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িবিজিব উ র পি ম িরিজয়ন, রংপুর এর
িনজ পিরিচিত, কায ম
সূচনা
১।
এ বািহনীেক দ , কাযকরী ও গিতশীল কের গেড় তালার লে
গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকার ২০১১ সােল িবিজিব পূণগঠন কেরন। িবিজিব পূণগঠন এর আওতায় এ বািহনীর কায মতা
বৃি করার লে
গত ২০ জানুয়াির ২০১৩ তািরেখ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়
ধানম ী শখ হািসনা পতাকা উে ালেনর মাধ েম বডার গাড বাংলােদশ, উ র পি ম িরিজয়ন
িত া কেরন।
২।
অ িরিজয়েনর অধীেন ০৪
স র, ১৫
ব াটািলয়ন এবং ০১ িরিজয়নাল ইি িলেজ
বু েরা রেয়েছ। অিত অ সমেয়র মেধ রংপুর িরিজয়ন দেশর আভ রীণ আইন-শৃ লা র া এবং
িবএসএফ এর ০৩
ি য়ােরর (নথ ব ল, সাউথ ব ল এবং গৗহা ) সােথ ি পাি ক স ক
উ য়েন
পূণ ভূিমকা রেখ চেলেছ।
উ র পি ম িরিজয়ন, রংপুর এর িনজ পিরিচিত
৩।
িবিজিব রংপুর িরিজয়ন বাংলােদেশর উ র-পি ম অংেশ অবি ত যার পি েম ভারেতর
পি ম ব , দি েণ খুলনা িবভাগ, উ ের ভারেতর আসাম ও মঘালয় রােজ র আ জািতক সীমানা
এবং পূেব রেয়েছ ঢাকা িবভাগ। এ এলাকা তু লনামূলকভােব অনু ত হেলও এলাকা সাধারণভােব
সমতল এবং াকৃিতক স েদ পিরপূণ।
৪।

দািয় পূণ এলাকার সাধারণ বণনা।
ক।
অপােরশনাল দািয় পূণ এলাকা। রংপুর িরিজয়েনর দািয় পূণ এলাকায় সমতল ভূিম
এবং নদী সীমানা রেয়েছ। এই িরিজয়েনর থম সীমা িপলার
হেয়েছ রাজশাহী জলার
৮১/৩-এস (১ িবিজিব) এবং শষ সীমা িপলার িড় াম জলার সীমা িপলার ১০৪৭ (৪৫
িবিজিব) যার সবেমাট দূর ১,৭২৭ িকঃ িমঃ।
খ।
শাসিনক দািয় পূণ এলাকা। রংপুর িরিজয়েনর দািয় পূণ এলাকায় রাজশাহী এবং
রংপুর িবভাগ যার মাট ১৬ জলা এবং ১২৮ উপেজলা রেয়েছ এবং এর সবেমাট আয়তন
৩৪,৩৫৫.৩৯ বগ িকঃ িমঃ যা বাংলােদেশর ায় ১৪ অংেশর সমান। উ র পি ম িরিজয়ন
বাংলােদেশর উ র-পি মা েলর সীমা র ার দািয়ে িনেয়ািজত এবং এর সদর দ র রংপুের
অবি ত।
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গ।
অপােরশনাল দািয় পূণ এলাকার
দািয় পূণ এলাকার
পূণ িবষয়সমূহ িন

