
সুস্থ জাতি প্রতিষ্ঠায় ভাদও প্রতিরযাধ রেিনিা জরুতয 

মভা. াতিয ঔান 
 

মানব জীবননর গুরুত্বপূর্ ণ একটি অধ্যায় ককনলার ও তরুর্ বয়। এই মনয়ই কনর্ ণাকরত য় একজন মানুনর ভকবষ্যৎ। 

কননজনক যয কনয়ন্ত্রর্ কনর ভানা কানজর কিনক জীবননক র্াকবত করনত পানর, তার ভকবষ্যৎ য় উজ্জ্ব। আর যয কনয়ন্ত্রনর্ ব্যর্ ণ 

য়, তার জীবন কনমকিত য় অন্ধকানর। ককনলার ও তরুর্রা ঙ্গনিান যাক বা অন্য যকাননা কারনর্ যাক, ধূমপান যর্নক যনলা 

শুরু করনও মািনকর প্রকত র্ীনর র্ীনর আক্ত নয় পনে। এভতন এওজন ররন আতভন তভয়া । মভধাফী য়ায য তিতন 

এঔন অতবপ্ত জীফন মান ওযরেন। ভাধ্যতভও  উচ্চ ভাধ্যতভও তক্ষায় াপররয মকৌযফ ধরয যাঔরি াযরর 

স্দািওরতায অজজন াপরেয ধাযা ধরয যাঔরি ারযনতন ফযং তিতন ভাদরওয অতবপ্ত ওযার গ্রার তনরজরও তফরীন 

ওরযরেন।  

 

িাঁয ভা-ফাফা িারও মেরর তররফ ভারজ এঔন তযেয় তদরি োয় না। মতদ এও ভয় মেরর তররফ তিতন 

তেররন তযফারযয আদরযয ন্তান এফং িারও তনরয় বতফষ্যৎ স্বপ্ন পূযরেয থ খ ুঁজরিন িাযা। আয এঔন বীতিয ওাযে 

রয় দাতিরয়রে আতভন তভয়া তযফারযয ওারে।  

 

মযঔা মফকরভয ংায বাররা েরতের। দুই মেরর এও মভরয় তনরয় িায ংায। িও দুখ জটনায় তিতন িায 

স্বাভীরও াযান। ফরিা মেরর ফাফায ব্যফায় ার ধরয এফং ংায েরায়। মোরটা মেরর ওররজ কতি না মরযারিই 

ভাদমওয মোফর িারও গ্রা ওরয। টাওায জন্য প্রায়ই তযফারয মেররটি অাতন্তয সৃতি ওরয। এওতদন োতদাভরিা টাওা 

না মরয় ভারও ভাযরি থাওরর ফরিা মেরর মেওারি আর। দুই মেররয ভরধ্য ধস্তাধতস্তয এও ম জারয় মোরটা মেরর ছুতয 

তদরয় ফরিা মেরররও আখাি ওযরর ম ভাযা মায়। বাই িযায দারয় মোমটা মেরররও পুতর ধরয তনরয় মায়। মযঔা 

মফকভ িঔন ভানতওবারফ বাযাম্যীন রয় রি। 

 

উরয আররাতেি দুটি তযফারযয াতযফাতযও তফম জয় মনরভ আায মূর ওাযে রচ্চ ভাদওদ্রব্য। আভারদয 

মদর িরুে প্রজরন্য প্রায় এও েতুথ জাং ফ জনাা ভাদরওয ওফররয তওায। মারদয কি ফয় ১৮ মথরও ৩২ ফেয। 

ভাদরওয আগ্রান ফন্ধ ওযরি না াযরর িরুে ভাজ এও বয়াফ ফ জনাায ওফরর প্রতিি রফ। মায প্রবাফ শুধু 

ভাদওরফী নয় মা ভাজ, যারেয উন্নয়ন  অগ্রমাত্রা ব্যি এফং তফতবন্ন অযাধ সৃতিয প্রধান ওাযে রয় দাতিরয়রে। 

 

মম ওর দ্রব্য গ্ররেয পরর ভানুরলয াযীতযও  ভানতও অফস্থায মনতিফােও অফনতি খটায় এফং এই 

দ্ররব্যয উয তনব জীর রয় ম জায়ক্ররভ িা বৃতি ায় িারওই ভাদও ফরর। তফশ্বস্বাস্থয ংস্থায ভরি, ভাদওাতি রে 

তেতওৎাওারম জ ব্যফাম জ নয় এভনফ দ্রব্য অতিতযি তযভারে ক্রভাকি তফতক্ষপ্তবারফ গ্রে ওযা এফং এফ দ্রমব্যয য 

তনব জযীর রয় িা। ভাদওদ্রব্য এভন এও যাায়তনও দ্রব্য মা গ্ররে ভানুরলয স্বাবাতফও াযীতযও  ভানতও অফস্থায 

য প্রবাফ রি এফং আতিয সৃতি য়। মম ব্যতি ভাদরওয উয আি রয় থারও িারও ভাদওরফী ফরা য়।  

