
মাদকমুক্ত সমাজ নিনিত করে উজ্জ্বল ভনিষ্যত 

ড. হুমায়ুি কনিে 

িততমাি নিরেে প্রনতটি দদরেই মাদরকে ভয়ািহ আগ্রাসি মাথা ব্যাথাে কােণ হরয় দাঁনিরয়রে। এনেয়া দথরক ইউরোপ, 

লানতি আরমনেকা দথরক ওরেনিয়া দকাথায় দিই মাদরকে ভয়ািহতা। উরেগ -উৎকন্ঠা, হতাো আে করেে দেষ দিই মাদকাসক্ত 

পনেিােগুরলাে। মাদকাসনক্ত িততমাি সমরয় একটি জটিল ও িহুমানিক সামানজক সমস্যা নহরসরি আনির্ভ তত হরয়রে। গণপ্রজাতন্ত্রী 

িাাংলারদরেে সাংনিধারিে ১৮(১) অনুরেরদ িঙ্গিন্ধুে দে তিরক সামরি দেরে িততমাি সেকাে দদরে মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দে 

পনেরিে নিনেরয় আিরত িািামুেী কার্ তক্রম পনেচালিা কেরে। িততমাি সেকারেে নিি তাচিী ইেরতহাে ২০১৮ এ মাদকদ্রব্য 

নিয়ন্ত্ররণ সুনিনদ তে লক্ষ্য ও পনেকল্পিাে কথা উরেে কো হরয়রে। নিি তাচিী ইেরতহারে ৩.১১অনুরেরদ উরেে কো হরয়রে  

"মাদরকে নিরুরে ' নজরো টলারেন্স ' ও চলমাি অনভর্াি অব্যাহত থাকরি। মাদকাসক্তরদে পুিি তাসরিে জন্য সেকানে অথ তায়রি 

সাংরোধিাগারেে সাংখ্যা বৃনে কো হরি "। এোিাও জাতীয় নেক্ষ্ািীনত-২০১০, সপ্তম পঞ্চিানষ তক পনেকল্পিা এিাং এসনডনজ'রতও 

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্ররণে নিষরয় নিরেষ গুরুত্ব দদওয়া হরয়রে। 

মাদকদ্ররব্যে ইাংরেনজ পনেভাষা হরলা Drug. ড্রাগ িলরত আমো সাধােণতভারি ওষুধরকই বুনি। মাদকদ্রব্য ও 

ওষুরধে মরে চানেনিক, গুণগত ও নক্রয়া- নিনক্রয়াগত পাথ তকয েরয়রে। ওষুরধে কাজ হরলা জীিরদরহ পুনে সাধি, ক্ষ্য় পূেণ,রোগ 

নিোময়,িল িধ তি, জীিানু িাে,কে দূে কো ইতযানদ। দকারিা দকারিা মাদকদ্রব্য ওষুরধে মরতাই জীিরদরহে দোগ নিোময়, িল 

িধ তি, নকাংিা দকারিা কে িা নিকাে দূে কেরলও ওষুরধে সারথ মাদরকে সুনিনদ তে পাথ তকয েরয়রে। সাধােণ ওষুধ র্তই গ্রহণ কো 

দহাক তা কেরিাই প্রানণরদরহ 'craving ' িা গ্রহরণে জন্য তীব্র আকাঙ্খা ততনে করে িা। নকন্তু মাদকদ্রব্য লাগাতাে করয়ক 

িাে গ্রহরণে পেই তা পুিোয় গ্রহরণে জন্য গ্রহণকােী প্রানণে মরিা-তদনহক এিাং তজি - োসায়নিক ব্যিস্হায় 'craving ' িা 

তীব্র আকাঙ্খা ততনে হয়। মাদকদ্ররব্যে আে একটি তিনেেয হরলা এটা ব্যিহােকােীে দদহ মরিে উপে িািােকম ক্ষ্নতকে 

প্রনতনক্রয়াসহ তাে মিস্তাত্ত্ব ও মািনসক প্রিণতা, আচেণ, স্বভাি ও চনেরি ব্যাপক পনেিততি আরি। 

ধমীয় দৃনেরকাণ দথরক দদেরল মাদরকে উপনস্থনত মানুরষে আরগ। ওল্ড দটস্টারমন্ট, িাইরিল ও দকােআরিে িণ তিা মরত 

দিরহেত িা প্যাোডাইরসে ' নিগ নি','অযাপল' িা 'গন্দম িল' ভক্ষ্রণে িরল আনদ নপতা-মাতা আদম- হাওয়াে দদহ,মি,রচতিা, 

