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 মারণা  ও মরণ নশা মাদক। নানা কৗশেল এই মারণা  ছিড়েয় দয়া হে  দশ েড়। সীমাে র কেঠার িনরাপ া ব ার ম  
িদেয়ই কেছ অ  ও মাদক। জিড়ত রেয়েছ শি শালী িসি েকট। মােঝ-মে  আটক হে  মাদক ও অে র চালান। গত এক বছের 
িব ল পিরমাণ অ  ও মাদক দেশ েকেছ।   
 
সীমা  পাির িদেয় ফল, সবিজ, মাছসহ িবিভ  পে র ােক কের মাদক ছিড়েয় দয়া হয় দেশর িবিভ  াে । একই প িতেত 
অৈবধপেথ আমদািন করা হয় অ । বধ অ  িনেয় গেবষণাকারী িত ান ‘বাংলােদশ ডেভলপেম  পাটনারিশপ স ার’ এর 
ত া সাের, দেশ অৈবধ অ  বসায় ১২৮  শি শালী িসি েকট সি য়। 
দেশ আসা এসব অে র বিশর ভাগই পা বত  দেশর তির।  
ায়ই র াব, িবিজিবসহ অ া  সং ার অিভযােন জ  করা হে  অ । র ািপড অ াকশন াটািলয়ন (র াব)’র গণমা ম শাখার 

পিরচালক কমা ার ফিত মাহ দ খান মানবজিমনেক জানান, চারাইপেথ নানা কৗশেল অৈবধ অ  আমদািন করা হয়। ায়ই অ  
জ  করা হে । সাধারণত এসব অ  কােনা কারখানায় তির হয় না। পা বত  দেশ ানীয়ভােব িবিভ  ওয়াকশেপ তির করা হয়।  
 
এসব অ  যােত দেশ না আসেত পাের, অে র চালান ছিড়েয় না যায় এজ   র াব তৎপর রেয়েছ বেল জানান িতিন।  
র াব ে  জানা গেছ, দেশও তির হে  িবিভ  অ । চ ােমর গম পাহােড় দিশ ি  বহার কের অ  তির করা হয়। কম 
দাম ও সহজলভ  হওয়ায় এসব অে র চািহদা রেয়েছ। এর মে  দিশ এলিজ, িপ ল, পাইপগান, ব ক উে খেযা । এসব অ  
যাে  িবিভ  ভাবশালীেদর হােত। যােদর বিশর ভাগই রাজৈনিতক দেলর সে  স ৃ । এ ছাড়াও স াসী, জি েদর হােত যাে  
এসব অ । 
 
গােয় া  জানায়, ল ও জলপেথর অধশতািধক েট িবেদিশ আে য়াে র চারাচালান আনা- নয়া করা হে । অ  ও মাদেকর 

সবেচেয় বড় চালান েলা কেছ ক বাজােরর টকনাফ ও উিখয়া সীমা  িদেয়। আইন লা বািহনী তৎপরতা বাড়ােল ওই চ ও 
ট পিরবতন কের। যেশােরর চৗগাছা, িঝকরগাছা, শাশা, দশনা, শাহজাদ র, িহজলা, আ িলয়া, মা ারতলা, বনােপােলর 

সীমাে র গাগা, কায়বা, িশকার র, দৗলত র, িদনাজ েরর িহিল, খাগড়াছিরর দীিঘনালা, পানছিড়, মা রা া, রা ামা র বরকল 
ও বাঘাইছিড়, বােগরহােটর শরণেখালা উপেজলার ভালা নদী হেয় এবং মােরলগ  ও ক য়া উপেজলা িদেয় বেল রী নদীপেথ 
সীমা  িদেয় অৈবধ অ  ও মাদক দেশ কেছ। 
 
গত বছের িব ল অ  জ  কেরেছ বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব)। এর মে  রেয়েছ ৭৭  িপ ল, আট  ওয়ান টার গান, এক  
এেক-৪৭ রাইেফল, িতন  িরভলবার, ১১  এয়ার গান, িতন  পাইপ গান, আট  ওয়ান টার িপ ল, এক  ইনলা ব ক, ৭৬  



াগািজন, ৩৭২ রাউ  িল, ৫৬  ককেটল, ১২  িবিভ  কােরর বামা, ৫০৪ কিজ সালফার, ১০  ‘িনউেজল-৯০’ (িবে ারক), 
১৭  ডেটােনটর, ২৮ কিজ ১০০ াম গান পাউডার।  
 
