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দেশভাদের ইবতিথা 

ইংলন্ডের পাল্ান্েন্টে Indian Indepence Act ১৯৪৭ সান্লর ১৮ই জুলাই পাশ 

হল।স্াধীনতা আন্্ালন্নর শত শত শহীন্েররক্তন্ে ব্যর্ েন্র, দেশটা দু টুেন্রা েন্র 

ক্ষেতার দলান্ের োন্ে োরা নত েরা হল ‘স্াধীনতা’ পাওয়ার জন্য। শ্যাোপ্রসাে-দের 

হহ্ুরান্্রের োবী ও আওয়ােী লীন্ের সের্ন্ন েেু্যহনষ্টন্েরপাহেস্ানেঠন্ন ‘প্রস্াব’ আগু

দনহিপড়ল।হবিজাহততন্বেরহেহতিন্ত রান্তর অন্ধোন্রোরতোেহল।র্া ডহলিফ সান্হন্বর 

অহবন্বচন্ের েত েুহরোিান্ত ১৯৪৭ সান্ল োরন্তর োনহচত্র দরন্ে আলাো হন্য় জন্ম 

হয় পাহেস্ান্নর। শুধু দেশোন্ের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ োনুন্ের হত্যা ও প্রায় ২ দোহট 

োনুন্ের দেশত্যান্ের েন্ধ্য জুহড়োহড় দচন্প এল োরন্তর স্াধীনতা। দেশোন্ের ফন্ল 

সবন্রন্ে ক্ষহতগ্রস্ ও রক্তাক্ত হল বাংলা ও পাঞ্াব —  এই দুই রাজ্য।

১৯৪৭ দরন্ে ১৯৭১, নানান টালোটান্লর েন্ধ্য চলল পূব্ পাহেস্ান। এরপর ১৯৭১ 

সান্লর েুহক্তরুন্ধের পর পাহেস্ান দরন্ে হবহছিন্ন হন্য় জন্ম হয় েণপ্রজাতন্তী বাংলান্েন্শর। 

’৪৭-এ োরত জন্ন্মর সেয় দরন্ে পাহেস্ান শত্রু রা্রে হহসান্ব পহরহচত; এখনও রা 

অপহরবহত্ত। ১৯৭১ দরন্ে োরত – বাংলান্েশ দুই প্রহতন্বশী রা্রে বন্লই হচহনিত। 

১৯৬৫ সান্ল োরত – পাহেস্ান রুন্ধের পন্র ১৯৬৮ সান্লর জন্ম হনল বড্ার হসহেউহরহট 

দফাস্ (হব এস এফ)। 

বাংলান্েন্শর সান্র 

সখ্যতা রােন্লও, 

পাহেস্ান সীোন্তের 

েন্তাই, োরত – 

বাংলান্েশ সীোতে 

প্রহরার োহয়বে দেওয়া 

হন্লা হব এস এফ দেই। 

দরখান্ন প্রহতন্বশী অন্য বন্ধু রা্রে দরেন দনপাল বা ভূটান সীোন্তের পাহারার োহয়বে 

দেওয়া হয় সশস্ত্র সীো বল (এস এস হব) দে। আোন্ের প্রহতন্বশী রান্্রের েন্ধ্য দেন এই 

পৃরেীেরণ, ববেে্য? দোন উতির দনই। 

োরত ও বাংলান্েন্শর সীোতে দোট ৪০৯৬ হেহে। এহট োরন্তর সান্র প্রহতন্বশী 

রা্রেগুহলর েন্ধ্য ‘সব্বৃহৎ ’সীোতে; এবং সারা পৃহরবীর েন্ধ্য সব্ান্পক্ষা হহংস্র, রক্তক্ষয়ী 

সীোতেগুহলর েন্ধ্য অন্যতে। োরত বাংলান্েন্শর সীোন্তের হসংহোেই (২২১৭হেহে) 

এই রান্জ্যর েধ্য হেন্য় দেন্ে।োরত এবং বাংলান্েন্শর েন্ধ্য সুেীি্ ৪০৯৬ হেন্লাহেটার 

লম্া সীোতে বত্োন। এর েন্ধ্য আসাে রান্জ্যর েন্ধ্য ২৬২ হেন্লাহেটার, হত্রপুরা রান্জ্যর 

েন্ধ্য ৮৫৬ হেন্লাহেটার, হেন্জারাে রান্জ্যর েন্ধ্য ৩১৮ হেন্লাহেটার, দেিালয় রান্জ্যর 

েন্ধ্য ৪৪৩ হেন্লাহেটার এবং পহচিেবঙ্গ রান্জ্যর েন্ধ্য ২২১৭ হেন্লাহেটার েীি্ সীোতে 

আন্ে। এই সীোতেবত্ী এলাোয় বসবাসোরী োরতীয় নােহরেরা অহধোংশই প্রাহতেে 
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জনন্োষ্ীর; েুসহলে ও তফহশলী জাহত ও উপজাহতভুক্ত োনুে। পূন্ব্র িটনার েত 

দেবল োনুে পাচান্রর িটনার দক্ষন্ত্র নয় আন্রা হবহেন্ন দক্ষন্ত্র হবহেন্ন পর্ান্য় সীোতেরক্ষী 

বাহহনীরা সীোতেবাসীন্ের দবঁন্চ রাোন্েই প্রশ্নহচন্নির েন্ধ্য দঠন্ল হেন্ছি।

োরন্তর সংহবধান্ন প্রেতি অহধোরগুহল দোে েরার দক্ষন্ত্র, োরন্তর দর দোন 

প্রান্তের শহর, েফঃস্ল বা গ্রান্ের দোন সাধারণ নােহরন্ের সান্র, পহচিেবাংলা-

বাংলান্েশ লান্োয়া সীোতে এলাোয় বসবাসোরী নােহরন্ের েন্ধ্য আোশ-পাতাল 

পার্ে্য। উতির চহবিশ পরেণার হহঙ্গলেঞ্, হাসনাবাে, োইিাটা; েুহশ্োবান্ের 

রাণীনের, লালন্োলা; নেীয়ার বানপুর, েহরেপুর বা ধানতলা; োলোর পঞ্ান্পুর, 

োহলয়াচে; েহক্ষণ হেনাজপুন্রর বালুরিাট বা হহহল; উতির হেনাজপুন্রর রায়েঞ্ বা 

দোয়ালন্পাখর; জলপাইগুহড় দজলার দবড়ুবাহড় এবং দোচহবহান্রর হেনহাটা, হসতাই, 

শীতলকুহচ-হলহেবাহড় অঞ্ন্লর োনুেন্ের েন্ধ্য অন্নন্েই েন্ন েন্রন দর তারা োরন্ত 

দরন্েও এন্েন্শর হবজাতীয় নােহরে। োরন্তর সংহবধান স্ীকৃত দেৌহলে অহধোরগুহল, 

প্রশাসহনে পহরোঠান্ো, সরোহর োর্েলাপ, জীবন-জীহবো, পহরবহন, হশক্ষা, স্াস্্য 

-সব্ন্ক্ষন্ত্রই এই অঞ্ন্লর োনুেগুহল এে বনরান্জ্যর বাহস্া। উতির োরত দরন্ে হনন্য় 

আসা েরুর পাল প্রোশ্য হেবান্লান্ে পহচিেবাংলার সীোতে দপহরন্য় ওপান্র রায় আবার 

োরাহপেু ৫০০ বা ১০০০ টাোর হবহনেন্য়। হনহে্ষ্ট িাট হেন্য় এপার দরন্ে ওপার বা 

ওপার দরন্ে এপান্র আসা-রাওয়া েরা রায় হনহব্বান্ে। এপান্রর হবএসএফ ও ওপান্রর 

হবহজহব, দুহট বাহহনীই দুন্ীহতগ্রস্। সীোতে দপন্রান্নার জন্য আড়োহঠ োলালরা েহড়ন্য় 

আন্ে সব্ত্র। এন্ের রক্ষার জন্য আন্ে হনয়হেত নজরানা পাওয়া পুহলশ, হবএসএফ, 

োস্টেস এবং রঙ দবরন্ঙর রাজননহতে েলগুহলর হেেু েে্েত্া। েশ বেন্রর বালে-

বাহলো বুন্ে িাহট হেন্য় োরন্ত ঢুন্ে দসাজা োলাল োরফৎ দপৌঁন্ে রায় হেল্ী বা পুন্নর 

লালবাহত এলাোয়, নারী োংন্সর বাজার ফুন্ল দফঁন্প ওন্ঠ।

মানব পাচার

োনুে পাচান্রর িটনায় উতির ২৪ পরেণা দজলার সীোতে হন্লা েুক্তাঙ্গণ। প্রহত হেনই 

উক্ত দজলার হবহেন্ন সীোতেবত্ী এলাো হেন্য় োনুে পাচান্রর িটনা দরাজনােচার পর্ান্য় 

দনন্ে এন্সন্ে। দসই পাচান্র দোন বাংলান্েশী োনুে সীোতেরক্ষী বাহহনীর হান্ত ধরা 

পরন্ল তান্ে তুন্ল দেওয়া হন্ছি স্ানীয় পুহলশ আহধোহরেন্ের োন্ে এবং দসই পুহলশ 

আহধোহরে তার েত ‘তেতে’ েন্র তান্ের হবরুন্ধে Foreigners Act-এর ১৪ নং ধারায় 

অহেরুক্ত েন্র দোন্ট্ চালান েরন্ে এবং দোন্ট্র রান্য় তারা োরতীয় সংন্শাধনাোন্র 

হেনরাপন েন্র চন্লন্েন। অরচ দেন্দীয় সরোন্রর স্রা্রে েপ্তন্রর দিােণাপত্র অনুরায়ী 
(Memorandum No- 14051/14/2011-F.VI dated 1st May 2012) SAARC 
এর দেশগুহলর েন্ধ্য রহে দোন েহহলা বা হশশু উপরুক্ত োেজপত্র োড়া ধরা পন্রন 

এবং তারা রহে পাচার হন্য় রান্েন তন্ব তাঁন্ের দফৌজোরী দেন্স অহেরুক্ত না েন্র, 

দোন দহান্ে দরন্খ, তাঁন্ের রত শীঘ্র সম্ভব হনজ হনজ দেন্শ পাঠান্নার বন্্াবস্ েরন্ত 
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হন্ব (সংন্রাজনী – ১)। হেন্তু বাস্হবে অন্র্ তার হেেুই হয়না বরং সীোতে রক্ষী 

বাহহনীর পাশহবে হহংস্রতা ধরা পন্র এবং রাজ্য সরোন্রর পুহলশ ও হবচার হবোন্ের 

সংন্বেনশীলতার অোব দচান্খ পন্র। হনন্নে বহণ্ত িটনাই তা প্রোণ েরন্ব। 

ঘিনা - ১ 

২৭দশ জুলাই ২০২১, অর্াৎ োত্র ৬ োস আন্ের িটনা। রাহত্র ১১.৩০ টা নাোে 

খন্ড়রোঠ বড্ার আউট দপান্স্টর ১৫৮ ব্যান্টহলয়ন্নর হেেু সীোতেরক্ষী দুই জন 

বাংলান্েশী েহহলান্ে আটে েন্র। এর প্রায় আধ িটো পর দসই দুই েহহলান্ে উক্ত 

আউট দপান্স্ট হনন্য় আনা হয়। রখন আউট দপান্স্ট তান্ে হনন্য় আনা হয় তখন দোন 

েহহলা সীোতেরক্ষী দসখান্ন উপহস্ত হেন্লানা। এরপর সাব ইন্সন্পক্টর রান্েশ্বর েয়াল ঐ 

বাংলান্েশী েহহলান্ের হজজ্াসাবাে েরা শুরু েন্রন। হজজ্াসাবান্ের নান্ে তাঁন্ের নান্ে 

অত্যতে দনাংরা োোয় োহলোলাজ েরন্ত রান্েন। এরপর রাহত্র ১.৩০ টা নাোে ঐ 

সাব ইন্সন্পক্টর এেজন বাংলান্েশী েহহলান্ে অন্য িন্র হনন্য় হেন্য় তার ইছিার হবরুন্ধে 

