
নৗ ও পাহািড় পেথ দেশ ঢকুেছ ইয়াবা
শহের ব বহার কমেলও বেড়েছ ামা েল, অে াবের বাংলােদশ-ভারত মাদক িনয় ণ
অিধদ েরর িডিজ পযােয়র বঠক

কাশ : ২৪ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

নৗপথ  আর পাহািড় এলাকা  িদেয় পাচার হেয়  রাজধানীসহ সারােদেশ
আসেছ  ইয়াবার  বেড়া  বেড়া  চালান।  সফায়ার,  ব কযু ,  সাঁড়ািশ
অিভযান, মামলা, আ সমপণ—সবই চলেছ ইয়াবা সা াজ  টকনােফ।
তবু ব  হয়িন ইয়াবার কারবার। নৗপেথ ইয়াবা ঢকুেছ টকনােফ। আর
টকনাফ থেক নৗপেথ য়াকাটা, বিরশাল হেয় ঢাকায় আসেছ। আবার

ঢাকা থেক িবিভ  িবভাগীয় ও জলা শহের যাে । সখান থেক নানা
হাতবদল হেয় যাে  সারােদেশর ামা েল।  এছাড়া  বতমােন িবক

েট ভারত থেক িসেলেটর জিকগ  ও বা া এবং িড় ােমর রৗমারী
সীমা  িদেয়ও অবােধ ঢকুেছ ইয়াবা। 

যাব,  পুিলশসহ আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর মাদকিবেরাধী  সাঁড়ািশ
অিভযােনর ফেল শহের ইয়াবার ব বহার কমেলও ােম  িব ার বিশ।
সখান থেক কাঁচা টাকা লেুট িনে ন আড়ােল থাকা ইয়াবা কারবািররা।

তেব আেগর চেয় জৗলসু কেমেছ ব বসার। এখন কউ কাে  ইয়াবা
িবি  করেছ না, করেছ গাপেন। এমন পিরি িতেত নৗপেথ ইয়াবা পাচার
রাধ  করেত  আগামী  ১০,  ১১  ও  ১২  অে াবর  বাংলােদশ-ভারত

মাদক ব  িনয় ণ অিধদ েরর িডিজ পযােয়র বঠক অ ি ত হেব।

‘ িজ াগ’ ইয়াবা এখন অেনকটা মহামাির প িনেয়েছ ামা েল। ায় িতিট ােমর আনােচকানােচ
পয  িব ার ঘেটেছ নীরব ঘাতক ইয়াবা ট াবেলেটর। লু-কেলেজর িশ াথীরাও বহন করেছ এই মরণ
বিড়। রাজনীিতকেদর একিট অংশ এই ব বসা িনয় ণ করেছ। ইয়াবায় আস  নই এমন কােনা পশার
লাক পাওয়া যােব না। মজীবী থেক  কের এেকবাের সব পশার মেধ  ইয়াবা আস  রেয়েছ। ােম

ইয়াবা খাওয়ার যিু  িহেসেব বলা হে , িনয়িমত ইয়াবা খেল শরীের শি  বােড়। তেব ইয়াবায় আস
হওয়ার পর থেম শি  বাড়েলও পের ধীের ধীের শি  কিমেয় দয়।  উে িজত হেয় আস রা নানা
অপকেম জিড়েয় পেড়। ধষণ ও খেুনর মামলার আসািমেদর অিধকাংশই ইয়াবায় আস । মেনািব ানীরা
বেলন, সামািজক অব েয়র মেূল এই ইয়াবা সবন। এর কারেণ স ান মা-বাবােক মারেছ। খুন, চিুর,
ডাকািতর ঘটনাও ঘটেছ।  ইয়াবার ভয়াবহ আ াসন আগামী  জ েক ংেসর মেুখামিুখ দাঁড় কিরেয়
িদে ।

ইয়াবার ভয়াবহ আ াসন িনেয় সরকার যমন উি , িচি ত অিভভাবক মহলও। ইয়াবা পাচাের একে িণর
আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর কমকতা, রাজৈনিতক দেলর নতাকমী ও শাসেনর কমকতারা জিড়ত
থাকায় এটা িনয় ণ অেনকটা ঃসাধ  হেয় দািঁড়েয়েছ। যাব,  পুিলশ ও মাদক ব  িনয় ণ অিধদ েরর
কমকতা  জানান,  নতুন  কৗেশেল  ইয়াবা  পাচার  করা  হে ।  পুিলশ,  িবিজিব,  যাবসহ  আইনশৃ লা
র াবািহনী  সড়কপেথ ত পরতা বিৃ  করায় ইয়াবা  ব বসায়ীরা  বেড়া চালান পাচােরর জ  নৗপথেক
িনরাপদ  ট িহেসেব  বেছ িনেয়েছ।  শহরা েল  ইয়াবা  এখন িনয় েণ  রেয়েছ।  শাসেনর কড়াকিড়র

