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দু’জনেক,

িফের আসা আবু মুসা
িনউজ েডক্স : সুন্দরবেন বােঘর আক্রমেণ িনহত দুই মৎস্যজীবীর
মরেদেহর সন্ধান এখনও েমেলিন। তেব জীিবত থাকা অপর মৎস্যজীবী
বািড়েত িফেরেছন। েরাববার (২৪ জানুয়াির) দুপুর ১২টার িদেক
সীমান্েতর মাওন্িদ নদী পার হেয় শ্যামনগর উপেজলার ৈকখালী ফেরস্ট
স্েটশন এলাকা িদেয় বািড়েত েফেরন ওই মৎস্যজীবী।

জীিবত বািড়েত েফরা ওই মৎস্যজীবী আবু মুসা (৪১) সাতক্ষীরার
শ্যামনগর উপেজলার ৈকখালী ইউিনয়েনর পশ্িচম ৈকখালী গ্রােমর আব্দুস
সাত্তােরর েছেল। িনহত অপর দুই মৎস্যজীবী হেলন, পশ্িচম ৈকখালী
গ্রােমর কিফলউদ্িদেনর েছেল রতন (৪২) ও ওই গ্রােমর মেনা িমস্ত্রীর
েছেল িমজানুর রহমান (৪০)।

ৈকখালী ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যান আব্দুর রিহম জানান, দুপুর
১২টার িদেক সীমান্েতর মাওন্িদ নদী িদেয় মৎস্যজীবী আবু মুসােক

ভারত েথেক েদেশ িফিরেয় এেনেছন এলাকাবাসী। ৈকখালী ফেরস্ট স্েটশন
এলাকার পাশ িদেয় মাওন্িদ িদেয় তােক িফিরেয় আনা হয়। স্থানীয়
বািসন্দা লিতফ, আিরজুল, আরশ খানসহ ৪-৫ জন তােদর একিট েনৗকায়
এলাকায় িনেয় আেসন।

িতিন বেলন, বােঘর আক্রমেণ িনহত অপর দুই মৎস্যজীবী রতন ও িমজানুর
রহমােনর মরেদেহর েকােনা হিদস এখনও েমেলিন।

বৃহস্পিতবার সন্ধ্যার িদেক দুই মৎস্যজীবীর ওপর বাঘ আক্রমণ কের।
েনৗকায় কের প্রােণ রক্ষা পান আবু মুসা। পরবর্তীেত আবু মুসা
ৈকখালী িসমান্েতর িবপরীেত ভারেতর মধ্েয পুল্লাদ নােমর এক ভারতীয়
কােছ আশ্িরত িছেলন দুই িদন।

বােঘর আক্রমেণ িনহত িমজান ও রতন
ৈকখালী ইউিনয়ন পিরষেদর সােবক েচয়ারম্যান েরজাউল ইসলাম বেলন,
িবিজিবর িসওর মাধ্যেম ভারতীয় িবএসএফ কর্মকর্তােদর সঙ্েগ অেনক
েযাগােযাগ কেরিছলাম। তেব বােঘর আক্রমেণ িনহত দুই মৎস্যজীবীর
মরেদহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়িন। ঘটনা িতনিদন গিড়েয়েছ, আর সম্ভবনা
েনই এমনই মেন হচ্েছ। জীিবত থাকা আবু মুসা ভারতীয় েয বািসন্দার

কােছ িছেলন িতিন েনৗকায় কের আমােদর েদেশর মধ্েয পািঠেয় িদেয়েছন।

এ ব্যাপাের ৈকখালী ফেরস্ট স্েটশন কর্মকর্তা েমাবারক আলী ও
সীমান্ত এলাকার নীলডুমুর ১৭ িবিজিবর িসও ইয়ািছন েচৗধুরীর সঙ্েগ
একািধকবার েযাগােযাগ করেলও তারা েফানকল িরিসভ কেরনিন।

তেব নীলডুমুর ১৭ িবিজিবর িসও ইয়ািছন েচৗধুরী আেগ জািনেয়িছেলন,
বৃহস্পিতবার (২১ জানুয়াির) সন্ধ্যায় পশ্িচম সুন্দরবন সাতক্ষীরা
েরঞ্েজর িবপরীেত ভারতীয় অংেশ পাইজুির খােল (ম্যােপ েনই) দুই
মৎস্যজীবী বােঘর আক্রমেণ িনহত হন। জীিবত থাকা আবু মুসার মাধ্যেম
ঘটনািট জানা েগেছ।

মরেদহিট দুিট উদ্ধােরর জন্য িবএসএেফর সঙ্েগ েযাগােযাগ করা হেয়েছ।
তারা উদ্ধােরর েচষ্টা করেছন তেব এখনও মরেদহ দুিটর েকােনা সন্ধান
েমেলিন। স্থানিট দুর্গম হওয়ায় উদ্ধার কাজ অসম্ভব হেয় পেড়েছ।
জােগা িনউজ

