
   
সীমােnর চারিদক েথেকi ঢুকেছ, বাড়েছ েফনিসিডলo

বাংলােদশ সীমােnর চারিদক েথেকi ঢুকেছ ভয় র মাদক iয়াবা। েসi সে  িদন িদন বাড়েছ েফনিসিডলo।
সীমােn নজরদাির করা বািহনী o সীমাn েজলা েলার পুিলশ সুপারসহ িবিভn েগােয়nা সংsা সূেt জানা যায়,
বাংলােদশ-িময়ানমার  সীমােn  িবিজিব  o  আiনশৃ লা  বািহনীর  কড়া  নজরদািরর  কারেণ  ei  সীমাn  িদেয়
iয়াবা  পাচার  িকছুটা  কেম  eেলo  বাংলােদেশর  aনয্  সীমাn  িদেয়  eখন  বয্াপকহাের  iয়াবা  ঢুকেছ  েদেশর
িভতের।  তারপর  ছিড়েয়  পড়েছ  সারা  েদেশ।  sরা  মntণালেয়র  জনিনরাপtা  িবভাগ,  মাদকdবয্  িনয়ntণ
aিধদফতরসহ িবিভn েগােয়nা সংsার সূেt জানা েগেছ, কkবাজার সীমােn িবিজিব o আiনশৃ লা বািহনীর
কেঠার  নজরদািরর  ফেল  iয়াবা  পাচারকারীরা  তােদর  ট  পিরবতর্ ন  করেছ।  iয়াবা  পাচারকারীরা  eখন
বাংলােদেশর িসেলট, kিড়gােমর েরৗমারী, kিমlা o bাhণবািড়য়া, চাঁপাiনবাবগ সহ েবশ কেয়কিট সীমাn
eলাকা িদেয় iয়াবা পাচার কের বাংলােদেশ িনেয় আসেছ। eমন aবsায় পুিলশ সদর দফতর েথেক সীমাnবতর্ী
েজলার  পুিলশ  সুপারেদর  iয়াবা  পাচার  েরােধ  আরo  সজাগ  থাকার  িনেদর্শনা  িদেয়  পt  পাঠােনা  হেয়েছ।
িবিজিবর eক পিরসংখয্ােন েদখা যায়, গত বছর বাংলােদশ-িময়ানমার সীমাn িদেয় েচারাচালােনর সময় 1
েকািট 23 লাখ 49 হাজার 458 িপস iয়াবা জb করা হয়। eকi সমেয় বাংলােদশ-ভারত সীমােn aিভযান
চািলেয়  জb  করা  হয়  3  লাখ  9  হাজার  60  িপস  iয়াবা।  ei  মাদক  েচারাচালােনর  সে  জিড়ত  থাকার
aিভেযােগ েgফতার করা হয় 748 জনেক। aথচ চলিত বছেরর জানয়ুাির েথেক জলুাi মাস পযর্n বাংলােদশ-
িময়ানমার সীমাn েথেক iয়াবা জb করা হয় 53 লাখ 63 হাজার 255 িপস। eকi সমেয় বাংলােদশ-ভারত
সীমােn aিভযান চািলেয় জb করা হয় 5 লাখ 9 হাজার 421 িপস iয়াবা। েgফতার হরা হয় 608 জনেক।
গত  9  েসেpmর  িবিজিব  সদর  দফতর  েথেক  পাঠােনা  eক  েমiেল  জানােনা  হয়,  oi  িদন  িবকােল
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চাঁপাiনবাবগ  েথেক ভারতীয় 195 িপস iয়াবাসহ মাসুদ রানা নােম eক মাদক বয্বসায়ীেক েgফতার কের।
eর আেগ  6  েসেpmর  িসেলেটর  জিকগ   েথেক সাত হাজার 800 িপস  iয়াবাসহ  দiু মাদক  বয্বসায়ীেক
েgফতার কের রয্াব। মাদকdবয্ িনয়ntণ aিধদফতেরর িহসাব aনযুায়ী গত বছর বাংলােদেশর 32িট সীমাn
েজলার  িবিভn  থানায়  iয়াবা  জb  িবষেয়  মামলা  হেয়েছ  5  হাজার  28িট।  চলিত  বছেরর  জানয়ুাির  েথেক
জলুাi পযর্n ছয় মােস মামলা হেয়েছ 3 হাজার 300িট। মাদকdবয্ িনয়ntণ aিধদফতের দািয়tরত পুিলেশর
uপ-মহাপিরদশর্ক  (িডআiিজ)  ড.  e  eফ  eম  মাসুম  রbানী  বেলন,  বাংলােদশ  সীমােn  iয়াবা  পাচােরর
িবষয়িট েগােয়nােদর মাধয্েম সদর দফতের আসেছ। aিতিরk পিরচালক েগােয়nা েমাসােdক েহােসন েরজা
বেলন,  সীমােnর  চারিদক  িদেয়  iয়াবা  ঢুকেছ  বেল  আমরা  তথয্  পািc।  ei  তথয্  pিতেবশী  েদেশর  িবিভn
পযর্ােয়র কমর্কতর্ ােদর সে  ৈবঠেকর সময় জানােনা হেc। িকছু েkেt তারা বয্বsাo িনেcন। eিদেক পুিলেশর
চ gাম  েরে র  uপ-মহাপিরদশর্ক  (িডআiিজ)  খnকার  েগালাম  ফা ক  iয়াবাসহ  মাদক  িনেয়  সীমাnবতর্ী
েজলার পুিলশ  সুপারেদর (eসিপ) সতকর্  থাকার িনেদর্শ িদেয়েছন। গত 20 আগs নগরীর হািলশহর েজলা
পুিলশ লাiনেস মািসক aপরাধ পযর্ােলাচনা সভায় uপিsত 11 েজলার eসিপেদর e িনেদর্শনা েদন িতিন।
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