০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

মাদকবির াধী অবিযারে োরম আইে প্রর াগকা ী সংস্থা সদসযরদ

হারে

বিচা িবহিভূ ে হেযাকারে স্বপরে চট্টগ্রাম মহােগ পুবিশ কবমশোর
িক্তরিয
চট্টগ্রাম

মহানগর

অলিযাপ্টনর নাপ্টম

পুলিশ

বিষর অবধকা এ েীব্র প্রবেিাদ

কলমশনার

(লেএমলপ)

সমাহাম্মদ

মাহাবুবর

রহমান

মাদকলবপ্টরাধী

আইন প্রপ্ট াগকারী েংস্থার েদেযপ্টদর হাপ্টে লবচারবলহিভূ ে হেযাকাণ্ড লনপ্ট

সয

বক্তবয লদপ্ট প্টেন অলধকার সেই বক্তপ্টবযর বযাপাপ্টর েীব্র লনন্দা ও সষাি প্রকাশ করপ্টে। গে ৪
বপ্টিন, “মাদক বযবো ীরা োপ্টদর েুরষার জনয

সেপ্টেম্বর সমাহাম্মদ মাহাবুবর রহমান এক েিা

অস্ত্র রাপ্টে। এই অস্ত্র উদ্ধাপ্টর সযিাপ্টব আইন প্রপ্ট াগকারী েংস্থার েদেযরা যাপ্টে োপ্টে অপ্টনক
মাদক বযবো ীর ‘জীবন চপ্টি যাপ্টে’। আলম মপ্টন কলর এ োড়া সকাপ্টনা গলে নাই। জীবনহালন
হপ্টে হপ্টব শালির জনয। শালির জনয আমরা অশালি লচরেপ্টর দমন করব। োরা যলদ অস্ত্র লদপ্ট
আমাপ্টদর সমাকাপ্টবিা কপ্টর, আমাপ্টদর অলধকার আপ্টে অস্ত্র বযবহার করার। আমরা সেিাপ্টব
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এপ্টগালে”। গে ১৫ সম ২০১৮ সেপ্টক সদশবযাপী মাদকলবপ্টরাধী অলিযাপ্টন বন্দুকযুপ্টদ্ধর ঘটনা শুরু
হ

এবং এরপর সেপ্টক সদশবযাপী মাদকলবপ্টরাধী অলিযাপ্টনর নাপ্টম লবচারবলহিভূ ে হেযাকাণ্ড বযাপক

রূপ সন । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আোদুজ্জামান োন বপ্টি আেপ্টেন, মাদক লন ন্ত্রণ না হও া পযূি এই

‘অি

আউট যুদ্ধ’ চিপ্টব। ১৫ সম সেপ্টক ৩১ অগাস্ট ২০১৮ পযূি মাদক লনমভূি করার অলিযাপ্টনর
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নাপ্টম ২২৮ জন বযলক্ত লবচারবলহিভূ ে হেযাকাপ্টণ্ডর লশকার হপ্ট প্টেন বপ্টি অলিপ্টযাগ রপ্ট প্টে।
মাদকলবপ্টরাধী অলিযাপ্টনর বাইপ্টরও দীঘূ লদন ধপ্টর লবচারবলহিভূ ে হেযাকাণ্ড চিমান আপ্টে। ২০০৯
োপ্টির ১ জানু ালর সেপ্টক ২০১৮ োপ্টির ৩১ অগাস্ট পযূি ১৮২২ জন বযলক্ত লবচারবলহিভূ ে
হেযাকাপ্টণ্ডর
লবচারবলহিভূ ে

লশকার
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বপ্টি
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অলিপ্টযাগ

আইন

রপ্ট প্টে।

প্রপ্ট াগকারী

মাদকলবপ্টরাধী

েংস্থার

দালব

অলিযাপ্টনর

লনহেরা

েবাই

নাপ্টম
মাদক

বযবো ী। লকন্তু এই অলিযাপ্টন েোকলেে ‘বন্দুকযুপ্টদ্ধ’ লনহেপ্টদর পলরবারগুপ্টিার অপ্টনক েদেয
অলিপ্টযাগ কপ্টরন, োাঁপ্টদর স্বজনপ্টদর পলরকলিেিাপ্টব হেযা করা হপ্ট প্টে এবং লনহে বযলক্ত মাদক
বযবোর েপ্টে জলড়ে নন।
সদপ্টশ স ৌজদারী লবচারবযবস্থা অকাযূকর হপ্ট
েুপ্টযাপ্টগ

লবচারবলহিভূ ে

হেযাকাপ্টণ্ডর

পড়া

ঘটনাগুপ্টিা

এবং রাষ্ট্রকেতূ ক হেযাকারীপ্টদর দা মুলক্তর

ঘপ্টটই

চপ্টিপ্টে।

বেূ মান

েরকাপ্টরর

বিবিবেউজ২৪, ৪ অগাস্ট, মাদক কা িাব রদ জীিেহাবেই সমাধাে: বসএমবপ কবমশো ,
https://bangla.bdnews24.com/ctg/article1536247.bdnews
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আমপ্টি

লবচারবলহিভূ ে হেযাকাণ্ড বযাপকো ও লবস্তত লে িাি কপ্টরপ্টে এবং আইন প্রপ্ট াগকারী েংস্থার
েদেযরা আইনী প্রলি ার বাইপ্টর লবচার োড়া নাগলরকপ্টদর হেযা করাপ্টক এেন নীলে লহপ্টেপ্টব গ্রহণ
কপ্টরপ্টে। অলধকার বাংিাপ্টদপ্টশর মানবালধকার পলরলস্থলের এই লবপজ্জনক অবনলের জনয গিীরিাপ্টব
উলিগ্ন। আইন প্রপ্ট াগকারী েংস্থার উচ্চ পদধারী বযলক্তপ্টদর এই ধরপ্টনর বক্তবয এবং সেই িপ্টষয
পলরচালিে অলিযান জােী

এবং আিজূালেক আইপ্টনর েম্পভনূ পলরপন্থী। অলধকার চট্টগ্রাম

মহানগর পুলিশ কলমশনাপ্টরর এই বক্তবয প্রেযাহার করার দাবী জানাপ্টে এবং সেই েপ্টে
মাদকলবপ্টরাধী অলিযাপ্টনর নাপ্টম লবচারবলহিভূ ে হেযাকাপ্টণ্ডর লনরপ্টপষ এবং েুষ্ঠু েদি োপ্টপপ্টষ
অলিযুক্তপ্টদর লবচাপ্টরর েম্মুলেন করার আহ্বান জানাপ্টে।
েংহলে প্রকাপ্টশ,
অলধকার টিম
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