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স্বাধীনতার মহান স্থপশত জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুর রহমাননর সুন াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিখ হাশসনা, ২০৪১ সানলর 

মনে এ শদিনক একটি উন্নতনদনি রূপান্তনরর অঙ্গীকার ব্যক্ত কনরনেন। উন্নত শদনির অপশরহা যতায় মাদকমুক্ত সমাজ প্রশতষ্ঠা  একটি অন্যতম 

শনর্ যায়ক। অববধ মাদনকর শোবল শেনক শদি ও জাশতনক রক্ষা করার লনক্ষে মাদক অপরাধীনদর শবরুনে প্রধানমন্ত্রী শজনরা টলানরন্স শ াষর্া কনরনেন 

এবং ইনতামনে একটি অোকিন প্লান অনুনমাশদত হশয়নে।  

বাংলানদি দ্রুতগশতনত এশগনয়  ানে। অে যনীশত, শিক্ষা, স্বাস্থে, সামাশজক শনরাপত্তা সবশকছুনতই বাংলানদনির উন্নয়ন উনেখ করার মনতা। 

কম যক্ষম মানবসম্পদনক কানজ লাশগনয় শেনমাগ্রাশিক শেশিনেন্ড আহরনর্ বাংলানদি শবি সুশবধাজনক অবস্থানন রনয়নে। শকন্তু শদনি মাদনকর 

ব্যবহার উনেগজনক প যানয় শপ ৌঁনেনে। এর শুরুটা হনয়শেল আশির দিনক। শস সময় অননক মেবয়শস ব্যশক্তও শহনরাইন ও শিনশসশেনল আসক্ত হনয় 

পনে। তখন সমানজর  ত্রতত্র মাদনকর প্রাশি ও ব্যবহার শেল উনেখ করার মনতা। বাংলানদনি শিনশসশেল পাচানরর জন্য প্রশতনবিী শদিগুনলার 

সীমান্ত এলাকায় অননক কারখানাও ততশর করা হয়। এ প্রশিয়া এখননা অব্যাহত আনে।সাম্প্রশতক সমনয় বাংলানদিসহ শবনের অশধকাংি শদনিই 

মাদকাসশক্ত একটি মারাত্মক সামাশজক ব্যাশধ শহনসনব শদখা শদনয়নে।  

শ  শনিার দ্রব্য গ্রহর্ করার িনল ব্যশক্তর িাশররীক ও মানশসক পশরবতযন  নট তাই শনিাদ্রব্য বা মাদকদ্রব্য । শবশিন্ন মাদকদ্রব্য হল মদ, 

শসগানরট, শিনশসশেল, ইয়াবা, শসসা, গাঁজা, শকানকইন, শহনরাইন, আশিম ইতোশদ। ইয়াবা শসবনন স্মরর্িশক্ত ও মনন াগ শদওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়: 

আত্মহতোর প্রবর্তা শদখা শদয়; মশিনে রক্তক্ষরর্ হয়; শলিার ও শকেশন নষ্ট হনয়  ায়; রক্তচাপ বৃশে পায় ও হাট যএটাক হয়। গাঁজা শসবনন িানলা 

মনের শবচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়; দৃশষ্টিশক্ত ও স্মৃশতিশক্ত হ্রাস পায় এবং মশতভ্রম হয়। শহনরাইন শসবনন পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্োত্ব শদখা শদয় ও 

ফুসফুস ও হানট য  প্রদহ হয় এবং শলিার শসনরাশসস ও কোন্সার হয়। ধুমপানন মুনখ  া ও কোন্সার হয়; ফুসফুনস কোন্সার হয়; হাট যএটাক ও মশিনে 

রক্তক্ষরর্ হয় সব যনিষ ইননজকিননর মােনম মাদক গ্রহর্ করনল শহপাটাইটিস শব ও শস হয়।  

 

মাদনকর োবায় নািানাবুদ একটি প্রজন্ম। িহর শেনক গ্রাম, স্কুল শেনক শবেশবদ্যালয়—সব যত্রই মাদক পাওয়া  ানে হানতর নাগানল। মাদক এক 

নীরব  াতক। আধুশনকতা শননয় ভ্রান্ত ধারর্া, শপতামাতার শববাহ শবনেদ বা পৃেক োকা, মাদকাসক্ত বন্ধু, মাদক ব্যবসায়ীনদর অপতৎপরতা, 

অনলাইনন সহনজ মাদকদ্রব্য শকনার সুন াগসহ আরও শকছু কারনর্ শদনি শদন শদন বােনে নারী মাদকাসনক্তর সংখ্যা। সরকাশর ও শবসরকাশর 

শসবানকনের তথ্য প যনবক্ষনর্ শদখা  ায়, গত শতন বেনর নারী ও শিশু মাদকাসনক্তর সংখ্যা প্রায় শেগুনর্র শবশি শবনে়েনে। িহনর উচ্চশবত্ত বা শিশক্ষত 

