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বািহনীর িকছু aসাধু সদ  রেয়েছ। ei দু ু চে র বৃ  ভাঙা না েগেল মাদকিবেরাধী aিভযােনর সুফল েমলা কিঠন। চলিত 
বছের a , iয়াবাসহ আ সমপ র্ণ কের 213 কারবাির। তারা eখন ক বাজােরর কারাগাের রেয়েছ। আ সমপ র্ণকারীেদর 
মে  গডফাদার 41 জন। eখনo aধ র্শত গডফাদার ধরােছায়ঁার বাiের। eরi মে  েটকনােফ মাদক কারবািরেদর মে  
কেয়কজেনর বািড় o স দ ে াক করা হয়। গত বছর েদশজুেড় মাদকিবেরাধী aিভযােন 'ব কযুে ' শুধু ক বাজােরi 
71 জন িনহত হয়।  

রুট বদল : ানীয় o আiন-শৃ লা র াকারী বািহনীর সূ  জানায়, িময়ানমার েথেক iয়াবার েদেশ েবেশর সবেচেয় 
সহজ রুট হেলা নাফ নদ। eখনo aিধকাংশ iয়াবা e রুেট আসেছ। তেব নাফ নদ িঘের িনরাপ া েজারদার করায় 
aেনেক রুট বদেল েফেলেছ। eখন সমু পেথ বা রবােনর নাi য্ংছিড় হেয় েদেশ ঢুকেছ iয়াবা। আবার িকছু চালান 
িময়ানমার হেয় সমু পেথ সরাসির চ াম চেল যায়। aেনক কারবাির িময়ানমার েথেক িসেলট সীমাে র মা েম েদেশ 
আনেছ। েকu েকu আবার গভীর সমু পেথ িনেয় যাে  পটুয়াখালী, বরগুনা o েভালায়। েসখান েথেক েদেশর িবিভ  াে  
তা ছিড়েয় েদoয়া হয়। aেনেক সমু  o নদীপেথ ঢাকার সদরঘাট পয র্  iয়াবা িনেয় আেস।  
 
হুি র মা েম িবিনেয়াগ :েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, িময়ানমার েথেক আসা iয়াবার e কারবার ায় পুেরাপুির হি িনভ র্র। েয 
ি  মূলত েনপে  বেস iয়াবার কারবাের িবিনেয়াগ কের, েস সরাসির িময়ানমােরর পািট র্র সে  েযাগােযাগ র া কের। 

হুি র মা েম iয়াবা িবি র aথ র্ েসৗিদ আরব বা দুবাi পািঠেয় েদoয়া হয়। েসখান েথেক তা চেল যায় িস াপুের। েসখান 
েথেক তা চেল যায় িময়ানমােরর পািট র্র কােছ। সংি রা বলেছন, eখন পয র্  মাদকিবেরাধী aিভযােন যারা ে ফতার বা 
'ব কযুে ' িনহত হেয়েছ তােদর aিধকাংশ iয়াবার চালােনর বাহক বা  িবে তা। e কারবাের েনপে  যারা aথ র্ 
িবিনেয়াগ কের আসেছ, তােদর খুব েবিশ ধরা যায়িন। ক বাজার o চ ােম eমন aেনেকর েখাজঁ পাoয়া েগেছ, যারা 
বাি কভােব a া  বসায় জিড়ত হেলo েনপে  তারা iয়াবার কারবাের aথ র্ লি কারী। তাi ব  হয়িন iয়াবার 
ে াত। আ সমপ র্ণকারীর আ ানায়o iয়াবা : ানীয়ভােব েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, গত 3 েম ক বাজােরর তারাবিনয়াছড়া 
eলাকায় শীষ র্ iয়াবা কারবাির আবু তােহেরর বাসায় aিভযান চািলেয় 71 হাজার িপস iয়াবাসহ িতনজনেক ে ফতার কের 
র য্াব। যিদo eরi মে  েস আ সমপ র্ণ কের ক বাজােরর কারাগাের রেয়েছ। েজলখানায় বেসo তােহর তার ভাi আবু 
বকর o হাছান মুরােদর মা েম বসা চািলেয় আসিছল। eখনo েটকনােফর শীষ র্ iয়াবা কারবািরেদর মে  েটকনাফ 
uপেজলা পিরষদ েচয়ার ান জাফর আহেমদ, শাহজাহান িময়া, iিলয়াছ িময়া, েমৗলিভ রিফক uি ন, েমৗলিভ আিজজ 
uি ন, জাফর আলমসহ aেনেক নানা েকৗশেল কারবার বসা চািলেয় যাে ।  

 িদেন 446 মামলা : মাদক  িনয় ণ aিধদ র, পুিলশ, র য্াব, িবিজিব o েকা গাড র্ 3129 সােলর জানুয়াির েথেক চলিত 
বছেরর মাচ র্ পয র্  মাদকসং া  মামলা কেরেছ eক লাখ 61 হাজার 899িট। আসািম সংখয্া দুi লাখ eক হাজার 392 
জন। গড় িহসােব িতিদন মামলা হেয়েছ 446িট। মাঠপয র্ােয় দৃ পট eকi :iয়াবা েসবন কের eমন a ত 21 জেনর 
সে  কথা বেল জানা েগেছ, মাঠপয র্ােয় iয়াবার চািহদা কেমিন। বরং iয়াবােসবীর সংখয্া িদন িদন বাড়েছ। সরবরাহ 
রেয়েছ আেগর মতi। েবচােকনা o বহেন নতুন েকৗশল হণ করেছ কারবাির o বাহকরা। নানাভােবi iয়াবা ে তার 
কােছ েপৗঁেছ যাে ।  

িদবেসর কম র্সূিচ :আজ 37 জুন মাদক ে র aপ বহার o aৈবধ পাচারিবেরাধী আ জর্ািতক িদবস। জািতসংঘ েঘািষত 
e বছেরর িতপা  হেলা- 'সুসব্া য্i সুিবচার, মাদকমুি র a ীকার।' িবিভ  সরকাির o েবসরকাির সং া িদবসিট িঘের 
হণ কেরেছ নানা কম র্সূিচ। আজ সকাল 9টায় মাদক  িনয় ণ aিধদ র মািনক িময়া eিভিনuেয় মানবব ন o 

মাদকিবেরাধী া মাণ চার কায র্ েমর আেয়াজন কেরেছ। সকাল সােড় 21টায় কৃিষিবদ iনি িটuট কমে ে  আেলাচনা 
সভা o িবিভ  িতেযািগতায় পুর ার িবতরণ করার কথা রেয়েছ িবজয়ীেদর হােত।  
 