এর মে  নেভ ের জ  করা হেয়েছ ১৮  িপ ল। ধারণা করা হে , িনবাচনেক ক  কেরই এক  চ  অে র বািণেজ  তৎপরতা 
ি  কেরিছল। গত বছের ছাট অে র পাশাপািশ বড় ধরেনর অ  দেশ আনা হেয়েছ। এই অে র পিরমাণ কত হেত পাের তার 
কােনা পিরসং ান না থাকেলও িবেশষ রা বলেছন, অৈবধ পেথ আসা সকল অ  জ  করা স ব না। 
গােয় া ে  জানা গেছ, একািধক ভাবশালী চ  জিড়ত রেয়েছ অ  আমদািনেত। দেশর বাইের থেক আমদািন করা িবিভ  

অ  চ াম হেয় দেশর িবিভ  এলাকা ও ভারেত পাঠায় এক  চ । আবার ভারত থেকও অৈবধ অ  আমদািন কের তারা। 
অ েলা চড়া দােম িবি  হয় দেশর বাজাের। সীমা  এলাকার দশনা, শ কারা, চ পাই নবাবগ , যেশার সীমা  এলাকা থেক লত 
ফল ও িবিভ  ধরেনর পে র াকসহ নানা মা েম আনা হয় অৈবধ অে র চালান। ছাট অ েলা পাচার করেত তমন বগ পেত 
হয় না চে র সদ েদর। আইন লা বািহনীর নজর এড়ােত িবিভ  সবিজ ও মৗ িম ফেলর ভতের িকেয়ও পাচার করা হয় 
অ । সীমা  এলাকা থেক রাজধানীেত কেত িত  অে র পিরবহন য় হয় প চ-সাত হাজার টাকা। আ ার াউে র এসব অে র 
বিশর ভাগই ভারত, ইতািল, িচন, ািজল, আেমিরকা, জামািন ও আেমিনয়ার তির। 

 
গােয় ারা জানান, ছাট অ েলা ধরেত বশ বগ পেত হয়। অ  তীয় পে র মা েম আনা হয়। ল হাতারা থােক ধরােছ য়ার 

বাইের। অ  চারাচালান আটক হেলও ল বসায়ীেদর পিরচয় পয  উদঘাটন করা র হেয় যায়। আেখর ােক, েপ ও 
তর েজর ভতের িকেয় অ  আনা হয়। এমনিক ক চা তরকািরর গািড়েত, িশ েদর ল ােগ, বােসর িসেটর িনচসহ নানা কৗশেল 
এক ান থেক অ  ােন নয়া হে । আইন লা বািহনীর সে হ এড়ােত অ  চারাকারবািররা নারীেদরেকও বহার কের। 
শরীেরর শকাতর ােন িবেশষভােব ছাট অ েলা রেখ তা পিরবহন করেছ। 
 
গত বছের িব ল মাদক জ  কেরেছ িবিজিব। জ ত মাদেকর মে  রেয়েছ ১,২৬,৫৮,৫১৮ িপস ইয়াবা াবেলট, ৩,৫৯,১৫০ 
বাতল ফনিসিডল, ৭৯,২৮৬ বাতল িবেদিশ মদ, ৪,৬০৮ িলটার বাংলা মদ, ৩৬,৪৩৫ ক ান িবয়ার, ১৩,৬৮২ কিজ গ জা, ৩৩ 
কিজ ৩৫১ াম হেরাইন, ৮,৩৪,৬৯৫ িপস এেন া- সেন া াবেলট, ১৯,৪৪৮  নশাজাতীয় ইনেজকশন এবং ৪৭,০৩,৮২৪ িপস 

অ া  াবেলট। িবিজিব’র অিভযােন মাদক পাচারসহ অ া  চারাচালােন জিড়ত থাকার অিভেযােগ ২,৭০৫ জনেক ার করা 
হয়। অে র মেতা একই কায়দায় আনা হে  মাদক। সীমা  এলাকার বািস ারা জানান, অেনক সময় ওপার থেক ব ায় ভের 
তারক টার ওপর িদেয় মাদক এপাের পা েয় দয় চে র সদ রা। এরকম নানা কৗশেল আসেছ অ  ও মাদক। 
 
এ িবষেয় ঢাকা িব িব ালেয়র িশ ক, সমাজিব ানী  তৗিহ ল হক বেলন, আিধপত  িব ার ও রাজৈনিতক শি  দশেনর জ  
বিশর ভাগ অৈবধ অ  দেশ আনা হে । এছাড়াও িছনতাইকারী, জি  ও ডাকাতেদর হােত এসব অৈবধ অ  চেল যাে । এজ  
থেমই রাজৈনিতক দেলর শীষ ানীয়  ন েক এে ে  দেলর নতাকম েদর কেঠার িনেদশনা িদেত হেব। কউ যন অৈবধ অ  
বহার না কের। পাশাপািশ রা েক িনরাপ া িদেত হেব। আইেনর শাসন িতি ত করেত হেব। সবাই সেচতনভােব দশে ম িনেয় 

এিগেয় গেল অৈবধ অ  ও মাদক িতেরাধ স ব বেল মেন কেরন িতিন। 
 