তান্ে ধে্ণ েন্রন। এই ধে্ন্ণর েরা ঐ বাংলান্েশী েহহলারা দোম্াহন েোডোটে 

দে বলার দচষ্টা েরন্লও হতহন উলন্ট তাঁন্েরন্েই োহলোলাজ েন্রন। পরহেন অর্াৎ 

২৮ দশ জুলাই ২০২১ এ বাংলান্েশী েহহলান্ের োইিাটা রানায় চালান েরন্ল দসই 

দেন্সর তেতেোরী অহফসার দসই বাংলান্েশী েহহলান্ের জবানব্ী দনন এবং অহেরুক্ত 

সীোতেরক্ষীর হবরুন্ধে দেস োন্য়র েন্রন। 

এই হল হনর্াতন্নর নগ্ন রূন্পর এেহট উোহরণ। এইসেল িটনা “Breaking 
news” হয়না। এই িটনা সাধারণ োনুন্ের োন্ে আসার আন্েই চাপা হেন্য় দেওয়া 

হয়। তাই স্োবতই এই িটনায় প্রহতবান্ের ঝড় ওন্ঠনা। অরচ প্রহতহেন এইরূপ িটনা 

পহচিেবঙ্গ এবং বাংলান্েশ সীোন্তে িন্ট চন্লন্ে হনরতের। 

িাঁিাতার – জবম অবিগ্রহণ – এবং … 

সীোতেবাসীন্ের েন্ধ্য অহধোংশ োনুেই কৃহেোন্র্র সান্র রুক্ত। হেন্তু এেজন স্াধীন 

দেন্শর নােহরে হন্য় হনন্জর জহেন্ত হনন্জ চাে েন্র জীবন ধারণ েরন্ব দসই সুন্রােও 

রান্খহন সীোতেরক্ষী বাহহনী। এই জহটল সেস্যাহটন্ে বুঝন্ত দেন্ল আন্ে দরহটন্ে বুঝন্ত 

হন্ব, তা হল – োঁটাতার এবং IBP (International Border Pillar) এর অবস্ানেত 

সেস্যার েরা। আেরা দবশীরোে োনুেই েন্ন েন্র রাহে সীোন্তে োঁটাতান্রর ওপর 

পান্শই হল হেন দেশ। হেন্তু বাস্ন্ব তা সহত্য নয়। এরোরণ এই োঁটাতার বসান্না হন্য়ন্ে 

সম্ূণ্ অনবজ্াহনে এবং অেণতাহন্তে পধেহতন্ত। োঁটাতার বসান্নার আন্ে দজলা প্রশাসন 

বা দেন্দীয় সশস্ত্র বাহহনীর েত্ারা সীোতেবাসীন্ের সান্র হবস্তৃতোন্ব আন্লাচনা েন্রনহন। 

আতেজ্াহতে আইন অনুরায়ী োঁটাতার রাখন্ত দেন্ল দসহটন্ে প্রকৃত সীোতে (IBP) দরন্ে 

১৫০ েন্জর েন্ধ্য রােন্ত হেন্তু পহচিেবঙ্গ – বাংলান্েশ সীোন্তে খুব েে জায়ো আন্ে 

দরখান্ন প্রকৃত সীোতে দরন্ে োঁটাতান্রর দুরবে ১৫০ েজ। দবশীরোে জায়োন্তই েন্ড় 
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এই দুরবে রান্ে ৫০০ হেটার দরন্ে ১ হেন্লাহেটার অহদি। হেেু হেেু জায়োয় এই দুরবে ৫ 

হেন্লাহেটার দরন্ে ১০ হেন্লাহেটার োহড়ন্য় রায়। দসন্ক্ষন্ত্র োঁটাতান্রর অপর পান্র ঐ 

হবস্ীণ্ এলাো োরতীয় ভূখন্ডের েন্ধ্যই পন্র এবং স্োবতই ঐ জহের োহলে দোন না 

দোন সীোতেবাসী হরহন োরতীয়। দসখান্ন এেবান্রর জন্ন্যও ঐ এলাোর বসবাসোরী 

সীোতেবাসীন্ের েরা োবা হয়হন, বরং োঁটাতার বসান্নার সেয় সীোতেবাসীন্ের দবাঝান্না 

হয় তাঁন্ের জহেন্ত রাওয়ার জন্য রােন্ব দেন্টর ব্যবস্া এবং তা হেন্ন ১২ িটো দখালা 

রােন্ব। তাঁন্ের চান্ের দোন সেস্যাই হন্বনা। েরীব চােীরা দসই েরাই হবশ্বাস েন্রন। 

দেন্শর স্ান্র্ তাঁরা সম্মহত জাহনন্য়হেন্লন। দসই সেয় অন্নে সীোতেবাসীন্ের োে দরন্ে 

জহে পর্তে দনওয়া হয় োঁটাতার বসান্নার জন্য। দেন্দীয় সরোন্রর হনন্ে্শ অনুরায়ী দসই 

োনুেন্ের “Land Looser” বন্ল পহরেহণত েরা হয় এবং তাঁন্ের জন্য প্রেতি জহের 

সেেুল্য ক্ষহতপূরণ োন এবং সরোরী দক্ষন্ত্র চােরী পাওয়ার জন্য হবন্শে সুহবধার েরা 

দিােণা েরা হয়। [পহচিেবঙ্গ সরোর শ্রেেপ্তর হবজ্হপ্ত নং 301-EMP/IM-10/2000, 
para 3, point number 3.(2)] (সংন্রাজনী – ২)। হেতে এর সাহব্ে বাস্বায়ন আজও 

হয়হন। আজও সীোতেবাসীরা ক্ষহতপূরন্ণর ন্যার্য টাোর জন্য, সরোরী চাকুহরর জন্য 

হন্ন্য হন্য় সংহলিষ্ট েপ্তন্র িুন্র রান্ছিন।  

এর সান্র শুরু হন্লা সীোতেরক্ষী বাহহনীন্ের হনয়ন্ের দবড়া জাল। ১২ িটোর 

জায়োয় হেন্ন ৩ বার দেট দখালা হন্লা ১ িটো েন্র। সোল ৭টা দরন্ে ৮ টা, দুপুর ১২ 

টা দরন্ে ১টা এবং দবলা ৩টা দরন্ে ৪ টা। এর েন্ধ্য হনন্জর জহেন্ত ঢুেন্ত হন্ব, চাে 

েরন্ত হন্ব এবং এরই েন্ধ্য দবহরন্য় 

আসন্ত হন্ব। নইন্ল আটন্ে 

রােন্ত হন্ব ধূ ধূ প্রাতেন্র, দরখান্ন 

দরাে বৃহষ্ট দরন্ে বাঁচার দোন োউহন 

দনই, হবদু্যৎ দনই, পানীয় জন্লর 

ব্যবস্া দনই। এরপর শুরু হল 

হবহেন্ন হবেন্য় বাধা। সরোর ের্্ে 

দেয় নােহরেন্বের পহরচয়পন্ত্রর 

পাশাপাহশ সীোতেরক্ষী বাহহনীন্ের 

োে দরন্েও দজাোড় েরন্ত হন্ব 

আন্রা এে পহরচয় পত্র; রা ইসু্য েরন্ব হবএসএফ, সরোহর আধার োড্ বা দোটার 

োন্ড্র ওপন্র রার স্ান। দসহট আবার দেন্লই দর সন্ঙ্গ সন্ঙ্গ পাওয়া রান্ব তারও দোন 

হনচিয়তা দনই। তার জন্য সপ্তাহ খান্নে হন্ন্য হন্য় িুরন্ত হন্ব ততহেন তারা হনন্জর 

জহেন্ত চাে েরন্ত দরন্ত পারন্বন না । এরপর দসহট দজাোড় েরন্লও অন্য হবপহতি শুরু 

হন্ব। চান্ের জন্য সীোতেবাসীরা হনন্জর জহেন্ত চাে ের তাও হস্র েরন্ব সীোতেরক্ষী 

বাহহনী। এন্ের দবশী দুন্টা েরু দত আপহতি, ট্্যাক্টর ব্যবহান্র আপহতি, পহরোন েত সার 
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বা েীটনাশে হনন্য় রাওয়ান্ত আপহতি, ৩ ফুন্টর উপর ফসল ফলান্নায় আপহতি ইত্যাহে। 

এেই অবস্া েৎস্যজীবীন্ের। এর পাশাপাহশ  অোনহবেতার হনেশ্ন দতা আন্েই। 

সীোতেবাসীরা হনন্জন্ের োন্ঠ রাওয়ার সেয় তারা হনন্জন্ের হবিপ্রাহহরে আহার সন্ঙ্গ 

েন্র হনন্য় দেন্ল তাও পরীক্ষা েরন্ব সীোতেরক্ষীরা। দসই খাবার তারা এেহট লাহঠ 

হেন্য় খুঁহচন্য় খুঁহচন্য় পরীক্ষা েরন্ব, দরই লাহঠ হেন্য় তারা েরুও তাড়ায় আবার নে্োও 

পহরস্ার েন্র। 

সীোতেরক্ষী বাহহনীরা দর দেবলোত্র চান্ে বাধা হেন্ছি তা নয়, বাধা হেন্ছি 

সীোতেবাসীন্ের জীবনরাত্রান্তও। োঁটাতান্রর পাশ হেন্য় দর CPWD এর রাস্া দেন্ে, 

রান্ে IBBR (Indo-Bangladesh Border Road) বন্ল, তা সীোতেবাসীন্ের 

সূর্ান্স্র পর ব্যবহার েরন্ত দেওয়া হন্বনা। হনত্যহেন্নর বাজান্রর সােগ্রী েত পহরোন্ন 

আনা হন্ব তা হস্র েন্র দেন্ব সীোতেরক্ষী বাহহনী। সীোতেরক্ষী বাহহনীর অনুেহত ব্যতীত 

আত্ীয় স্জন্নরা বাহড়ন্ত আসন্তও পারন্বন না। বাহড়ন্ত দোন অনুষ্ান হন্ল দসখান্ন 

োরা আসন্বন এবং তান্ত েী খাওয়ান্না হন্ব তা হস্র েরন্ব সীোতেরক্ষী বাহহনী। 

সীোতেবাসীর েন্ধ্য অন্নে োনুেই হন্লন েুসহলে জনজাহত ভুক্ত। েরুর োংস খাওয়ার 

চল দসখান্ন িন্র িন্র। হেন্তু হবন্জহপ - সরোর - দপাে্য দেন্দীয় সােহরে বাহহনী 

দসই দোোংস দখন্ত বা হবহরি েরন্ত দেন্বনা। দোোংস হবহরি েরার সরোরী লাইন্সন্স 

রােন্লও তান্ে দতায়াক্া েন্রনা সীোতেরক্ষীরা।

ঘিনা - ২ 

শ্রীেহত রান্হলা দবওয়া েুহশ্োবাে দজলার চর পরাশপুর গ্রান্ের এেজন বাহস্া। ২৯ 

বের বয়সী রান্হলার স্ােী হেজানুর দশখ ৩ বের আন্ে োরা রান। এে পুত্র এবং 

েন্যান্ে হনন্য় তার সংসার। পদ্ার োঙ্গন্ন প্রায় সব্স্ হাহরন্য় দোনওেন্ত জীবনধারণ 

েরন্েন রাহহলা। সংসান্রর এেোত্র উপাজ্নোরী হেজানুন্রর েৃতু্যর পর অন্ন্যর োন্ঠ 

ভূহে শ্রহেন্ের োজ েন্র সাোন্য দরাজোরই তাঁন্ের দবঁন্চ রাোর এেোত্র সম্ল। 

অর্েন্ষ্টর োরন্ণ তাঁর পুন্ত্রর পড়াশুনা বন্ধ হন্য় রায়। 

েত ২০দশ জুলাই ২০২১, রাহহলা ঈে উপলন্ক্ষ তাঁর সতোনন্ের জন্য হেেু নতুন 

জাোোপড় এবং দো োংস দেনার উপলন্ক্ষ বাহড় দরন্ে বার হন। রাওয়ার পন্র 

ফরাহজপাড়া হব এস এফ ে্যান্ম্ তাঁর পহরচয়পত্র জো দনওয়া হয় এবং তান্ে হনেটস্ 

বাজান্র রাওয়ার অনুেহত দেওয়া হয়। দুপুর ২.৩০ টা নাোে রাহহলা হজহনসপত্র হেন্ন 

দফরার পন্র পুনরায় উক্ত হব এস এফ ে্যান্ম্ রান তাঁর পহরচয়পত্র দফরত দনওয়ার 

জন্য। তখন এেজন েহহলা সীোতেরক্ষী রাহহলার সেল হজহনসপত্র পরীক্ষা েন্রন এবং 

দসখান্ন হতহন োঁচা দোোংন্সর সন্ধান পান। এই দেন্খই ঐ সীোতেরক্ষী তান্ে সেন্লর 

সােন্ন অের্য োহলোলাজ েরন্ত শুরু েন্রন। রাহহলা তান্ে দবাঝান্নার দচষ্টা েন্রন 

দর হতহন শুধুোত্র ঈন্ের পরন্ব তাঁর সতোনন্ের খাওয়ান্নার জন্য ঐ দোোংস হেন্নন্েন। 

হেন্তু ঐ সীোতেরক্ষী তাঁর দোন েরায় েণ্পাত না েন্র রাহহলান্ে ধাক্া দেন্র দফন্ল 
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হেন্য় তাঁর দপন্ট হনহব্চান্র লাহর োরন্ত রান্েন। রন্তণাোতর অবস্ায় রাহহলা দসখান্নই 

