
কী হে  ইয়াবা সা ােজ
আ সমপণকারীরা এখন হফাজেত, বিদ বলেলন একটু সময় িদন

ইয়াবা  কারবািরেদর আ সমপণ িনেয়  এখন তুমুল আেলাচনা চলেছ ‘ইয়াবা  সা াজ ’  টকনােফর সব ।
কৗতকু আর কৗতহূল এখােন-ওখােন। যমন  :  কী  ি য়ায়  হেব এই আ সমপণ। কারা  আ সমপণ

করেব।  যারা  আ সমপণ করেব  এখন  তারা  কাথায়।  ানীয়রা  বলেছন,  পুেরা  ি য়া  িনেয়ই  চলেছ
একধরেনর লেুকাচিুর। ওেদর আ সমপণ ি য়া িনেয় অ কাের রেয়েছন তারা। ানীয়েদর ভা  হে ,
এটা ইয়াবার বড় কারবািরেদর জীবন র ার সামিয়ক কৗশল মা । তারা ব কযুে র হাত থেক বাচঁার
মতলেব িনেজরাই একটা  পথ তির কেরেছ। আর যারা  আইনশৃ লা র াকারী  বািহনীর হােত ইিতমেধ
ব কযুে  মারা গেছ তােদর পিরবার আবার এই ‘ধরা দওয়ার’ ঘার িবেরাধী। অব  টকনােফর পুিলশ
বলেছ, ি য়াটা খবুই সাজা। যারা আ সমপণ করেব তারা ইিতমেধ  তােদর িব ে  দােয়র হওয়া মামলা
আদালেত মাকািবলা করার েযাগ পােব। তােদর িব ে  নতনু কের কােনা মামলাও হেব না। আর যারা
আ সমপণ করেব না তােদর িব ে  অিভযান চলেব। তেব আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর করা টকনােফর
ইয়াবা ব বসায়ীেদর িবশাল তািলকার মেধ  খুবই ু  একটা অংশ এখন পয  আ সমপণ ি য়ার অ ভু
হেত  পেরেছ।  িবরাট  অংশ  এখেনা  আ েগাপেন।  যার  মেধ  রেয়েছ  তািলকার  থম  সািরর  ইয়াবা
ব বসায়ীরা। তারা আেদৗ আ সমপণ করেব িকনা, কউ কােনা ধারণা িদেত পারেছ না। টকনােফর িবিভ
এলাকা  ই িদন  ঘুের ানীয়েদর সে  কথা  বেল জানা  গেছ,  ইয়াবা  ব বসায়ীরা  ধরা  দওয়ার কৗশল
িনেয়েছন গত কেয়ক িদন ধের। চলিত মােসর র িদেক টকনাফ সদর ইউিনয়েনর ৮ ন র ওয়ােডর
সদ  এনামুল হক থম আ সমপেণর াব তেুল িনেজর ফসবুেক একিট পা  দন। এর পরপরই িতিন
টকনাফ ছেড় ক বাজার চেল যান। ানীয় সূ েলা বলেছন, িতিনও ক বাজাের পুিলেশর হফাজেতই

আপেডট : ২৪ জা য়াির, ২০১৯ ০০:০০

িনজামলু হক িবপলু, টকনাফ থেক
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আেছন। সূ  জানান, এনাম ম ােরর আ সমপণ ঘটনার পর তৎপর হেয় ওেঠন আব র রহমান বিদ।  গত
সংসদ িনবাচেন িবজয়ী নতুন সংসদ সদ রা শপথ নওয়ার পর এলাকায় িফের টকনােফর সােবক সংসদ
সদ  আব র রহমান বিদ িনেজর বািড়েত এক সমােবেশ ইয়াবা কারবািররা আ সমপণ করেব বেল ঘাষণা
দন। বিদর ঘাষণার পরপরই তার অ সারী এবং আ ীয় জনরা তার মাধ েম আ সমপণ করার জ  জেড়া

হন। এরপর বিদর ত াবধােনই আ সমপেণর জ  জেড়া হওয়ােদর পািঠেয় দওয়া হয় ক বাজার জলা
শহের পুিলশ লাইনেস। তার ওই ি য়ার পরই িবষয়িট িনেয় শারেগাল  হয়। এনামুেলর পথ অ সরণ
কের আরও কেয়কজন একই পেথ পা বাড়ান। এখন যারা আ সমপণ করেছন তারা সােবক সংসদ সদ
বিদর মাধ েম আ সমপণ করেছন বেল জানা গেছ। যার ফেল নতনু কের যারাই আ সমপেণর তািলকায়
িনেজেদর নাম িলিখেয়েছন তারা বিদর মাধ েমই যাে ন। বিদেক এিড়েয় কউ আ সমপণ ি য়ায় যেত
পারেছন না। ানীয়রা বলেছন, বিদ তার আ ীয় জন ও অ সারীেদর র া করার জ  এই আ সমপণ