আরিগ,অনুর্ভনত ও উপলনিরত দর্ পনেিততি হরয়নেল, তা ইহজগরতে মাদক দসিরিে িরল মরিা-তদনহক ব্যিস্হায় ঘরট র্াওয়া 

পনেিততরিেই অনুরূপ। মাদকদ্রব্য প্রকৃনতেই অিদাি। ডােউইরিে নিিততিিারদে সূিানুসারে পৃনথিীরত জীি জগরতে আরগ উনিদ 

জগরতে উিি ও নিকাে ঘরটনেরলা। উনিরদে মরে আিাে প্রচীিতম হরলা ' ভাইি' জাতীয় লতারিা গাে। এ গারেে নমনে িরল 

নিনহত নচনিে সারথ িাতারস ভাসমাি ' ইস্ট ' জাতীয় একরকাষী ব্যাকরটনেয়াে োদি এিাং গাঁজি নক্রয়াে িরল প্রাকৃনতকভারি 

উৎপন্ন হরয়নেল নিরেে আনদতম মাদক ' অযালরকাহল'। এ র্ািত প্রায় চাে হাজাে উনিরদে কথা জািা দগরে দর্গুরলা সোসনে 

মাদক নকাংিা মাদরকে উৎস নহরসরি নিরিনচত হয়। দভষজ লতাগুল্ম, উনিরদে োল- িাকল, পাতা, ফুল, িল নিনচ নকাংিা 

এগুরলাে নির্ তাস দথরক মাদক আহনেত হয়। তরি দিোে িস্তু নহরসরি ব্যিহার্ ত এসি দভষজ নকাংিা উনিরদে নির্ তারসে পুরোটাই 

মাদক িয়। এে মরে নিদ্যমাি একটি নিরেষ দমৌল িা োসায়নিক উপাদািই মাদক। দর্মি অযালরকাহরলে ইথািল, গাঁজাে 

দটিাহাইরড্রাকযািানিিল, দকাকা পাতা িা দকারকরিে একরজানিি, তামারকে নিরকাটিি, কনিে কযারিইি, পাি- সুপানেে 

অযানেরকালাইি ইতযানদ। নিজ্ঞাি ও প্রযুনক্তে উন্ননতে সারথ সারথ মানুরষে হারত মাদকদ্ররব্যে িািাি পনেেীলি ও নিিততি 

ঘরটরে। প্রকৃনতজাত মাদরকে িািা ধেরিে োসায়নিক িস্তুে সাংরলেষরষ নসিরতসাইজ করে ততনে হরয়রে দসনম- নসিরথটিক মাদক। 

ল্যািরেটনেরত িািা ধেরিে োসায়নিক িস্তুে নিনক্রয়া ও সাংনমশ্ররণ ততনে হরয়রে নসিরথটিক মাদক। এসি নসিরথটিক মাদরকে 

সাাংগঠনিক কাঠারমা এিাং পােমাণনিক সাংখ্যায় দহেরিে ঘটিরয় আিাে ততনে কো হরয়রে ' নডজাইিাস ত ড্রাগ' দগাির্ভত হাজারো 

িতুি মাদক। নিে িততমারি এক লাে নিে হাজারেেও দিনে মাদক আরে। 

  িাাংলারদরে দর্ সি মাদরকে ব্যিহাে দিনে দসগুরলা হরলা দহরোইি, নিরদনে মদ,রদনে মদ,গাঁজা, দকারকি,ইয়ািা, 

দকানডি (রিিনসনডল), ইিরজকটিাং ড্রাগ এযাম্পুল ইতযানদ। মাদকদ্রব্য জরেে পনেসাংখ্যাি থারক দদো র্ায়, দদরে দহরোইি এিাং 

ইয়ািাে  অপব্যিহাে বৃনে পারে। গাঁজাে ব্যিহাে ২০১৪-১৭ পর্ তন্ত নিয়ন্ত্ররণ থাকরলও িততমারি এে অপব্যিহাে বৃনে পারে। 

মাদরকে সেিোহ িন্ধ কো িা কনমরয় আিা অতযন্ত জটিল ও কঠিি কাজ। িাাংলারদে মাদক উৎপাদিকােী দদে িয় তথানপ 

প্রনতরিেী দদেসমূহ দথরক িািাভারি দদরে অবিধভারি মাদক ঢুকরে। মাদক কােিানেিা নিতযিতুি দকৌেল অিলম্বি কেরে। 

মাদক নিয়ন্ত্রণ অনধদপ্তেও দসসকল দকৌেল দ্রুত েপ্ত করে দক্ষ্তাে সারথ সিল অনভর্াি পনেচালিা করে নিপুল পনেমাণ মাদক 