পূণ িবষয়সমূহ। রংপুর িরিজয়েনর অপােরশাল
পঃ

(১)
িবএসএফ/ভারতীয় নাগিরক কতৃ ক বাংলােদশী নাগিরেকর উপর িলবষণ/
হত া/আহত করা। িবএসএফ/ ভারতীয় নাগিরক কতৃ ক বাংলােদশী নাগিরেকর উপর
িলবষণ কের হত া করার ঘটনা এক
নিমি ক সমস া হেলও বতমােন পূেবর চেয়
অেনকাংেশ াস পেয়েছ। গবািদ প
চারাচালান বাংলােদশী নাগিরক হত াকাে র
ধান কারন িহেসেব উদঘা ত হেয়েছ। বাংলােদশ পােশ ^ কাঁটা তােরর বড়া এবং িরং
রাড না থাকায় গবািদ প
চারাচালান িতেরােধ িবিজিব তু লনামূলকভােব
অসুিবধাজনক অব ােন রেয়েছ।
(২)
সীমাে িবএসএফ কতৃ ক কাঁটা তােরর বড়া িনমাণ সং া তথ াবলী। রংপুর
িরিজয়েনর সবেমাট দািয় পূণ এলাকা ১,৭২৭ িকঃ িমঃ। উ সীমানার মেধ ১,৫৫২ িকঃ
িমঃ এলাকা ল সীমানা এবং ১৭৫ িকঃ িমঃ এলাকা জল সীমানা। অদ াবিধ ভারতীয়
কতৃ প কতৃ ক ১,৩০৮.৬৪২ িকঃ িমঃ সীমা এলাকায় কাঁটা তােরর বড়া িনমাণ করা
হেয়েছ।
ঘ।
রংপুর িরিজয়েনর আওতাধীন ৪ স র িবদ মান রেয়েছ যথা :- রাজশাহী, িদনাজপুর,
রংপুর এবং ঠা রগাঁও। স র সমূেহর আওতাধীন সবেমাট ১৫ ব াটািলয়ন িবদ মান।
ঙ।
ইিমে শন চকেপা (আইিসিপ) সং া
এলাকায় মাট ০৫ আইিসিপ রেয়েছ। যথাঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

সানামসিজদ আইিসিপ
িহিল আইিসিপ
িবরল আইিসিপ
বুিড়মারী আইিসিপ
বাংলাবা া আইিসিপ

চ।
ল া কা
(এলিসএস) সং া
মাট ০৫ এলিসএস রেয়েছ। যথাঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

সানামসিজদ এলিসএস
পানামা এলিসএস
বুিড়মারী এলিসএস
সানাহাট এলিসএস
বাংলাবা া এলিসএস

তথ াবলী। রংপুর িরিজয়েনর দািয় পূণ

- ৯ বডার গাড ব াটািলয়ন, চাঁপাইনবাবগ ।
- ২০ বডার গাড ব াটািলয়ন, জয়পুরহাট।
- ৪২ বডার গাড ব াটািলয়ন, িদনাজপুর।
- ১৫ বডার গাড ব াটািলয়ন, লালমিনরহাট।
- ১৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, প গড়।
তথ াবলী। রংপুর িরিজয়েনর দািয় পূণ এলাকায়
- ৯ বডার গাড ব াটািলয়ন, চাঁপাইনবাবগ ।
- ২০ বডার গাড ব াটািলয়ন, জয়পুরহাট।
- ১৫ বডার গাড ব াটািলয়ন, লালমিনরহাট।
- ৪৫ বডার গাড ব াটািলয়ন, িড় াম।
- ১৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, প গড়।

(ছ)
রংপুর িরিজয়েনর দািয় াধীন সীমা এলাকার িবপরীেত িবএসএফ মাতােয়ন সং া
তথ াবলী। রংপুর িরিজয়েনর দািয় পূণ এলাকার িবপরীেত িবএসএফ এর মাট ০২ পূন
ি য়ার এবং ০১
ি য়ােরর আংিশক দািয় পূণ এলাকা রেয়েছ যার অধীন ৯ িবএসএফ
স র এবং ৩৪ িবএসএফ ব াটািলয়ন িবদ মান রেয়েছ।
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উ র পি ম িরিজয়ন, রংপুর এর কায ম
৫।
অিধন সকল স র ও ব াটািলয়ন সমূহ মাট ১,৭২৭ িকঃ িমঃ সীমা র ার দািয় পালন
করেছ। সীমা সুর া ছাড়াও চারাচালান দমন, নারী ও িশ পাচার িতেরাধ, মাদক ও নশা
জাতীয় ব ািদ পাচার রাধ এবং দেশর আইন শৃ লা র ােথ দািয় পালন কের আসেছ। এছাড়াও
গােয় া তৎপরতা বৃি এবং গােয় া কায ম পিরচালনার জন গত ১৯ জুন ২০১৩ তািরেখ রংপুর
িরিজয়নাল ইে িলেজ বু েরা (আরআইিব) িত া লাভ কের।রংপুর িরিজয়েনর দািয় পূণ এলাকার
িকছু অংশ ভৗগিলক কারেন অিধক চারাচালান বণ। িবেশষ কের রাজশাহী এবং িদনাজপুর
স েরর দািয় পূণ এলাকা এবং অন ০২ স র রংপুর ও ঠা রগাঁও কম চারাচালান বণ এলাকার
অ ভূ । বাংলােদশ-ভারেতর িকছু উ ত যাগােযাগ স
এলাকার মাধ েম এসব চারাচালানী
কায ম পিরচািলত হেয় থােক। িবিজিব সীমাে র ০৫ মাইেলর (৮ িকঃ িমঃ) মেধ এককভােব
চারাচালান িবেরাধী কায ম পিরচালনা কের থােক। িনভরেযাগ গাপন সংবােদর িভি েত
সীমাে র ০৫ মাইেলর (৮ িকঃ িমঃ) বাইের বসামিরক শাসন ও আইন-শৃ লা র াকারী বািহনীর
সােথ সম য় সােপে টা েফাস অিভযান পিরচালনা করা হেয় থােক।
উ র পি ম িরিজয়ন, রংপুর এর অজন
৬।
অ িরিজয়ন এবং অিধন স র ও ব াটািলয়ন কতৃ ক গত ২০ জানুয়াির ২০১৩ তািরখ হেত
১০ এি ল ২০১৭ তািরখ পয সবেমাট িসজার মূল এবং িনে বিণত মাদক ও নশা জতীয় ব আটক
করেত স ম হয়ঃ
ক।
খ।
গ।
ঘ।
ঙ।
চ।
ছ।

