
১০ বছের সীমাে  িবএসএেফর হােত ২৯৪
বাংলােদিশ িনহত
সংসেদ ে া ের রা ম ী

কাশ : ১২ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রা ম ী আসা ামান খান কামাল সংসদেক জািনেয়েছন, ২০০৯ থেক ২০১৮ সাল পয  গত ১০
বছের সীমাে  ভারতীয় সীমা র ী  বািহনী  (িবএসএফ) কতৃক ২৯৪ জন বাংলােদিশ িনহত হেয়েছন। 
িবএসএফ কতৃক বাংলােদিশ নাগিরক হত া  শূে র কাঠায়  নািমেয়  আনেত  িবিজিব  সবা ক েচ া
অব াহত রেখেছ।  িবএসএফও একমত পাষণ কের আসেছ।  সরকার এ ব াপাের টৈনিতক পযােয়

েয়াজনীয় পদে প িনেয়েছ। গতকাল বহৃ িতবার সংসেদ টিবেল উপ ািপত ে া ের িবএনিপ দলীয়
সংসদ সদ  হা র রশীেদর এক ে র জবােব ম ী একথা জানান।

সরকাির  দেলর  সংসদ  সদ  অসীম  মার  উিকেলর  এ  সং া  ে র  জবােব  রা ম ী  জানান,
বাংলােদশ-ভারত সীমা  এলাকায় িবএসএফ কতৃক বাংলােদিশ নাগিরকেদর হত া/আহত/আটক ইত ািদ
িবষেয় িতিনয়ত িবিজিব এবং  িবএসএেফর িবিভ  পযােয় িনয়িমতভােব পতাকা  বঠক হয়।  এসকল
বঠেক সীমাে র িবিভ  সম া িনেয় আেলাচনা ও সমাধােনর ব ব া হণ করা হেয় থােক। পাশাপািশ

সরকার ও টৈনিতক পযােয়ও ব ব া নওয়া হয়। সরকার দলীয় এমিপ িনজাম উি ন হাজারীর ে র
জবােব রা ম ী জানান, ২০০৬ সােলর জা য়াির হেত ২০১৯ সােলর ৩০ জুন পয  গত সােড় ১৪ বছের
কতব  পালনরত অব ায় ১ হাজার ৫০ পুিলশ িনহত ও ৪ হাজার ৪৪০ জন আহত হেয়েছন। এরমেধ
২০১৩-১৪  (জুন  পয )  িবএনিপ-জামায়াত-িশিবেরর  বৃ /স াসী/জি েদর  হামলায়  সবািধক  িবিভ
পদিবর ২৮ জন পুিলশ সদ  িনহত হেয়েছন। মাজাফফর  হােসেনর ে র জবােব আসা ামান খান
কামাল জানান, জি বােদর িব ে  বতমান সরকােরর নীিত হেলা িজেরা টলাের । সখােন পু ষ হাক বা
নারী  হাক তােক িনমূল করেত আইন-শৃ লা  র াকারী  বািহনী  ও   গােয় া  সং াসমহূ সদা ত পর
রেয়েছ।

চলিত মােসই ই-পাসেপাট িবতরণ 

রা ম ী আসা ামান খান কামাল জািনেয়েছন, চলিত মােসর য কােনা িদন ধানম ী শখ হািসনা
ই-পাসেপাট িবতরণ কায ম উে াধন করেবন। িতিন বেলন, ই-পাসেপাট তিরেত জামািনর একিট িবখ াত
কা ািন কাজ করেছ। এ পাসেপাট চালু করেত আমরা কাজ শষ কের রেখিছ। ধানম ী সময় িদেল

জলুাই মােসই তা উে াধন করা হেব। সরকার ইিতমেধ  ২ কািট ৬০ লাখ মিশন িরেডবল পাসেপাট
(এমআরিপ) িবতরণ কেরেছ বেলও জানান ম ী। গতকাল বহৃ িতবার পুের রা  ম ণালেয়র সভাকে
বাংলােদশ  সে টািরেয়ট  িরেপাটাস  ফারােমর  (িবএসআরএফ)  নবিনবািচত  নতৃবেৃ র  সে
মতিবিনময়কােল িতিন এসব কথা বেলন।

 

 

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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