
 

েস  মািট র্েন িবিজিব েমাতােয়ন 
কািশত: 19 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

াফ িরেপাট র্ার, চ াম aিফস ॥ েদেশর eকমা  বাল দব্ীপ ক বাজােরর েটকনােফর েস  মািট র্েন িবিজিব (বড র্ার গাড র্ 
বাংলােদশ) েমাতােয়ন করা হেয়েছ। রিববার দুপুর েথেক শতািধক িবিজিব সদ  েমাতােয়ন হয়। e দব্ীেপ আকি ক সশ  িবিজিব 
েমাতােয়েনর ঘটনািট িবিভ  মহেলর দৃি  েকেড়েছ। িবিজিবর জনসংেযাগ িবভাগ েথেক জানােনা হেয়েছ, েস  মািট র্েনর িনরাপ ার 
জ  িবিজিব সদ েদর েমাতােয়ন করা হেয়েছ। e দব্ীেপর িনরাপ ার জ  যত িবিজিব সদ  দরকার তত িবিজিব সদ  েমাতােয়ন 
থাকেব। aপরিদেক, সব্রা ম ী আসাদু ামান খান কামাল বেলেছন, িময়ানমার পর পর দু’বার তােদর মানিচে  িনেজেদর aংশ দািব 
করার ে াপেট ei বাড়িত সতকর্তা। eর ফেল রিববার দুপুর েথেক েসখােন িবিজিব সদ েদর েমাতােয়ন করা হেয়েছ। তেব 
eখনo পয র্  েকান হুমিক েনi বেল িতিন জািনেয়েছন। uে খ করা েযেত পাের, eর আেগ 2৯৯8 সাল পয র্  e দব্ীপিটেত তৎকালীন 
িবিডআর (বাংলােদশ রাiেফলস) েমাতােয়ন িছল। িবিজিব সূে  রিববার আরo জানােনা হেয়েছ, e দব্ীপ েথেক িবিভ  সময় aৈবধ 
aনু েবশ o েবআiনী কায র্কলােপর কারেণ েরািহ া আটক হেয়েছ েকা গাড র্, পুিলশ, র য্াব o িবিজিবর aিভযােন। eছাড়া e দব্ীেপ 
িবিভ  সমেয় ডাকািতর ঘটনাo ঘেটেছ। আiনশৃ লা পিরি িত িনয় েণ েটকনাফ থানার eকিট পুিলশ ফাঁিড়o রেয়েছ দব্ীপিটেত। 
তেব সরকার eখন মেন করেছ দব্ীপিটর িনরাপ ায় িবিজিব েমাতােয়ন েয়াজন। ফল িতেত রিববার েথেক িবিজিব েমাতােয়েনর 
ঘটনা ঘেটেছ। eখােন আরo uে খ করা েযেত পাের, িতেবশী েদশ িময়ানমার 3129 সােলর aে াবের বাংলােদেশর eকমা  
বাল দব্ীপ ei েস মািট র্নেক িনেজেদর aংশ বেল তােদর মানিচে  েদিখেয়েছ। e ঘটনা িনেয় বাংলােদশ সরকােরর প  েথেক 
িতবাদ জানােনা হয়। িময়ানমার সরকােরর জনসংখয্া িবষয়ক িবভােগর oেয়ব সাiেট স িত তােদর েদেশর েয মানিচ  কাশ 

কেরেছ তােত েস মািট র্নেক তােদর ভূখ-ে◌রi aংশ বেল েদখােনা হেয়েছ। গত 7 aে াবর বাংলােদেশর পররা  ম ণালয় 
িময়ানমােরর তৎকালীন রা দূতেক ঢাকায় পররা  ম ণালেয় তলব কের eর িতবাদ জানােনা হেল িময়ানমার তােদর মানিচে  eর 
পিরবত র্ন আেন। eিদেক েটকনাফ 3নং িবিজিব aিধকায়ন সরকার েমাহা দ েমা ািফজুর রহমান রিববার সংবাদ মা মেক 
জািনেয়েছন, েস মািট র্ন দব্ীেপ িবিজিবর মহড়া চলেছ। e দব্ীেপ িবoিপ (বড র্ার আuট েপা ) িত ার লে য্ িনয়িমত মহড়া চলেব। 
টহল থাকেব েজারদার। িবিজিব সূে  আরo জানােনা হেয়েছ, 2৯৯8 সােলর আগ পয র্  e দব্ীেপ তৎকালীন িবিডআর িছল। 
পরবত েত e সং ার কায র্ ম e দব্ীেপ ব  হয়। েকা গাড র্ সদ রা েস মািট র্ন o সি িহত সীমানা পাহারায় িনেয়ািজত রেয়েছ। 
িক  eখন েথেক েসখােন eকিট িবoিপ কয্া  াপেনর কাজ চলেব। eছাড়া চলেব িনয়িমত মহড়া। aপরিদেক, েটকনাফ uপেজলা 
িনব র্াহী কম র্কত র্া েমাঃ রিবuল হাসান জািনেয়েছন, েদেশর সীমা  র ার জ  েকা গােড র্র পাশাপািশ িবিজিবo েমাতােয়ন থাকেব। 
িতিন জািনেয়েছন, েস মািট র্েন িবoিপ াপেনর ি য়া স  হেয়েছ। eখন বািক রেয়েছ আনু ািনকতা। 


