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iয়াবা আসেছi িবিচt েকৗশেল

আেগ iয়াবা বিড় আসত ধু লাল রেঙর। eখন েকৗশল পােl হলুদ o ধূসর সাদা রেঙরo
আসেছ। ছিব : কােলর ক

কkবাজার-েটকনােফ যখন আেয়াজন কের iয়াবা পাচারকারীেদর আtসমপর্ণpিkয়া চলেছ তখেনা
ei েনশাdবয্ িময়ানমার েথেক পাচার হেয় েদেশ আসেছ। সেবর্াc ঝঁুিক িনেয় iয়াবাপাচাের
sলভােগর িকছু aংশ eবং সমdুপথ বয্ব ত হেc। e েkেt ‘েসাসর্মািন’ েবেড়েছ। e ছাড়া লাল
রেঙর পিরবেতর্  eখন হলুদ o সাদা রেঙর iয়াবা টয্াবেলট আসেছ।

কkবাজাের িতনজন আtsীকৃত iয়াবাপাচারকারীর সে  কথা বেল eমন তথয্ পাoয়া েগেছ।
তাঁরা িশগিগরi আtসমপর্ণpিkয়ায় যুk হেবন বেল জািনেয়েছন।

oi পাচারকারীরা জািনেয়েছন, ধারাবািহক aিভযােন iয়াবাপাচার কমেলo পুেরাপুির বn হয়িন।
েসিট পুেরাপুির বn করাo সmব নয়। তাঁরা বলিছেলন, sলভােগ িবিজিব o সমুdপেথ েকাs
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গাডর্ েক ফাঁিক িদেয় eসব iয়াবা পাচার হেয় আসেছ। তাঁেদর দািব, সীমােn দািয়t পালন কের—
eমন বািহনী েলার নাম িদেয় ‘েসাসর্মািন’ েতােল কিতপয় বয্িk। সাmpিতক সমেয়র ‘বnকুযুেd’
eকািধক েসাসর্ িনহতo হেয়েছ। তাঁরা জানান, শাহপরীর dীেপর কিবর আহমদ নােমর eক
বয্িkর িব েd iয়াবা o মানব পাচােরর aিভেযাগ আেছ। িকn িতিন eকi সে  ‘েসাসর্’
িহেসেবo eলাকায় পিরিচত। eকiভােব জািলয়াপাড়া eলাকার েমাহাmদ শামীমo ‘েসাসর্’ িহেসেব
পিরিচত। েটকনাফ সীমােnর sলভােগর pায় pিতিট পাড়ায় ‘েসাসর্’ রেয়েছ বেল দািব কেরেছন
তাঁরা।

ei iয়াবা কারবািরেদর েদoয়া তথয্ aনুযায়ী, iয়াবার বড় চালান আনেত হেল aবশয্i সীমােn
দািয়t পালন কের—eমন বািহনীর সে  আঁতাত করেত হয়। ei আঁতাতpিkয়ায় tপূণর্
ভূিমকা পালন কের কিথত েসাসর্রা। eকi সে  েসাসর্েদর aেনেকi পাচােরo জিড়ত। িতন
পাচারকারীর ভাষয্, সীমােnর েয aংশ িদেয় iয়াবা পাচার হেব, েসi aংেশ যিদ বাজার িকংবা
েকােনা েদাকান থােক, তেব েস েলা সnয্ার পর বা রাত 8টার মেধয্i েকৗশেল বn কের েদoয়া
হয়। eরপর রােতর anকাের iয়াবা পাচার হেয় আেস েদেশ। কিথত েসাসর্রা ei সুেযাগ কের
েদoয়ার বয্বsা কের। তাঁরা আেরা বলেছন, eর মেধয্ তাঁরা জানেত েপেরেছন েয eখন pিতিট
iয়াবার জনয্ চার টাকা হাের ‘েসাসর্মািন’ িদেত হয়। আেগ িদেত হেতা দiু টাকা হাের।

