ঈশ্বরদীেত
পুিলেশর
অিভযােন আটক ২০

িবেশষ

ঈশ্বরদী প্রিতিনিধ : ঈশ্বরদীেত মাদক, জঙ্িগ ও সন্ত্রাসিবেরাধী
িবেশষ অিভযান চািলেয় ২০ জনেক আটক কেরেছ ঈশ্বরদীর পুিলশ প্রশাসন।
অিভযােনর সময় ২০ জনেক গ্েরফতার ছাড়াও ইয়াবা, গাঁজা ও িহেরাইন
উদ্ধার করা হয়। অিভযােন েরেলর েতল চুিরর চক্েরর দুই সদস্যেক
উপকরণসহ শহেরর ফেতেমাহাম্মদপুর এলাকা েথেক গ্েরফতার করা হয়।
মঙ্গলবার ও বুধবার গভীর রােত এই অিভযান চালােনা হয়। রাতব্যাপী
পিরচািলত এই অিভযােনর সময় শহেরর িবিভন্ন এলাকা পুিলশ েঘরাও কের
রােখ এবং ওইসব এলাকায় মানুষ ও যানবাহন চলাচল িনয়ন্ত্রণ করা হয়।
পুিলশ সূত্ের জানা যায়, পাবনার পুিলশ সুপার িজহাদুল কিবর িপিপএম
এর িনর্েদশনায় ঈশ্বরদী সার্েকেলর অিতিরক্ত পুিলশ সুপার জহুরুল হক
এবং থানার অিফসার ইনচার্জ আিজম উদ্িদেনর েনতৃত্েব এই িবেশষ
অিভযান পিরচািলত হয়।
মঙ্গলবাের অিভযােন গ্েরফতারকৃতরা হেলা পশ্িচম েটংির কাচারীপাড়া
এলাকার মৃত বাবলুর েছেল রােসল (২৮), মৃত আসলােমর েছেল সালমান
(২০), রব মাতববেরর েছেল রিফক (৩৪), েমাশারেফর েছেল হৃদয়(২১),
ফেতেমাহাম্মদপুর
এলাকার
নুরুয়ার
েছেল
উজ্জ্বল
(২০),
মৃত
সাহাবুদ্িদেনর েছেল মাগরু িবহারী, েসােহেলর েছেল সুমন ও মৃত
মজনুর েছেল নািহদ।
বুধবার দ্িবতীয় িদেন গ্েরফতার হেয়েছ, আিসর সরদােরর েছেল রিবউল
গাজী, েশর আলীর েছেল আিলফ (৩০), আিলম এর স্ত্রী মিহলা (২৫),
রিবউল গাজীর স্ত্রী ফািহমা, িপয়ারাখালী এলাকার মৃত রিশদ এর েছেল
েমাহাম্মদ আলী বরিক বাবু (৫০) ও তার স্ত্রী বাচা খাতুন (৪৫),
মধুর েছেল পনক (২৬), সাঁড়া েগাপালপুর এলাকার মৃত রহমেতর েছেল
আব্দুল ওহাব (৩৫) ও মৃত রহমেতর েছেল কাঞ্চন ওরেফ সুরুজ, বাবুপাড়া
এলাকার মিফজ উদ্িদন সােহেবর েছেল মুক্তার (৪৫), শহেরর ইস্তার
চান্নার েমাড় এলাকার নােজম মন্ডেলর েছেল আিনসুর (৫০)।
ঈশ্বরদী সার্েকেলর অিতিরক্ত
িবরুদ্েধ তার কেঠার অবস্থান

পুিলশ সুপার
পুন:র্ব্যক্ত

জহুরুল হক মাদেকর
কের বেলন, পুিলেশর

িবেশষ অিভযান চলেছ। অিভযােনর অংশ িহসােব েচকেপাস্ট বিসেয় পুিলেশর
তল্লািশ অব্যাহত রেয়েছ।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) আিজম উদ্িদন বেলন,
অপরাধ িনয়ন্ত্রেণ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধাের িবেশষ অিভযান চালােনা
হচ্েছ। অিভযােন িচহ্িনত অপরাধীরা গ্েরফতার হওয়ায় অপরাধ প্রবণতা
অেনকাংেশ কেম যােব। এই অিভযান অব্যাহত থাকেব বেল িতিন জািনেয়েছন।
ঈশ্বরদী আমবাগান পুিলশ ফাঁিড়র শহর পিরদর্শক আব্দুল মিজদ এই তথ্য
িনশ্িচত কের আেরা জানান, ‘িসিডউল অনুযায়ী রােত উপেজলার িবিভন্ন
এলাকায় িবেশষ অিভযান চালােনা হেব। অিভযােনর সময় পুিলেশর
কর্মকর্তারা উপস্িথত িছেলন।’