জ্ান হারান। এর এেহেন পর অর্াৎ ২২ দশ জুলাই রাহহলা হেেুটা সুস্ হন্ল জলঙ্গী 

পুহলশ দস্টশন্ন উক্ত সীোতেরক্ষীর হবরুন্ধে অহেন্রাে োন্য়র েরন্ত রান। রানার হডউহট 

অহফসার রাহহলার অহেন্রাে হনন্ত অস্ীোর েন্রন এবং প্রোশ্য বন্লন “দতােরা 

সীোন্তে রারা রান্ো সবাই দচার।” রাহহলা এন্তও েন্ে না হেন্য় হবচান্রর আশায় েত 

২৩ দশ জুলাই ২০২১ এ েুহশ্োবাে দজলার পুহলশ সুপান্রর োন্ে এে হলহখত অহেন্রাে 

পাঠান, হেন্তু তাঁর দুে্াে্য, আজও দসই অহেন্রাে পন্ত্রর প্রাহপ্ত স্ীোর পর্তে েরা হয়হন। 

আজ প্রশ্ন এেটাই, দোন আইন োঙ্গার জন্য রাহহলান্ের েত হাজার হাজার োনুেন্ে 

শাহররীে হনর্াতন সহ্য েরন্ত হয়? উতির এেটাই তাঁন্ের অপরাধ তাঁরা সীোতেবাসী। 

বাংলার োনবাহধোর সুরক্ষা েন্ঞ্র (োসুে) তর্য অনুরায়ী েত বেন্র দেবলোত্র 

েুহশ্োবাে, উতির ২৪ পরেণা এবং দোচহবহান্রর সীোতেবত্ী এলাো দরন্ে এইরেে 

২২ খাহন িটনার অহেন্রাে উন্ঠ এন্সন্ে। হেন্তু এইরূপ িটনা প্রহতহেন , প্রহতহনয়ত 

িন্ট চন্লন্ে সীোতেবত্ী এলাোয় হেন্তু সীোতেবাসীরা হবচান্রর আশা ত্যাে েন্র রন্তণা 

সহ্য েন্র দনন। 

পাঠেন্ের জ্াতান্র্ জাহনন্য় রাখা োন্লা দর োঁটাতার স্াপন্নর এই সেস্যার োরন্ণ 

প্রায় হাজান্রর অহধে োনুন্ের বাসস্ানটুকুও পন্র দেন্ে োঁটাতান্রর ওইপান্র। দসই 

োনুেন্ের োরাোরসে জীবনরন্তণা অেল্পনীয়। হেন্ন ৩ বার রখন এে িটো েন্র দেট 

দখালা হন্ব দেবলোত্র তখনই তাঁরা বাইন্র দবন্রান্ত পারন্বন বা বাইন্র দরন্ে হেতন্র 

আসন্ত পারন্বন। এরেন্ধ্য ো এর প্রসব দবেনাই উঠুে বা অন্য জরুরী েরোর রাকুে, 

দেট হনহে্ষ্ট সেন্য়র আন্ে দখালা হন্বনা। 

হেন্তু এত হনয়ন্ের দবড়াজাল েীন্সর জন্য? দেবলোত্র সীোতে সুরক্ষা? সীোতেরক্ষীন্ের 

প্রশ্ন েরন্ল তাঁরা বন্লন সীোন্তে দবআইনী অনুপ্রন্বশ এবং পাচার আটোন্নাই েূল 

উন্দেশ্য। হেন্তু তান্তও দতা অঙ্ক দেন্লনা। আইন অনুরায়ী সীোতেরক্ষীরা পাহারা দেন্বন 

প্রকৃত সীোন্তে। হেন্তু সীোতেরক্ষীরা দতা দসখান্ন দনই। তাঁরা আন্েন োঁটাতান্রর এইপান্র, 

গ্রান্ের হেতন্র। তাই প্রকৃত অন্র্ সীোতে আন্ে অসুরহক্ষতই। দসখান্ন বাংলান্েশ দরন্ে 

দোন োনুে বা বাংলান্েন্শর সােহরে বাহহনীর (BGB) সেস্যরা োরতীয় ভুখন্ডের েন্ধ্য 

ঢুন্ে পরন্ল োরতীয় সীোতেরক্ষী বাহহনীর োন্ে তার দোন খবর রান্েনা। 

ঘিনা - ৩  

োলো দজলার োহলয়াচে রানার অধীন্ন চেহেলপুর হল এেহট সীোতেবত্ী গ্রাে। 

গ্রােহটর েন্ধ্য ২০ হট পহরবার োঁটাতান্রর অপর পান্র বসবাস েরন্ত বাধ্য রান্েন। 

এরই েন্ধ্য এেহট পহরবান্র বসবাস েরন্তন ৬৭ বের বয়সী োন্ের দশখ এবং ৬২ 

বের বয়সী আন্লেনুর হবহব। োঁটান্তন্রর অপর পান্র ব্ীেশার েন্ধ্যই হেন োটহেন্লা 

তাঁন্ের। ঐ প্রান্তেই োন্ের দশন্খর হেেু জহে হেন্লা তান্তই চােবাস েন্র দুজন্নর হেন 

গুজরান হন্তা। েত ১৮ই দসন্টেম্র (২০১৭) রাহত্র ১.৩০ টা নাোে োন্ের দশখ এবং 
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আন্লেনুর হবহব রখন িুন্োহছিন্লন, তখন হঠাৎ হেেু বাংলান্েশ সীোতেরক্ষী (BGB) 
তাঁন্ের বাহড়ন্ত ঢুন্ে তাঁন্ের দসখান দরন্ে তুন্ল হনন্য় বাংলান্েন্শ চন্ল রান। স্াোহবে 

োন্বই সম্ুণ্ িটনাহট োরতীয় সীোতেরক্ষী বাহহনীর অন্োচন্রই িন্ট। পরহেন অর্াৎ 

১৯দশ দসন্টেম্র সোন্ল িন্রর েন্ধ্য বাবা ো দে না দপন্য় তাঁন্ের পুত্র েহবুল হেয়াঁ 

দোলাপেঞ্ পুহলশ ফাঁহড় দত এেহট হলহখত অহেন্রাে েন্রন হেন্তু উক্ত পুহলশ ফাঁহড় 

তার প্রাহপ্ত স্ীোর েন্রনা এবং তার জন্য দোন তেন্তের োজও শুরু েন্রনা। এর পর 

েহবুল হেয়াঁ ঐ হেন্নই োলোর পুহলশ সুপান্রর োন্ে এবং সাশাহন হব এস এফ ে্যান্ম্র 

দোম্াহন েোডোন্টের োন্ে হলহখত অহেন্রাে জো দেন। ১৯ দশ দসন্টেম্র এবং ২১ 

দশ দসন্টেম্র োরতীয় এবং বাংলান্েশী সীোতেরক্ষী বাহহনী হনন্জন্ের েন্ধ্য ফ্্যাে হেহটং 

েরন্লও এই িটনার দোন হেনারা েরন্ত পান্রন না। 

বাংলার োনবাহধোর সুরক্ষা েঞ্ দসই িটনার েরা দবশ হেেুহেন পর জানন্ত দপন্র 

১৩ই অন্ক্টাবর জাতীয় োনবাহধোর েহেশন্নর োন্ে এ হবেন্য় অহেন্রাে োন্য়র েন্র। 

এর প্রায় ১ োস পর ৬ই নন্েম্র জাতীয় োনবাহধোর েহেশন এই অহেন্রান্ের প্রাহপ্ত 

স্ীোর েন্র এবং জানান এ হবেন্য় তেন্তের জন্য তাঁরা স্রা্রে েপ্তর দে োহয়বে হেন্য়ন্েন। 

এর প্রায় ২ বের পন্র জাতীয় োনবাহধোর েহেশন্নর োে দরন্ে উতির আন্স দরখান্ন 

তাঁরা জানান স্রা্রে েপ্তন্রর তেতে অন্যরায়ী োন্টাধ্ ঐ দুই োনুে দচারাচালানোরী এবং 

তাঁরা ঐ হেন আন্গ্নয়াস্ত্র পাচার েরহেন্লন। দসই োরন্ণ বাংলান্েশ সােহরে বাহহনীর 

দলান্েরা তাঁন্ের দগ্রফতার েন্র এবং বাংলান্েন্শর হশবেঞ্ রানায় তাঁন্ের চালান েরা 

হয় এবং চাঁপাইনবাবেন্ঞ্র আোলন্ত তাঁন্ের হবেয়হট হবচারাধীন অবস্ায় আন্ে। স্রা্রে 

েপ্তন্রর এই তেন্তের তীব্র সোন্লাচনা েন্র বাংলার োনবাহধোর সুরক্ষা েঞ্ জাতীয় 

োনবাহধোর েহেশনন্ে পুনরায় তেন্তের অনুন্রাধ জানায়। েহেশন দসই েত পুনরায় 

তেতে শুরু েন্র। এরও ২ বের পর ৫ই নন্েম্র ২০২১ এ জাতীয় োনবাহধোর েহেশন 

এেহট উতির পাঠায় এবং তান্ত বন্লন বাংলান্েন্শর উক্ত আোলন্ত ২৩ দশ দফব্রুয়ারী 

২০২০ দত তাঁরা দুজন্নই দবেসুর খালাশ দপন্য় রান। হেন্তু দেবল আেন্লনুর হবহবই 

োড়া পান, োন্ের দশখ দে হবনা অপরান্ধ হাজতবাস েন্র দরন্ত হয়। এর ১০ োস পন্র 

দজল দহফাজন্ত রাোোলীন অসুস্ দবাধ েন্রন এবং ১৫ ই হডন্সম্র ২০২১ এ হতহন 

দশে হনঃশ্বাস ত্যাে েন্রন।

এরপন্রও জাতীয় োনবাহধোর েহেশন পুন্রা িটনান্ত োনবাহধোর লঙ্ঘন্নর দোন 

হবেয় না দপন্য় দেসহট বন্ধ েন্র দেয়। এই পুন্রা িটনা দরন্ে দবশ হেেু হেে আোন্ের 

সােন্ন উন্ঠ আসন্ে —

১. আন্লেনুর হবহব ২৩দশ দফব্রুয়ারী ২০২০ দত োড়া পান্ছিন এবং দোন পাসন্পাট্ 

বা হেসা োড়া হবনা বাধায় োরন্তর ভুখন্ডে তার বাহড় হফন্র আসন্ত সক্ষে হন্ছিন। 

আবার স্রা্রে েপ্তন্রর হরন্পাট্ অনুরায়ী ১৫ ই হডন্সম্র ২০২১ এ োন্ের দশখ োরা 

রাওয়ার পর আন্লেনুর হবহব আবার বাংলান্েশ হেন্য়হেন্লন এবং রাজশাহী দেহডন্েল 
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েন্লজ দরন্ে োন্ের দশন্খর েৃতন্েহ হনন্য় তা বাংলান্েন্শর োহটন্তই েবর হেন্য় োরন্ত 

