
ইয়াবা তির হে  চ ােম
নপেথ  ভাবশালী রাজনীিতিবদ ও ব বসায়ী

চ ােম তির হে  মরণ নশা ইয়াবা। িময়ানমার থেক পািলেয় আসা রািহ া কািরগরেদর সহায়তায় নগরী
ও জলার কমপে  ৫িট কারখানায় তির হে  ইয়াবা। এসব কারখানা াপেনর নপেথ  রেয়েছ ভাবশালী
মহল। যােদর মেধ  রাজৈনিতক দেলর নতা, শাসেনর িকছু অসাধু সদ  এবং মাঝাির সািরর কেয়কজন
ব বসায়ী যু  রেয়েছন।

স িত একিট গােয় া  সং ার দওয়া  িতেবদেন  ভয়াবহ  এ তথ  উেঠ  এেসেছ।  সংি  সূ  জানায়,
বাংলােদেশ ইয়াবা েবেশর ানিজট পেয় ট ক বাজার সীমা  এলাকায় কড়াকিড় এবং চ াম-ক বাজার

েট আইনশৃ লা বািহনীর তৎপরতা বৃি র পর থেকই চ ােম ইয়াবা তিরর কারখানা গড়ার উেদ াগ নয়
মাদক ব বসায়ীরা। চ ােম ইয়াবা  কারখানা তিরর নপেথ  রেয়েছন কেয়কজন ভাবশালী রাজনীিতক,
পুিলেশর িকছ ুকমকতা এবং চ ােমর মাঝাির সািরর কেয়কজন ব বসায়ী। তােদর সে  যু  হেয়েছন চ াম
ও ক বাজােরর কেয়কজন ইয়াবা ডন। এসব পশার মা ষেক িনেয় কেয়কিট ইয়াবা িসি ডেকট সি য় রেয়েছ
চ াম নগরী ও জলায়। এ িসি ডেকেটর সদ রা িময়ানমার সনাবািহনীর িনযাতেনর মেুখ পািলেয় আসা
ইয়াবা তিরর কািরগরেক নগরীেত িনেয় আেস। একই সে  িনেয় আসা হয় ইয়াবা তিরর মিশন। এ কািরগর
িদেয়ই ছা  একিট েম  তির করা হয় মরণ নশা ইয়াবা। এরই মেধ  একিট গােয় া সং া নগরীেত ইয়াবা
কারখানা াপেনর িবষেয় িতেবদন জমা িদেয়েছ। ওই িতেবদেন উে খ করা হয়, সীমা  ও সড়কপেথ
কড়াকিড়র কারেণ এখন ইয়াবা  ব বসায়ীরা  নগরীর খাতুনগ ,  হািলশহর,  পেত া  এবং  জলার রা িুনয়া,
সীতা ড, হাটহাজারী, ফিটকছিড়সহ কেয়কিট উপেজলার গম এলাকায় ইয়াবা কারখানা াপন কেরেছ।

আপেডট : ২৭ আগ , ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক, চ াম
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নাম কাশ  না  করার  শেত এক গােয় া  কমকতা  বেলন,  ‘চ াম ক বাজার  েট  শাসেনর  কেঠার
অব ােনর কারেণই ইয়াবা ব বসায়ীরা নগরী ও জলার কেয়কিট ােন ইয়াবা কারখানা াপন কেরেছ।’ এ
িবষেয় র াব-৭ এর অিধনায়ক ল. কেনল মাহবুবলু আলম বেলন, ‘অতীেত র াব লাকাল তির ইয়াবা জ
করেলও পরবতীেত দখা গেছ ইয়াবা েলা িছল নকল। নকল ইয়াবা যখন হেয়েছ, আসল ইয়াবাও তির হেত
পাের। িবষয়টা অমূলক নয়। নতুন কের িবষয়টা যখন এেসেছ আমরা িসিরয়াসিল নব।’
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