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বছের লনেদন হে  ৫০ হাজার কা  টাকার মাদক: মাদকাসে র সং া ৬৮ 
লাখ - সীমা পেথ আসেছ ২৪ ধরেনর মাদক 

শংকর মার দ ॥ বাংলােদেশ কান মাদক  উৎপাদন হয় না। অথচ সারােদেশ িতবছর লনেদন হে  ৫০ হাজার কা  টাকার 
মাদক । দেশর ায় ৬৮ লাখ মাদকাসে র জ  সীমা  িদেয় আসেছ ২৪ ধরেনর মাদক ।  গত ফ য়ািরর এক মােসই 
১১৬ কা  টাকার মাদক  আটক কেরেছ বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব)। মাদক বচােকনা, চারাচালান, মাদক িনরাময় 
কে র বপেরায়া বািণজ , মাদক িতেরােধর নােম আড়াই শতািধক এনিজওর িবিভ  ক  পিরচালনার মা েমও মাদক বািণেজ  
লনেদন হে । এছাড়াও আইন লা র াকারী বািহনীর বছর াপী নানা অিভযান, মামলা পিরচালনাসহ িবিভ  কমকা  

পিরচালনায়ও খরচ হে  কা  কা  টাকা। িবিজিব ও মাদক  িনয় ণ অিধদফতর ে  এ খবর জানা গেছ। িবিজিব ে  জানা 
গেছ, কবল গত ফ য়াির মােসই দেশর সীমা  এলাকাসহ অ া  ােন অিভযান চািলেয় মাট ১১৬ কা  ৭৩ লাখ ৭৯ হাজার 

টাকা ে র িবিভ  ধরেনর মাদক  জ  করেত স ম হেয়েছ বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব)। িবিজিবর হােত জ  মাদেকর 
মে  রেয়েছ ১১,৮৪,৯১৩ ইয়াবা, ২২,৯৮০ ফনিসিডল, ১,৬৩২ কিজ গ জা, ২০,৫৩১ বাতল িবেদশী মদ, ৪ কিজ ৮৮৬ াম 
হেরাইন, ৬,৬৮৮  নশাজাতীয় ইনেজকশন ও ১৫,৮৪,৮৮০ িপস িবিভ  ধরেনর অৈবধ াবেলট।  

এছাড়া র াব, মাদক  িনয় ণ অিধদফতর, িলশসহ আইন লা বািহনীর উ ার ত মাদক ে র পিরমাণও কেয়ক ণ হেব। 
স িত রাজধানীর কদমতলী ও ীগে র িসরাজিদ খান থেক ১৮৮ ইয়াবাসহ ৩ জনেক আটক কেরেছ। ওইিদন রাজধানী ঢাকার 
কদমতলী দিনয়া এলাকা থেক শহী ল ইসলাম খাকন ও পন িময়ােক ৭৮ ইয়াবাসহ আটক করা হয়। এ সময় তােদর কাছ থেক 
৩  মাবাইল ও নগদ ৫ হাজার ৩৫০ টাকা জ  করা হয়। ফতার তেদর িব ে  সংি  থানায় মাদক মামলা করা হেয়েছ। র াব-
১০ এর এক  আিভযািনক দল গত ম লবার ীগে র িসরাজিদ খান থানাধীন চর ল িলয়া এলাকায় মাদক িবেরাধী অিভযান 
পিরচালনা কের ১১০ ইয়াবাসহ রা  নােমর এক মাদক িবে তাক আটক কের। এ ছাড়াও িময়ানমার থেক ক বাজােরর টকনাফ 
িদেয় ইয়াবা পাচােরর সময় ব ক ে  িনহত হেয়েছ ই জন। 

বডার গাড বাংলােদশ-িবিজিব’র এক  ে  জানা যায়, িব ীণ সীমাে র ৫১২  পেয় েক মাদক আনা- নয়ার কােজ বহার কের 
চারাচালািনরা। এসব পেয়ে  িবিজিবর ‘িবেশষ নজরদাির’র মে ও রাত-িদন আসেছ হেরাইন, আিফম, ােথিডন, ফনিসিডল ও 

গ জাসহ িবিভ  ধরেনর মাদক। িবেশষ িসি েকেটর িনয় েণ দেশর সীমা  পেয় স েহ িদনম র ণীর ৩০-৩৫ হাজার লাক 
মাদক আনা- নয়ার কােজ জিড়ত। সারােদেশ মাদক কনােবচার সে  জিড়েয় আেছ আরও ২৫ হাজােরর বিশ লাক। এর মে   
রাজধানীেতই সাত থেক আট হাজার লাক মাদক কনােবচা কের থােক।  

িবিজিব ও র াব ে  জানা গেছ, দশ েড় ইয়াবা আস েদর সং া অ াভািবকভােব বেড় যাওয়ায় এখন মাদক বাবদ সবেচেয় 
বিশ টাকা পাচার হে  িময়ানমাের। িতিদন িময়ানমার থেক িবিভ  চারায় পেথ ৩০ ল ািধক ইয়াবা দেশ েক বেল িবিভ  

ত ে  জানা গেছ। স িহসােব  ইয়াবা বাবদই িতবছর অ ত িময়ানমাের ১৩ হাজার কা  টাকা পাচার হেয় থােক। দেশ 
জনেগা ীর এক  িবরাট অংশ মাদকাস  হওয়ায় তােদর িঘের সংঘব  চ  নানারকম বািণজ  ধা ায় মেত উেঠেছ।  

 