জে করে সাংনলেষেরদে নিরুরে মামলা দারয়ে করে নিচারেে মুরোমুনে কেরে। এসি কাজ সম্পাদরিে জন্য সাোরদরেে ৮ টি 

নিভাগ,৬৪ টি দজলা, ৪ টি দমরিা কার্ তালয় ও ৮ টি নিভাগীয় দগারয়ন্দা কার্ তালয় নিেলসভারি কাজ করে র্ারে। সীমান্ত নদরয় 

র্ারত মাদকদ্রব্য দদরেে অভযন্তরে প্ররিে কেরত িা পারে দসজন্য নিনজনি ও দকাস্ট গারড ত নিেন্তে প্ররচো চানলরয় র্ারে। 



মাদকাসনক্ত একটি জটিল নকন্তু নচনকৎসারর্াগ্য দোগ। এটিরক একটি ক্রনিক দোগও িলা হয়। মাদকাসনক্ত নচনকৎসা অিশ্যই 

একজি ব্যনক্তে মাদক গ্রহণ িন্ধ কেরি, মাদকমুক্ত স্বাভানিক জীিিচচ তা িজায় োেরি। পনেিাে, কম তরক্ষ্ি এিাং সমারজ 

উৎপাদিেীল কাজ অজতরি সহায়তা কেরি। িাাংলারদরে প্রায় অধ ত দকাটি  মাদকাসক্ত থাকরলও সেকানে- দিসেকানে মাদকাসক্ত 

নচনকৎসা হাসপাতাল (িততমারি নিোময় দকন্দ্র)  প্ররয়াজরিে তুলিায় অরিক কম। আিাে িলপ্রসূ নচনকৎসাে অভািও েরয়রে। 

কাউরন্সনলাং িা দথোনপ মাদকাসনক্ত নচনকৎসায় অতযািশ্যকীয় উপাদাি। নকন্তু িাাংলারদরেে  দিসেকানে নিোময় দকন্দ্রগুরলা 

কাউরন্সলে ও দথোনপরস্টে উপনস্থনতরক অপ্ররয়াজিীয় মরি করে। অনধকাাংে নিোময় দকরন্দ্রে প্রনতষ্ঠাতা মাদকাসনক্ত নেকভানে 

ব্যনক্ত হওয়ায় মাদকাসনক্ত নিোময় দকন্দ্রগুরলা প্ররিেিাল িা হাসপাতাল আকারে গরি উরঠনি। দিসেকানে  মাদকাসনক্ত নিোময় 

দকন্দ্রগুরলাে নিরুরে প্রায়সই অনভরর্াগ পাওয়া র্ায়, তাো দোগীরদে সারথ প্রতােণা কেরে, দসোরি পর্ তাপ্ত নচনকৎসা সুনিধা দিই, 

তাো অপনচনকৎসা প্রদাি কেরে ইতযানদ। আমারদে দদরে মাদকাসনক্ত নিোময় দকন্দ্র দথরক পোমে ত দিওয়ারক অসম্মািজিক 

মরি কো হয়। মাদকাসনক্ত নচনকৎসায় সরচতিতা একটি প্রনতরোধ নচনকৎসা। মাদকাসনক্ত নচনকৎসা শুধু একটি নচনকৎসা 

িয়,িোং অরিকগুরলা নচনকৎসাে একটি গ্রুপ,র্াে উরেশ্য দর্ৌথভারি এসি পদরক্ষ্প মাদক অপব্যিহাে সমস্যাে সমাধাি কো, 

মাদকমুনক্তে সারথ সারথ অন্যান্য সমস্যাে সমাধাি, অপেপরক্ষ্ অন্যান্য সমস্যাে সমাধারিে সারথ সারথ মাদকমুক্ত সুস্থ জীিি 

র্াপরি সহায়তা কো। 

মাদকাসক্তো আমারদে কারো িা কারো আপিজি। তারদে প্রনত ঘৃণাে মরিাভাি দপাষণ িা করে সহানুর্ভনতেীল হরয় 

সহমনম ততা প্রকাে করে তারদে নচনকৎসাে মােরম পুিি তাসরিে জন্য সেকারেে সারথ সারথ নিজ নিজ অিস্থাি দথরক সহায়তা 

কো প্ররয়াজি। মাদকমুক্ত সমাজ উন্নত িাাংলারদে ততনেরত গুরুত্বপূণ ত র্ভনমকা পালি কেরি। এজন্য মাদকমুক্ত সমাজ প্রনতষ্ঠাে 

জন্য সামানজক আরন্দালি গরি তুলরত হরি। 

#     

১৩.০৯.২০২২         নপআইনড নিচাে 

 