হফন্র আন্সন। এই দক্ষন্ত্রও আন্লেনুর হবহবর রাতায়ান্ত দুই দেন্শর সীোতেরক্ষীরা বাধা 

োন েন্রনা। 

২. োন্ের দশখ এবং আন্লেনুর হবহব দবেসুর খালাস পাওয়ার পন্রও োন্ের 

দশখন্ে েৃতু্যর আন্ের হেন পর্তে বাংলান্েন্শর দজল দহফাজন্ত জান খালাশ রূন্প পন্র 

রান্েন। আজ োন্ের দশন্খর েত হাজার হাজার োরতীয় োনুে জান খালাশ রূন্প 

বাংলান্েন্শর োরাোন্র ব্ী জীবন োহটন্য় রান্ছিন। এন্ের প্রন্ত্যন্ের সাজার দেয়াে 

বহুোল আন্েই দশে হন্য় দেন্ে। হেন্তু তাও এন্ের ব্ীজীবন দশে হয়না। এেই হচত্র 

এই দেন্শও বত্োন। এখানোর সংন্শাধানাোন্রও প্রচুর বাংলান্েশী োনুে জানখালাশ 

রূন্প ব্ীজীবন োহটন্য় রান্ছিন। দুই দেন্শর সরোর এই োনুেন্ের েুহক্তর হবেন্য় দোন 

উন্ে্যাে গ্রহণ েন্রনা।  

 

এবার আহস সীোতেরক্ষী বাহহনীর আন্রা এে অজুহান্তর েরায় দরখান্ন তাঁরা বন্ল 

রান্েন সীোন্তে দবআইহন পাচার দরাধ েরার জন্য তাঁরা সীোতেবাসীন্ের উপর হবহেন্ন 

হনয়ে চাহপন্য়ন্েন। 

বাংলার োনবাহধোর সুরক্ষা েঞ্ (োসুে) প্রায় ২৪ বের ধন্র পহচিেবঙ্গ – বাংলান্েশ 

সীোন্তে সীোতেবাসীন্ের অহধোন্রর োবীন্ত োজ েন্র চন্লন্েন। োসুে হবেত ২৪ 

বেন্র হবহেন্ন সেন্য় এোহধেবার এই দবআইহন পাচান্রর হবরুন্ধে আওয়াজ তুন্লন্েন। 

তাঁন্ের েন্ত এই পাচার েখনই সম্ভবপর হয়না রহেনা রা্রে তরা দেন্ন্দর হবহেন্ন স্ন্রর 

প্রশাসহনে হবোন্ের োনুেন্ের প্রত্যক্ষ বা পন্রাক্ষ েেত না রােন্তা। 

দিমন আদেন সীমাদতের মানুষরা

সহঠে পহরসংখ্যান জানা না দেন্লও োঁটাতান্রর ওপান্র বা হবএসএফ প্রহরার ওপান্র, 

োরতীয় ভূখন্ডে আনুোহনে ৫০,০০০-এর েন্তা পহরবার বাস েন্রন। এই সব পহরবান্রর 

হববাহন্রাে্য রুবে-রুবতীন্ের হববাহ হনন্জন্ের েন্ধ্যই েরন্ত হয়। েূল ভূখন্ডের োরতীয় 

নােহরেরা দেউই ঐ এলাোর োনুন্ের সান্র বববাহহে সম্ে্ স্াপন েরন্ত চান না। 

ওখান্ন হববাহ েরন্ত দেন্ল, শ্বশুরবাহড় দরন্ত দেন্ল োঁটাতান্রর দেন্ট হবএসএফ প্রহরীর 

েহজ্র ওপর হনে্র েরন্ত হয়। সান্র হহহ্ন্ত োহলোলাজ উপহর পাওনা। আপনার 

আহর্ে ক্ষেতা রােন্লও হববান্হ বা অন্য দোন সাোহজে অনুষ্ান্ন েতজন োনুেন্ে 

হনেন্তন েরা হন্ব েত খাে্যবস্তু হেনন্ত হন্ব তা সবই হনে্র েরন্ে হবএসএন্ফর েহজ্র 

ওপর। এবং অবশ্যই বহহরােত সেল োনুেন্ে সন্ধ্যা েয়টার েন্ধ্য দবহড়ন্য় দরন্ত হন্ব। 

দবআইনী পাচার – ববচার ববহর্ভুত হত্া – দেহ দলাপাি 

পহচিেবঙ্গ বাংলান্েশ সীোন্তে দরসেল হজহনসপত্র পাচার হন্য় রান্ে তার েন্ধ্য অন্যতে 

হল েরু। প্রন্ত্যে সীোতেবত্ী দজলায় প্রায় শতাহধে ‘িাট’ আন্ে, রার েন্ধ্য হেন্য় 
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প্রহত হেন হাজার হাজার েরু োরতবে্ দরন্ে 

বাংলান্েন্শ চন্ল রান্ছি। এইবার হবেয় হন্লা এত 

েরু আসন্ে দোরা দরন্ে? এই েরু গুহল েী সবই 

সীোতে হনেটবত্ী অঞ্ন্লর েরু?  এই সেল 

েরু এই রান্জ্যরও নয়। োরণ এই সেল েরু 

গুহলর েড় উচ্চতা হন্লা প্রায় ৫ ফুট। এই সেল 

েরুগুহল আসন্ে হবহার, উতিরপ্রন্েশ, রাজস্ান, 

পাঞ্াব এবং হহরয়ানা দরন্ে। এবার স্াোহবে োন্বই প্রশ্ন উন্ঠ আন্স দর এই এত 

পহরোণ েরু সুদুর রাজ্যগুহল দরন্ে আসন্ে েীোন্ব? এগুহল আসন্ে বড় বড় লহর বা 

ট্ান্ের োধ্যন্ে। তাহন্ল সবার দচান্খ ধূন্লা হেন্য় এতগুহল েরু বাহে ট্াে বা লহড় এত 

গুহল রাজ্য পার েন্র েীোন্ব এই রান্জ্য এন্েবান্র সীোতে এলাোর েন্ধ্য চন্ল রান্ছি? 

এর উতির এেটাই- এগুহল োরুর দচান্খ ধূন্লা হেন্য় আসন্েনা। এন্তাগুন্লা রান্জ্যর 

পুহলন্শর হডহজ, দজলাগুহলর এসহপ, রানাগুহলর ওহস/এসএইচও সেন্লই তারা তান্ের 

োন্জ ব্যস্। সেন্লর দচান্খর সােন্নই েরু পাচার চলন্ে দরেন চলন্ে োনব পাচার। 

রাজ্য পুহলশ োড়াও হবএসন্ফর দোন্য়্া বাহহনী, হসহবআই, হসআইহব, র, এনআইএ 

ইত্যাহে প্রভৃহত হাজান্রা রেন্ের 

বাহহনী আন্ে রান্ের দুন্ীহত, অপরাধ 

দরাধ েরার জন্য োরতীয় জনেন্ণর 

পন্েট দরন্ে টাো োটা হন্ছি। হেন 

রাজ্য দরন্ে েরু আসন্ে প্রোশ্য 

হেবান্লান্ে, সেল দচহেং দপাষ্ট পার েন্র। প্রন্ত্যে ট্াে বা লহর ড্াইোন্রর োন্ে হেেু 

হচরকুট রান্ে। দরহট দেখান্লই তান্ের দোন এহেন্য় চলায় দোন বাধা আন্সনা এবং এই 

দক্ষন্ত্র রান্জ্যর পুহলশ এবং দেন্দীয় সােহরে বাহহনীর েন্ধ্য রন্রষ্ট োন্লা দবাঝাপড়াও 

আন্ে। হেন্তু এই োন্ব প্রশাসহনে েপ্তন্রর প্রোশ্য েেন্ত দেন এই দবআইহন োজ 

হেন্নর পর হেন ফুন্ল দফঁন্প উঠন্ে? এর োরণ োসুন্ের েন্ত শুধুোত্র েরু পাচান্রর 

ফন্ল প্রহতহেন ১০-১৫ দোহট টাোর েুনাফা হন্ছি এবং এর োে েলোতা দরন্ে হেল্ী 

সব্ত্রই বটেন হন্ছি। হেন্তু সীোতেরক্ষী বাহহনীন্ের দতা দেখান্তই হন্ব দর তারা এই োজ 

বন্ধ েরার জন্য েতটা বধেপহরের। তাই োন্ঝ োন্ঝই বেহনে সংবাে োধ্যন্ে দোট 

েন্র এেহট খবর চন্ল আন্স “সীোতেরক্ষীর গুহলন্ত এে পাচারোরীর েৃতু্য হন্য়ন্ে”। 

এই পাচারোরীরা োরা? এরা দেউ বাইন্রর দলাে নয় এরা দসই সীোতে এলাোরই 

দোন গ্রান্ের দলাে। হরহন বেহনে ৩০০-৫০০ টাো উপাজ্ন েরার জন্য এই োন্জ 

দনন্েহেন্লন। হবএসএফও দর পাচান্রর োন্জ রুক্ত তা শুধু আোন্ের বক্তব্য নয়, এটা 

োরত সরোন্রর এন আই এ-র ও বক্তব্য। হবএসএন্ফর ব্যান্টহলয়ান্নর েত্ারাও এই 

অপরান্ধ রুক্ত তা োরত সরোর হনন্জই বলন্ে। 
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ঘিনা - ৪ 

১৯ বের বয়সী হাহফজুল দশখ েুহশ্োবাে দজলার রানীনের রানার অতেে্ত নহবরপাড়া 

গ্রান্ের এেহট দেন্ল। ইসলােপুন্রর আেশ্ েহাহবে্যালন্য়র হবিতীয় বন্ে্র োত্র হেল দস। 

পহরবান্রর চােন্রাে্য হেেু জহে রােন্লও সীোতেরক্ষীন্ের হনয়ন্ের জাঁতােন্লর েন্ধ্য পন্র 

হেন্য় দসই জহে চাে েন্র দোন লাে হন্তানা বরং হেন্নর পর হেন অর্ননহতে অবস্া 

েরুণ দরন্ে েরুণতর হন্ত রান্ে। এই অর্েষ্ট দরন্ে েুহক্ত পাওয়ার জন্য হাহফজুল েরু 

পাচার েরার জন্য হনন্জর নাে নহরভুক্ত েন্র। 

েত ২০/৭/২০২০ তাহরন্খ সন্ধ্যা ৭ টা নাোে দস দসই উন্দেন্শ্য োহারপাড়া ব্রীন্জর 

োে দরন্ে আন্রা ৬ জন্নর সান্র রুক্ত হন্য় েরু পাচান্রর উন্দেন্শ্য রওনা দেয়। উক্ত 

েন্লর েন্ধ্য ৩ জন বাংলান্েশীও হেল। রাহত্র ১০টা দবন্জ দেন্লও হাহফজুল রখন বাহড় 

দফন্রনা, তখন তার পহরবান্রর দলাে তার দখাঁজ হনন্ত শুরু েন্র এবং তার োো সাহজে 

দশখ হাহফজুন্লর বন্ধুন্ের দরন্ে জানন্ত পান্রন দর তার োই েরু পাচার েরন্ত দেন্ে। 

এই শুন্ন সাহজে তার োইন্ে আটোন্নার জন্য হন্ন্য হন্য় দখাঁজাখুঁহজ শুরু েন্রন এবং 

রাহত্র ১১ টা নাোে দস রখন োহারপাড়া ব্রীন্জর োন্ে এন্স দপৌোন, তখন সীোতেবত্ী 

এলাোয় লাোন্না উজ্জ্বল আন্লায় সাহজে দেখন্ত পান দর তার োইন্ে এবং ৬ জন 

বাহে সারীন্ের হেেু সীোতেরক্ষী আটন্ে দরন্খন্ে। প্রকৃত সীোতে দরন্ে ৫ হেন্লাহেটার 

হেতন্র তান্ের আটোন্না হন্য়ন্ে। েন্য় সাহজে ব্রীজ দরন্ে দনন্ে পান্টর দক্ষন্ত লুহেন্য় 

