 
টায় নূর ইসলাম এর লােশর ময়না তদ  স  কেরনযার ন র ২; তািরখ ০৩/০১/২০১৩। এরপরদপুুর 
আনুমািনক ৩.৩০ টায় মু ার দাই এর লােশর ময়না তদ  কেরন যার ন র ৩; তািরখ ০৩/০১/২০১৩। নূর 
ইসলােমর বুেকর বাম িদেক এবং মু ার দাই এর গলারবাম পােশ গুিলর িচ  িছল বেল িতিন তদ  িতেবদেন 
উে খ কেরেছন। এরআেগ ভারেত ময়না তদ  করার সময় নূর ইসলাম ও মু ার দাই এর শরীেরর ভতের 
থাকা গুিল অপসারন করা হয় বেল িতিন জানান। 
 

অিধকােরর ব ব  : 
ভারতীয় িবএসএফ বািহনী সীমাে  বাংলােদশী িনর  জনগণেক যখন তখন গুিল কের হত া করেছ। আ জািতক 
আইন ও নীিত ল ন কের বাংলােদশীেদর গুিল কের হত ার নীিত ভারত বহাল রেখেছ। অিধকার িবএসএফ এর 
হােত িনহত মু ার দাই ও নূর ইসলােমর হত ার যথাযথ তদ  সােপে  হত াকারী িবএসএফ সদস েদর িবচার 
দাবী করেছ। 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 - 


