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িতকারক শীশাসহ রাজধািনেত

ার দুই

িনউজ িবএনএ ডটকম, ঢাকা, ৬ জু ন : রাজধািনেত আবােরা িতকারক উপাদান িমি ত শীশাসহ ২ জনেক

ফতার

কেরেছ মাদক ব িনয় ন অিধদ র। এরা হেলা জু েয়ল িময়া ও মেনায়ার হােসন।
বুধবার রােতর িদেক বনািনর কািগল র ু ের এবং লশােনর জাইকা র ু েরে অিভযান চািলেয় তােদর
করা হয়। এ সময় ৭ কিজ িশশা ও ১৫

া উ ার করা হয়।

মাদক ব িনয় ন অিধদ র ঢাকা মে া উপ-অ েলর লশান সােকেলর পিরদশক এেকএম কাম ল ইসলাম
ফতােরর িবষয় িনি ত কের জানান, শীশার মেধ িতকারক ট া হাইে াক ানািবনল িমিশেয় িবি হে
গাপন তথ পেয় ওই দু ই র ু েরে অিভযান চালােনা হয়। এ সময় দু ই জনেক ৭ কিজ িশশা ও ১৫
করা হয়।
এ িবষেয় সংি

ফতার

থানায় মাদক আইেন মামলা হেয়েছ।

াসহ

এমন
ফতার
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মানবেদেহর জন িতকর উপাদান িমি ত িশশা উ ার, ফতার চার
িনউজ িবএনএ ডটকম, ঢাকা, ৫ জু ন : রাজধানীেত মানবেদেহর জন ব াপক িতকারক উপাদান িমি ত িশশাসহ চার
জনেক ফতার কেরেছ মাদক ব িনয় ণ অিধদ েরর কমকতারা।
বুধবার দুপুেরর িদেক মাদক ব িনয় ণ অিধদ েরর ঢাকা মে া অ েলর কাযালেয় সংবাদ সে লন কের এ তথ জানােনা
হয়।
ফতারকৃতরা হেলা মা. জাফর ইকবাল (৩৩), মা. িজয়াউর রহমান (৩৩), কাওছার আহেমদ তােহর (২৯), মা. জািকর
হােসন (৩০)।
এ সময় তােদর কাছ থেক ১৫ কিজ িতকারক উপাদান ট া হাইে াক ানিবনল িমি ত িশশা, ৩০
িবলািত ১ বাতল মদ ও চার ইয়াবা ট াবেলট জ করা হয়।

গাঁজা সবেনর

া,

সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, অিধদ েরর লশান সােকেলর পিরদশক এ ক এম কাম ল ইসলােমর নতৃে এক দল
ম লবার রােত রাজধানীর লশান ২ ন র ক ােফ এ ারািবয়া র ু েরে অিভযান চালায়। সখান থেক ার মেধ
িতকারক উপাদান িমি ত িশশা ব বহােরর সময় ৩০ জনেক উ ার করা হয়। এছাড়া ২২
া ও ১০ কিজ িতকারক
উপাদান িমি ত িশশা উ ার করা হয়। এ ঘটনায় ওই র ু েরে র মািলক কাওছার আহেমদ তােহর, মা. জািকর
হােসনেক ফতার করা হয়।
এিদেক, একই দল রাজধানীর বনানীর ৭ন র রােডর িমলাউ র ু েরে অিভযান চািলেয় মাদকাস অব ায় আেরা ১০
জনেক উ ার কের। সখান থেকও ৫ কিজ িতকারক উপাদান িমি ত িশশাসহ ৮
া, ইয়াবা ও মেদর বাতল
উ ার করা হয়। এ সময় জাফর ইকবাল (৩৩), মা. িজয়াউর রহমানেক ফতার করা হয়।
উ ারকৃত ব ি েদর ানীয় মাদক িনরাময়েকে

ভিত করা হেয়েছ বেল জানান কমকতারা।

লশান সােকেলর পিরদশক কাম ল ইসলাম জানান, িব সূে খবর পেয় বশ িকছু িদন আেগ ওই দুই র ু েরে
অিভযান চালােনা হয়। সখান থেক িশশা জ কের রাসায়িনক পরী া করা হয়। পরী ায় ধরা পেড় িশশার মেধ
মানবেদেহর জন ব াপক িতকারক উপাদান ট া হাইে াক ানিবনল িম ত করা হয়। এেত মৃতু র ঝুঁিকও রেয়েছ।
িজ াসাবােদ ফতারকৃতরা জিনেয়েছ, তারা ৪ বছর ধের এ ব বসা কের আসেছ। ইরান থেক চারাই পেথ তারা ট া
হাইে াক ানিবনল িম ত িশশা দেশ এেন সাধারণ মানুষেক নশায় আস করেছ। গাঁজার সােথ িশশা িমি ত কের কলিকর
মধ িদেয় ১ হাজার ৫’শ থেক ২ হাজার টাকায় ২০ াম িশশা িবি করা হয়।
এ িবষেয় বনানী ও লশান থানা পৃথক মামলা দােয়র করা হেয়েছ।
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