সবেমাট িসজার মূল
ফি িডল
ফি িডল (তরল)
মদ
হেরাইন
গাঁজা
ইয়াবা, সেন া, ভায়া া

- ৪৬৯,৮১,৮৬,০৭৩ টাকা।
- ৮,৭০,৯৭৬ বাতল।
- ২৩,৮৭২.১৬ িলটার।
- ৬৩,৬৭৫ বাতল।
- ৮৯.৫০৩ কিজ।
- ৩,১৯৪.৫৩২ কিজ।
- ১৪,১৯,২২৪ ট াবেলট।

৭।
অ িরিজয়ন এবং অিধন স র ও ব াটািলয়ন কতৃ ক গত ২০ জানুয়াির ২০১৩ তািরখ হেত
১০ এি ল ২০১৭ তািরখ পয িনে বিণত অৈবধ অ , গালাবা দ এবং িবে ারক ব আটক করেত
স ম হয়ঃ
ক।
খ।
গ।

আে য়া
গালাবা দ
িবে ারক ব
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৮।
আেলািকত সীমা
ক । সীমা এলাকা েলা সাধারণতঃ অপরাধ বণ হেয় থােক এমন
এক ধারণা পাে
িদেত িবিজিবর ত াবধােন গত ২০ এি ল ২০১৫ তািরেখ ঠা রগাঁও জলার
বািলয়াডা ী উপেজলার বউরঝাির সীমাে র (র াই িবওিপর দািয় পূণ এলাকা) টকাবি
ােম
আেলািকত সীমা নােম এক
ক চালু কেরিছল ৩০ বডার গাড ব াটািলয়ন, ঠা রগাঁও। মা ০৪
মােসর মাথায় এর সুফল পেত
কের ক ভু সুিবধােভাগীরা। আেলািকত সীমা
কে র ফেল
সীমাে র অপরােধর বণতা েন র কাটায় নেম আসেত
কেরেছ। তাই এই কে র মাধ েম
আ কমসং ােনর ব ব া হণ তথা আথসামািজক উ য়েনর লে
বডার গাড বাংলােদশ এর
মাননীয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র িদক িনেদশনায় এক িব র কমপিরক না হণ করা হয় এবং এই
কে র নাম করণ করা হয় আেলািকত সীমা
আেলািকত সীমাে র বতমান চলমান ক িল
িনে
দ হেলাঃ
ক।
খ।
গ।
ঘ।
ঙ।
চ।
ছ।
জ।

গবাদী প র খামার ক ।
পাি ফাম ক ।
বােয়া গ াস া
ক ।
মধু উৎপাদন ক ।
সালার ি ট লাইট াপন।
মাস ম উৎপাদন ক ।
বৃ রাপন ক ।
জব সার উৎপাদন ক ।

৯।
উ র পি ম িরিজয়েনর দািয় পূণ এলাকার মেধ অবি ত ঐিতহািসক/দশনীয়
িরিজয়েনর দািয় পূণ এলাকায় িনে বিণত ঐিতহািসক/দশনীয় ান রেয়েছঃ

