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আইনশৃ লা  র াকারী
বািহনীর কেঠার নজরদাির
ও  অিভযােনর  কারেণ
ইয়াবার  িবক  মাদক
আিব ার  কেরেছ
ব বসায়ীরা।  বাজাের
ঢেুকেছ  নতনু  ভয়ংকর
মাদক আইস বা  ি াল
মথ। ইয়াবার চেয়ও ৫০
ণ  বিশ  িত  হয়

আইেস। এর দামও বিশ,
মতৃু র ঝঁুিকও বিশ।

আস েদর  যৗন মতা,
িকডিন, িলভারসহ অ - ত  িনেমেষই শষ হেয় যাে । তারা িবকৃত যৗনাচাের িল  হেয় ওেঠ। ভাব
হেয় যায় িহং । হত াসহ যেকােনা অপরাধ করেত তারা ি ধা কের না।

সমােজ  চরম  িন রুতা-িনমমতা  আশ াজনক হাের বাড়েছ।  ত ণ  সমাজেক ত  াস  কের  ফলেছ
সবনাশা মাদক। তাই ভয়ংকর এই মাদক িনমূেল এখনই সবাইেক এিগেয় আসার আ ান জািনেয়েছন
িবেশষ রা। ইয়াবার িবক  িহেসেব বাজাের খাট বা এনিপএেসর পর আিবভাব ঘটল আইস বা ি াল
মথ নামক নতনু এই মাদেকর।

িবেশষ রা আেরা জানান, ‘আইস’ লবেণর মেতা দানাদারজাতীয় মাদক। দখেত কখেনা িচিনর মেতা,
কখেনা িমছিরর মেতা। আইস উ মা ার মাদক, যা সবেনর পর মানবেদেহ ত উে জনার সিৃ  কের।
এই মাদক সবেনর পর মি  িবকৃিতেত মতুৃ  হেত পাের। তাছাড়া অিন া, অিতির  উে জনা, িৃত ম
ও হূেদরাগেক বগবান কের।

এই মাদক সয়লাব হেল ইয়াবার চেয় বিশ িবপযেয়র মেুখ পড়েব দেশর ত ণ সমাজ। ািনংেয় ধরা
পড়েছ না আইস। এই মাদক শরীের েবশ করেল আর ছােড় না বেল অিভমত দন িবেশষ রা। জানা
গেছ,  আইস  িনেয়  চরম  িবপােক  মাদক ব  িনয় ণ  অিধদ র।  কারণ  এিট  শনা  করা  কিঠন।

আইনশৃ লা র াকারী  বািহনীর কেঠার নজরদািরর মেধ ই চলিত বছেরর ২৭ ফ য়াির নতুন মাদক
িহেসেব আিবভূত হয় ি াল মথ বা আইস। এরপরই নেড়চেড় বেস মাদক ব  িনয় ণ অিধদ র।

মাদক ব  িনয় ণ অিধদ েরর পিরচালক (অপােরশন) মা দ র ানী ইে ফাকেক জানান, ‘স িত উ রায়
একজন নাইেজিরয়ানেক ছয় াম আইসসহ আটক করা হয়, যা িদেয় ৫০ হাজার ইয়াবা তির করা স ব।
এটা একটা নীরব ঘাতক। নতুন এই মাদক িনেয় আমরা উি । তেব আমরা সতক আিছ। এ ে  সবার
সহেযািগতা একা  েয়াজন।’

খ াত মেনােরাগ িবেশষ  অধ াপক ডা. মািহত কামাল জানান, আইস মাদেক িতকর সবিকছু আেছ।

  আবলু খােয়র
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

নতনু এই মাদক ত ণ ও যবুসমাজেক ংস কের দেব। রাজৈনিতক অ নেকও ংস কের দেব। ধু
আইনশৃ লা র াকারী বািহনী নয়, সবাইেক নতুন মাদক আইস িনমূেল এিগেয় আসেত হেব। ঘের ঘের
সতকতা অবল ন করেত হেব।

তজগাঁও ক ীয় মাদকাস  িনরাময় কে র িচিক সক মেনােরাগ িবেশষ  ডা. রায়হা ল ইসলামও
একই কথা বেলন। িতিন বেলন, সময় থাকেত এখনই ব ব া িনেত হেব।

