
িনরাপ ায় বদেল যাে  বাংলােদশ
িবমান নৗব ের আধিুনক ানার,  শেন িজেরা টলাের

দেশর সব ব েরই নজরদাির বাড়েছ। আ জািতক িবমানব র,  সমু  ও নৗব র,  আইিসিড এবং 
শেন  বাড়েছ  িনরাপ া।  যা ী  ও  পণ  পিরবহেন  িনরাপ ার  ে  সরকার  অ সরণ  করেছ  ‘িজেরা

টলাের ’  নীিত। মডান  বিড ািনং থেক  কের লােগজ-ব ােগজ কনেটইনার ািনং, নারেকািটকস
িডেটকশন  ও  িল ইড ই েপকশন  পয  সবই করা  হেব অত াধিুনক য পািত  িদেয়।  আধিুনক যুি
ব বহােরর ফেল আ জািতক িবমানব র থেক  কের ইনল া ড িডেপা পয  েবশ ও বিহগমন পেথর
কাথাও আর দৃি  এড়ােনার েযাগ থাকেব না। এই লে  ায় ১১০০ কািট টাকার একিট ক  াব

িদে  কা মস কতৃপ । দেশর একািধক আ জািতক িবমানব ের অ  ও িলসহ অ েবশ, ইয়াবাসহ
মাদক চালান,  সমু ব ের মাদক ও ঘাষণার  অিধক পণ  এবং  িমথ া  ঘাষণায়  পণ  আমদািনসহ নানা
কায়দায় িবপুল  ফািঁকর চ ায় িনকট ও দূর অতীেতর আেলািচত ঘটনা েলা খকর নয়। তা ছাড়া জি
স াসবাদী তৎপরতায় িব জেুড় চলমান িনরাপ া উে েগর িতকার করার মধ  িদেয় ভাবমূিত আরও উ ল
করেত এমন পদে প নওয়া হে  বেল সরকাির সূ েলা জানায়। কা মস কিমশনার-আিপল (ঢাকা-২)
কাজী  মু ািফজরু রহমান    জানান,  এ  িবষেয়  চলিত স ােহই জমা  পড়েব ক  াব।  ‘নন ইন িুসভ
ই েপকশন (এনআইআই)’ মিশন াপন ক  নােম এই কে র আওতায় সবকিট ব র ও  শন
হেব আরও অিধক িনি-  িনরাপদ। মালামাল পিরবহেনর সব অিনয়মও দূর হেব এই কে র মাধ েম।

ক  াবনা ায় চড়ূা  বেল জানােলন াবনা তিরর দািয়ে  থাকা এই কা মস কিমশনার। চ াম
কা মস কিমশনােরর দািয়  পালন শেষ স িত ঢাকায় বদিল হন এই কা মস কতা। চ ােম দািয়
পালনকােল িতিন রেখ গেছন উে খেযাগ  সাফেল র ছাপ। িবেশষ কের ব ড িলেকজ কমােত কাজ কেরন
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িরয়াজ হায়দার চৗধরুী, চ াম

িনরাপতায় বদেল যাে  বাংলােদশ|436797|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/436797/2019-07-04

1 of 2 7/4/2019 1:28 PM



িতিন। ভুয়া ফ া ির েলার ব ড িবধা াি  ঠকােত বে ডর মালামােলর ে  তা িনি েত সম েয়র
চ া কের যান িতিন। কা মস কিমশনার কাজী মু ািফজরু রহমান জানান, কা মস-িসিকউিরিট ক িটর

আওতায় দেশর সবকিট  শন, আইিসিড, নৗ, িবমান ও সমু ব ের াপন করা হেব  অত াধিুনক
য পািত। ২০০-এর অিধক নানা ধরেনর য পািত সংযু  হেব। আড়াই বছেরর মেধ  এই ক  কাজ শষ
হেব বেল আশা করা হে । এিদেক অিধকতর িনরাপ া িনি েত সরকােরর এমন উেদ ােগ ি র িনঃ াস
এেসেছ যন িবিভ  পযােয়র  ব বসায়ী  ও নাগিরক সমােজ।  দেশর  ধান  সমু ব র  ‘চ াম ব র’র
ব বহারকারী  ফারােমর ধান ও চ াম চ ােরর সভাপিত মাহবুবুল আলম সরকাির এই উেদ াগেক াগত
জািনেয়েছন। এিট বশ ‘ইিতবাচক’  ও এেত দেশর  ভাবমূিত  ‘আরও বাড়েব’  বেল মেন  কেরন িতিন।
িবিজএমইএর পাট অ া ড িশিপং াি ডং কিমিটর চয়ারম ান নািসর উি ন চৗধরুী বেলন, ‘ দেশর ব েরর
আ জািতক মান বৃি র ে ও এমন িনরাপ া েচ া সহায়ক হেব। এ জ  নতুন কের কান চাজ আেরাপ
না  হেল  এিট  সবজনীনভােব  হণেযাগ  হেব’  বেলও  মেন  কেরন  িবিজএমইএর  সােবক  এই  থম
সহসভাপিত। সরকাির সূ েলা জানায়, বাংলােদেশ বতমােন ৩িট সমু ব র, ১িট নৗব র, ১িট আইিসিড,
৩িট আ জািতক িবমানব র ও ৩৬িট  শন রেয়েছ। এর সব েলােতই অথাৎ ৪৪িট পেয়ে টর সবকিট
পযােয়ই াপন হেব অত াধিুনক যুি র এই িনরাপ াব ব া। অত াধিুনক বিড ানার থেক  কের
কনেটইনার ানার, এমনিক িল ইড ও নারেকািটকস িডেট রসহ সব ধরেনর িনরাপ া ও যাচাই সর াম
সংযু  হে  এই কা মস িসিকউিরিট ক িটর আওতায়।
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