ানসমূহ।

অ

ক।
িতন িবঘা কিরেডার। ১৭৮ িমঃ x ৮৫ িমঃ কিরেডার িতনিবঘা নােম খ াত। দহ ামআ ঁ রেপাতা (লালমিনহাট জলার পাট াম থানা) বাসী ২৬ জুন ১৯৯২ থেক সকাল হেত স া পয
সমেয় এক ঘ া অ র এই কিরেডােরর িভতর িদেয় যাতায়ােতর অনুমিত পায়। ১২ আগ ২০০১ থেক
সকাল হেত স া িদন ব ািপ যাতায়ােতর অনুমিত পাওয়া যায়। ০৮ সে
র ২০১১ হেত ২৪ ঘ া
িনিবেঘœ যাতায়ােতর জন অনুমিত পাওয়া যায়। পানবািড় এবং দহ াম নােম িবিজিব’র দু িবওিপ
িতনিবঘা কিরেডােরর দুই পােশ ^ দািয় পালন কের আসেছ।
খ।
ঐিতহ বাহী িহিল রল শন। জয়পুরহাট জলার সীমা বত ঐিতহ বাহী িহিল রল
আ জািতক সীমানার ২৫-৩০ গেজর মেধ ািপত।

শন যা

গ।
ততু িলয়া িবওিপ। অ িরিজয়েনর আওতাধীন ঠা রগাঁও স েরর অধীন ১৮ বডার গাড
ব াটািলয়ন, প গড় জলার ততু িলয়া থানার আওতাধীন অন তম পুরাতন িবওিপ যা ি
শ আমেল
ািপত হেয়িছল। বাংলাবা া আইিসিপ এই িবওিপর অধীেন থাকায় উ িবওিপর কায ম
পূণ।
ততু িলয়া িবওিপর দািয় পূণ এলাকায় বাংলােদেশর সব উ েরর আ জািতক সীমানা বাংলাবা া
িজেরা পেয় অবি ত।
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ঘ।
িহিল যু
। জয়পুরহাট জলার িহিলেত ১৯৭১ সােলর ২৮-২৯ মাচ রােত সুেবদার মজর
আ র
বাড়ীেত সশ যুে র মাধ েম পাঠানু রব এর নতৃ ে ২৫ জন বাংগালী ইিপআর সদস
পা াবী শ
সনােক পরািজত কের
বাড়ী মু কেরন। ২৯ মাচ পািক ানী ও অবা ালীরা
িদনাজপুর থেক পািলেয় বঁেচিছল।
ঙ।
বীরে
শহীদ ক াে ন মহীউি ন জাহা ীর এর সমািধ ল। বীরে
শহীদ ক াে ন
মহীউি ন জাহা ীর গত ১৪ িডেস র ১৯৭১ তািরেখ চাঁপাইববাবগ জলার মহান া নদীর তীের
শ র িতর া ভা ার েচ ার সময় শহীদ হন। তাঁর উেদ ােগ মুি বািহনী ঐ অ েল পািক ািন
সনাবািহনীর ব াপক িতসাধন কের। যার ফলাফল প মুি বািহনী িতপ েক পরা কের এবং
ওই অ লেক শ মু কের। চাঁপাইনবাবগ
জলার িশবগ উপেজলার সানামসিজদ এর মসিজদ
কমে ে বীরে
শহীদ ক াে ন মহীউি ন জাহা ীর এর সমািধ ল রেয়েছ।
চ।
ফারা া বাঁধ। ১৯৬১ সাল থেক ১৯৭৫ সাল পয সমেয় ভারত সরকার ভারেতর গ া নদীর
উপর ফারা া বাঁধ িনমাণ কের যা ১৯৭৫ সােলর ২১ এি ল থম চালু করা হয়। এ চাঁপাইনবাবগ
জলার পি ম িদেক সীমা িপলার-১৮৬ হেত ২১ িকঃ িমঃ দূের অবি ত।
ছ।
কা িজর মি র। িদনাজপুর জলার কাহা ল থানায় ঐিতহ বাহী কা িজর মি র অবি ত।
এ িহ ু স দােয়র এক ঐিতহ বাহী পুরাতন মি র যা পুরাকীিত িহসােব জনসাধারেণর জন
দশনীয় ান িহেসেব িবেবিচত হয়।
জ।
তাজহাট জিমদার বাড়ী।
রংপুর শহর সংল এলাকায় ঐিতহািসক তাজহাট রাজবাড়ী