  আবলু খােয়র ও শামীম হািমদ
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কারেণ সাগরপেথ মানব পাচার ায় ব  থাকায় ইয়াবা পাচাের জিড়েয় পেড়েছ পাচারকারীরা। নৗপেথ
ইয়াবা পাচাের সহায়তা করেছ িকছু িফিশং লােরর মািলক এবং জেল। একে িণর জেল মাছ ধরার নােম
তা বহন কের। তােদর হাত ধের ইয়াবার চালান েলা েল উঠেছ। সখান থেক ছিড়েয় পড়েছ দেশর
িবিভ  াে । ‘ বাট টু বাট’ ইয়াবার চালান দেশর িবিভ  াে  যাে । গভীর সমেু ও ইয়াবা চালােনর
হাতবদল হে ।  চ াম  ব ের জাহােজর মাধ েম,  কে টইনােরর মাধ েমও ইয়াবা  আসেছ। চ াম,
ক বাজার ছাড়াও টকনাফ, খুলনা, বােগরহাট, বিরশাল, পটয়ুাখালী, িপেরাজপুর, ভালাসহ দেশর ায়
সব নৗপথ িদেয় ইয়াবা পাচার হে ।

পাবত  অ েলর ২৫ িকেলািমটার বডার অরি ত।  সখান িদেয়ও েবশ করেছ ইয়াবা। গােয় া সূ
জািনেয়েছ,  িসেলেটর জিকগ  ও বা া সীমা  িদেয় ইয়াবা  আসেছ। এিট ইয়াবা  পাচােরর নতনু ট।
ওপাের ভারেতর আসাম,  িমেজারাম  ও মঘালেয় ইয়াবা  তিরর কারখানা  গেড় উেঠেছ। সখান থেক
ইয়াবা আসেছ। এ িবষয়িট ই দেশর মাদক ব  িনয় ণ অিধদ েরর িডিজ পযােয়র বঠেক বাংলােদশ
তুেল ধরেব বেল জানা গেছ।

মাদক ব  িনয় ণ অিধদ েরর পিরচালক (অপােরশন) মা ম রা ািন ইে ফাকেক জানান, রাজধানীসহ
বেড়া বেড়া শহর এলাকায় শি শালী অিভযােনর কারেণ ইয়াবা  অেনকটা িনয় েণ চেল এেসেছ। তেব

ামা েল ইয়াবা ছিড়েয় পেড়েছ। তাই ােম শি শালী অিভযান পিরচালনা করেত হেব। িতিন বেলন,
ইয়াবার পাশাপািশ মাদেকর নতনু সংেযাজন এলএসিড এখন আসেছ। নৗপথ, আকাশ পথ ও সীমা
িদেয় মাদক এখেনা আসেছ বেল িতিন জানান।

এিদেক চ ােম হঠাত্ বেড়েছ ইয়াবার চারাচালান। ঈ ল আজহার কেয়ক িদন আেগ থেক এই বণতা
 হেয়েছ।  ায়  িতিদনই  কাথাও  না  কাথাও  আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর  হােত  ইয়াবার

ছােটা-বেড়া চালান ধরা পড়েছ। ইয়াবা পিরবহেন ব বহূত কাভাড ভ ান, বাস, াকসহ কমপে  ২০ জন
আটক হেয়েছ। আটক ব ি েদর মেধ  একজন রাতারািত বেড়ােলাক হওয়ার আশায় মধ ােচ র চাকির
বাদ িদেয় দেশ এেস ইয়াবা  ব বসায় জিড়েয় পেড়েছন। চ াম কারাগােরর ভতেরও চলেছ ইয়াবার
রমরমা ব বসা। কারার ীেদর সহায়তায় িকছু িকছু বি  এই ব বসা চািলেয় যাে  বেল অিভেযাগ রেয়েছ।
গত ১৫ জুন ইয়াবাসহ একজন কারার ী এবং তার পরিদন এক বি র পট থেক ৩০০ ইয়াবা উ ার
করা হয়। কারা কতৃপে র দািব, মামলার হািজরা িদেত িগেয় আদালত চ র থেক ইয়াবা িনেয় আেস
বি রা। ইয়াবা ব বসায় পুিলশ, ছা , জন িতিনিধর পাশাপািশ এমনিক গৃহবধরূাও জিড়েয় পড়েছ।

