
আপেডট : 12 aেkাবর, 2019 23:51

   
িবচারpিkয়া tরািnত করার uেদয্াগ িনন

ঝুেল আেছ মাদক মামলা

1990  সােলর  মাদকdবয্  িনয়ntণ  আiেন  iয়াবার  নামi  িছল  না।  aনয্ানয্  মাদকdবয্  পাচার,  িবkয়  o

েভাkােদর  শািsর  িদকিটo  িছল  দবুর্ল।  আiেনর  ফাঁকেফাকরo  িছল  aেনক  েবিশ।  eসব  কারেণ  মাদক

মামলার আসািমরা সহেজi পার েপেয় েযত। ফেল েদেশ মাদেকর িবsার dততর হয়। eর পিরেpিkেত গত
বছর মাদকdবয্ িনয়ntণ িবল 2018 পাস করা হয় eবং eকi বছেরর িডেসmর মাস েথেক তা কাযর্কর করা
হয়।  নতুন  আiেন  মাদক  পিরবহন,  েকনােবচা,  সংরkণ,  uৎপাদন,  pিkয়াজাতকরণ,  aথর্লgীকরণ,

পৃ েপাষকতাসহ িবিভn aপরােধ সেবর্াc শািs যাবjীবন কারাদ  বা মতুৃয্দে র িবধান রাখা হেয়েছ। eেত
মামলাজট  কমােত  েজলাপযর্ােয়  াiবুয্নাল  গঠেনর  কথা  বলা  হেয়েছ।  িকn  আজ  পযর্n  েকােনা  াiবুয্নাল

গিঠত  হয়িন।  eমনিক  pjাপন  জাির  কের  েজলা  জজ  বা  দায়রা  জজেক  মাদক  মামলা  িন িtর  দািয়to

েদoয়া হয়িন। ফেল মাদকসংkাn মামলার িবচারকাজ কাযর্ত বn রেয়েছ। e কারেণ uc আদালত েথেক

eকািধকবার েkাভ pকাশ করা হেলo বাsেব েকােনা agগিত েদখেত পাoয়া যােc না।

eর আেগ কােলর কে  pকািশত খবর েথেক জানা যায়, 2011 েথেক 2016 সােলর মাচর্  পযর্n পাঁচ লাখ 24
হাজার 103 জনেক আiন-শৃ লা রkাকারী বািহনী েলা েgpার কেরিছল। তার পরo aেনকেক েgpার o

মামলা করা হেয়েছ। গত বছর েম-জনু মােস মাদকিবেরাধী বয্াপক aিভযান পিরচালনা করা হয়। জানা যায়,

েস সময়i 20 হাজােরর েবিশ মামলা হেয়েছ। নতুন আiেনo কেয়ক হাজার মামলা হেয়েছ। নতুন আiেনর 51
ধারায় বলা হেয়েছ, াiবযু্নােল মামলা sানাnিরত হoয়ার পর 90 িদেনর মেধয্ িবচারকাজ সmn করেত
হেব।  িকn  াiবুয্নাল  গিঠত  না  হoয়ায়  িকংবা  pjাপন  জািরর  মাধয্েম  েজলা  জজ  বা  দায়রা  জজেক
াiবযু্নাল পিরচালনার দািয়t না েদoয়ায় uc আদালত মাদকdবয্ িনয়ntণ আiেন িবচারকাজেক েবআiিন

েঘাষণা কেরন। eেত িবচারকাজ sিগত হেয় আেছ। আমােদর কােছ েবাধগময্ নয়, সরকার মাদেকর িব েd
বারবার কেঠার ঁিশয়াির ucারণ করা সেtto িবচারpিkয়ায় গিত আনার uেদয্াগ েকন িনেc না?

গত বছর জািতসংেঘর মাদক o aপরাধ িবষয়ক দpর েথেক pকািশত pিতেবদেন iয়াবার নাম না থাকেলo
eর মূল uপাদান েমথামিফটািমেনর uেlখ রেয়েছ। e েলা পাচাের বড় ভূিমকা রাখেছ িময়ানমার, থাiলয্াn

o লাoস। আর e েলা পাচােরর ট হেc বাংলােদশ, ভারত o ল া। েদেশ মাদেকর িবsার eখন েয পযর্ােয়

িগেয় েপৗঁেছেছ তােত aিভভাবকরা রীিতমেতা আতি ত। িকেশার-িকেশারীরাo মাদেকর েনশায় আcn হেয়

ঝুেল আেছ | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/825887/2019-10-13

1 of 2 10/13/2019, 11:13 AM



পড়েছ। e েথেক utরেণর pধান uপায় হেc মাদকসংkাn আiেনর যথাযথ pেয়াগ eবং aপরাধীেদর dত

শািsর আoতায় আনা। আমরা আশা কির, মাদকসংkাn মামলার িবচারpিkয়া tরািnত করেত সরকার

dত pেয়াজনীয় বয্বsা েনেব।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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