
মাদকের বিরুকে চাই "শূন্য সবিষ্ণুতা" 

ইমদাদ ইসলাম 

যুি সমাজ আগামী বদকের ভবিষ্যৎ। তাকদর িাকতই রবচত িকি আমাকদর স্বকের সসাোর িাাংলাকদশ। বেন্তু দুঃখজেে 

িকলও সতয  মাদে আমাকদর যুি সমাকজর এেটি অাংশকে ধ্বাংকসর বদকে সেকল বদকে। একত আমাকদর সামাবজে বিবতশীলতা, 

নেবতেতা এিাং সামবিে উন্নয়েকে িাঁধািস্ত েরকে। িাাংলাকদশ মাদে উৎপাদেোরী সদশ ো িকলও িততমাকে একদকশর যুি 

সমাকজর মকে মাদোসবি এিাং এর ক্ষবতের প্রবতবিয়া প্রেট িকয় উেকে। চুবর, ডাোবত, বেেতাই, চাঁদািাবজসি বিবভন্ন সন্ত্রাসী 

েম তোকের সাকে অবিধ মাদে ব্যিসা ও মাদোসবির গভীর স াগসূত্র রকয়কে। মাদেদ্রব্য আমাকদর জেস্বািয, আইে -শৃঙ্খলা, 

আে তসামাবজে বিবতশীলতা ও বেরাপত্তার জন্য হুমবেস্বরুপ। 

 

আমাকদর সাংবিধাকের ১৮(১) অনুকেদ অনু ায়ী িততমাে সরোর মাদোসবিমুি িাাংলাকদশ গড়কত দৃঢ় অঙ্গীোরািে। 

জাতীয় বশক্ষােীবত-২০১০(অোয় ১৭,১৮),৭ম পঞ্চিাবষ তে পবরেল্পো ( অোয় ১.৫),রূপেল্প -২০৪১, এসবডবজ ও সরোকরর 

বেি তাচবে ইশকতিাকরও (৩.১১ অনুকেদ)  মাদেদ্রব্য বেয়ন্ত্রকের বিষয়টিকত গুরুত্ব আকরাপ েরা িকয়কে। বেি তাচবে ইশকতিাকর উকেখ 

েরা িকয়কে ' মাদকের বিরুকে বজকরা টলাকরন্স ও চলমাে অবভ াে অব্যািত োেকি। মাদোসিকদর পুেি তাসকের জন্য সরোবর 

অে তায়কে সাংকশাধোগাকরর সাংখ্যা বৃবে েরা িকি।" 

মনুষ্য সমাকজ মাদকের আবদ ব্যিিার শুরু িকয়বেল মনুষ্য জীিে প্রিাকির শুরু সেকেই জীিকের প্রকয়াজকে শতশত িেকরর 

পরীক্ষা বেরীক্ষা, trial error এিাং অনুশীলকের মােকম। আবদম মানুকষরা িন্য প্রােী বশোর েরকত বগকয়, বোংিা সগাকত্র 

সগাকত্র সাংঘাত সেকে আঘাত এিাং জখম - উদ্ভূত েষ্ট ও  ন্ত্রো লাঘকির জন্য, বোংিা বিবভন্ন শারীবরে পীড়া ও বিোর বেরামকয়র 

জন্য িাকতর োকে  া বেছু সপকয়কে তা-ই ব্যিিার েকরকে। এভাকি বিবভন্ন প্রকয়াজকে িারিার বিবভন্ন বজবেস ব্যিিার েরকত েরকত 

এে সময় বিকশষ োকজ বিকশষ বজবেকসর ো তেবরতা লক্ষয েকর মানুষ পরিতীকত অনুরূপ োকজ এর ব্যিিার বশকখকে,  াকে 

আমরা এখে ওষুধ বিকসকি অবভবিত েবর। োলিকম ওষুধরূপী এসি মাদকের আেন্দদায়ে, সিদোোশে, প্রশাবিদায়ে,ঘুমদায়ে, 

অতীবিয় অনুভূবতদায়ে, ইিজাল সৃবষ্টোরে গুোিবলর জন্য এগুকলা  বিকোদে,  াদ- সটাো, ধম ত সাধো, অতীবিয় অনুভূবতলাভ, 

প্রভৃবত সক্ষকত্র ব্যিিার িওয়া শুরু িকয়বেল। 

 