মাদক ব  িনয় ণ অিধদ র জানাে , কারবািনর ঈদেক সামেন রেখ িময়ানমার থেক প  আমদািনর
পাশাপািশ িবপুল পিরমাণ ইয়াবাও এেসেছ।  তথ  ছাড়া য ত  গ র াক না থামােত পুিলেশর
ওপর িনেদশনা থাকায় ইয়াবা পাচারকারীরা অেনকটা িবনা বাধায় বেড়া বেড়া চালান এেনেছ।  মাদক ব
িনয় ণ অিধদ েরর (চ াম  মহানগর)  উপপিরচালক শামীম  আহেমদ ইে ফাকেক বেলন,  শাসেনর
কেঠার নজরদািরর কারেণ মাঝখােন অেনকিদন ইয়াবা ব বসায়ীেদর দৗরা  কম িছল। িক  এরা আসেল
কারবািনর ঈেদর অেপ ায় িছল। ঈদ সামেন রেখ িময়ানমার থেক গ  আসা  হেল পাশাপািশ

ইয়াবাও আসেত  কের। যার কারেণ গত কেয়কিদেন অেনক েলা ইয়াবার চালান ধরা পেড়েছ;  যা
অত  উে গজনক বেল আমরা মেন কির। িতিন জানান, দীঘিদন দেখিছ িময়ানমার থেক আনা ইয়াবার
চালান  চ ামেক ট  িহেসেব  ব বহার কের সারা  দেশ ছিড়েয় দওয়া  হেতা।  তেব চ াম  িভি ক
িসি ডেকট অেনক আেগই ভেঙ দওয়া  হেয়েছ।  গডফাদারেদর অিধকাংশই  হয়েতা কারাগাের নয়েতা
িবেদেশ পলাতক। কেয়কজন ব কযেু  মারা গেছ। একারেণ চ াম আর সভােব ট িহেসেব ব বহূত
হয় না। তেব িবক  ট িহেসেব ভারত হেয়ও িকছু চালান এবার দেশ এেসেছ। দেশর অ া  ােন
যসব ইয়াবা ধরা পেড়েছ তা মলূত ভারত থেক আসা।

জানা গেছ, ১৯৯৭ সােল টকনােফর সাইফুল কিরম ওরেফ হাজী সাইফলু নােম এক ব বসায়ীর মাধ েম
িময়ানমার থেক ইয়াবার থম চালান বাংলােদেশ আেস। টানা ই দশক এই সাইফলু িছেলন সীমাে
ইয়াবা ব বসার অ তম িনয় ক। গত ৩০ ম টকনােফ ‘ব কযেু ’ সাইফলু িনহত হওয়ার পর তার
মাদক  সা ােজ র  অেনক  অজানা  তথ ই  কািশত  হয়।  সাইফুেলর  গডফাদার  ও  সহেযাগী  িহেসেব
ক বাজােরর  একজন  ভাবশালী  রাজনীিতিবদ  ও  কেয়কজন  পুিলশ  কমকতার  নাম  উেঠ  আেস।
ক বাজােরর িকছু সাংবািদক নামধারী বৃ  সাইফুেলর কাছ থেক িনয়িমত মােসাহারা পত বেল পুিলশ
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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।

|

দািব করেছ।  সাইফেুলর মতুৃ র পর ইয়াবা ব বসায় খািনকটা ছ পতন ঘটেলও পুনরায় তারা সংগিঠত
হে  বেল পুিলশ জানায়। বতমােন ট পিরবতন কের ভারেতর িমেজারাম, ি পুরা হেয় বাংলােদেশ ইয়াবা
আসা  হেয়েছ। মাদক ব  িনয় ণ অিধদ র কমকতা শামীম আহেমদ বেলন, দেশ ইয়াবার চািহদা
যতিদন না কমেব ততিদন এর চারাচালানও রাধ করা যােব না। চারাকারবািররা িবক  ট িদেয় য
কােনা মেূল  ইয়াবা িনেয় আসেবই।

যােবর  অিতির  মহাপিরচালক  (অপােরশন)  কেনল  তাফােয়ল  মা ফা  সেরায়ার  বেলন,  ইয়াবা
পাচারকারীেদর  ট  পিরবতন  হেয়েছ—এমন  তথ  আমােদর  কােছ  আেছ।  িড় ােমর  রৗমারীসহ
উ রা েল সীমা  িদেয় ইয়াবাসহ মাদক বাংলােদেশ েবশ করেছ। নৗপেথও যােবর প  থেক টহেলর
ব ব া রেয়েছ।  মাদক ব বসায়ীরা  য  ধরেনর কৗশেলর আ য় নেব,  িনয় েণ আমরাও সই ধরেনর
ব ব া হণ করব।

print | নৗ ও পাহািড় পেথ দেশ ঢুকেছ ইয়াবা | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/82161/ নৗ-ও-পাহাড়...

3 of 3 8/27/2019 4:20 PM


