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িব িব ালয় িরেপাটার 

বতমােন সরকািরভােব মাদকাস েদর িনিদ  কােনা পিরসং ান না থাকেলও বসরকািরভােব দেশ ৭৫ লােখর বিশ মাদকাস  
রেয়েছ। মাদকেসবীরা গেড় িতিদন অ ত ২০ কা  টাকার মাদক সবন কের থােক। অথা  মােস ৬০০ কা  টাকার মাদক 

বসা হয়। এসব মাদকেসবীর মে  ৮০ শতাংশই বক। তােদর ৪৩ শতাংশ বকার। ৫০ শতাংশ িবিভ  অপরােধর সে  জিড়ত। 
গতকাল সামবার ঢাকা িব িব ালেয়র ছা  িশ ক কে  ( এসিস) ‘ত ণ সমাজ ও মাদকাসি : বতমান পিরি িত’ শীষক 
সিমনাের ল ব  উপ াপনকােল এসব ত  দন মাদক  ও নশা িনেরাধ সং ার (মানস) সভাপিত অ াপক ড. অ প রতন 
চৗ রী। ঢাকা িব িব ালেয়র ‘ছা -িনেদশনা ও পরামশদান দফতর এবং মাদক  ও নশা িনেরাধ সং া (মানস)’ যৗথভােব এই 

অ ােনর আেয়াজন কের। ছা -িনেদশনা ও পরামশদান দফতেরর পিরচালক অ াপক ড. মহজাবীন চৗ রীর সভািতে  এেত 
ধান অিতিথ িছেলন ন িত দমন কিমশেনর চয়ার ান ইকবাল মাহ দ। 

ন িত দমন কিমশেনর ( দক) চয়ার ান ইকবাল মাহ দ বেলন, মাদক বসার মা েম যারা অৈবধ স দ অজন কেরেছন, 
তােদর তািলকা চেয়িছলাম মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর কােছ। তারা থম য তািলকা িদেয়িছল তােত িতন শতািধক মাদক 

বসায়ীর নাম িছল। িক  অ স ান করেত িগেয় দখলাম তােদর সে  কানার কােনা িমল নই। এরপর আমরা আবার তািলকা 
চাইলাম। সই তািলকা অ স ান কের আমরা এ পয  ১২ জনেক িসিকউট কেরিছ। কিমশেনর মামলায় কউ কউ কারাগােরও 
িগেয়েছন। 

দক চয়ার ান আেরা বেলন, ‘আেগ াইেভট িব িব ালয় েলার িশ াথ রা মাদক িনত। যখন এসব িব িব ালয় েলােত 
অিভযান চালােনা হেলা, তখন দখা গল তােদর সে  ঢাকা িব িব ালেয়র িক  িশ াথ র যাগােযাগ রেয়েছ। এ  আমােক িথত 
কের। ঢাকা িব িব ালয় এ দেশর মা েষর শষ আ য় ল। এখােনও যিদ নশার মরণ থাবা পেড়, তাহেল আমরা কাথায় যাব?’ 

  


