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আইনশৃ লা বািহনীর সে  গণভবেন বঠক
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দেশর জি  সংগঠন েলার সা িতক তৎপরতার সবেশষ তথ  জেন আইনশৃ লা র াকারী বািহনীেক
সেবা  সতক  থাকার  িনেদশনা  িদেয়েছন  ধানম ী  শখ  হািসনা।  বহৃ িতবার  রােত  গণভবেন
আইনশৃ লা র াকারী বািহনী েলার ধান ও গােয় া সং ার কমকতােদর সে  বঠেক এ িনেদশনা
দন িতিন। বঠেক ধানম ীর সে  িতন বািহনীর ধান ( সনা,  নৗ ও িবমান),  পুিলেশর আইিজসহ

ঊ তন কমকতা ও িবিভ  গােয় া সং ার ধানরা উপি ত িছেলন। আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর
সংি  সেূ  এসব  তথ  জানা  গেছ।  এিদেক ধানম ীর কাযালেয়র িনেদশনার পর বার জুমার
খুতবায় দেশর িতিট মসিজেদ জি  ও স াসবােদর িব ে  মসুি েদর উে েশ বয়ান করা হয়।

জানা  যায়,  বাংলােদেশও জি  হামলা  হেত পাের-  এমন শ া  থেক আইনশৃ লা  বািহনীেক সেবা
সতকতা  অবল ন করেতই  মলূত এ বঠক ডাকা  হয়।  স িত ীলংকায়  ভয়াবহ  জি  হামলার পর
বাংলােদশসহ গাটা িবে ই উে গ ছিড়েয় পেড়। বহৃ িতবােরর বঠেক দেশর আইনশৃ লা পিরি িত

াভািবক রাখেত সং া েলােক নানা পরামশ িদেয়েছন ধানম ী।

দেশর অভ ের উ বাদী জি  সংগঠন েলা নতুন কের কােনা ঝােমলা করার অপেচ া করেছ িক না বা
তােদর কােনা অপতৎপরতা চােখ পড়েছ িক না- এসব িবষেয় নানা তথ  জানেত চেয়েছন ধানম ী।
আইনশৃ লা  বািহনীর  ঊ তন  কমকতারা  এ  সময়  ধানম ীর  সামেন  গােয় া  তথ সহ  জি
সংগঠন েলার সবেশষ অব ান তেুল ধেরন।

ধানম ীেক তারা  আ  কের বেলন,  এ মহূুেত জি েদর বড় ধরেনর নাশকতা করার স মতা নই।
লশান হামলার পর আইনশৃ লা বািহনীর তৎপরতার মেুখ জি েদর সাংগঠিনক কাঠােমা ভেঙ পেড়েছ।

তারা সাংগঠিনকভােব বল হেয় পড়ায় কাণঠাসা হেয় পেড়েছ। দেশর জি  নটওয়াক পুেরাপুির ভেঙ
দয়া হেয়েছ। জি েদর িবষেয় আগাম তথ  সং হ কের ধারাবািহকভােব অিভযান চলেছ। যখােন তথ

পাওয়া যাে  সখােনই অিভযান চািলেয় ফতার করা হে  জি েদর। আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর
কমকতােদর কাছ  থেক এসব  তথ  েন  তােদর সেবা  সতক থাকেত  িনেদশনা  দন  ধানম ী।
পাশাপািশ পুিলশ, র াবসহ সব বািহনী  ও গােয় া  সং া েলােক সেবা  পযােয় গােয় া  নজরদাির
বাড়ােত বলা হেয়েছ। যােত সামা  অঘটনও না ঘেট।

সংি  সূ  জানায়, কাথাও কােনা হামলা হেল অেনক সময় ভািবত হেয় তৎপরতা  কের অভ রীণ
জি  সংগঠন েলা। িনউিজল া ড ও ীলংকায় জি  হামলার পর তাই াভািবকভােবই তারা তৎপর হেয়
উঠেত পাের। জি  সংগঠন েলা যােত কােনাভােব সংগিঠত হেত না পাের স জ  েয়াজনীয় সব ব ব া

হেণর িনেদশনা দয়া হেয়েছ সরকােরর উ  মহল থেক।

  ল আিমন
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