 

ফাংরারদরয আথ জাভাতজও, াংস্কৃতিও  ঐতিাতও মপ্রক্ষারট ভাদওদ্ররব্যয উতস্থতি অতি প্রােীন। পূজা-

াফ জে, াভাতজও আোয-অনুষ্ঠান এফং তফরনাদরন এরদরয অরনও আতদ জনরকাষ্ঠীয ভরধ্য ভদ, িাতি, চুঁই  কাঁজা-

বাং-এয প্রেরন তের। উজািীয় ংস্কৃতিরি জকযা, ওানতজ  মদারোয়াতন ইিযাতদয ব্যফায এঔন যরয়রে। আরক 

তফতবন্ন াভাতজও আোয-অনুষ্ঠারন ব্যফহৃি রর াম্প্রতিও ভরয় ফাংরারদ তফরশ্বয অতধওাং  মদরই 

ভাদওাতি এওটি ভাযাত্মও াভাতজও  ব্যাতধরি তযেি রয়রে এফং ভাদওারিয ায তদন তদন বৃতি ারে। 

মৄফভারজয এওটি উরেঔরমাগ্য অং ব্যাও ক্ষতিয মু্মঔীন রে। ভাদওাতি এভন দুফ জায  মনা মারি এওফায 

অবযস্ত রয় মকরর িা তযিযাক ওযা খফই ওঠিন। ভাদওাতি জািীয় জীফনরও এও বয়াফ তযোরভয তদরও  মেরর 

তদরে। 

 

ভাদওদ্রব্য তফতবন্ন যওরভয রয় থারও। এয ংখ্যা তনতদ জি ওরয ফরাটা মফ ওিাধ্য।  ধুভান জািীয় ভাদও: 

িাভাও  কাজা, িযর জািীয় ভাদও: মপনততির  ভদ। ইনরজওন জািীয় ভাদও দ্রব্য; মতথতিন, মারযাইন, 

মওারওন এফং  তফতবন্ন প্রওায ঘুরভয ট্যাফররট , জুিায় রাকারনা আো প্রভৃতি। তফতবন্ন ধযরনয এনাতজজ তরংওরয ারথ 

অরনরও ঘুরভয লধ তভতরয় মনা ওরয ওরয থারও। ফিজভান ভরয় ফরেরয় আররাতেি রে ইয়াফা ট্যাফররট। 

ফাংরারদ ভাদওদ্রব্য তনয়ন্ত্রে অতধদপ্তরযয তরফ অনুারয, ফাংরারদর তফকি ফেযগুররারি ভাদও তররফ ইয়াফায 

ব্যফায মফরিরে িওযা েয়গুে। 

 



-২- 

ভাদও গ্ররেয অন্যিভ ওাযে মফওাযত্ব ফা ওভ জীনিা। মফওায ভস্যায আশু ভাধান ওরয িরুে  

মফওাযরদয ভধ্য মথরও ভাদওাতি দূয ওযরি রফ। ভাদরওয তফক্রয়  তফেন তনতলি ওযরি রফ। ভাদওদ্ররব্যয 

জরবযিা  প্রওারে মফোরওনা মযারধ ভারজয ওররও ঐওযফি দরক্ষ গ্রে ওযরি রফ। ভাদওাতি দূয 

ওযরি তওরায  মৄফও ভারজয ভরধ্য রেিনিা বৃতি ওযরি রফ। াঠ্যপুস্তরও ভাদওদ্ররব্যয কুপর তনময় আররােনা 

অন্তর্ভ জি ওযরি রফ। বা, মতভনায, তরপাতজয়াভ  তভতিয়ায ভাধ্যরভ ভাদওতফরযাধী প্রোযো োরারি রফ। 

মেরররভরয়রদয প্রতি তযফারযয মত্ন  দাতয়ত্বীরিা বৃতি ওযরি রফ। িাযা ওী ওযরে, ওিক্ষে ফাইরয থারও, ওারদয 

রে মভর এফ ঔফয যাঔরি রফ অতববাফওরদয। ভাদওদ্ররব্যয মোযাোরান  এয প্রাযরযারধ ওরোয াতস্তদারনয 

ব্যফস্থা থাওরি রফ। ভাদওারিয তেতওৎা গ্রে  পুনফ জারনয ব্যফস্থা থাওরি রফ, মারি িাযা স্বাবাতফও জীফরন 

তপরয আরি ারয। মই ারথ অংস্কৃতিয অনুপ্ররফ ফন্ধ এফং সুস্থ  তনভ জর তেত তফরনাদরনয ব্যফস্থা ওযরি ফ 

 

স্কু-কনজগামী যমনয়নির নানাভানব উত্ত্যক্ত করা , গুক বা ছুকরকাঘানত তযা করা ককিংবা েক দুঘ ণটনার আকর্নকযর 