ি য়াটােক িনেজর িনয় েণ সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় যাে ন। িক  রা  ম ণালয় ও মাদক ব  িনয় ণ
অিধদফতরসহ িবিভ  সং ার তির টকনােফর ইয়াবা ব বসায়ীর তািলকায় বিদর নাম থাকেলও িতিন িনেজ
আ সমপণ করেবন িকনা তা কউ িনি ত কের জানােত পােরনিন। আর তার আপন ছাট ভাই টকনাফ
পৗরসভার প ােনল ময়র মৗলভী মুিজবুর রহমান শীষ ইয়াবা ব বসায়ী হেলও এবং তার নাম আইনশৃ লা

র াকারী বািহনীর তািলকার শীেষ থাকার পরও িতিন আ সমপণ করেত যানিন। শানা যাে , িতিন িনেজর
নাম তািলকা থেক বাদ দওয়ার জ  ঢাকায় দৗড়ঝাপঁ করেছন। যিদও বিদর অ  ভাই ও আ ীয় জনেদর
বশ কেয়কজন ইিতমেধ  আ সমপেণর জ  ক বাজার পুিলশ লাইনেস রেয়েছন। ইয়াবা  ব বসায়ীেদর

কারা কারা আ সমপণ করেছন, িতিন িনেজ করেছন িকনা- এ িবষেয় জানেত চাইেল ক বাজাের অব ানরত
আব র রহমান বিদ গতকাল পুের মাবাইল ফােন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘অেপ া ক ন, একটু
সময় িদন সবই দখেত পােবন। সবই দৃ মান হেব। অেনক ে র জবাব পােবন।’

ওরা এখন হফাজেত : এিদেক যারা আ সমপণ করার জ  বািড় ছেড়েছন তােদর বতমান অব ান িনেয়ও
নানান  উেঠেছ। ানীয়রা জািনেয়েছন, যারা আ সমপণ করার জ  গত কেয়কিদেন বািড় থেক বর
হেয়েছন  তারা  সবাই ক বাজার জলা  সদের  পুিলশ লাইনেস অব ান  করেছন। তােদর  আ ীয় জনরা
িনয়িমত ক বাজার িগেয় তােদর সে  দখা করেছন। খাবার িদে ন। জানা গেছ, এ পয  টকনােফর ৬০
জেনর বিশ ইয়াবা ব বসায়ী আ সমপেণর জ  ক বাজার পুিলশ লাইনেস িগেয়েছন। তােদর েত েকই
ইয়াবার বড় ব বসায়ী ও আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর তািলকাভু । টকনাফ সদর ইউিনয়েনর ৮ ন র
ওয়ােডর নািজরপাড়া ােমর আব র রহমান এখন পুিলশ হফাজেত ক বাজার পুিলশ লাইনেস আেছন।
তার এক ভাই িজয়াউর রহমান গত বছর নেভ ের পুিলেশর সে  ব কযুে  মারা গেছন। পুিলশ িজয়ার
বািড়ও  বুলেডাজার  িদেয়  িঁড়েয়  িদেয়েছ।  আব র  রহমােনর  বাবা  মা.  ইসলাম  গতকাল  বাংলােদশ

িতিদনেক বেলন, বড় ছেলর মৃতু র পর িতিন ি তীয় ছেলেক বাচঁােত আ সমপেণর জ  পুিলেশর হােত
তুেল  িদেয়েছন।  ১২  জা য়াির  িতিন  ও  তার  ী  ছেলেক ক বাজার  পুিলশ লাইনেস রেখ  এেসেছন।
ইিতমেধ  ই িদন  সখােন  িগেয়  ছেলর  সে  দখাও কেরেছন।  ইসলাম জানান,  তার  ছেলসহ  যারা
আ সমপণ করেত পুিলশ লাইনেস গেছন তারা সবাই ভােলা আেছন। িতিন দেখেছন একিট বড় কামরায়
২৫-৩০ জন। তােদর খাবার দওয়া হে । তারা াের িবছানা পেত ঘুমাে ন। ায় িতিদনই জনরা
িগেয় তােদর সে  দখা করেছন। তার মেত,  ায় ৬০ জেনর মেতা  ইয়াবা  ব বসায়ী  ক বাজার পুিলশ
লাইনেস আেছন। আেরক জন নাম কাশ না করার শেত বেলন, সফায়ার থেক িনেজেক র া করেত
তার  ভাই  আ সমপণ  কেরেছন।  িতিনও  এখন  পুিলশ  লাইনেস  আেছন।  িতিন  বেলন,  পুিলশ  তােদর
জািনেয়েছ, খবু িশগিগর রা ম ীর উপি িতেত তােদর আ সমপণ করােনা হেব। তারা াভািবক জীবেন
িফের আসেবন।

