
/ ২৫ জুন, ২০১৯ 

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

জামমদন মুক্ত ও আটক জমিরা নজরোমরদে 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বদলদেন, জমিবাে মনর্মদূল সরকাদরর মজদরা টলাদরন্স নীমের আদলাদক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বামিনী 

কাজ করদে। জমি িামলা প্রমেদরাদে কার্কূরী ব্যবস্থা গ্রিদের পাশাপামশ জামমদন মুক্ত, সাজাপ্রাপ্ত ও আটক জমিদের মনমবড় নজরোমরর মদে 

রাখা িদেদে। গেকাল সসামবার জােীে সংসে অমেদবশদনর প্রদনাত্তর পদব ূসরকামর েদলর সেস্য সমাোদজ্জম সিাদসন রেদনর প্রদনর জবাদব 

মেমন এ েথ্য জানান। 

মন্ত্রী বদলন, জমি েমদন বাংলাদেশ পুমলদশর সেশালাইজড স াস ূগঠদনর পাশাপামশ উপযুক্ত প্রমশক্ষে, অপাদরশনাল ও লমজমিকস সক্ষমো 

বৃমি করা িদেদে। এ োড়া সগাদেন্দা নজরোমর ও আধুমনক েথ্য-প্রযুমক্ত ব্যবিাদরর মােদম স্বল্প সমদের মদে জমি আস্তানা এবং জমিদের 

অবস্থান শনাক্ত কদর সগ্রপ্তার কার্কূ্রম চলমান রদেদে। এলাকামিমত্তক িাড়াটিোদের েথ্য সংগ্রি ও সংরক্ষে, মবমড পুমলশ সিল্প লাইন, িযাদলা মসটি 

ও মরদপাট ূ টু র যাব প্রিমে অনলাইন অযাপস চালুসি গেসদচেনোর্মলক কার্কূ্রম অব্যািে রদেদে। মেমন আদরা বদলন, সর্দকাদনা েরদনর 

জমিসংক্রান্ত মবষদে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বামিনী ও সগাদেন্দা সংস্থাগুদলা েৎপর রদেদে। সুমনমেষূ্ট েদথ্যর মিমত্তদে প্রচমলে আইন অনুর্ােী 

জমিদের সগ্রপ্তার কদর মবচাদরর জন্য আোলদে সসাপে ূকরার কার্কূ্রম অব্যািে আদে। 

মবদরােী েল জােীে পাটিরূ সেস্য সমা. মুমজবুল িদকর এক প্রদনর জবাদব মন্ত্রী জানান, সেদশ অববে মােক প্রদবশ কদর প্রমেদবশী সেশ িারে ও 

মমোনমার সেদক। মমোনমার সেদক ইোবা আর িারে সেদক গাঁজা, স নমসমডল, সিদরাইন ও ইদেকটিং ড্রাগ আদস। ইোবার অনুপ্রদবশ বদে এরই 

মদে সটকনাদ  মােকদ্রব্য মনেন্ত্রে অমেেপ্তদরর ৯ জনদক মনদে একটি অস্থােী সাদকলূ স্থাপন করা িদেদে। পাশাপামশ কক্সবাজার সজলাে ১০ জন 

ব্যাটামলেন আনসারসি সমাট ১৯ জদনর একটি টিম মােকমবদরােী কাজ করদে। 

মন্ত্রী জানান, আইন প্রদোগকারী সংস্থাগুদলা ২০১৮ সাদল এক লাখ ৬১ িাজার ৩২৩ জন মােক কারবামরর মবরুদি এক লাখ ১৯ িাজার ৮৭৮টি 

মামলা োদের কদরদে। ২০১৯ সাদলর জানুোমর সেদক সম পর্নূ্ত েে িাজার ৬৭১ জন মােক কারবামরর মবরুদি েে িাজার ১৫৬টি মামলা করা 

িদেদে। প্রমেমেন মােকমবদরােী অমির্াদনর মােদম মােক কারবামরদের সগ্রপ্তার করা িদ । মেমন আদরা জানান, মােক সমস্যা মনদে বাংলাদেশ 

ও িারদের মদে এ পর্নূ্ত মিাপমরচালক পর্াূদে পাঁচটি  লপ্রসূ মিপক্ষীে ববঠক অনুমিে িদেদে। ষি মিপক্ষীে সিারও উদযাগ গ্রিে করা 

িদেদে। পাশাপামশ ইোবা পাচার সরাদে বাংলাদেশ মমোনমাদরর মদে এ পর্নূ্ত মেনটি মিপক্ষীে ববঠক অনুমিে িদেদে। প্রমেটি সিাদেই 

মমোনমারদক ইোবার উৎপােন ও প্রবাি বে করার জন্য এবং োদের সীমাদন্ত অবমস্থে ইোবা বেমরর কারখানা সম্পদক ূসগাদেন্দা েথ্য মবমনমে 

করদে প্রদোজনীে ব্যবস্থা গ্রিদের জন্য অনুদরাে করা িে। আগামী অদটাবর মাদস োদের সদি ঢাকাে চতুে ূমিপক্ষীে সিা অনুমিে িদব। 

 