মাদক ব  িনয় ণ অিধদ র সেূ  জানা গেছ, চলিত বছেরর ২৭ ফ য়াির িজগাতলার ৭/এ ন র সড়েকর
একিট বাসায় আইেসর স ান পায় তারা। অিভযােন ওই ভবেনর বজেমে ট মাদক তিরর অত াধিুনক
ল াবেরটিরর স ানও মেল। ওই ল াব থেক ৫ াম আইসসহ জাহা ীর আলম (৫৯) নােম একজনেক

ফতার করা হয়। মাদক সরবরােহর মলূ হাতা হািসব মায়া ার রিশদেকও (৩২) ফতার করা হয়।
ওই ঘটনায় ধানমি ড থানায় মামলা হয়। আটক জাহা ীর আলেমর ীকােরাি েত উেঠ এেসেছ, আইস
মলূত  চীন,  মালেয়িশয়া,  িস াপুর,  কে ািডয়ায়  চিলত।  ফতার  হািসব  মালেয়িশয়ায়  পড়ােশানা
করেতন। সখান থেকই িতিন আইস স েক ধারণা  পান। কী কী রাসায়িনেকর মাধ েম আইস তির
করেত হয়, সই কৗশল র  কেরন িতিন ।

বাংলােদিশ  এক নাগিরক এই নতনু মাদক আমদািনেত জিড়ত বেল তথ  িমেলেছ।  তার নাম-পিরচয়
িনি ত হওয়া গেলও পলাতক থাকায় ফতার করেত পােরিন আইনশৃ লা র াকারী বািহনী। মাদক ব
িনয় ণ  অিধদ েরর ঢাকা  মে ার  গােয় া  িটম  জানেত  পাের,  নতুন  মাদক আইস (ি াল  মথ)
বাংলােদেশর বাজার ধরার জ  িবিভ  আি কান মাদক ব বসায়ীর সে  যাগােযােগর চ া  চািলেয়
যাে । ওই তেথ র িভি েত গােয় া দল গত ২৭ জনু ফাঁদ পেত নাইেজিরয়ান াগ িডলার আজাহ
আনােয়াচকুওয়া অিনেয়নওয়ািসেক িখলে ত থেক ফতার কের।

জানা  গেছ, নাইেজিরয়ান নাগিরক আজাহ আনােয়াচকুওয়া অিনেয়নওয়ািস েুড ট িভসায় বাংলােদেশ
আশা িব িবদ ালেয় পড়ােশানা শষ কের গােম টস ব বসা  কেরন। এর আড়ােল তার মলূ ব বসা িছল
আইস। ধু বাংলােদেশই নয়, আরও সাত-আটিট দেশ আইেসর িডলার িহেসেব ব বসা কের আসিছেলন
িতিন। তার মাধ েম চারজেনর নাম-পিরচয় জানা গেছ। তােদর ফতাের চ া চলেছ। তার িব ে  গত
২৮ জুন ভাটারা থানায় মামলা করা হয়। ফতার দখােনার পর গত ৪ জুলাই আদালত এক িদেনর
িরমা ড ম রু কেরন। নাইেজিরয়ানসহ অ  কৃ া েদর ব াপাের সতক দিৃ  রাখেছ আইনশৃ লা র াকারী
বািহনী।

জানা গেছ, ইয়াবা তিরর মলূ উপাদান অ ামেফটািমন। ইয়াবায় থােক ২০-২৫ শতাংশ অ ামেফটািমন।
আইসও তির হয় অ ামেফটািমেন। তেব আইেস অ ামেফটািমন ব বহার করা হয় শতভাগ,  য কারেণ
ইয়াবায় য িত তার চেয় বিশ িত আইস সবেন। কােচর টাব ােকা পাইেপর তলায় আ েনর তাপ
িদেয় ধায়ঁা আকাের এিট হণ কের মাদকেসবীরা। একবার আইস সবন  করেল আর এর থেক
িন িৃত পাওয়া যায় না। য কারেণ একবার এিট সবন  হেল ওই আইসেসবী যেকােনা অপরাধকেমর
মাধ েম টাকা জাগােনার চ া করেব। ইিতমেধ  একটা সীিমত তাে িণও তির হেয়েছ।
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