তাঁেদর পিরচয় pকাশ করা হেব না—eমন শেতর্  আtsীকৃত ei িতন iয়াবাপাচারকারী কােলর
ক েক eসব তথয্ িদেয়েছন। তাঁেদর ভাষয্, তাঁরা আtসমপর্ণ কের sাভািবক জীবেন িফরেত
চান। ভিবষয্েত েসাসর্রা তাঁেদর নতুন কের ঝােমলায় েফলেত পাের। e আশ ায় তাঁরা িনেজেদর
পিরচয় pকাশ করেত চান না। তাঁরা বলিছেলন, পাঁচ মাস ধের আiন-শৃ লা রkাকারী বািহনী
ধারাবািহকভােব iয়াবািবেরাধী aিভযান চালােc। eর পরo েকন iয়াবা বn হেc না? eর মলূ
কারণ সীমােnর েচারাগিল o সমdুপথ। সীমােn িবিজিবর িনয়িমত টহল আেছ। িকn েচারাগিল
েপিরেয় ‘েসাসর্রা’ িঠকi iয়াবা পাচােরর পথ খুেল েদoয়ার বয্বsা কের। আর মাছ ধরার লাের
কের িবেশষ কায়দায় সমdুপেথ iয়াবা আসেছ।

েখাঁজ  িনেয়  জানা  েগেছ,  কkবাজাের  যখন  মাদকপাচারকারীেদর  আiেনর  আoতায়  আনেত
েতাড়েজাড় চলেছ তখনi চ gােম aবয্াহতভােব iয়াবা udার হেc। eরi মেধয্ চ gাম নগর
পুিলেশর েগােয়nা শাখা (িডিব) গত 20 জানয়ুাির eক হাজার সাদা iয়াবাসহ েমা. iিdস
নােমর eকজনেক েgpার কের। iিdস কkবাজােরর েটকনােফর বািসnা। pাথিমক িজjাসাবােদ
িতিন জািনেয়েছন, লাল রেঙর iয়াবার েচেয় সাদা iয়াবার মান ভােলা। e কারেণ দামo েবিশ।
e ছাড়া সীমােn কড়াকিড় থাকার পরo েবিশ ‘েসাসর্মািন’ িদেয় iয়াবা েলা পাচার করা হেয়েছ।
eসব iয়াবা মুরাদপুের eকজেনর কােছ হsাnেরর কথা িছল।

iয়াবার রং পিরবতর্ েনর িবষেয় oi িতন পাচারকারীর ভাষয্, লাল রেঙর iয়াবা eখন ব ল
পিরিচত রং। তাi আiন-শৃ লা রkাকারী বািহনীেক েধাঁকা িদেত iয়াবার রং পিরবতর্ ন করা
হেc।

জানেত চাiেল েটকনােফর 2 িবিজিব বয্াটািলয়েনর uপ-aিধনায়ক শহীদলু iসলাম েজায়াdর্ার
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কােলর ক েক বেলন, ‘িবিজিবর aিভযােন eখেনা সাদা রেঙর iয়াবা ধরা পেড়িন। তেব িম
রেঙর পাoয়া েগেছ।’

‘েসাসর্মািন’  িবষেয় িবিজিবর ei কমর্কতর্ া বেলন, ‘আিম কkবাজাের eকিট িমিটংেয় আিছ।
aিফেস আসুন। আলাপ হেব।’

েকাs গাডর্  েটকনাফ েsশন কমাnার েলফেটনয্াn কমাnার ফয়জলু iসলাম ম ল কােলর
ক েক বেলন, ‘িবশাল বে াপসাগের শত শত মাছ ধরার লার রাত-িদন মাছ ধের। সব কিট
লারi pায় aিভn। সুিনিদর্  তথয্ ছাড়া iয়াবা udার aিভযান কিঠন হেয় পেড়। কারণ সব

কিট মাছ ধরার লার েতা আর তlািশ করা সmব হয় না।’ িতিন আেরা বেলন, ‘iয়াবাপাচার
আেগর েচেয় uেlখেযাগয্ হাের কেমেছ। তেব বn হেয় েগেছ েসi কথা বলার সময় eখেনা
আেসিন।’

‘েসাসর্মািন’ িবষেয় েকাs গােডর্ র ei কমর্কতর্ া বেলন, ‘েসাসর্মািন বিৃd সmেকর্  আমার িকছু জানা
েনi। তেব েসাসর্রা হয়েতা েকােনা বািহনীর নােম পাচারকারীেদর কাছ েথেক টাকা আদায় করেত
পাের। িকn eর সে  আiন-শৃ লা রkাকারী বািহনীর েকu জিড়ত—eিট িব াস করা যায়
না।’

চ gাম নগর পুিলেশর েগােয়nা শাখার সহকারী কিমশনার (দিkণ) জাহা ীর আলম কােলর
ক েক বেলন, ‘iয়াবার pেকাপ িকছুটা কেমেছ। eিট aিভযােনর সুফল। তেব eখেনা পাচার
পুেরাপুির বn হয়িন।’
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