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তােদর িবরুে  আiনানুগ ব া েনoয়া েযেত পাের। সূ  জানায়, েফ য়ািরেত আ সমপ র্ণ করা মাদক 
বসায়ীেদর নােম-েবনােম aেঢল স ি  রেয়েছ। কারo িনেজর নােম বা পিরবােরর নােম মােক র্ট রেয়েছ। কারo 

ক বাজার, েটকনাফ eমনিক ঢাকায়o িবলাসবহুল বািড়-গািড় রেয়েছ। কারo জিম eবং াংেক নােম-েবনােম 
বড় aে র টাকা রেয়েছ। e জ  মাদক বসায়ীেদর পাশাপািশ তােদর আ ীয়-সব্জেনর স েদরo ত  যাচাi 
করেত েগােয় ারা মােঠ নামেছন। িনেজেদর েপশা, আেয়র uৎস eবং জীবনমােনর সে  eসব স েদর স িত না 
থাকেল আiন aনুযায়ী বােজয়া  করা হেব। পুিলশ সদর দ েরর eক কম র্কত র্া সমকালেক বেলন, আ সমপ র্ণ 
করা মাদক বসায়ীেদর িবরুে  a  েকােনা মামলা থাকেল তা িনেজেদরi েমাকােবলা করেত হেব। শুধু 
আ সমপ র্ণ ি য়ায় দােয়র মামলার ে ে  সরকার আiিন সহায়তা েদেব। e জ  পুিলশ সদর দ র েথেক 
সব্রা  ম ণালেয় িস া  েচেয় িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ।ক বাজার পুিলশ জানায়, আiিন ি য়া স  কের 
আ সমপ র্ণকারী মাদক বসায়ীরা কারামু  হেল েতয্ক eলাকায় তােদর সমনব্েয় মাদকিবেরাধী কিমিট করার 
uে াগ েনoয়া হেব। েটকনােফর পাঁচিট iuিনয়ন ছাড়াo uপেজলা িমেল েমাট ছয়িট মাদকিবেরাধী কিমিট হেব। 
eসব কিমিটেত 31 জন কের সদ  থাকেবন। 
 
িদব্তীয় দফায় আ সমপ র্েণর ি য়া : থম দফায় আ সমপ র্েণর পর িদব্তীয় দফার ি য়া শুরু হেয়েছ। তেব e 
পয র্ােয় কতজন iয়াবা বসায়ী আ সমপ র্ণ করেব, তা িনি ত হoয়া যায়িন। eরi মে  েবশ কেয়কজন মাদক 
বসায়ী আ সমপ র্েণর জ  পুিলেশর সে  েযাগােযাগ কেরেছ। aেনেকi িবিভ  মা েম েযাগােযােগর েচ া 

করেছ। পুিলশo তািলকা ধের িবিভ  মা েম আ েগাপেন থাকা iয়াবা বসায়ীেদর আ সমপ র্েণর জ  আহব্ান 
জািনেয় আসেছ। দািয়তব্শীল সূ  জানায়, িদব্তীয় দফায় আ সমপ র্ণ করেব- e পয র্  eমন পাঁচ েথেক ছয় মাদক 
বসায়ীেক তািলকাভু  করা হেয়েছ। তােদর মে  েরজoয়ান o নুরুল হক ভুে া নােম দুi মাদক বসায়ীর নাম 

জানা েগেছ। থম দফায় ভুে ার ভাi eকরাম েহােসন আ সমপ র্ণ কেরিছল। েটকনােফর iয়াবাপ ী িহেসেব 
িচি ত নািজরাপাড়া eলাকার বািস া ভুে ার পিরবারo aেঢল স ি র মািলক। ানীয় েমৗলভীপাড়া eলাকায় 
তােদর িনজসব্ মােক র্ট থাকার পাশাপািশ শহের দুিট িবলাসবহুল বািড়o রেয়েছ। থম দফায় আ সমপ র্ণ না কের 
eখনo আ েগাপেন েথেক iয়াবা রাজয্ িনয় ণ করেছ জাফর আহমদ, মিজবুর রহমান, েরািহ া আলম, িনম র্ল 
ধর, আবদু াহ, আবদুল হািকম, সাiফুল, েমাহা দ জাফর, শাহজাহান, সাiফুল কিরম, আিজজ, iিলয়াছ, 
রিফক, রােশদ মাহমুদ, নুর কামাল, আবুল েহােসন, হািমদ, মাহাবুব েমােশ র্দ, eসেক আেনায়ার, হুমা ন, 
েহলালসহ a ত 61 iয়াবা কারবাির। তারা সবাi সরকােরর ƣতির িবিভ  তািলকাভু  শীষ র্ iয়াবা বসায়ী o 
িডলার। e সে  ক বাজােরর পুিলশ সুপার বেলন, তারা মাদক বসায়ীেদর ে ফতাের িনয়িমত aিভযান 
চািলেয় আসেছন। েকu যিদ আ সমপ র্ণ কের সব্াভািবক জীবেন িফের আেস, তােদর সব্াগত জানােনা হেব। e 
জ  পুিলেশর দরজা েখালা রেয়েছ। 

 