পন্রন। দসখান দরন্ে হতহন পহরস্ার দেন্খন দর সীোতেরক্ষীরা ঠাডো োরায় তার োই 

দে এবং বাহে ৬ জন সারীন্ে গুহল েন্র। এরপর তান্ের হনরর দেহগুহল হনন্য় পদ্ার 

নেীন্ত োহসন্য় দেয়। 

এই িটনা দেন্খ সাহজে দোনপ্রোন্র হনন্জর বাহড় হফরন্ত সক্ষে হয় এবং পুন্রা 

িটনাহট তার পহরবার দে জানায়। পরহেন অর্াৎ ২১/৭/২০২০ তাহরন্খ হাহফজুন্লর 

হপতা আতিাজ েডেল রানীনের রানায় রান এবং হেন্য় পুন্রা িটনাহট হলহখত োন্ব 

অহেন্রাে আোন্র োন্য়র েন্রন। রানীনের রানার পুহলশ দসই অহেন্রাে হনন্ত 

অস্ীোর েন্র এবং রীহতেত হুেহে দেন দর এই অহেন্রাে আনন্ল তান্ের পহরবান্রর 

সেুহ হবপে আসন্ন। দশে পর্তে ঐ অহফসার হাহফজুন্লর নান্ে দেবলোত্র এে “হেহসং 

ডান্য়রী” নহরবধে েন্রন। হেন্তু শুধু নহরবন্ধের োজ টুকুই হয়, এ হবেন্য় দোন তেতে 

হয়না। োসুে এই িটনার তর্যানুসন্ধান েন্র েত ১৬ই দসন্টেম্র ২০২০ তাহরন্খ 

জাতীয় োনবাহধোর েহেশন্নর োন্ে এে অহেন্রাে োন্য়র েন্র। এর প্রায় ৫ োস 

পর ২৩/২/২০২১ তাহরন্খ এই অহেন্রােহট জাতীয় োনবাহধোর েহেশন গ্রহন েন্র 

এবং এর দুই হেন পন্রই উক্ত দেসহট স্রা্রে েপ্তরন্ে তেন্তের োহয়বে হেন্য় হনন্জন্ের 

িার দরন্ে নাহেন্য় দফন্লন। তারপর দরন্ে আজ প্রায় ১ বের হন্ত চলন্লা, হেন্তু এই 

হবেন্য় দোন তেন্তের োজ আজপর্তে শুরু হন্লানা। উন্টে দোেী সীোতেরক্ষীরা আজও 

বুে ফুহলন্য় িুন্র দবড়ান্ছিন।
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পাচার-এনবিবপএস এবং দেদশর দেৌজোরী ববচার ব্বস্া     

আজ হাহফজুন্লর েত শত শত োনুন্ের জীবন্নর েুন্ল্য এই অসাধু ব্যাবসা বের বের 

চলন্ত রান্ে। সরোর পাটোয়, রাজনীহতর রঙ পাটোয় হেন্তু এই দবআইনী পাচান্রর োজ 

চলন্তই রান্ে। হেন্তু এই পাচান্রর বড় োরারা রান্েন অতেরান্লই। তান্ের োন্য় দোন 

আঁচরটুকুও লান্েনা। আেরা শুধু খবন্রর োেন্জর ঐ পাঁচ লাইন্নর খবরহটই পহড় এবং 

ধারণা েন্র হনই আেরা েতটা সুরহক্ষত। 

দফৌজোরী হবচার ব্যবস্ার অর্ হন্লা সোন্জ এেন এে হবহধ ব্যবস্া চালু েরা রার 

বিারা সোন্জ অপরাধ হনয়ন্তন্নর েন্ধ্য রান্ে। ফন্ল এই ব্যবস্ার েন্ধ্য পুহলন্শর সান্রই 

আোলত, োরা হবোে, প্রহসহেউশন সেন্লই প্রত্যক্ষোন্ব রুক্ত। দোন এে পক্ষ রহে 

স্ীয় োজ বা োহয়বে পালন না েন্র তার প্রোব অন্যন্য পক্ষগুহলর ওপর পন্ড় এবং 

চূড়াতে পর্ান্য় সােহগ্রেোন্ব দফৌজোরী হবচার ব্যবস্াই আরিাতে, ক্ষয়ন্রাোরিাতে ও 

ধ্ংসপ্রাপ্ত হয়। এবং এর সােহগ্রে প্রহতফলন সোন্জ তরা জনসাধারন্ণর ওপর পন্র। 

রান্্রের োহয়বে হন্লা নােহরেন্ে রক্ষা েরা। দফৌজোরী হবচার ব্যবস্া ধ্ংসপ্রাপ্ত হন্ল, 

তান্ে ব্যবহার েন্র অপরাধীন্ের আড়াল েরন্ল বা হনন্ে্াে ব্যহক্তন্ের অপরাধী সাজানর 

প্রন্চষ্টা চালান্ল তা সব্ অন্র্ই দেশন্্াহী বন্ল হচহনিত হওয়া উহচত।     

েরু পাচান্রর সান্র সান্রই সীোতে এলাো হেন্য় দফহন্সহডলও প্রচুর পহরোন্ন পাচার 

হয়। দফহন্সহডল হল এেপ্রোর োহশ নাশে ঔেধ। হেন্তু প্রশ্ন হল এই ঔেধ দেন 

পাচার হয়? বাংলান্েন্শ প্রধানত ইসলাে ধে্াবলম্ী োনুন্ের বসবাস। েে্যপান দসখান্ন 

আইনত সম্ভব নয়। তাই দনশার ্ব্য হহসান্ব দফহন্সহডন্লর খুবই চাহহো বাংলান্েন্শ। 

দসই পাচান্রর চন্রিও বড় োরা দের েখন্না দেখন্ত পাওয়া রায়না। ধরা পন্র দেবল 

সাধারণ সীোতেবাসী রারা দরাজ ২০০-৩০০ টাোর হবহনেন্য় সারা শরীন্র ৩০-৪০ 

হট দফহন্সহডন্লর হশহশ দবঁন্ধ বাংলান্েন্শ পাচার েরন্ে। রারা ধরা পড়ন্ে তাঁন্ের দতা 

হনহব্চান্র Narcotics Drugs Psycotropic Substance (NDPS) এ দেস দেওয়া 

হন্ছিই এর সান্র সান্র আন্রা োনুেন্ের হবরুন্ধে দসই দেস দেওয়া হন্ছি রান্ের এই সব 

হবেন্য়র সান্র দোন সম্ে্ই দনই। আজ সীোতেবাসীরা সবসেন্য়ই আতহঙ্কত রান্েন এই 

দেন্স অহেরুক্ত হওয়ার েন্য়। শুধু দেস দেওয়া দতা েূল উপলক্ষ নয়, এর পন্রই পুহলশ 

আহধোহরেরা তাঁন্ের োন্ে িুে খাওয়ার জন্য চাপ সৃহষ্ট েরন্ত রােন্ব। সীোতেবাসীরা 

ির বাহড় দবন্চ দসই টাো হেন্য় দোনেন্ত হনন্জন্ের োড়ান্নার বন্্াবস্ েন্রন। রারা 

পান্রননা তারা হবনা অপরান্ধ হাজতবাস েন্রন।

বিভুার হাি

হবেত ইউহপএ সরোন্রর আেন্ল দেন্দীয় সরোর তার স্রা্রে হবোে ও ববন্েহশে হবোে 

সহেত হন্য় োরত-বাংলান্েশ সীোন্তে পাচার দরান্ধ  প্রহতবাশী রান্্রের সান্র সুসম্ে্ রক্ষায় 

এবং দুই দেন্শর জনেন্নর দসৌহাে্্য বহৃধেন্ত এই সীোন্তে বাজার বা হাট দখালার হসধোতে দনয়। 

দসই হসধোতে আজও অপরবহত্ত আন্ে। হেন্তু বত্োন এনহডএ সরোর এই হসধোতে পালন্ন 
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ইছুিে নয়। তাই সীোন্তে বড্ারহাট েরার 

দিােণা দেবলোত্র োেন্জই দরন্ে দেন্ে, 

বাস্বাহয়ত হন্ছিনা। আেরা েন্ন েহর এই 

সীোন্তে দবআইহন পাচার অন্নেটাই রে েরা 

রায় “বড্ার হাট” এর োধ্যন্ে। এই বড্ার হাট 

হল সীোতে এলাোর সরোরী দেনা দবচার 

দেন্দ দরখান্ন দুই দেন্শর োনুে আসন্বন হনন্জন্ের এলাোর হজহনস পত্র দেনা দবচার জন্য 

এবং পুন্রা িটনাহট িটন্ব সীোতেরক্ষী বাহহনীর পাহারার েন্ধ্য। ২০১৯ সাল পর্তে বাংলান্েশ 

এবং হত্রপুরা ও দেিালন্য়র সীোন্তে ৪ খাহন বড্ার হাট হেল। দসই সেল হান্ট দুই দেন্শর 

সীোতেবাসীরা শাহতেপূণ্ োন্বই হজহনসপন্ত্রর দবচা দেনা েন্রন। এন্ত সরোন্রর োঁড়ান্রও 

টাো দ�ান্ে। োসুে হবেত বেন্র বারংবার পহচিেবঙ্গ বাংলান্েশ সীোন্তে বড্ার হাট দখালার 

প্রস্াব হেন্য়ন্েন। হেন্তু দস প্রস্াব েখনই না রাজ্য সরোর না দেন্দ সরোর গুরুবে সহোন্র 

দেন্খন্েন। আোন্ের বঝুন্ত অসুহবধা হয়না দেন এই প্রস্াব গুরুবে পায়না। তাহন্ল দতা এই 

লক্ষ দোহটর ব্যবসা বন্ধ হন্য় দরহট হেেু োনুে হনন্জন্ের োন্ে কুহক্ষেত েন্র দরন্খন্েন। 

সামাবজি সুরক্ষা প্রিদপের বনব্রিয়তা – বভন রাদজ্ পবরযান - অবতমাবরর দিাপ

আেরা হে েখন্না প্রশ্ন েহর দর আজ দেন এই সীোতেবাসীরা  দচারাচালান্নর সান্র রকু্ত 

হন্ছি? দে হনন্জর ইছিায় এেন ঝঁহেপূণ্ োজ েরন্ত চায়? হেন্তু তাও তারা দসই োজ 

দে দপশা বন্ল গ্রহণ েরন্ে। এর োরণ তান্ের এই োজ েরন্ত বাধ্য েরান্না হন্ছি। রহে 

দেউ সীোতে এলাোয় রান তন্ব দেখন্বন দর এলাোগুহল েতটা হপহেন্য় আন্ে। সরোরী 

প্রেন্ল্পর দোন সুন্রাে এন্ের জন্য নয়। এখন্না সীোতেবত্ী প্রচুর গ্রাে আন্ে দরখান্ন 

