
গতকাল মিতিঝেলর িভে ািরয়া ািটং ােব পুিলেশর অিভযান
—ইে ফাক

মাহােমডান, িভে ািরয়া িদল শা ও আরামবাগ
ােব অিভযান

মদ টাকা িসসা ও জয়ুার সাম ী উ ার, ফতার হয়িন কউ
কাশ : ২৩ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

যােবর অিভযােনর পর এবার টনক নেড়েছ পুিলেশর। পুিলশ গতকাল রিববার মিতিঝেলর চারিট ােব
অিভযান চািলেয় মদ, টাকা ও িবপুল পিরমাণ ক ািসেনা জয়ুার সাম ী জ  কের। তেব এ সময় কাউেক

ফতার করেত পােরিন পুিলশ। প ন ও মিতিঝল থানা পুিলশ যৗথভােব গতকাল পুর আড়াইটা থেক
মিতিঝেলর আরামবাগ, িদল শা, মাহােমডান ও িভে ািরয়া ােব এ অিভযান  কের, চেল স া ৭টা
পয । এর মেধ  িভে ািরয়া  াব  থেক িবিভ  ধরেনর জুয়া  খলার ৯িট বাড,  ১  লাখ টাকা,  িবপুল
পিরমাণ তাস, জয়ুায় ব বহূত িচপস ও মদ পাওয়া যায়। মাহােমডােন পাওয়া গেছ িট েলট টিবল,
৯িট বাড,  িবপুল পিরমাণ  কাড,  ১১িট ওয় ারেলস সট ও ১০িট িবিভ  ধরেনর ছুির।  আরামবাগ ও
িদল শা ােবও বাকারা ও েলট টিবলসহ িবিভ  জুয়ার সর াম পেয়েছ পুিলশ। তেব সব েলা াবই
এ সময় ব  িছল বেল পুিলশ কমকতারা জানান।

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

এ ব াপাের মিতিঝল জােনর উপ-পুিলশ কিমশনার আেনায়ার হােসন বেলন, ‘ গােয় া তথ  পাওয়ার
পরই  আমরা  অিভযান পিরচালনা  কির।  এর আেগ কােনা  গােয় া  সং া  থেক ক ািসেনা  চালােনার
ব াপাের তথ  পাইিন।  ইে টিলেজ  যখনই জািনেয়েছ তখনই আমরা  অিভযােন নেমিছ।’  অপর এক

ে র জবােব পুিলেশর এ কমকতা জানান, ‘এই চারিট ােব অিভযােনর সময়                 আমরা নগদ
টাকা, ডলার এবং ক ািসেনার যাবতীয় সর াম জ  কেরিছ। এখন আমরা তদ  কের দখব কারা এর
সে  জিড়ত, কারা এর পৃ েপাষক। তােদর সবাইেক আইেনর আওতায় িনেয় আসব। জিড়ত কাউেকই
আমরা ছাড় দব না।’

অিভযােনর আেগ ােব অব ানকারী সবাই পািলেয় যাওয়ায় কাউেক আটক করা যায়িন উে খ কের িতিন
বেলন, যেহতু এসব ােবর একিট অংশ জুয়া খলার জ  তির করা হেয়িছল তাই াব চারিট িসলগালা
করা হেয়েছ।

মিতিঝল থানার পােশ জুয়ার ক ািসেনা চলেলও পুিলশ এতিদন কন ব ব া নয়িন সাংবািদকেদর এমন
ে র জবােব উপ-পুিলশ কিমশনার আেনায়ার হােসন বেলন, ‘আেগ থেক এ ব াপাের আমােদর কােছ

কােনা গােয় া তথ  িছল না, আজ (রিববার) গােয় া তথ  পাওয়ার পরই আমরা অিভযােন নেমিছ।’

এর আেগ  গত  বহৃ িতবার  ঢাকা  মহানগর  পুিলশ  কিমশনার  (িডএমিপ)  শিফ ল  ইসলাম  জানান,
রাজধানীর কাথাও জুয়ার আসর বসেত দওয়া হেব না। ঢাকায় কােনা ক ািসেনা থাকেব না। ক ািসেনার
মািলক ও এর সে  জিড়তরা যত ভাবশালীই  হাক না কন তােদর আইেনর আওতায় আনা হেব।

উে খ , গত ১৮ সে র অৈবধ জয়ুা ও ক ািসেনা চালােনার অিভেযােগ র?◌ ােবর হােত আটক হন ঢাকা
দি ণ  মহানগর যবুলীেগর সাংগঠিনক স াদক খােলদ  মাহমদু  ভঁুইয়া।  অ  ও  মাদেকর পৃথক ই
মামলায় তােক সাত িদেনর িরমাে ড িনেয়েছ পুিলশ।

স িত ছা লীগ ও যবুলীেগর কেয়ক জন নতার িবষেয় ু  িতি য়া  ব  কেরন ধানম ী শখ
হািসনা। তারপরই ছা লীেগর পদ হারান শাভন-রা ানী। এরপর আটক হন খােলদ। বার যবুলীেগর
অপর আেলািচত নতা িজ ক শামীমেক িনেকতেনর িনজ কাযালয় থেক আটক করা হয়। রাজধানীর
সবজুবাগ, বাসােবা, মিতিঝলসহ িবিভ  এলাকায় ভাবশালী িঠকাদার িহেসেব পিরিচত যবুলীগ নতা এস
এম গালাম িকবিরয়া শামীম ওরেফ িজ ক শামীমেক আটক কের র?◌ াব। শামীেমর সে  তার সাত
দহর ীেকও আটক করা হয়। এ সময় বশ কেয়কিট আে য়া  ও মাদক উ ার করা হয়। উ ার করা হয়

১ কািট ৮০ লাখ নগদ টাকা, ১৬৫ কািট টাকার ওপের এফিডআর ( ায়ী আমানত)। এর মেধ  তার
মােয়র নােম ১৪০ কািট টাকা ও ২৫ কািট টাকা তার নােম।

এছাড়া গত বার রােত র?◌ ােবর অিভযান পিরচািলত হয় রাজধানীর কলাবাগান ীড়াচ  ােব।
আটক করা হয় ােবর সভাপিত শিফ ল আলম িফেরাজেক। অিভযােনর সময় শিফ েলর কাছ থেক সাত
প ােকট গ হীন হলদু রেঙর ইয়াবাসহ অৈবধ আে য়া  উ ার করা হয়। এছাড়া জ  করা হয় যু রাে র
তির ক ািসেনােত খলার কেয়ন, ারেবাড ও ৫৭২ প ােকট তাস। র?◌ ােবর ধারণা, এ ােব ক ািসেনা
খলা হেতা। ঐ রােতই রাজধানীর ধানমি ড ােব অিভযান চালােনা হয়। িক  সিট ব  থাকায় সখােন

থাকা বারিট িসলগালা কের দন র?◌ াব সদ রা।
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