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েভেঙ না যায় তার জ  ei পদে প েনয়া হয় বেল মাদক েচারাচালািন চ  আiনশৃ লা বািহনীেক জািনেয়েছ। 
eভােব গত 26 মােস িবমানব র আমড র্ পুিলশ পৃথক aিভযান চািলেয় ায় েদড় লাখ iয়াবা u ার করেছ। 
aিভেযাগ রেয়েছ, ক বাজার িবমানব ের পয র্টক নারী o পুরুষেদর নানাভােব েদহ ত ািশ করা হয়। তারপরo 
iয়াবা পাচারকারী চ  িকভােব iয়াবার চালান িনেয় িনরাপ া েব িন েভদ কের িবমােন oেঠ তা িনেয়  uঠেছ। 
েসখােন আধুিনক য পািত না থাকায় হাত িদেয় নারীেদর শরীর ত ািশ কের কের নারী িনরাপ াকম রা। ঢাকা 
েমে াপিলটন পুিলেশর েগােয় া শাখা েথেক জানা েগেছ, রাজধানীর িখলগাoঁ eলাকা েথেক iয়াবাসহ িতন মাদক 
বসায়ীেক ে ফতার কেরেছ ঢাকা েমে াপিলটন পুিলেশর েগােয় া দি ণ িবভাগ। ে ফতারকৃতরা হেলা- েমা. 

আরমান (34), েমা. িমজানুর রহমান িশকদার oরেফ িমজান (36) o েমা. জা াতুল েফরেদৗস আিলফ (33)। e 
সময় তােদর েহফাজত হেত 3111 িপস iয়াবা টয্াবেলট o iয়াবা পিরবহেন বহৃত eকিট aয্ামব্েুল  জ  করা 
হয়। গত শিনবার রােত িখলগাoঁ ন ী পাড়া eলাকায় aিভযান চািলেয় তােদরেক ে ফতার করা হয়। eর আেগo 
রাজধানীর েমাহা দপুরসহ িবিভ  ােন আiনশৃ লা বািহনী aিভযান চািলেয় aয্ামব্েুল সহ a া  iয়াবা 
বহেনর চালান আটক কেরেছ।  

মাদেকর িবরুে  িজেরা টলাের  নীিত aনুসরণ কের েগল বছর েথেক পুিলশ, েগােয় া পুিলশ o র য্াবসহ a  
আiনশৃ লা বািহনী aিভযান চািলেয় iয়াবার চালান u ার করেছ। নদী o সমু পেথ iয়াবার চালান u ার করার 
পর iয়াবা পাচারকারী চ  eখন আকাশপথ, সীমা  o েরাগী বহনকারী aয্ামব্েুল েক েবেছ িনেয়েছ। িক  
eরপরo iয়াবার চালান ধরা পড়েছ। নানা েচ ার পরo ঢাকার মাদক টগুেলােত eখনo iয়াবা েকনােবচা 
হে । দামo বাড়েছ। মাদক বসায়ীরা aেনক সময় iয়াবার চালান িনেয় িনরাপদ রুট বহার করেছ। 
সীমা বত  eলাকা িদেয় eখন iয়াবা আনা হয়। বাঁেশর েভতর, মিরেচর েভতর, তরমুেজর েভতর, িবিভ  পে র 
েভতর eমনিক াiেভট কার েযােগ বা িবিভ  পিরবহেনর মা েম মাদেকর চালান ঢাকায় আনা হে । 

 


