
সীিমত 

1 
সীিমত 

E:\website 2017.05.01\historyofneregion\History of NW Region - Unicode.doc 

 
 
 
 
 

িবিজিব উ র পূ  িরিজয়ন, সরাইল এর 
িনজ  পিরিচিত, কায ম  

সূচনা 
 
১। এ বািহনীেক দ , কাযকরী ও গিতশীল কের গেড় তালার লে  গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকার ২০১১ সােল িবিজিব পণূগঠন কেরন। িবিজিব পণূগঠন 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 পূ  িরিজয়ন িত া 
কেরন।  
 
২। অ  িরিজয়েনর অধীেন ০৪  স র, 13  ব াটািলয়ন এবং ০১  িরিজয়নাল ইি িলেজ  
বু েরা রেয়েছ। অিত অ  সমেয়র মেধ  সরাইল িরিজয়ন দেশর আভ রীণ আইন-শৃ লা র া এবং 
িবএসএফ এর ০৪  ি য়ােরর  (ি পরুা, গৗহা , মঘালয় এবং িমেজারাম ও কাচার) সােথ 
ি পাি ক স ক উ য়েন পণূ ভূিমকা রেখ চেলেছ।  
 
উ র পূ  িরিজয়ন, সরাইল এর িনজ  পিরিচিত 
 
৩। দািয় পণূ এলাকার সাধারণ বণনা।   
 

ক। অপােরশনাল দািয় পণূ এলাকা।   সরাইল িরিজয়েনর দািয় পণূ এলাকায় সমতল ভূিম 
এবং নদী সীমানা রেয়েছ। এই িরিজয়েনর থম সীমা  িপলার  হেয়েছ িড় াম জলার 
১০৪৭ এমিপ (৩৫ িবিজিব) এবং শষ সীমা  িপলার চ াম জলার সীমা  িপলার ২২০৩ এমিপ 
(৪ িবিজিব) যার সবেমাট দরূ  ১,২০৪ িকঃ িমঃ।  
 
খ। শাসিনক দািয় পণূ এলাকা।   সরাইল িরিজয়েনর দািয় পণূ এলাকায় রংপরু (িকছু 
অংশ), িসেলট এবং চ াম িবভাগ যার মাট ১৭  জলা এবং ১৫৬  উপেজলা রেয়েছ । উ র 
পরূ িরিজয়ন বাংলােদেশর উ র- পূ  মাব েলর সীমা  র ার দািয়ে  িনেয়ািজত এবং এর 
সদর দ র সরাইেল অবি ত।  
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গ। অপােরশনাল দািয় পণূ এলাকার পণূ িবষয়সমূহ।  সরাইল িরিজয়েনর 
অপােরশাল দািয় পণূ এলাকার পণূ িবষয়সমূহ িন পঃ  

 

(১) সীমাে  িবএসএফ কতৃক কাটঁা তােরর বড়া িনমাণ সং া  তথ াবলী।  সরাইল 
িরিজয়েনর সবেমাট দািয় পণূ এলাকা ১,২০৪ িকঃ িমঃ। উ  সীমানার মেধ  ১,০৫১  
িকঃ িমঃ এলাকা ল সীমানা এবং ১৫৩ িকঃ িমঃ এলাকা জল সীমানা। অদ াবিধ 
ভারতীয় কতৃপ  কতৃক ১০৪৬.৩৭৮িকঃ িমঃ সীমা  এলাকায় কাটঁা তােরর বড়া 
িনমাণ করা হেয়েছ।  

 

ঘ। সরাইল িরিজয়েনর আওতাধীন ৪  স র িবদ মান রেয়েছ যথা :- ময়মনিসংহ, িসেলট, 
ম ল এবং িম া। স র সমূেহর আওতাধীন সবেমাট ১৩  ব াটািলয়ন িবদ মান। 

 
ঙ। ইিমে শন চকেপা  (আইিসিপ) সং া  তথ াবলী। সরাইল িরিজয়েনর দািয় পণূ 
এলাকায় মাট ১২  আইিসিপ রেয়েছ। যথাঃ  
 

(১) বাংলাবাজার আইিসিপ  - ৩৫ বডার গাড ব াটািলয়ন, জামালপরু।  
(২) না গাঁও আইিসিপ   - ২৭ বডার গাড ব াটািলয়ন, ময়মনিসংহ।  
(৩) তামািবল আইিসিপ   - ৪৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, িসেলট। 
(৪) জিকগ  আইিসিপ   - ৪১ বডার গাড ব াটািলয়ন, িসেলট।  
(৫) বুটিল আইিসিপ   - ৫২ বডার গাড ব াটািলয়ন, িবয়ানীবাজার। 
(৬) সুতারকাি  আইিসিপ   -৫২ বডার গাড ব াটািলয়ন, িবয়ানীবাজার। 
(৭)  চাতলাপরু আইিসিপ  - ৪৬ বডার গাড ব াটািলয়ন, ম ল। 
(৮) রমা আইিসিপ  - ৪৬ বডার গাড ব াটািলয়ন, ম ল। 
(৯) বা া আইিসিপ   - ৫৫ বডার গাড ব াটািলয়ন, ম ল। 
(১০)    আখাউড়া আইিসিপ   - ১২ বডার গাড ব াটািলয়ন, সরাইল। 
(১১) িবিবরবাজার আইিসিপ  - ১০ বডার গাড ব াটািলয়ন, িম া। 
(১২) বলুিনয়া আইিসিপ   - ৪ বডার গাড ব াটািলয়ন, ফনী। 