অবত প্রাচীেোল সেকেই ভারতীয় উপমিাকদকশর বিবভন্ন এলাোয় বিবেন্নভাকি গাঁজা গাে জন্মাকত সদখা সগকল ও এর 

ব্যাপে এিাং িাবেবজযে আিাদ প্রেম েকি সোোয় শুরু িকয়বেল এ সম্পকেত সুবেবদ তষ্ট সোকো তথ্য পাওয়া  ায় ো। তকি জেশ্রুবত 

আকে ১৭২২ সাল োগাদ উত্তরিকঙ্গর িততমাকে েওগাঁ সজলায় গাঁজার আিাদ শুরু িকয়বেকলা। বৃটিশ সরোর ইস্ট ইবিয়া সোম্পাবের 

োে সেকে ক্ষমতা সেকড় সেওয়ার পর ১৮৭৬ সাকল েওগাঁয় গাঁজার আিাদ, উৎপাদে ও বিিকয়র জন্য লাইকসন্স প্রো চালু েরকলও 

চাবষকদর উৎপাবদত গাঁজার বিপেকের জন্য সুবেবদ তষ্ট ব্যিস্িা বেলো। সস সময় েওগাঁর  গাঁজা সারাভারত িকষ ত এমেবে বিকদকশও 

স কতা। গাঁজা সেকে বৃটিশ সরোর  রাজস্ব এিাং মেস্বত্ত্বকভাগী ফবড়য়ারা বিপুল মুোফা অজতে েরকলও চাবষরা িরাির িঞ্চোর 

বশোর িকতা। এ িঞ্চো সেকে মুবির জন্য েওগাঁর গাঁজা চাষীরা সঙ্ঘিে িকয় ১৯১৭ সাকল ' েওগাঁ গাঁজা োবিকভটস ত সো-

অপাকরটিভ সসাসাইটি বলুঃ' োকম এেটি সমিায় সবমবতর গেে েকর। জন্মলকে এ সবমবতর সদস্য সাংখ্যা মাত্র ১৮ োেকলও িমান্বকয় 

তা সিকড় ৭ িাজাকর দাঁড়ায় এিাং এ সবমবত এে সময় এবশয়ার বৃিত্তম সমিায় সবমবতকত পবরেত িয়। এ সবমবতর মােকম ১৯১৮ 

সেকে ১৯৪৭ সাকল ভারত ভাকগর পূি ত প তি িেকর গকড় ৫৫ িাজার মে গাঁজা উৎপাদে িকতা। এই বিপুল পবরমাে গাঁজার সমুদয় 

অাংশই সবমবতকত জমা িকতা এিাং সবমবতর সদস্য চাবষরা  সরোর বেধ তাবরত িাকর  ার  ার জমাকৃত গাঁজার পবরমাে অনুপাকত 

গাঁজার মূল বুকে সপকতা। এ গাঁজা অবিভি িাাংলায় বিিয় োড়াও আসাম,উবড়ষ্যা, উত্তর প্রকদশ,সচন্নাই, মায়ােমার, সেপাল এিাং 

সুদূর বৃকটেসি ইউকরাকপর অকেে সদকশ রপ্তাবে িকতা। 

 

িাাংলাকদকশ ঠিে েত মানুষ মাদোসি তার সঠিে সোকো বিকসি পাওয়া  ায় ো। তকি বিবভন্ন তথ্য উপাত্ত সেকে ধারো 

েরা িয় এ সাংখ্যা েম সিবশ ৯০ লাখ। তকি এটা ঠিে মাদেকসিীকদর অবধোাংশই িয়কস তরুে। মাদোসিকদর মকে শতেরা 

পাঁচ জে োরী। োরী আসিকদর ৯০ ভাকগর িয়স ১৫-৩৫ িেকরর মকে। িাবেকদর িয়স ৩৫-৪৫ িেকরর মকে। তকি উকেকগর 

োরে িকলা আমাকদর সদকশ মবিলাকদর মকে ও মাদে সসিকের প্রিেতা বদে বদে বৃবে পাকে। মবিলা মাদোসিকদর মকে 

োত্রী,গৃবিেী, ব্যিসায়ী ও চােবরজীিী রকয়কে। িাাংলাকদকশ সাধারেত স  সেল মাদে ব্যিিার েরা িয় সসগুকলা িকলা বসগার, 