হবদু্যৎ পর্তে দপৌোয়হন। উোহরণস্রূপ বলা 

রায় েহুশ্োবান্ের রানীনের রানা অতেে্ত 

চর এলাোয় স্াধীনতার পর দরন্ে হবদু্যৎ 

আন্সহন। বাংলার োনবাহধোর সুরক্ষা েন্ঞ্র 

সান্র চর এলাোর োনুেন্ের অহবরাে আন্্ালন্নর ফন্ল ২০১৩ সান্ল দসই এলাোয় 

হবদু্যৎ প্রন্বশ েন্র। রাজ্য সরোর পহচিেবঙ্গ দে “হনে্ল বাংলা” বন্ল দিােণা েরন্লও 

সীোতে এলাোয় প্রায় দবশীরোে োনুন্ের বাহড়ন্ত দশৌচালয় পর্তে দনই। রাজ্য সরোন্রর 

কৃেে বনু্ধ প্রেল্প, খাে্যসারী প্রেল্প। হনজ ভূন্ে হনজ েহৃ প্রেল্প, েে্সারী প্রেল্প, হনজশ্রী 

হাউহজং প্রেল্প, দনেহালয় প্রেল্প, সুফল বাংলা প্রেল্প, উৎেে্ বাংলা প্রেল্প, রবুশ্রী প্রেল্প 

পহচিেবাংলার সীোন্তে োজ েন্র না। এোরাও দেন্দীয় সরোন্রর আন্রা গুছি গুছি প্রেল্প 

আন্ে।  তান্ত দোহট দোহট টাোও আন্ে। শুধু সীোন্তে এইসব প্রেল্প োর্েরী হন্বনা, 

হন্লও হবন্শে হেেু োনুন্ের জন্য হন্ব। রাস্া দনই, হবদু্যৎ দনই, স্াস্্য পহরন্েবা দনই, 

চােরী দনই, উন্নয়ন দনই। এখান্ন সবাই দনই রান্জ্যর বাহস্া। আন্ে বলন্ত হবএসএন্ফর 

হনর্াতন, পুহলন্শর হনহ্রিয়তা, প্রশাসন্নর অন্ধবে, োনুন্ের পরহনে্রতা আর বাঁচার রাস্া, 
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এেোত্র দচারাোরবার। 

সীোতেবাসীন্ের োন্ে চান্ের জহে রােন্লও হব এস এন্ফর বাধায় দসই জহেন্ত চাে 

েরা তান্ের োন্ে েী সেস্যায় পহরণত হন্য়ন্ে তার আন্লাচনা আন্েই হন্য়ন্ে। দসই জহে 

তারা অোন্বর তাড়নায় দবচন্তও পান্রন না। োরণ দেউ দসই জহে দেন্ননা। দেউই 

সীোন্তের জহে হেন্ন হনন্জর দলােসান বাড়ান্ত চাননা। তাহন্ল তারা েরন্নন েী? খান্বন 

েী? বাঁচন্বন েীোন্ব? তাই অন্নন্ে সীোতে এলাো দরন্ে অন্য রান্জ্য পহররায়ী শ্রহেে 

রূন্প পাহড় হেন্ছিন। পহররায়ী শ্রহেেন্ের জীবনও েে ঝঁহেপূণ্ নয়। োসুে এরেে হবহেন্ন 

িটনার সাক্ষী দরখান্ন সীোতে এলাোর োনুন্েরা হেন রান্জ্য োজ েরন্ত হেন্য় দোন 

দুি্টনায় হনন্জর প্রাণ হাহরন্য়ন্েন বা দেউ দেউ োলাল চন্রির বশবত্ী হন্য় হনন্জর সব্স্ 

হাহরন্য়ন্েন। এর পাশাপাহশ ২০২০ সান্লর োচ্ োস দরন্ে শুরু হল অহতোরীর প্রোব। 

সারা দেশন্ে তালাব্ী েন্র দেওয়া হল। দসই সেন্য় লক্ষাহধে অসংেহঠত পহররায়ী 

শ্রহেেন্ের েী দুে্শা হন্য়হেল তা োরুর অজানা নয়। দরলপন্র রুহটর উপর দসই রন্ক্তর 

োে দোনহেন উঠন্বনা। প্রচুর পহররায়ী শ্রহেে হনন্জন্ের প্রাণ হবসজ্ন হেন্য়হেল শুধু বাহড় 

দফরার জন্য। দসই তাহলোন্ত সীোতেবাসীরাও হেল। দসই সেয়ন্তই উতির ২৪ পরেণা এবং 

দোচহবহান্রর প্রায় শতাহধে সীোতেবাসী েণ্াটে এবং দেরালায় ব্ী অবস্ায় পন্র হেন্লন। 

অবন্শন্ে োসুন্ের দসৌজন্ন্য উক্ত রান্জ্যর বনু্ধন্ের প্রত্যক্ষ সহন্রাহেতায় এই োনুেন্ের 

িন্র হফহরন্য় আনা হয়। শুধুোত্র পহররায়ী শ্রহেেন্ের দুরবস্া নয়। সীোন্তের সাধারণ 

কৃহেজীহবন্েরও না দখন্ত দপন্য় োরার জায়োয় হনন্য় দেহেন্লা সীোতেরক্ষী বাহহনীরা। 

দরখান্ন ১৫ই এহপ্রল ২০২০ তাহরন্খ স্রা্রে েপ্তর দরন্ে দিােনা েরা হন্ছি (Memo no- 
40-3/2020-DM-I(A)) লেডাউন্নর েন্ধ্য হেেু অহত প্রন্য়াজনীয় পহরন্েবা বন্ধ েরা 

রান্ব না এবং দসই তাহলোর ৬ নম্ন্র কৃহেোন্জর েরা উহল্হখত আন্ে। হেন্তু ঐ সেয় 

সীোতেরক্ষীরা দেট বন্ধ েন্র দরন্খ হেন্য়হেল। শত অনুন্রান্ধও দসই েরজা দখালার প্রন্য়াজন 

দবাধ েন্রহন তারা। সীোতেবাসীরা দেন্টর সােন্ন নারী পুরুে হনহব্ন্শন্ে ধণ্ায় বসন্লও 

তান্ের টলান্না রায়হন। োরণ তারা সীোতেরক্ষী বাহহনী। তারা স্রা্রে েপ্তন্রর হনন্ে্শন্েও 

োন্যতা দেয়না। অরচ এই বাহহনীর জন্য হাজার দোহট টাো দর বরাদে হয় দসই টাো আন্স 

আোন্ের ট্যান্সের টাোয়। 

তাহন্ল এই সীোতেবাসীরা েী েরন্বন? োরন্তর সংহবধান্ন ২১ নং অনুন্ছিন্ে দেৌহলে 

অহধোর রূন্প জীবন্নর অহধোন্রর েরা বলা রােন্লও সীোতেবাসীন্ের জীবন েন্ন হয় 

দসই আওতায় পন্ড়না। তান্ের জীবন ধারন্ণর সেল অবলম্ন সহন্জই দেন্ড় দনওয়া রায়। 

এই োরন্ণই তারা জীবন্নর ঝঁহে হনন্য় দবআইনী পাচান্রর সান্র হনন্জন্ে হনরুক্ত েরন্ত 

বাধ্য হন্ছিন এবং সোন্জর দচান্খ এেজন দুস্কৃহত রূন্প পহরেহনত হন্ছিন।  

দিন্দ্র, রাজ্ সরিার – পঞ্াদয়ত : দিান োরাি দনই 

অন্নন্েই এই হবেন্য় রাজ্য সরোন্রর ভুহেো হনন্য় প্রশ্ন েরন্ত পান্রন। দসন্ক্ষন্ত্র আন্েই 

সীোতে রক্ষীর হান্ত হনর্াতন্নর হবেন্য় রাজ্য সরোর পহরচাহলত পুহলন্শর হনহ্রিয়তার 
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েরা উন্ল্খ েন্রহে। অন্যান্য েপ্তন্রর অবস্ানও তনরবচ। প্রকৃত অন্র্ সীোতে এলাোর 

গ্রােগুহলন্ত নােহরে সুন্রাে-সুহবধা হেেু দনই বলন্লই চন্ল। বাস্বত, এই এলাোগুহলন্ত 

োনুন্ের জীবন-জীহবো, শাহতে, আইনশৃঙ্খলা, দখলাধুলা সব হেেুই প্রোরাতেন্র হনয়ন্তন েরন্ে 

হবএসএফ। ১৯৭৩ সান্লর পঞ্ান্য়ত আইন্নর ১৬ (খ) ধারা অনুরায়ী হনয়হেত গ্রােসোর 

হেহটং হওয়ার েরা, হেন্তু সীোতে এলাোয় 

তা হয় না।  পঞ্ান্য়ত আইন্ন (১৯(২)(ি)) 

ধারায় হনহে্ষ্ট গ্রাে পঞ্ান্য়ন্তর অধীন্ন সেল 

রাস্ািাট, তার রক্ষণান্বক্ষণ এবং চলাচন্লর 

বাধা অপসারণ েরা দসই পঞ্ান্য়ন্তর োহয়বে। 

হেন্তু সীোতেবত্ী পঞ্ান্য়ত এলাোয় এেোত্র 

পাো রাস্াহট হব এস এফ-এর েখন্ল। এই হবেন্য় সাধারণ োনুন্ের প্রচুর অহেন্রাে 

রােন্লও দস হবেন্য় দোন সুরাহা হয়না। হেেু হেেু দক্ষন্ত্র সীোন্তে পঞ্ান্য়ত দোন োজ 

েরন্ত দেন্ল দসখান্নও তান্ের সীোতেরক্ষী বিারা বাধাপ্রাপ্ত হন্ত হয়। আই হস হড এস 

েে্ীন্ের এতবার সীোতেরক্ষী বাহহনীন্ের োন্ে বাধাপ্রাপ্ত হন্ত হন্য়ন্ে দর তারা এখন সীোতে 

এলাোয় রাওয়াই বন্ধ েন্র হেন্য়ন্েন। এই হবেন্য় এলাোর সেহষ্ট উন্নয়ন আহধোহরে, 

েহকুোশাসে এেনহে দজলাশাসন্ের োন্ে হলহখত অহেন্রাে দেন্লও দসগুহল হনন্য় দোন 

তেন্তের োজ হয়না বরং পন্রাক্ষ োন্ব সীোতেরক্ষীন্ের এই বাধা দেওয়ার োন্জ তান্ের 

সাহার্য েরা হয়। 

উোহরণস্রূপ বলা রায় সীোতেরক্ষীন্ের এই বাধার ব্যাপান্র দেউ রহে প্রশ্ন দতান্লন 

তখন বলা হয় ১৪৪ ধারা জাহর আন্ে। এই ১৪৪ ধারা জাহর েরন্ে দজলা শাসে বা দোরাও 

দোরাও েহকুো শাসেও। দফৌজোরী আইন্নর ১৪৪ ধারায় পহরস্ার োন্ব উন্ল্খ েন্র বলা 

আন্ে এই আইন টানা ৬০ হেন্নর দবশী প্রন্য়াে েরা রান্বনা, হেন্তু সীোতে এলাো দত প্রহত 

৫৯ হেন্নর োরায় পরবত্ী আন্রা ৬০ হেন্নর জন্য এই আইন প্রণয়ন্নর হনন্ে্শ দজলাশাসে 

বা েহকুো শাসন্ের েপ্তর দরন্ে 

এন্স রান্ছি। হেন্তু সীোতে এলাোয় 

বেন্রর পর বের ধন্র এই হনন্ে্শ 

নাো জাহর েরা রান্ে। এই হবেন্য় 

আবার সুহপ্রে দোট্ স্পষ্ট হনন্ে্হশো 

জারী েন্রন্ে। দোনোন্বই দোন 

এলাোয় লাোতার এই ধারা প্রন্য়াে 

েরা রান্ব না। োনুন্ের চলান্ফরা, 

েত প্রোন্শর অহধোর — এগুহল 

সাংহবধাহনে অহধোর; দেবলোত্র 

জরুরী পহরহস্হতন্ত এই ধারা 
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স্ল্পোন্লর জন্য প্রন্য়াে েরা দরন্ত পান্র। সংহবধান্নর ১৪১ অনুন্ছিে অনুরায়ী সুহপ্রে 

