
 
আপেডট : 36 আগ , 312৯ 11:11 

iয়াবা িনেয় াপক সতকর্তায় হঠাৎ েবেড়েছ েফনিসিডল  
আিনস রহমান  

 

আiনশৃ লা র াকারী বািহনীর েদশ াপী মাদকিবেরাধী aিভযান েজারােলা হoয়ায় ভয় র মাদক iয়াবা সরবরাহ কমেত শুরু 
কেরেছ। eিদেক iয়াবার সরবরাহ কমেত থাকার সুেযােগ নবব্iেয়র দশেকর েশষ িদেক ভয়াবহ হাের েবেড় যাoয়া মাদক 
েফনিসিডেলর বহার েবেড়েছ। সা িতক সমেয়র আেলািচত মাদক iয়াবা েদেশর তরুণ জ েক ঝুিঁকর মে  েফেলেছ। e 
কারেণ শাসন, aিভভাবক, সামািজক সংগঠন, িশ া িত ানসহ সবার নজর iয়াবার িদেক। e সুেযাগ কােজ লািগেয় েফর 
েফনিসিডেলর কারবার শুরু কেরেছ মাদক বসায়ীরা। দু-eক বছর আেগo েফনিসিডেলর খািল েবাতল aিলগিল বা রা ার পােশ 
েঝাপঝােড় েদখা েযত না। iদানীং েফর তা েচােখ পড়েছ। েমাহা দপুেরর বািস া আেনায়ার েহােসন বেলন, ‘রা ায় েবর হেলi 
েফনিসিডেলর খািল েবাতল েদিখ।’ eিলট েফাস র্ র য্ািপড aয্াকশন াটািলয়ন-র য্াব সদর দফতেরর eক পিরসংখয্ােন েদখা যায়, গত 
বছেরর জানুয়াির েথেক িডেসমব্র পয র্  েদেশর িবিভ  ােন মাদকিবেরাধী সাঁড়ািশ aিভযান চািলেয় 2 লাখ 42 হাজার 344 েবাতল 
েফনিসিডল জ  করা হয়। আর চলিত বছেরর জানুয়াির েথেক 42 জুলাi পয র্  aিভযােন জ  করা হেয়েছ ৯1 হাজার 622 েবাতল 
েফনিসিডল। র য্ােবর কম র্কত র্ারা বেলন, uি িখত পিরসংখয্ান েথেক aনুমান করা যায়, েদেশ মাদকেসবীরা েফর েফনিসিডেল আস  
হেয় পড়েছ। র য্াব-4-eর eকিট দল গত 31 আগ  রােত ঢাকা মহানগরীর গুিল ান বাস য্া  eলাকায় েচকেপা  বিসেয় aিভযান 
চািলেয় 2 হাজার 211 েবাতল েফনিসিডল জ  কের। e ঘটনায় জিড়ত থাকার aিভেযােগ াকচালক িসরাজুল iসলােক (54) আটক 
করা হয়। 32 আগ  েভাররােত র য্াব-5-eর আেরকিট দল টা াiেলর িমজর্াপুের শুভ েহােটল aয্া  ের েরে র সামেন aিভযান 
চািলেয় 5৯8 েবাতল েফনিসিডলসহ মাদক বসায়ী েগালাম েমা ফা (53) o েমেহদী হাসান oরেফ িম েক (43) ে ফতার কের। 
eেদর সব্ীকােরাি  aনুযায়ী, জ  েফনিসিডল eরা চাঁপাiনবাবগ  সীমা  িদেয় ভারত েথেক আমদািন কের ঢাকা, গাজীপুরসহ িবিভ  
জায়গায় পাiকাির o খুচরা িবে তার কােছ িবি  করার জ  eেনিছল। 

 