বসগাকরট, বিবড়, পাইকপর মােকম ধূমপাে, হুক্কা, বশশা, তামাে, সাদা পাতা, গুল, বিকরাইে, সফেবসবডল, আইস, ইয়ািা, এলএসবড, 

সদবশ-বিকদবশ  মদ, সোকেে, ইেকজেটিাং ড্রাগ এযাম্পুল ইতযাবদ। তকি সিকচকয় সিবশ ইয়ািা, সিকরাইে , গাঁজা ও সফেবসবডকলর 

অপব্যিিার িাাংলাকদকশ পবরলবক্ষত িকে। িমাগত মাদে িিকে মানুকষর শরীকরর ওজে েমকত োকে, অবেদ্রা, অোিার, অবেয়ম, 

অ ত্ন ইতযাবদর মে বদকয় শরীর শুবেকয়  ায়। সাম্প্রবতে সমকয় সিকচকয় সিবশ ভয়াংের বিকসকি বিকিচো েরা িয় ইয়ািাকে। 

ইয়ািা িিকের ফকল মাদোসকির বেডবে, বলভার ও ফুসফুস ক্ষবতিস্ত িয়। 

 

মাদোসবির সপেকে বিজ্ঞােী এিাং গকিষেরা বিবভন্ন োরে বচবিত েকরকেে, সসগুকলা িকলা সমিয়বসকদর চাপ, 

মাদেদ্রকব্যর সিজলভযতা, সিোরত্ব, আে তসামাবজে অবিরতা, মাদকের কুফল সম্পকেত অজ্ঞাতা, সমাকজ ধমীয় ও নেবতে 

মূল্যকিাকধর অিক্ষয়, পাবরিাবরে েলি, বচবেৎসাসৃষ্ট মাদোসবি, সেৌতুিল ইতযাবদ। মাদেদ্রকব্যর চাবিদা ও সরিরাকির মকে 

বেবিড় সম্পেত রকয়কে। চাবিদা হ্রাস েরকত পারকল মাদকের সরিরািও েকম  াকি। মাদকের বিরুকে জেসকচতেতা সৃবষ্টর লকক্ষয 

মাদেদ্রব্য বেয়ন্ত্রে অবধদপ্তর োোবিধ ো তিম পবরচালো েকর োকে। এরই অাংশ বিকসকি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রোলকয়র অধীেি 



তথ্য অবধদফতর, গেক াগাক াগ অবধদপ্তর,চলবিত্র ও প্রোশো অবধদপ্তর,িাাংলাকদশ সিতার এিাং িাাংলাকদশ সটবলবভশে বেয়বমত 

প্রচার ো তিম পবরচালো েকর োকে। 

মাদোসিকদর সুি জীিকে বফবরকয় আেকত সরোবর ও সিসরোবর বেরাময় সেকি  বচবেৎসার ব্যিস্িা েরা িকয়কে। 

সরোবর বচবেৎসা সেকি বিোমূকল্য সরাগীকদর োো, খাওয়া, ওষুধপত্র ও বচবেৎসা সসিা সদওয়া িয়। সরোবর মাদোসবি বেরাময় 

সেকি সরাগীর পাশাপাবশ অবভভািেকদরও বিকশষ োউবন্সবলাংকয়র ব্যিস্িা রকয়কে। োরে এসি সক্ষকত্র বচবেৎসার পাশাপাবশ সরাগী 

ও অবভভািেকদর সকচতেতা খুিই জরুবর। সদকশর মাদোসকির তুলোয়  সরোবর সিসরোবর মাদোসবি বেরাময় সেকির শয্যা 

সাংখ্যা অপ্রতুল। সরোর ইবতমকে ৭ টি বিভাগীয় শিকর ২ শত শয্যার মাদোসবি বেরাময় সেি স্িাপকের পবরেল্পো িিে 

েকরকে। 

 

সরোর সঘাবষত বভশে-২০৪১ িাস্তিায়কে আমাকদর যুি সমাজকে মাদেমুি রাখার লকক্ষয ' শূন্য সবিষ্ণুতা ' েীবত 

অিলম্বে েরা িকয়কে,  া েকোরভাকি িাস্তিায়কের মােকম জাবতর বপতার স্বকের সসাোর িাাংলাকদশ গকড় সতালা সম্ভি িকি। 
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