দোন্ট্র আন্েশ আোন্ের দেন্শর আইন। সরোর এবং জনসাধারণ সেন্লরই োন্য। অরচ 

রারা এই হনন্ে্শ হেন্ছিন তারা এেবারও দসই সীোতে এলাোর োনুেন্ের সান্র এেবারও 

দোন আন্লাচনা েরন্েন না। তান্ের সেস্যার েরা জানার দচষ্টা েরন্েন্না না। হেল্ীর নর্ 

ব্লে বা পহচিেবন্ঙ্গর নবান্ন দরন্ে রান্জ্যর উন্নয়ন্নর জন্য প্রহতবের দর লক্ষ-দোহট টাো 

বরাদে হয় তা দেন্শর সীোন্তে দপৌেঁান্নার আন্েই ফুহরন্য় রায়। 

বব. এ. বি. বপ. (Border Area Development Programme)
দেন্শর সীোতে এলাো উন্নয়ন্নর জন্য দেন্দীয় সরোর হব. এ. হড. হপ. (Border Area 
Development Programme) প্রেল্প বহু বের ধন্র চালু েন্রন্ে। দসই প্রেন্ল্প সীোতে 

এলাোর হবহেন্ন উন্নয়নেূলে োন্জর েরা বলা আন্ে। দরেন হশক্ষা দক্ষন্ত্র হবে্যালন্য়র 

েক্ষ হনে্াণ, হবে্যালন্য়র জন্য আবাহসে ির হনে্াণ, হবে্যালয় সংলগ্ন োন্ঠর সংস্ার, 

লাইন্ব্রহর হনে্াণ, স্াস্্য দক্ষন্ত্র প্রারহেে স্াস্্যন্েন্দ হনে্াণ, হচহেৎসা সংরিাতে হবহেন্ন 

রন্তপাহত দেনা, সীোতেবাসীন্ের জন্য হচহেৎসা হশহবন্রর আন্য়াজন, চােবাস সংরিাতে 

হবহেন্ন হবেন্য় উন্নয়নেূলে োজ, 

সীোতে এলাো সংলগ্ন রাস্া িান্টর 

উন্নয়ন , দখলাধূলা, সাংস্কৃহতে 

অনুষ্ান, সীোতে এলাোয় 

অঙ্গনওয়াহর দেন্ন্দর হনে্াণ, 

েহেউহনহট হল হনে্ান এবং এই 

রেে আন্রা হবহেন্ন োন্জর েরা 

দসখান্ন উহল্হখত আন্ে। শুধুোত্র 

এই সংরিাতে োন্জর জন্য ২০২০-

২০২১ আহর্ে বন্ে্ ৭,৮৪, ০০,০০০,০০ টাো বরাদে হন্য়ন্ে। প্রকৃত সীোতে দরন্ে 

১০ হেন্লাহেটার পর্তে এলাোন্ত উন্নয়ন েরার জন্য এই টাো। হেন্তু বাস্ন্ব হব. এ. 

হড. হপ.-র টাো সীোন্তে প্রন্য়াজনীয় জায়োয় খরচ না হন্য় হবএসএফ ও প্রশাসহনে 

েত্ান্ের অঙ্গুহল দহলন্ন তা ব্যহয়ত হন্ছি সােহরে হবোন্ের উন্নয়ন্নই। সীোতেবাসী 

োনুন্ের জীবন-জীহবোর প্রন্য়াজন্ন তা ব্যহয়ত হন্ছিনা। দসখান্ন সীোন্তে চাে েরন্ত 

রাওয়ার জন্য চাহেন্ের নাে নহরভুক্ত েরার জন্য এেহট খাতা এবং এেহট েলেও 

সীোতেবাসীন্েরই হেন্ন হেন্ত হয়। নইন্ল সীোতেরক্ষীরা চাহেন্ের নাে নহরভুক্ত েরন্বন 

না এবং তাঁন্ের হনন্জন্ের জহেন্ত চাে েরন্ত দরন্ত দেন্ব না। 

সীমাতেরক্ষী বাবহনীর অবিিারদক্ষদরের বৃবধি 

পূন্ব্ আন্লাহচত সীোতেরক্ষী বাহহনীন্ের হনর্াতন্নর সেল িটনাই হন্য়দে তানঁ্ের েে্ন্ক্ষত্র 

১৫ হেন্লাহেটান্রর েন্ধ্য রাোোলীন। সাম্প্রহতে োন্ল স্রা্রে েপ্তর এেহট হববৃহত হেন্য় 
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জাহনন্য়ন্ে পহচিেবঙ্গ, অসে ও পাঞ্াব এই হতনহট রান্জ্য হবএসএফ-এর েে্ন্ক্ষত্র ১৫ 

হেন্লাহেটার দরন্ে বাহড়ন্য় ৫০ হেন্লাহেটার েরা হন্য়ন্ে। েত ১১ ই অন্ক্টাবর ২০২১ 

“The Gazette of India (Extraordinary)–এর S.O.4198 (E) দত স্রা্রে েপ্তন্রর 

এই হববহৃত প্রোহশত হয়, দরখান্ন দেবলোত্র ৩ লাইন্নর এে হববৃহতন্ত স্রা্রে েপ্তর অহত 

চালাহের োধ্যন্ে এত বড় হসধোতেন্ে োর্েরী েন্র দেয়। রা এে অন্র্ অেণতাহন্তে, 

অসাংহবধাহনে এবং বস্রাচারী হসধোতে। দেননা দেন্দ দোন আন্লাচনা োড়াই সরাসহর 

রান্জ্যর এহক্তয়ান্র হস্ন্ক্ষপ েরল; দেন্শর সংহবধান্ন রাজ্য ও দেন্দ দুই সরোন্রর 

ক্ষেতা, এহক্তয়ার সবহেেুই পহরষ্ার েন্র দেওয়া আন্ে সংহবধান্নর তপশীন্ল। দেন্দীয় 

স্রা্রে েপ্তন্রর এই দিােণা েরার আন্ে দোন্না রাজ্য সরোন্রর সান্র আন্লাচনা েরা 

হয়হন। দলােসো বা রাজ্যসোয় দোন্না আন্লাচনা েরা হয়হন; এেতরফা োন্ব হব এস 

এন্ফর ক্ষেতা বাড়ান্না হন্য়ন্ে। এর পন্রই পাঞ্ান্বর েখু্যেন্তী তার হববৃহতন্ত এই বস্রাচারী 

হসধোন্তের চরে হন্া েন্রন এবং তার প্রহতবাে েন্রন। পহচিেবঙ্গ রাজ্য সরোর দবশ 

হেেুোল অহতবাহহত েন্র এই হসধোন্তের প্রহতবান্ে এে হববৃহত দেন এবং েত ১৬ই নন্েম্র 

২০২১ এ হবধানসোয় এর হবন্রাধী হবল পাশ হয়। তার পূন্ব্, ১৫ই নন্েম্র দোলোতা 

দপ্রস লিান্ব এই রান্জ্যর বহু সংেঠন ও বহুধেজীবীেণ এেহত্রত হন্য় হব এস এন্ফর হান্ত 

বাংলান্েশ সীোন্তের োনুেন্ের ওপর হনর্াতন্নর এবং সীোতে দরন্ে ৫০হেহে পর্তে হব 

এস এন্ফর ক্ষেতাবহৃধের প্রহতবাে েরা হয়। দসখান্ন সীোতে দরন্ে হনর্াহতত পহরবান্রর 

সেস্যরাও বক্তব্য ইয়ুন্ল ধন্রন। স্রা্রেেপ্তন্রর এই হববৃহতর সারেে্ অনুরায়ী সীোতে দরন্ে 

দেন্শর হেতন্র ৫০ হেন্লাহেটার অবহধ হবএসএফ তান্ের শাসন জাহর েরন্ব। এর ফন্ল 

পহচিেবন্ঙ্গর দোচহবহার, জলপাইগুহড়, উতির এবং েহক্ষণ হেনাজপুর, নেীয়া, উতির ২৪ 

পরেণা দজলার পুন্রাটা এবং োলো, েহুশ্োবাে দজলার দবশীরোে অংশ সীোতেরক্ষীন্ের 

আওতায় পড়ন্ব। এবার আর শুধু সীোতেবাসী বন্ল নয় শহরাঞ্ন্লর োনুন্ের সােন্নও পূব্ 

উহল্হখত হবপন্ের আশঙ্কা উহড়ন্য় দেওয়া রায়না। এর সান্র হবএসএফ এর হান্ত অন্নেগুন  

ক্ষেতা বাহড়ন্য় দেওয়া হন্য়ন্ে, দরেন দোন ব্যহক্তন্ে দগ্রফতার, তল্াহশ ও োলপত্র আটে 

েরার  ক্ষেতা দেওয়া হন্য়ন্ে।  এর ফন্ল সাধারণ োনুন্ের উপর হবএসএফন্ের অত্যাচার 

বহুগুন বাড়ন্ব বন্ল আশংো েরা হন্ছি। পুহলশ ও হব এস এন্ফর এেই এলাোয় সে 

ক্ষেতা হনন্য় োন্জ সাংহবধাহনে জহটলতাও অবশ্যম্ভাবী। 

বব এস এদের ক্ষমতাবৃবধির প্রবতবরিয়া

ইহতেন্ধ্যই হব এস এফ বাহহনী কুচহবহার দজলার বাংলান্েশ সীোতে এলাোর হবহেন্ন 

অঞ্ন্ল ত্রান্সর সৃহষ্ট েন্রন্ে। 

১৯৬৮ সান্ল হব এস এফ আইন্নর প্রবত্ন হয়। দসই আইন্নর েন্ধ্যই সীোতেরক্ষীন্ের 

েী েী েরণীয় এবং েী েী েরণীয় নয় দস ব্যাপান্র উন্ল্খ েরা হয়। দসখান্ন দোন 

সীোতেরক্ষী দোন অননহতে োজ েরন্ল তার হে হে সাজা হন্ত পান্র তার হববরণও 

আন্ে। তার হেেু অংশ আপনান্ের সােন্ন রাখা হল — 
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ববএসএে অ্াক্ট/রুল ১৯৬৮-এর বববি অনুযায়ী

রহে দোন হবএসএফ েে্ী লুঠতরাজ েরার েন্নাোব হনন্য় দোন্না জায়োয় রায় তাহন্ল 

তার/তান্ের ১৪ বের পর্তে োরােণ্ড হন্ত পান্র (ধারা ১৬/খ)। অরচ েত্ব্যরত হবএসএফ 

েে্ীন্ের বিারা সীোতেবাসী োনুন্ের বাহড় োঙচুর, লুঠতরাজ, চান্ের জহের ফসল নষ্ট েরার 

অসংখ্য অহেন্রাে হবএসএফ-এর সের েপ্তন্র পন্র আন্ে, রার দোন হবচার হয়না।

রহে েত্ব্যরত বা অন্য সেন্য়র হবএসএফ েে্ীন্ে েে্যপ অবস্ায় দেখা রায় তাহন্ল 

তার/তান্ের ৬ োস পর্তে োরােণ্ড হন্ত পান্র (ধারা ২৬)। েে্যপ দনশাগ্রস্ হবএসএফ 

েে্ীন্ের বাে হেন্ল হবএসএফ বাহহনী আর রােন্ব হেনা তা সন্্হ।

ভুল তর্য বা ভুল নহরপন্ত্রর দোন োন্জর জন্য সংহলিষ্ট হবএসএফ েে্ীর ১০ বের 

োরােণ্ড হন্ত পান্র (ধারা ৩৮)। হবএসএফ-এর হের্যা অহেন্রান্ে সীোন্তের প্রহতহট 

রানায় শতশত োনুে দজন্লর িাহন টানন্েন, অপরহেন্ে সংহলিষ্ট রানাও হবএসএফ-এর 

দসৌজন্ন্য শতশত োনুন্ের হবরুন্ধে এন. হড. হপ. এস.-এর হের্যা োেলা রুজু েরন্ে বা 

োেলার েয় দেহখন্য় অন্র্াপাজ্ন েরন্ে।

সীোন্তে বসবাসোরী ব্যবসায়ীন্ের ব্যবসার জন্ন্য োলপত্র রিয় েরার োন্জ 

হবএসএফ বাধা হেন্ত পান্র না। হবএসএফ-এর োজ সীোতে পাহাড়া দেওয়া, নােহরন্ের 

শাহতেপুণ্ োজ-েন্ে্ নাে-েলান্না হবএসএফ-এর োজ নয়। আোন্ের (োসুন্ের) 