 

চ। ল া  কা  (এলিসএস) সং া  তথ াবলী। সরাইল িরিজয়েনর দািয় পণূ এলাকায় 
মাট ১৩  এলিসএস রেয়েছ। যথাঃ 

 

(১) কামালপরু এলিসএস   - ৩৫ বডার গাড ব াটািলয়ন, জামালপরু।  
(২) গাবরা ড়া এলিসএস  - ২৭ বডার গাড ব াটািলয়ন, ময়মনিসংহ।  
(৩) কড়াইতলী এলিসএস  - ২৭ বডার গাড ব াটািলয়ন, ময়মনিসংহ। 
(৪) িবজয়পরু এলিসএস   - ১১ বডার গাড ব াটািলয়ন, ন েকানা।  
(৫) মেহশেখালা এলিসএস   - ১১ বডার গাড ব াটািলয়ন, ন েকানা। 
(৬)  ভালাগ  এলিসএস   - ৪৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, িসেলট। 
(৭) ইছামিত এলিসএস   - ৪৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, িসেলট।  
(৮) চলা এলিসএস   - ৪৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, িসেলট। 
(৯)  তামািবল এলিসএস  - ৪৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, িসেলট। 
(১০) বাগলী এলিসএস  - ২৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, সুনামগ । 
(১১) চারাগাওঁ এলিসএস  - ২৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, সুনামগ । 
(১২) বড়ছড়া এলিসএস  - ২৮ বডার গাড ব াটািলয়ন, সুনামগ । 
(১৩)  শরীফপরু এলিসএস   - ৪৬ বডার গাড ব াটািলয়ন, ম ল। 
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(ছ) সরাইল িরিজয়েনর দািয় াধীন সীমা  এলাকার িবপরীেত িবএসএফ মাতােয়ন সং া  
তথ াবলী।  সরাইল িরিজয়েনর দািয় পণূ এলাকার িবপরীেত িবএসএফ এর মাট ০৩  পনূ 

ি য়ার এবং ০১  ি য়ােরর আংিশক দািয় পণূ এলাকা রেয়েছ যার অধীন  ৯  িবএসএফ 
স র এবং ২৫  িবএসএফ ব াটািলয়ন িবদ মান রেয়েছ।  

 
উ র পূ  িরিজয়ন, সরাইল এর কায ম  
 
৪। অিধন  সকল স র ও ব াটািলয়ন সমূহ মাট ১,২০৪ ি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 ০৪ জনু ২০১৩ তািরেখ সরাইল 

িরিজয়নাল ইে িলেজ  বু েরা (আরআইিব) িত া লাভ কের।সরাইল িরিজয়েনর দািয় পণূ এলাকার 
িকছু অংশ ভৗগিলক কারেন অিধক চারাচালান বণ। িবেশষ কের িম া স েরর দািয় পণূ 
এলাকা এবং অন  ০৩  স র ময়মনিসংহ, িসেলট ও ম ল 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 পূ  িরিজয়ন, সরাইল এর অজন 
 
৫। অ  িরিজয়ন এবং অিধন  স র ও ব াটািলয়ন কতৃক গত ২০ জানুয়াির ২০১৩ তািরখ হেত 
১০ এি ল ২০১৭ তািরখ পয  সবেমাট িসজার মলূ  এবং িনে বিণত মাদক ও নশা জতীয় ব  আটক 
করেত স ম হয়ঃ  
 

ক। সবেমাট িসজার মলূ    -৬৯৪,৮১,৫৪,১৫৫/- টাকা।  
খ। মদ     - ৪,৫০,৪০৯ বাতল।  
গ। ফি িডল    - ১,৬০,৬৬৯ বাতল।  
ঘ। নশাজাতীয় ট াবেলট   - ২,৫০,২১,১৫৯ িপস। 
ঙ। হেরাইন    - ৭.১৩ কিজ।  
চ। গাঁজা      - ৩,৩৬,৫৫,০১৮ কিজ।   
চ। ইয়াবা, সেন া, ভায়া া ট াবেলট - ১৯৪৫৬৫৫ িপস । 
 

৬। অ  িরিজয়ন এবং অিধন  স র ও ব াটািলয়ন কতৃক 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। আে য়া    - ৩২ । 
খ। গালাবা দ   - ১১ ।   
গ। িবে ারক ব   - ০৩ ।  