পশরবানরর নারী মাদকাসক্তনদর শনরামনয়র সুন াগ োকনলও দশরদ্র ও অশিশক্ষত পশরবানরর নারী মাদকাসক্তনদর তথ্য প্রকাি পানে না। এনত 

অশধকাংি মাদকাসক্ত নারী শচশকৎসার বাইনর রনয়  ানে। বাংলানদনির মাদক পশরশস্থশত শননয় জাশতসংন র এক প্রশতনবদনন বলা হনয়নে শদনি 

৬৮ লাখ মানুষ মাকদাসক্ত। এনদর মনে ৮৪ িাগ পুরুষ , ১৬ িাগ নারী । অপশরকশিত গিযপাতসহ শবশিন্ন কারনর্ মাদকাসক্ত হনয় পেনেন নারীরা। 

উচ্চশবত্ত পশরবানরর নারীনদর মনে এ শননয় শচশকৎসা শনওয়ার প্রবর্তা বােনলও, মে ও শনম্নশবনত্তর মনে তা বানেশন। শদনির সরকাশর ও শবসরকাশর 

মাদক শনরাময় শকনের এক পশরসংখ্যানন জানা শগনে, সামাশজক ও অে যবনশতক চানপ এখনও অশধকাংি মাদকাসক্ত নারী শচশকৎসার বাইনর। 

মাদকদ্রব্য শনয়ন্ত্রর্ অশধদির জাশননয়নে, মাদকনসবীনদর শচশকৎসা শনশিত করনত ইনতামনে প্রকি শনওয়া হনয়নে। নারীনদর মাদক গ্রহনর্র 

কারর্গুনলা পুরুষনদর কারনর্র শচনয় অননকাংনি শিন্ন। নারীনদর শক্ষনত্র মূল কারনর্র তাশলকায় আনে— বন্ধুনদর চাপ, হতািা, অে যবনশতক কারর্, 

পািাতে সংস্কৃশতর অনুসরর্, শপ্রনমর সম্পনকয টানানপানেন, মাদক ব্যবহানরর পাশরবাশরক ইশতহাস, িারীশরক ও মানশসক সমস্যা, মা-বাবার কলহ, 

বাল্যশবনয়, িারীশরক-মানশসক শন যাতন ইতোশদ। মানশসক শরানগর কারনর্ও অননক নারী মাদক ব্যবহার কনর। শ মন— শসনজানেশনয়া, ব্যশক্তত্ব 

তবকল্য, শবষণ্নতা। 

 

মাদকদ্রব্য শনয়ন্ত্রর্ অশধদিনরর তথ্য মনত, সরকাশর ও শবসরকাশর মাদক শনরাময় শকনে শচশকৎসানসবা শনওয়ার শিশত্তনত ২০১৯ সানলর 

তুলনায় ২০২১ সানল নারী ও শিশু মাদকাসক্ত শবনে়েনে শেগুর্। ২০১৯ সানল শচশকৎসা শননয়নে ৫৪৪ জন নারী ও শিশু শরাগী। ২০২০ সানল শননয়নে ১ 

হাজার ২৪২ জন এবং ২০২১ সানল শচশকৎসা শননয়নে ১ হাজার ৭৬ জন। প্রসঙ্গত, শদনি সরকানরর চারটি মাদকাসক্ত শনরাময়নকে আনে। প্রসঙ্গত, 

ঢাকায় শতজগাঁও শকনে নারীনদর শচশকৎসানসবা শদওয়ার ব্যবস্থা আনে। এখানন নারীর জন্য ২০টি িয্যা আনে। অন্যশদনক শবসরকাশর শচশকৎসা ও 

শনরাময় শকনের সংখ্যা ৩৬৬টি। এর মনে ঢাকা আহোশনয়া শমিনন নারীনদর জন্য সব যাশধক ৩৬ িয্যার ব্যবস্থা আনে। 

মাদকদ্রব্য শনয়ন্ত্রর্ অশধদিনরর ঢাকা শবিানগর পশরচালক শমা. িজলুর রহমান বনলন, কনয়ক বের ধনর পুরুনষর পািাপাশি নারী মাদকাসনক্তর 

সংখ্যা ধারাবাশহকিানব বাে়েনে। আমরা লক্ষে করশে এর শপেনন অননকগুনলা কারনর্র মনে পাশরবাশরক ও সামাশজক সংকট অন্যতম। অশধদির 

নারীনদর জন্য শচশকৎসা শনশিত করার পািাপাশি সারানদনি মাদক শনয়ন্ত্রনর্ সাঁোশি অশি ান পশরচালনা ও মাদকশবনরাধী গর্সনচতনতামূলক 

কা যিম বািবায়নসহ শবিশকছু পদনক্ষপ গ্রহর্ কনরনে। এনত মাদকাসনক্তর সংখ্যা কনম আসনব বনল শতশন প্রতোিা কনরন। 

 