সুহনহে্ষ্ট অহেন্রান্ের হেহতিন্ত দেন্দীয় স্রা্রে েপ্তর ও জাতীয় োনবাহধোর েহেশন 

োরন্ত েে্রত সেল হবএসএফ বাহহনীর ওপর এই হনন্ে্শ হেন্য়হেল [অড্ার নম্র-

১৫০১১/২০/২০১১-এইচ আর-২, তাহরখ ০৭/০৪/২০১১, স্রা্রে েন্তে (এইচ আর 

হডহেশন) োরত সরোর]। 

১৭ই দফব্রুয়াহর, ২০১৭ সান্ল পহচিেবঙ্গ সরোন্রর হবচার হবোে ের্্ে এেহট 

হনন্ে্হশো জাহর হয় রার নম্র ৬২-দজ এল, তাং-১৫ই দফব্রুয়াহর, ২০১৭। এই 

হনন্ে্হশোর োধ্যন্ে হনর্াহতত োনুন্ের ক্ষহতপূরন্ণর এেহট তাহলো হস্র হয়। হবশন্ে এই 

তাহলোর হনর্াস হনন্নে দেওয়া হলঃ

নং  হনর্াতন্নর প্রোর সব্াহধে ক্ষহতপূরন্ণর পহরোণ

১) অ্যাহসড আরিেণ ৩ লক্ষ

২) ধে্ণ ৩ লক্ষ

৩) অপ্রাপ্তবয়স্ন্ের ওপর বেহহে হনর্াতন ২ লক্ষ

৪)  োনব পাচান্রর হশোর এবং অন্য অপরাধ ১ লক্ষ 

 দরেন ডাইহন প্ররার হশোর ব্যহক্তর পুনব্াসন

৫) দরৌন হনর্াতন (ধে্ণ ব্যহতন্রন্ে) ৫০ হাজার

৬) েৃতু্য ২ লক্ষ

৭) স্ায়ী অক্ষেতা (৮০% বা আরও) ২ লক্ষ

৮) আংহশে ক্ষহত (৪০% দরন্ে ৮০%) ১ লক্ষ
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নং  হনর্াতন্নর প্রোর সব্াহধে ক্ষহতপূরন্ণর পহরোণ

৯) শরীন্রর ২৫% এর অহধে েগ্ধ ২ লক্ষ 

 (অ্যাহসড আরিেণ ব্যহতন্রন্ে)

১০) ভ্রূণ নষ্ট হওয়া ৫০ হাজার

বাংলার োনবাহধোর সুরক্ষা েঞ্ (োসুে) এখন্না পর্তে জাতীয় োনবাহধোর েহেশন্নর 

োন্ে প্রায় দুই হাজান্রর উপর অহেন্রাে োন্য়র েন্রন্ে রার শতেরা ৯০ োন্ের উপর 

অহেন্রাে সীোতেবাসীন্ের উপর োনবাহধোর লঙ্ঘন্নর িটনান্ে দেন্দ েন্র। রাজ্য 

োনবাহধোর েহেশন্নর োন্ে, নারী েহেশন্নর োন্ে, হশশু েহেশন্নর োন্ে, তফহশলী 

জাহত েহেশন্নর োন্ে অসংখ্য অহেন্রাে জো পন্ড়ন্ে। এোরাও প্রহতহট িটনার দক্ষন্ত্র 

রাজ্য সরোন্রর স্রা্রে সহচব সংহলিষ্ট দজলার এসহপ এবং হডএে-দের োন্ে অহেন্রান্ের 

পাহাড় জন্েন্ে। সেল ের্্পক্ষই টুইহডলডাে আর টুইহডলহড। োসুন্ের তর্য অনুরায়ী 

২০১৪ সান্লর আন্ে অহদি দবশীরোে অহেন্রান্ের প্রাহপ্ত স্ীোর অহদি েরা হয়হন। এরপর 

দরন্ে এই হচত্রটা হেেুটা পাটোন্লও তেন্তের নান্ে প্রহসন োড়া আর হেেুই হয়হন। অহেন্রাে 

রার হবরুন্ধে দসই সংহলিষ্ট হবোেন্েই িটনার তেন্তের োহয়বে দেওয়া হন্তা এবং দসই তেন্তের 

হরন্পান্ট্র হেহতিন্তই দেস বন্ধ েন্র দেওয়া হন্তা। দসই হরন্পাট্ অহেন্রােোরীর োন্ে 

দবশীরোে সেয় পাঠান্নাই হন্তানা। এই হনন্য় হবহেন্ন োন্ব প্রহতবাে েন্র োসুে। হেল্ীন্ত 

হেন্য় জাতীয় োনবাহধোর েহেশন্নর োন্ে বারংবার েরবারও েরা হয়। এর ফন্ল হবচার 

পুধেহতন্ত হেেুটা হন্লও হনরন্পক্ষতা আন্স। হেন্তু হবচার এখন্না হনভৃন্তই োঁন্ে। এর েন্ধ্য 

হেেুটা আশার আন্লা সঞ্ার হন্য়ন্ে, দরখান্ন এখন্না অহদি জাতীয় োনবাহধোর েহেশন্নর 

পক্ষ দরন্ে ৫৭ হট অহেন্রান্ে ক্ষহতপূরন্ণর হনন্ে্শ হয়। হেন্তু দসখান্নও হবপহতি। এর েন্ধ্য 

দবশীরোে দক্ষন্ত্র ক্ষহতপূরন্ণর অর্ হনর্াহতত বা তার পহরবান্রর োন্ে দপৌোয়হন। 

আোলন্তর হবচার ব্যবস্াও তনরবচ। োসুন্ের তর্য অনুরায়ী েত ৭ বের ধন্র োসুে 

দেড়ন্শার দবশী জনন্ে আইনী সহায়তা হেন্ছি হবহেন্ন স্ন্রর আোলন্তর োধ্যন্ে। দসখান্নও 

েহতপয় দেস োড়া দবশীরোে দেস অনতে োল ধন্র চলন্ত রান্ে। হবচার অধরাই রান্ে।   

েত ১৬-১৭ দফব্রুয়াহর ২০১২-দত েলোতায় জাতীয় োনবাহধোর েহেশন ও 

হবএসএফ এেহট আন্লাচনায় বন্স ও ৮ েফা হসধোতে দনয়। দেখা রায় হবএসএফ োরন্তর 

সংহবধান, আতেজ্াহতে ও দেশীয় আইন ও জাতীয় োনবাহধোর েহেশন্নর হনন্ে্শাবলী 

সম্ন্ে্ সে্যে অবহহত নয়। জানান্না হয় সাধারণ োনুন্ের ওপর হনর্াতন দোনোন্বই 

দেন্ন দনওয়া হন্ব না। হবএসএফ বাহহনীর অোনহবে ও দবআইহন োজ বন্ধ েরার 

োহয়বে হবএসএফ-এর উধ্তন ের্্পন্ক্ষর এবং সংহলিষ্ট এলাোর পুহলশ প্রশাসন্নর। রহে 

সীোতেবাসী োনুেন্ের উপর এই অত্যাচার, বঞ্না, হনর্াতন রিোেত চলন্তই রান্ে তাহন্ল 

োনুেন্ে বাধ্য হন্য়ই তার প্রহতবাে েরন্ত হন্ব। এোড়া হবেল্প দোন পর দনই। দসই 

প্রহতবান্ের রাস্ান্েই আজ এেোত্র উপায় বন্ল েন্ন েরন্ে সীোতেবাসীরা। বহু হনর্াতন্ন 

জজ্হরত হন্য় আজ তাঁন্ের হপঠ দেওয়ান্ল দঠন্ে দেন্ে। আজ তারা দোহষ্বধে হন্ছি “আেরা 
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সীোতেবাসী” নান্ে। হবহেন্ন সীোতেবত্ী গ্রান্ে তারা েলবধে হন্য় হনন্জন্ের সাংহবধাহনে 

অহধোন্রর োবী জানান্ত শুরু েন্রন্ে। হেন্তু আজ শুধু সীোতেবাসী বন্ল নয় হবপন্ের দেি 

এখন সব্ত্রই। তাই বনু্ধ আজ িন্র বন্স রাোর হেন দশে।  অহধোন্রর োবীন্ত রাস্ায় নাো 

োড়া আজ দোন পর দখালা দনই। সরোর হবহেন্ন োন্ব সাধারণ োনুেন্ে িরব্ী েন্র 

রাখার চরিাতে েরন্লও আোন্ের আওয়াজ তুলন্ত হন্বই। অহধোর আজ হেহনন্য় দনওয়ার 

পালা।     

উত্তর ২৪ পরেণা – বােো, বনোঁ, োইিাটা, দোবরডাঙ্গা, স্রূপনের, আেডাঙ্গা, 

বাদুহড়য়া, বহসরহাট, দেেঙ্গা, হান্ড়ায়া, হাসনাবাে, হেনাখাঁ, হহঙ্গলেঞ্ পুন্রাটা এবং 

বারাসাত সেন্রর হেেু 

অংশ  

নেীয়া – েহরেপুর, 

দতহট্ট, চাপড়া, কৃষ্ণেঞ্, 

হাঁসখাহল, রাণািাট পুন্রাটা 

এবং কৃষ্ণনের ও চােোর 

হেেু অংশ

মুবশভুোবাে – ফরাক্া, 

শেন্সরেঞ্, সুহত, 

রিুনারেঞ্, লালন্োলা, 

েেবানন্োলা, রাণীনের, 

জলঙ্গী পুন্রাটা 

মালো – বােনন্োলা, 

হহববপুর, োলো সের, 

ইংহলশবাজার, োহলয়াচে, 

পঞ্ান্পুর, েেবানপুর 

পুন্রাটা

েবক্ষণ বেনাজপুর– 

কুশেহডে, েঙ্গারােপুর, 

কুোরেঞ্, হহহল, বালুরিাট, 

তপন – পুন্রাটা 

উত্তর বেনাজপুর – দেবলোত্র ইটাহার োড়া পুন্রা দজলা 

োবজভুবলং – ফাঁহসন্েওয়া ব্লে 

জলপাইগুবি – সের ব্লে ও রাজেঞ্ 

কুচববহার – হলহেবাহড়, দেখহলেঞ্, োরাোঙ্গা, শীতলকুহচ, হেনহাটা ও তুফানেঞ্ 

এবং কুচহবহার সেন্রর এোংশ।
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(সংন্রাজনী – ১)
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(সংন্রাজনী – ২)
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পহচিেবঙ্গ খাে্য ও োন্জর অহধোর দনটওয়াে্, পহচিেবঙ্গ দক্ষতেজুর সহেহত, 

বাংলার েুখ, আেরা, ব্ী েুহক্ত েহেহট, এস হড হপ আই, আর এস হপ,  

হস হপ আই এে এল (হলবান্রশন), ফ্যাহসবাে হবন্রাধী েঞ্ হশহলগুহড়,  

দরেডেস অব দডন্োন্রিহস, চােেহ হবজ্ান ও সাংস্কৃহতে েঞ্, েহক্ষণবঙ্গ 

েৎস্যজীবী দফারাে ও বাংলার োনবাহধোর সুরক্ষা েঞ্ (োসুে)

হেরীহট রায় ের্্ে প্রোহশত ও এস. এস. হপ্রটে, েলোতা-৯  হইন্ত েুহ্ত

১লা দফব্রুয়ারী, ২০২২

সাহার্য েূল্যঃ ১০ টাো োত্র


