
মাদেকর িব েd aয্াকশন pয্ান

   

মাদেকর ভয়াবহ আgাসন েরােধ aয্াকশন pয্ান িনেয়েছ সরকার। aয্াকশন pয্ান aনযুায়ী aদরূ ভিবষয্েত
েকােনা  মাদকেসবী  সরকাির,  েবসরকাির  o  sায়tশািসত  pিত ােন  চাকির  পােব  না।  াiিভং  লাiেসn
pািpেতo মাদকাসkেদর aেযাগয্ েঘাষণা করা হেc। মাদক বয্বসায়ীেদর পাশাপািশ মাদকেসবীেদরo তািলকা
ৈতিরর কাজ  হেয়েছ। uপেজলা পযর্ায় েথেক ei তািলকা ৈতির করা হেc।
sরা  মntণালেয়র  সুরkা  েসবা  িবভাগ  সূেt  জানা  েগেছ,  েয  েকােনা  সরকাির,  sায়tশািসত,  আধা-
sায়tশািসত pিত ােন চাকিরর জনয্ গিঠত েমিডেকল িফটেনস পরীkায় েডাপ েটs বা মাদকাসিkর পরীkা
চালু করা হেc। বয্াংক-বীমা o আিথর্ক pিত ান eবং aনয্ানয্ েবসরকাির চাকিরর েkেto পযর্ায়kেম  েডাপ
েটs করা হেব। সূt জানায়, বতর্ মােন ধু সরকাির িকছু চাকিরর িনেয়ােগ েমিডেকল িফটেনস পরীkায় েডাপ
েটs চাল ুকেরেছ জনpশাসন মntণালয়। পযর্ায়kেম aনয্ সব িনেয়াগ পরীkায় ei েডাপ েটs চালু করা হেব।
sরা  মntণালেয়র ucপযর্ােয়র eক ৈবঠেক  মাদকিবেরাধী aয্াকশন pয্ান aনেুমাদেনর জনয্ uপsাপন করা
হয়।  oi  পিরকlনায়  েবশ  িকছু  psাবনা  রেয়েছ।  eেত  রেয়েছ,  মাদকdবয্  িনয়ntণ  aিধদফতরেক  াগ
eনেফাসর্েমn  eেজিn  িহেসেব  পাnর।  েটকনােফর  নাফ  নদসহ  িবিভn  সীমাn  eলাকায়  েkাজড  সািকর্ ট
(িসিস) কয্ােমরা  বসােনা,  াগ  িডেটkর  o  sয্ানার  েমিশনসহ  আধুিনক  যntপািত  বয্বহার।  iিতমেধয্  চার
িবভাগীয়  শহর  রাজশাহী,  বিরশাল,  িসেলট  o  চ gােম  মাদকdবয্  িনয়ntণ  aিধদফতেরর  রাসায়িনক
পরীkাগার sাপেনর pকl হােত েনoয়া হেয়েছ। eজনয্ pাkিলত বয্য় ধরা হেয়েছ 36 েকািট 20 লাখ 31
হাজার টাকা। সরকােরর িনজs aথর্ায়েন 2021 সােলর 30 জেুনর মেধয্ eসব লয্াবেরটির sাপন করা হেব।
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e বয্াপাের জানেত চাiেল sরা  মntণালেয়র কেয়কজন কমর্কতর্ া জানান, aয্াকশন pয্ান বাsবায়েন iিতমেধয্
aেনক  কাজ  eিগেয়  েনoয়া  হেয়েছ।  eর  মেধয্  মাদকdবয্  িনয়ntণ  aিধদফতের  জনবল  বািড়েয়  1  হাজার
সাতিট পদ সৃজন কের েলাক িনেয়ােগর pিkয়া  হেয়েছ। চারিট িবভাগীয় শহের রাসায়িনক পরীkাগার
sাপন pকl বাsবায়েনর কাজ  হেয়েছ। e ছাড়া মাদকdবয্ িনয়ntণ pিশkণ eকােডিম sাপেনর জনয্ জিম
েকনার িবষয়িট pিkয়াধীন।
তারা জানান, আধুিনক তথয্pযুিkর যুেগ মাদক বয্বসায়ীরা নতুন নতুন পdিত aবলmন কের মাদক বয্বসা
চািলেয় যােc। pিতিনয়ত পিরবিতর্ ত হেc মাদক বয্বসার েকৗশল। e aবsা েথেক পিরtােণর জনয্ pেয়াজন
মাদকিবেরাধী সবর্াtক সামািজক সেচতনতা সৃি  o সব বািহনীর সমnেয় েযৗথ aিভযান পিরচালনা।
aয্াকশন pয্ােন কী আেছ জানেত চাiেল মাদকdবয্ িনয়ntণ aিধদফতেরর পিরচালক (aপােরশন) ড. e eফ
eম মাসুম রbানী জানান, িতন ধােপ aথর্াৎ sl, মধয্ o দীঘর্েময়ােদ aয্াকশন pয্ান বাsবায়েন কাজ চলেছ।
pথমত, eক বছেরর জনয্ slেময়ািদ পিরকlনা, িdতীয়ত, দiু বছেরর জনয্ মধয্েময়ািদ পিরকlনা eবং পাঁচ
বছেরর জনয্ eকিট দীঘর্েময়ািদ পিরকlনা সামেন েরেখ কাজ চলেছ। জানা েগেছ, পিরকlনার মেধয্ আেছ,
সীমাn  পেথ  মাদেকর  pেবশ  েরােধ  েকাsগােডর্ র  তttাবধােন  েনৗপেথ  নাফ  নেদ  বাংলােদেশর  মাছ  ধরার
েনৗকা েলােক  িভn  রং  করা।  uপেজলা  pশাসেনর  মাধয্েম  সীমাn  নদী  o  uপkলীয়  eলাকার  জলযানেক
লাiেসেnর  আoতায়  আনা,  বডর্ ার  গাডর্  বাংলােদশ-িবিজিবর  েনতৃেt  সীমােn  েযৗথ  েচকেপাs  বিসেয়
নজরদাির বাড়ােনা, সীমাn eলাকায় িবিজিব o েকাsগাডর্  aনয্ানয্ sােন পুিলশ, রয্াব o মাদকdবয্ িনয়ntণ
aিধদফতেরর  (িডeনিস)  েচকেপােsর  সংখয্া  বাড়ােনা।  e  ছাড়া  েজলা  o  মহানগর  eলাকািভিtক  মাদক
বয্বসায়ীেদর  তািলকা  pণয়ন  করা  হেব।  পুিলশ,  িবিজিব,  েকাsগাডর্ ,  িডeনিস  ছাড়াo  েগােয়nা  সংsার
মাধয্েম পৃথক তািলকা ৈতির করা হেব। কমপেk িতনিট তািলকায় নাম থাকা বয্িkেদর ‘e’ কয্াটাগির, দিুট
তািলকায় নাম থাকা বয্িkেদর ‘িব’ কয্াটাগির o aনয্েদর ‘িস’ কয্াটাগিরেত anভুর্k করা হেব।
 মাদক বয্বসায়ীেদর তািলকা িতন মাস পর পর হালনাগাদ কের সুরkা েসবা িবভােগ সংরkণ করা হেব।
েজলা  pশাসেকর  েনতৃেt  আnবািহনী  সমnয়  সভা  কের  নতুন  তািলকা  ধের  eকেযােগ  েজলা  o  uপেজলায়
টাsেফােসর্র aিভযান পিরচালনা করা হেব।
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