
মাদক শনাক্ত ও উদ্ধারে প্রর াজন ডগ স্কা াড 

ইমদাদ ইসলাম 

মাদক প্রকৃতিরি পাও া লক্ষ্য স্কাটি বস্তু সামগ্রীে অন্যিম। সভ্যিাে তবকারশে ধাো  তবজ্ঞান ও প্রযুতক্তে উন্ন রন মানুষ 

জীবরনে প্রর াজরন  া তকছু সৃতি ও উদ্ভাবন কেরে, মাদক িাে অন্যিম। মাদরকে তন ন্ত্রণ প্রর াজন কােণ এে স্নশা বা আসতক্তে 

অতভ্শাপ স্েরক মানুষরক মুক্ত োখা, মানুরষে স্দহ-মন, স্বাভ্াব ও আচেরণে উপে এে নানােকম স্নতিবাচক প্রভ্াব ও ক্ষ্তিকে 

প্রতিতি া স্োধ কো। এ োড়াও  মাদরকে উৎপাদন, তবপণন ও ব্যবহােরক তিরে তবশ্বব্যাপী তবস্তৃি অপোধরক তন ন্ত্ররণ োখাে জন্যও 

মাদক তন ন্ত্েণ কো প্রর াজন। বিতমান তবশ্ব অে তনীতিে একটা তবোট অংশ দখল করে আস্ে মাদকরক তিরে। বাংলারদরশ ঠিক কী 

পতেমাণ অে ত  মাদক স্বচারকনাে সারে জতড়ি িাে সঠিক স্কারনা তহসাব পাও া  া  না। িরব অে তনীতিবীদো এ তবষর  স্মাটামুটি 

একটা ধােণা স্দন,স্সটা হরলা কম স্বতশ নব্বই হাজাে স্কাটি টাকা। বাংলারদরশ কম স্বতশ ৩২ ধেরনে মাদরকে ব্যবহাে লক্ষ্য কো 

 া ।  

একজন মাদকাসক্ত ব্যতক্ত বেরে গরড় মাদরকে জন্য ব্য  করে ৫৬ হাজাে ৫৬০ টাকা স্েরক ৯০ হাজাে ৮০০ টাকা প তন্ত। 

মাদক তহরসরব বাংলারদরশ সবরচর  স্বতশ ব্যবহাে হ  ই াবা।মাদকদ্রব্য তন ন্ত্রণ অতধদপ্তে ২০২০ সারল ৩৬ লাখ ৩৮ হাজারেেও স্বতশ 

ই াবা জব্দ করেতেরলা। বাংলারদরশ স্  সমস্ত মাদরকে ব্যবহাে স্বতশ স্দখা  া  স্সগুরলা হরলা ই াবা, গাজা,স্েনতসতডল, স্হরোইন, 

স্কারকন। এোড়াও এলএসতড,হুক্কা/ তশশা, আইরসে ব্যবহােও তদন তদন বৃতদ্ধ পারে। শিকো  ৮৫ শিাংশ মাদকাসতক্তে ব স ১৬ স্েরক 

৪০ বেরেে মরে। দতক্ষ্ণ ও দতক্ষ্ণ পূব ত এতশ া  বাংলারদশ এখন উদী মান অে তনীতিে স্করে পতেণি হর রে। বাংলারদশ এখন তবরশ্বে 

৩৫ িম অে তনীতিে স্দশ। আমারদে আরে অপাে সম্ভবনাম  ভ্তবষ্যি। আমারদে মাোতপছু আ  এখন ২৮২৪ মাতকতন ডলাে। আমারদে 

স্দরশে ৩ স্কাটিেও স্বতশ মানুরষে মাোতপছু আ  ৫ হাজাে মাতকতন ডলারেে উপরে। বাংলারদশ ইতিমরে এলতডতস িাতলকা স্েরক 

উন্ন নশীল স্দরশ অন্তর্ভ তক্ত হর রে। বাংলারদশ এখন  স্ডরমাগ্রাতেক তডতভ্রডরেে সুেল স্ভ্াগ কেরে। স্ডরমাগ্রাতেক তডতভ্রডে হরে 

একটি স্দরশে জনসংখ্যাে ব স তচরেে িােিম্য,  া জন্মহাে ও মৃত্যযহাে হ্রাস বৃতদ্ধে কােরণ িরট োরক। এ স্ডরমাগ্রাতেক তডতভ্রডে 

১৫-৬৪ বেে ব স প তন্ত কম তক্ষম মানুরষে সংখ্যা। বিতমারন আমারদে স্দরশ কম তক্ষ্ম মানুরষে সংখ্যা স্মাট জনসংখ্যাে  প্রা  ৬৫ 