পুিলশ যা বলেছ : ক বাজার জলায় ১ হাজার ১৫১ জন ইয়াবা ব বসায়ীর য তািলকা রেয়েছ তােত ধু
টকনােফরই ায় ৯০০ জন। এর মেধ  গত বছেরর ৪ ম থেক মাদেকর িব ে   হওয়া  অিভযােন

ক বাজার  জলায়  য  ৩৯  জন  ব কযুে  বা  সফায়াের  মারা  গেছন  তার  মেধ  ৩৭ জনই হে ন
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টকনােফর  ছাট-বড়  ইয়াবা  কারবাির।  আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর  এই  মাদকিবেরাধী  অিভযােনর
মেধ ই  হেয়েছ আ সমপণ ি য়া। তেব ানীয় পুিলশ বলেছ, আ সমপেণর িবষেয় তােদর প  থেক
কােনা আ ািনক ঘাষণা দওয়া হয়িন। তারা সরকােরর উ  পযায় থেকও এ ব াপাের আ ািনক বা

অনা ািনক কােনা িনেদশনা পানিন। টকনাফ মেডল থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) দীপ মার দাশ
ম লবার রােত বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘ েনিছ ইয়াবা কারবািরেদর কউ কউ আ সমপেণর চ া
করেছন। িক  তারা কাথায়, কার হফাজেত আেছন তা আমার জানা নই।’ ক বাজার পুিলশ লাইনেস
থাকার কথাও িঠক নয় বেল জানান িতিন। ওিস বেলন, তারা একসে  ১০০-১৫০ জন আ সমপণ করেত
পােরন বেল শানা যাে । ওিস বেলন, কউ যিদ াভািবক জীবেন িফের আসেত চায় এবং ভিব েত আর
কখেনা ওই খারাপ কােজ জড়ােব না বেল অ ীকার কের তা তা খারাপ িকছ ুনয়।

ধরা িদেত ত যারা : আ সমপেণর ডােক সাড়া িদেয় যারা পুিলশ হফাজেত িগেয়েছন তােদর অেনেকর
নাম জানা গেছ। এরা ায় েত েকই পাচঁ থেক সাতিট মামলার আসািম। কারও কারও িব ে  মামলার
সংখ া আরও বিশ। এর মেধ  রেয়েছন- সদর ইউিনয়েনর ৮ ন র ওয়ােডর ম ার এনামুল হক, টকনাফ
পৗরসভার কাউি লর ল বশর রশাদ, নারী কাউি লর কিহ েরর ামী শাহ আলম, সাবরাং ইউিনয়ন

পিরষেদর সদ  মায়াে ন হােসন ও রজাউল কিরম, সােবক সদ  আব র রহমান বিদর ভাই আব ল
আিমন, মা. শিফক, মা. ফায়সাল, চাচােতা ভাই জািলয়াপাড়ার মা. আলম, খালােতা ভাই মং মং িসং,
ফুফােতা ভাই ড়ালপাড়ার কাম ল ইসলাম রােসল, ভাগেন সাবরাংেয়র সােহ ামান িনপু, বিদর বয়াই
সদর ইউিনয়েনর নািজরপাড়ার জামাল হােসন, বয়াই সােবক ম ার নািজরপাড়ার সয়দ হােসন, আেরক
বয়াই সাবরাংেয়র শােহদ কামাল, ফ ানপাড়ার ছিলম, গাদার িবেলর িজয়া, নািজরপাড়ার রিফক, টকনাফ

উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান জাফর আহ েদর ছেল িদদার, ভাইেপা িসরাজ, ীলার আব াহ, ছয়দ
আহমদ, ীলা ইউিনয়ন পিরষেদর সদ  ল দা, জামাল হােসন ও তার ছেল শাহ আজম, টকনাফ
উপেজলা িবএনিপর সাধারণ স াদেকর ই ভাই িজয়াউর রহমান ও আব র রহমান।
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