যপছননও মািকাকক্তর ভূকমকা অন্যতম। শুধু তাই নয় , যকাননা যকাননা পকিকার কলনরানানম -“যনলাগ্রস্ত যুবনকর গুকনত যজাো 

খুন,’ ‘মািকাক্ত যমনয়র কনজ ানত মা -বাবানক খুন ” “ইয়াবা যবনন বার্া যিওয়ায় খুন নন মা -বাবা” ইতযাকি খবনরর 

যপছননর কারর্ মািকাকক্ত। এছাো  “মািকাক্ত যিবর খুন কর তার ভাকবনক” , “মািকাক্ত যছনর াত যর্নক বাঁচনত মা 

খুন করনন যছননক ” পকিকায় প্রকাকলত ইতযাকি কলনরানাম নাো যিয় আমানির কবনবকনক , যার মূন রনয়নছ মািকাকক্ত। 

সুতরািং মািকাক্তরা তানির স্বাভাকবক কবনবক বুকি , মানকবক মূল্যনবার্নক াকরনয়, নয় ওনে যবপনরায়া ও উচ্ছৃঙ্খ। 

ভাদওাতিয ওাযরে ভারজ তফতবন্ন অযাধ, চতয, িাওাতি, তেনিাই, তনম জািন, তযফাতযও অাতন্ত এভনতও খন-

ঔাযাত খটরে। এ ভযে মনা ভাদও গ্রে শুধু মম িরুেযাই আি  িা তওন্তু নয়, অরনও িরুেীযা ভাদও তনরয় 

থারও। 

 

ভাদওদ্ররব্যয তনয়ন্ত্রে, যফযা  োতদা হ্রা, অব্যফায  মোযাোরান প্রতিরযাধ এফং ভাদওািরদয 

তেতওৎা  পুনফ জানওরে ভাদওদ্রব্য তনয়ন্ত্রে আইন ১৯৯০ যতি ওরয মৄরকারমাকী আইন প্রেীি ওযা য় মা ভাদও 

তনয়ন্ত্রে আইন, ২০১৮ নারভ অতবতি। এই আইন অভান্য ওরয ভাদও দ্রব্য যফযা, অব্যফায  মোযাোরান ওযরর 

রফ জাচ্চ াতস্ত মৃতু দন্ড অথ জফা মাফি জীফন ওাযাদন্ড  অথ জ দরন্ডয তফধান যাঔা রয়রে। 

 

ফিজভান যওায ভাদও তনমূ জরর তজরযা টরারযন্প নীতিয মখালো তদরয়রেন। ভাদওদ্রব্য তনয়ন্ত্রে অতধদপ্তয 

প্রতিষ্ঠারগ্ন মথরও ভাজরও ভাদওমুি ওযায প্রিযয় তনরয় ওাজ ওরয মারে। ভাদওদ্রব্য তনয়ন্ত্রে অতধদপ্তরযয অধীন 

াযা মদর তৃেমূর ম জারয় ১৫৫টি অতপ যরয়রে। মম-মওারনা ধযরেয ভাদরওয অব্যফায, াোয এফং ভাদওারিয 

পুনফ জারনয তফলরয় িাযা ওাজ ওরয। ভাদওাি মরারওয ঠিও তযংখ্যান ফরা মফ ওঠিন। িরফ াযারদর 

আনুভাতনও ৭০ রক্ষাতধও মরাও ভাদওাি। এরদয াযীতযও  ভানতও তেতওৎায জন্য যওাতযবারফ ঢাওা, 

েট্টগ্রাভ, খরনা  যাজাীরি ১টি ওরয ভাদওাতি তনযাভয় মওন্দ্র যরয়রে। াাাত মফযওাতয ম জারয় দুই 

িাতধও ভাদওাতি তনযাভয় মওন্দ্র যরয়রে। যওাতয তেতওৎা মওরন্দ্র তফনামূরে মযাকীরদয থাওা, ঔায়া, ষুধত্র  

তেতওৎা মদয়া রয় থারও। এভনতও মযাকীয াাাত অতববাফওরদয তফরল ওাউরন্পতরংরয়য ব্যফস্থা যরয়রে এফ 

যওাতয ভাদওাতি তনযাভয় মওরন্দ্র।   

 

ভাদওমুি ভাজ করি মিারা যওারযয এওায রক্ষ ম্ভফ নয়। যওারযয াাাত মফযওাতয তফতবন্ন 

প্রতিষ্ঠান, তযফায, ভাজ- ফায তম্মতরি প্ররেিা প্ররয়াজন। ভাদওদ্ররব্যয প্রোয প্রায ফন্ধ ওযা, নজযদাতয বৃতি এফং 

ভাদওদ্রব্য ব্যফারযয কুপর পরওজ জনরেিনিা সৃতি ওযরি াযরর মদ বতফষ্যরি এওটি ভাদওমুি জাতি মরি 

ারয। িাই ভাদওমুি সুস্থ জাতি কেরন োই ফায রেিনিা বৃতি জরুতয। 

 

# 
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