শিাংশ। স্দরশ এখন কম তক্ষ্ম মানুরষে সংখ্যা প্রা  ১০ স্কাটি ৬১ লারখে মরিা। এে মরে কম স্বতশ ৬ স্কাটি মানুষ সেকাতে স্বসেকাতে 

কারজ তনর াতজি। অবতশি ৪ স্কাটি ৬১ লাখ মানুরষে মরে বরড়া একটা অংশ সম্পূণ ত স্বকাে। বাতকো মারে মরে কাজ করে 

োরকন,িারদে তনতদ তি স্কারনা কাজ স্নই। এরদে অরনরকই মাদকাসক্ত।  

আমারদে সমারজ মাদকাসক্তরদে মরে ৪৮ শিাংশ তশতক্ষ্ি এবং ৪০ শিাংশ অতশতক্ষ্ি। ১০ স্কাটি ৬১ লাখ কম তক্ষ্ম 

মানুরষে মরে কম স্বতশ এক স্কাটি মানুষ স্কারনা না স্কানভ্ারব মাদকাসক্ত। এটা আমারদে  মরিা একটা উন্ন নশীল স্দরশে জন্য 

একটা ভ্ াবহ অবস্থা। আমারদে স্দরশ কম স্বতশ ৬০ হাজাে মানুষ প্রিক্ষ্ বা পরোক্ষ্ভ্ারব মাদক ব্যবসার ে সারে জতড়ি। এেমরে 

২৭ হাজারেেও স্বতশ মতহলা মাদক ব্যবসা ী ের রে। স্ভ্ৌগতলক, অে তননতিক ও স্ডরমাগ্রাতেক তডতভ্রডরেে সুতবধাজনক অবস্থা  

োকরলও বাংলারদশরক অরনকেকম ববতশ্বক চযারলরেে সমু্মখীন হরি হরে। এে অন্যিম একটি হরে আন্তজতাতিক সংিবদ্ধ অপোধ 

চি িারদে ববতশ্বক অনবধ অে তননতিক কম তকাণ্ড আমারদে স্দরশ পতেচালনা কেরে।  াে অংশ তহরসরব মাদক, অস্ত্র, মানব পাচাে,অে ত 

পাচাে ও মাতনল্ডাতেং অন্যিম। এসব অপোধীো  অতভ্নব স্কৌশল অবলম্বন করে অপোধ সংগঠিি করে োরক এবং প্রতিতন িই িারদে 

স্কৌশল পতেবিতন করে োরক। আমারদে আইন শৃঙ্খলা েক্ষ্াকােী বাতহনী এসব তবষ  গুরুরেে সরে তবরবচনা করে নানােকম পদরক্ষ্প 

গ্রহরণে মােম অপোধীরদে দৃিান্তমূলক শাতস্ত তনতিি কোে লরক্ষ্য কাজ করে  ারে।  

স্ভ্ৌরগাতলকভ্ারব বাংলারদরশে অবস্থান তবরশ্বে বৃহৎ মাদক উৎপাদনকােী দুইটি বলর ে মারে। সাধােণি বলা হর  োরক 

স্  স্দরশ যুবকরদে সংখ্যা স্বতশ স্স স্দরশ মাদরকে চাতহদাও স্বতশ। একতদরক আমারদে কম তক্ষ্ম তশতক্ষ্ি   যুবকরদে সংখ্যা স্ মন 

স্বতশ, স্িমতন স্বকােরেে সংখ্যাও স্বতশ। এদুরটাই আন্তজতাতিক মাদক ব্যবসা ীরদে জন্য অনুকূল পতেরবশ বিতে কেরে। িথ্যপ্রযুতক্তে 

অভূিপূব ত অগ্রগতিে কােরণ মাদরকে উৎপাদন, তবপণন ও সেবোরহে মরিা কাজগুরলা তডতজটাল েেম্যারট সম্পন্ন কো হরে। েরল 

মাদক ব্যবসা  এখন নত্যন একমাো স্ াগ হর রে। আন্তজতাতিক মাদক ব্যবসা ীো এখন আইন শৃঙ্খলা েক্ষ্া বাতহনীে স্চাখ োঁতক 

তদর   িারদে স্নটও ারকতে মােরম েীতিমরিা গরবষণা করে নত্যন নত্যন বাজাে অনুসন্ধানসহ মাদরকে ব্যবহাে বৃতদ্ধে জন্য অতভ্নব 

স্কৌশরল নানােকম প্রচাে প্রচােনা চালারে। এো  তনতদ তি গন্তরব্য মাদক স্পৌৌঁোরনাে জন্য তনতিদ্র তনোপত্তা বল  বিতে করে স্ন । এসব 

স্ক্ষ্রে মাদক ব্যবসাত ো স্কানেকম িাটতি োরখনা। আন্তজতাতিক কুতে াে সাতভ্ তরসে মােরমও মাদক পাচাে কোে অতভ্র াগ পতেকা  

