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আসােমর  ধুবিড়  েসkের  বাংলােদশ  সীমােn  iসরাiেল  িনিমর্ত  ে ান  িদেয়  নজরদাির  চালােc  ভারতীয়
সীমাnরkী  বািহনী  (িবeসeফ)।  িদেন  o  রােত  সমানভােব  নজরদািরেত  সkম  ে ান েলার  মাধয্েম
আকাশপেথর পাশাপািশ নদীর oপরo তীk দিৃ  রাখা হেc।
পাশাপািশ ভূিম o নদীর িনেচ েপাঁতা হেয়েছ েসnরযুk িডভাiস। িবeসeেফর দািব, মানব o প  পাচার
েঠকােতi তারা e বয্বsা িনেয়েছ।
ভারতীয় সংবাদমাধয্ম দয্ িহnরু pিতেবদেন বলা হেয়েছ, আসােমর ধুবিড় সীমােnর দiু পােশ েমঘালয় o
পি মবে র  েকাচিবহার।  বাংলােদেশর  kিড়gাম  েজলার  সে  ধুবিড়র  সীমানা  রেয়েছ।  আসােমর  সে
বাংলােদেশর 263 িকেলািমটার সীমানার 119 িকেলািমটারi নদীিবেধৗত।
ধুবিড় সীমােnর 61 িকেলািমটার a লজেুড় বiেছ bhপুt নদ। মলূত ei a েলi ে ান িদেয় নজরদাির
চালােনা হেc। ফেল eকi সে  আকাশ, নদী o ভূিমেত নজরদাির চালােনা সmব হেc।
িবeসeেফর  েগৗহািট  িnয়ােরর  inেপkর  েজনােরল  (আiিজ)  পীযূষ  মিদর্য়া  িহnেুক  বেলন,  পাচােরর
ঘটনা  মূলত  রােতর  িদেক  ঘেট  থােক।  নদীিবেধৗত  ei  a েল  পাহারা  েদয়া  সীমাnরkীেদর  জনয্  েবশ
কিঠন। বষর্াকােল তা আরo কিঠন হেয় পেড়। e কারেণ আমরা িটথার ে ান বয্বহার করিছ।
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eিট 150 িমটার (pায় 492 ফুট) uঁচু েথেক ছিব তুলেত পাের। pিতেবদেন বলা হেয়েছ, iসরাiেল িনিমর্ত
ে ানিটর eেককিটর দাম 37 লাখ িপ। দiু িকেলািমটার eলাকাজেুড় ছিব তুলেত সkম িটথার ে ান।
পীযূষ বেলন, ে ানিট pচ  বাতােসর মেধয্o কাজ চালােত সkম। হয়েতা মানব বা প  পাচারকারীরা
ে ানিট  িচিhত  করেত  পারেব।  িকn  আমরা  চাi,  তােদর  কােছ  ei  তথয্  যাক  েয,  িদনরাত  eখােন
নজরদাির চালােনা হেc। িতিন জানান, ধু ে ানi নয়, মািট o পািনর িনেচ েসnরযুk িডভাiস েপাঁতা
হেয়েছ।
e েলা  মানষু,  প  o  aনয্ানয্  বs  িচিhত  করেত  সkম।  িবeসeেফর  ei  ঊ র্তন  কমর্কতর্ া  বেলন,
bhপুt  নদ  িদেয়  মানুষ,  গ  ছাড়াo  িবিভn  মাদকdবয্  পাচার  করা  হেc।  মূলত  েনৗকায়  বা  নদীেত
ভািসেয়  eসব  পাচার  করা  হয়।  eখন  েথেক  পাচার  বেn  আরo  কেঠার  নজরদাির  করেত  সkম  হেব
িবeসeফ।
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