অবি ত। ১৯০৮ সােল মহারাজা মার গাপাল লাল রায় তাজহাট রাজবািড় িনমাণ কেরন।
ঝ।
বগম রােকয়া িৃ তিচ । রংপুর জলার িমঠাপু র উপেজলায় নারী জাগরেণর অ দুত বগম
রােকয়ার িৃ তিচ অবি ত। িতিন সম বাংলার নারী জাগরেণর পিথকৃত িহেসেব সবজন িবিদত।
তার এই িৃ তিচ বাংলার নারী জাগরেণর মাইল ফলক।
ঞ।
িত া ব ােরজ।
লালমিনরহাট জলার হািতবা া উপেজলায় িত া ব ােরজ অবি ত। এ
িত া নদীর উপর বাংলােদেশর অভ ের িনিমত পািন িনয় ণ বাঁধ যার মাধ েম বষাকােল অিতির
পািন িনয় ণ কের সম উ রা েলর বন া িতেরাধ করাসহ কৃিষ কােজ পািন সরবরােহর উে েশ
িনমাণ করা হয়।
ট।
রামসাগর। িদনাজপুর জলার সদর উপেজলায় বাংলােদেশর সববৃহৎ মানব সৃ পািন
র ণাগার রামসাগর অবি ত। রামসাগর উদ ােনর ধান আকষণ হেলা িবশাল রামসাগর িদিঘ।
তটভূ িমসহ রামসাগেরর আয়তন ৪,৩৭,৪৯২ বগিমটার, দঘ ১,০৩১ িমটার ও
৩৬৪ িমটার।
গভীরতা গেড় ায় ১০ িমটার। পােড়র উ তা ১৩.৫ িমটার। িদনাজপুেরর িবখ াত রাজা রামনাথ
(রাজ কাল: ১৭২২-১৭৬০ ি
া ) পলাশীর যুে র আেগ (১৭৫০-১৭৫৫ ি
াে র মেধ ) এই
রামসাগর িদিঘ খনন কেরিছেলন। তাঁরই নামানুসাের এর নামকরণ করা হয় রামসাগর। িদিঘ খনন
করেত তৎকালীন ায় ৩০,০০০ টাকা এবং ১৫,০০,০০০ িমেকর েয়াজন হেয়িছল।
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ঠ।
চলন িবল। বাংলােদেশর সববৃহৎ িবল যা নােটার এবং পাবনা জলােক িবভ কেরেছ। এই
িবেল অেনক মৎসজীিব মৎস ীকার কের জীিবকা িনবাহ কের থােক যা বাংলােদেশর অথনীিতেত
উে খেযাগ ভূিমকা রাখেছ।
ড।
বাংলাবা া আইিসিপ। প গড় জলার ততু িলয়া থানায় নতু ন ািপত বাংলাবা া আইিসিপ
অবি ত যা এিশয়ান হাইওেয়র ক ল। বাংলাবা ায় এক এলিসিপও রেয়েছ যার মাধ েম ভারত
এবং নপাল হেয় বাংলােদেশ আমদানী/র ানী কায ম পিরচািলত হে ।
১০। ভূ- কৃিত ও জনবসিত স িকত তথ । িবিজিব উ র পি ম িরিজয়ন রাজশাহী এবং রংপুর
িবভাগ িনেয় গ ত এবং এই দুই িবভােগর জনসংখ া ায় ৩৪ িমিলয়ন বা ায় ৩.৪ কা । সীমা
এলাকা জনবসিতপূণ, এলাকার ভূিম উবর এবং সীমা শূন রখা পয চাষাবাদ হয়। অিধকাংশ
জনগণ কৃিষ িনভর, এছাড়াও মৎস িশকার, মজীিব এবং চা রীজীিবও রেয়েছ। এলাকার জনগেণর
সামািজক, সাংকৃিতক এবং অথৈনিতক কায ম পাশ ^বত রা ভারতীয়েদর মত একই ধরেনর যিদও
তারা শাসিনক সীমানা ারা িবভ । কাথাও কাথাও বাংলােদশ-ভারত সীমানা ামেক িবভ
কেরেছ, আবার কাথাও এক বাড়ীেক িবভ কেরেছ। দশ িবভি র ৬৯ বছর অিতবািহত হেলও
আজও সীমা বত জনগণ িববাহ এবং সামািজক কায েমর মাধ েম পর েরর মেধ স ক অব াহত
রেখেছ।
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