এরসরে। আন্তজতাতিক মাদক কােবাতেো তবতভ্ন্ন লারগরজে মােরম গারম তন্টস সামগ্রীসহ অন্যান্য তজতনস স্প্রেরণে আড়ারল অতভ্নব 

পদ্ধতিরি লারগরজ কযাতভ্টি বিতে করে মাদক পাচাে করে োরক। লারগরজ কযতভ্টি বিতে কো হরল কযাতনং স্মতশরন মাদক ধো পরড় 

না। এজন্য তবতভ্ন্ন স্দরশ  মাদকসহ স্ব- আইতন পণ্য স্চতকং এে জন্য প্রতশতক্ষ্ি কুকুে ব্যবহাে কো হর  োরক। মাদক উদ্ধারেে কারজ 

প্রেম কুকুে ব্যবহাে করে ইসোর ল ১৯৬০ সারল। িারদে সেলিাে পতেরপ্রতক্ষ্রি ১৯৬৫ সারল ফ্রান্স,পেবিীরি মাতকতন যুক্তোরেসহ 



অরনক স্দরশই কুকুরেে ব্যবহাে শুরু করেরে। আমারদে পাশ্বতবিী স্দশ ভ্ােরিও িারদে তবমানবন্দেগুরলারি ড্রাগডগ ব্যবহাে করে 

োরক। 

কুকুে এমন একটি প্রতণ  াে ের রে অসংখ্য উপকােী ববতশিয। প্রখে ঘ্রাণশতক্ত কুকুেরক অন্য সকল প্রাতণ স্েরক আলাদা করে 

তদর রে। কুকুরেে ঘ্রাণশতক্ত মানুরষে স্চর  লক্ষ্যগুণ স্বতশ এবং একবাে স্কানা ঘ্রাণ কুকুরেে নারক স্পৌৌঁোরল িা দীি ত সম  ধরে িাে 

স্মৃতিরি সংেতক্ষ্ি োরক। এে কােণ হরে কুকুরেে আরে মানুরষে স্চর  কম স্বতশ ২ শি তমতল ন স্সন্ট তেরসপ্টে। এে মরে ১৫ 

তমতল ন তেতসপ্টরেে আরে ইনফ্রারেড কযাপাতবতলটি। ২ শি তলটাে পাতনে মরে এক স্োটা অন্য স্  স্কারনা িেল পদাে ত তমতশর  

তদরলও কুকুে ঠিকই ঐ িেলরক শনাক্ত কেরি সক্ষ্ম। কুকুে তবতভ্ন্ন পতেরবশ ও পতেতস্থতিরি মানুরষে শেীরেে গন্ধও শনাক্ত কেরি 

সক্ষ্ম। পৃতেবীে প্রা  সকল স্দরশই সামতেক বাতহনীরি ডগ স্কা াড ের রে। আমারদে স্দরশও ডগ স্কা ারডে ব্যবহাে ের রে। সামতেক 

বাতহনী োড়াও তবতজতব, পুতলশ ও RAB এে ডগ স্কা াড ের রে। মদকদ্রব্য শনাক্ত,উদ্ধাে ও তন ন্ত্ররণে জন্  আমারদে স্দরশও 

তবরশষভ্ারব প্রতশতক্ষ্ি ডগ স্কা াড গঠন এখন সমর ে দাতব।  কুকুরেে বদতহক গঠন, আকাে,েং ইিযাতদ তবরবচনা  পৃতেবীরি কম 

স্বতশ ১৭০ প্রজাতিে কুকুে স্দখা  া । ব্যাবহারেে তদক স্েরক কুকুেরক সাি স্েতণরি ভ্াগ কো হ ঃ হাউে,হাতড তং ডগস,স্পাটি তং 

ডগস,নন- স্পাটি তং ডগস,স্টতে াে,ট  তিডস, ও াতকতং ডগস। 

আমারদে সংতবধারনে ১৮ অনুরেরদ মাদক তন ন্ত্ররণে তবষ  উরেখ ের রে। বিতমান সেকারেে তনব তাচনী ইশরিহাে ২০১৮ এ 

মাদক তন ন্ত্ররণে সুপি লক্ষ্য ও পতেকল্পনা উরেখ কো হর রে। মাদরকে তবরুরদ্ধ  মাননী  প্রধানমন্ত্রী স্শখ হাতসনাে " শূন্য সতহষ্ণুিা 

" বাস্তবা রনে লরক্ষ্য সেকাতে, স্বসেকাতে এবং ব্যতক্ত প তার ও সতি  ভূতমকা পালন কেরি হরব, িরবই হরব সম্ভব হরব মাদক তন ন্ত্রণ। 

# 

২৫.০১.২০২৩         তপআইতড তেচাে 

 


