
   শেখ হাসিনার সনর্দ েে 

জলবায়ু িসহষ্ণু বাাংলার্দে 

 

 

 

সবষয় : বন্যপ্রাণী পাচার প্রসির্রাধ - শির্েম্বর/২০২০ সি: 

 

১। তক্ষক পাচারঃ গত ২৫/০৯/২০২০ ইং তাররখে নারায়ণগঞ্জ জেলার রিরিরগঞ্জ থানা কর্তকৃ িাইনখ ার্ ৃ এলাকা জথখক ০১ েন 

আিামীিহ ০১ টি তক্ষক উিার করা হয়, যার গাখয়র রং লাল-িাদা জর্ারা, লম্বা প্রায় ১৫ ইরি, ওেন ২৭৯ গ্রাম। োনা যায় পাচারকৃত 

তক্ষকটিখক  ান্দর ন হখত িংগ্রহ কখর মুরিগখঞ্জ জকান একেখনর কাখে হস্তান্তখরর েন্য রনখয় যাওয়া হরিখলা। উিারকৃত তক্ষকটিখক 

পর তীখত প্রাকৃরতক পররখ খে অ মুক্ত করা হয়। 

 

আিামীর র ষখয় োনখত পর তীখত রিরিরগঞ্জ থানায় জযাগাখযাগ করা হখল থানার ভারপ্রাপ্ত কমকৃতাৃ োনান আিামীর ররমান্ড আখ দন 

না মন্জুর করায় মামলার তদন্ত কাযকৃ্রম রিরতেীল অ িায় রখয়খে এ ং পর তী জকার্ ৃশুনানীর তাররখে তারা পূনরায় তদখন্তর স্বাখথ ৃ

ররমান্ড আখ দন করখ ন।  

 

                

 

২।  নরুই পাচার-১: গত ২৬/০৯/২০২০ ইং তাররখে ঢাকাি রেলগাঁও জগাড়াখনর নুর াগ এলাকায় জমা: োখহদ আলীর ররকো গ্যাখরে 

জথখক ১০ (দে) জকরে ওেখনর ০১টি পুরুষ  নরুই উিার করা হয়, যার  য়ি আনুমারনক ০৭ (িাত)  ের। িানীয় জলাকেখনর িাখথ কথা 

 খল োনা যায় জয, তারা ২৫/০৯/২০২০ইং তাররে রাত ৯.০০ ঘটিকার িময় ররকো গ্যাখরখের রভতখর গুঁইিাখপর মখতা রকছু একর্া 

জদেখত পায় এ ং ৯৯৯-এ জ ান রদখয় র ষয়টি োনায়। পখর ৯৯৯ জথখক  ন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউরনর্খক র ষয়টি অ গত করখল 

 নরুইটি উিার কখর  ঙ্গ ন্ধু জেে মুরে  িা ারী পাকৃ, গােীপুখর পররচর্ োর জন্য শপ্ররণ করা হয়। 

 

আমাখদর জদখে িাধারণত রিখলর্ এ ং চট্টগ্রাম অিখলর পাহারড় এলাকা োড়া অন্য জকাথাও  নরুই থাকার কথা নয়। জযখহতু  নরুইটি 

ঢাকার রেলগাঁও নামক িান জথখক পাওয়া জগখে, তাই ধারণা করা হখি পাচাখরর উখেখেই  নরুইটি উক্ত এলাকায় আনা হখয়রেখলা। 

 

 

 

৩।  নরুই পাচার-২: গত ২৯/০৯/২০২০ইং তাররখে র্াকুরাইল, কারলয়াককর, গােীপুখরর জমা: োহোহান িাখহখ র  ারড় জথখক নয় (০৯) 

জকরে ওেখনর আনুমারনক ১২ ( াখরা)  ের  য়িী আরও ০১ (এক) টি পুরুষ  নরুই উিার করা হয়। িানীয় জলাকেখনর িাখথ কথা  খল 

োনা যায় জয, তারা প্রায় ০২ (দুই) মাি যা ৎ উক্ত এলাকায়  নরুইটি আিা যাওয়া করখত জদখে আিখে। এক পযাৃখয় গত 

২৫/০৯/২০২০ইং তাররখে রকছু উৎসুক েনতা রাত ৯.০০ ঘটিকার রদখক  নরুইটি ধখর জ িবুখক ের  জপাস্ট কখর এ ং র ষয়টি  ন্যপ্রাণী 

অপরাধ দমন ইউরনখর্র নেখর আিখল গত ২৬/০৯/২০২০ ইং তাররখে  ন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউরনখর্র পক্ষ জথখক  নরুইটি উিার 

করখত জগখল তারা  নরুইটি  স্তা রেখড় রনে জথখক চখল জগখে মখম ৃোনান। রকন্তু র ষয়টি িখন্দহাতীত মখন হওয়ায়  ন্যপ্রাণী অপরাধ 



দমন ইউরনর্ গত ২৭/০৯/২০২০ এ ং ২৮/০৯/২০২০ ইং তাররখে তদন্ত চারলখয় যায় এ ং গত ২৯/০৯/২০২০ ইং তাররখে  নরুইটি উিার 

করখত িক্ষম হয়। পর তীখত  নরুইটি উিার কখর  ঙ্গ ন্ধু জেে মুরে  িা ারী পাকৃ, গােীপুখর পররচর্ োর জন্য শপ্ররণ করা হয়। 

 

 