 

 মাদকদ্রনব্যর প্রশত আসশক্ত কতটা িয়াবহ রূপ শননত পানর, বতযমানন তার প্রিাব অতটা শবাঝা না শগনলও সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রিাব 

রনয়নে। একটি সময় শেল  খন সমানজর শবত্তিালী পশরবানরর শেনল-শমনয়নদর মনে মাদক শসবননর আসশক্ত শেল; শকন্তু বতযমানন তা সব শেশর্র 

মনেই েশেনয় শগনে। শবশে বা শসগানরট শদনয় শুরু হনয় গাঁজা, শিনশসশেল, ইয়াবা ও শমেঅোশিটাশমন শদনয় শিষ হয়। প্রেনম শকউ বন্ধুবান্ধ্নবর 

সনঙ্গ শক তূহলবিত শসবন কনর, তারপর একটু একটু কনর িানলা লাগা শুরু হয়, পনর আনি আনি অিোনস পশরর্ত হনয়  ায়—এ হনে মাদক 



গ্রহনর্র ধাপগুনলা। সাধারর্ত মাদকাসক্ত বন্ধুবান্ধ্নবর প্রনরাচনায়ই প্রেম ধানপ মাদক গ্রহনর্র সূচনা  নট। শদনি মাদকনসবীর ৮০ িতাংি তরুর্-

তরুর্ী,  ানদর ৬১ িতাংিই বন্ধুবান্ধ্নবর মােনম মাদকাসক্ত হনয়নে। 

মাদকদ্রব্য শনয়ন্ত্রর্ অশধদিনরর মােনম, মাদকশবনরাধী জনসনচতনতামূলক কা যিম শনয়শমতিানব পশরচাশলত হনে। সারানদনি ব্যাপক 

পশরসনর মাদকশবনরাধী প্রচার– প্রচারর্ামুলক কা যিম পশরচালনা করা হনে। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, জনপ্রশতশনশধ, শমশেয়া ও সাংস্কৃশতক ব্যশক্তত্ব, 

শিক্ষক, শিক্ষা ও ধমী প্রশতষ্ঠানসহ সকল শেশর্ শপিার মানুষনক এত সম্পৃক্ত করা হনয়নে। প্রচারাশি ানন নানা ধরননর কম যসূশচর সানে মাদকশবনরাধী 

উঠান তবঠক, শবতকয প্রশতন াশগতা, শগালনটশবল তবঠক, রচনা ও শচত্রাঙ্কর্ প্রশতন াশগতা, জুমার নামানজর খুৎবার আনগ মাদকশবনরাধী বয়াননর মনতা 

ব্যশতিমধমী কম যসূশচ অন্তর্ভ যক্ত করা হনয়নে। তাোো ২০২০-২১ অে যবেনর মাদনকর ক্ষশতকর প্রিাব সংবশলত ৩৫ হাজার ৭৬১ টি অোমু্বিে শপাস্টার 

এবং ৩২ হাজার ৭৭৫টি শপশিশস শপাস্টার শবতরর্ করা হনয়নে। সারানদনি ৩১ হাজার ১৭৯টি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাননর মনে ৩১ হাজার ৮০টি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানন 

মাদকশবনরাধী কশমটি গঠন করা হনয়নে। এোোও শিক্ষােীনদর অংিগ্রহনর্ এশিয়ান টিশি চোনননল ‘মাদকমুক্ত সুস্থজীবন’ নামীয় ২০ পনব যর 

মাদকশবনরাধী টকনিার আনয়াজন করা হনয়নে এবং এটিএন বাংলা, চোননল আই, আরটিশি, মাইটিশি ও শমাহনা শটশলশিিনন ২৪টি মাদকশবনরাধী 

টকনিা আনয়াজন করা হনয়নে।  

 

 মাদক অপরানধর মামলাসমূহ দ্রুত শনষ্পশত্ত এবং ূরনব যর আইনন ৃষষ্ট জাটিলতা শনরসনকনি মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ্ াইবুেনানলর পশরবনতয 

অপরানধর গুরুত্ব অনু ায়ী ‘এখশতয়ার সম্পন্ন আদালত’ কর্তযক শবচা য হবার সুন াগ শরনখ মাদকদ্রব্য শনয়ন্ত্রর্ আইন, ২০১৮ সংনিাধন কনর ‘মাদকদ্রব্য 

শনয়ন্ত্রর্ (সংনিাধন) আইন, ২০২০’ প্রর্য়ন করা হনয়নে।  মাদকদ্রব্য শনয়ন্ত্রর্ অশধদিনরর ২০২০-২০২১ অে যবেনর ৫৮ হাজার ৮৭৬টি 

অশি ান পশরচালনা কনর ১৬ হাজার ২৫৪টি মামলায় ১৭ হাজার ১৩৩ জন আসামীর শবরুু্নে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহর্ করা হনয়নে। তাোো শমাবাইল 

শকানট যর মােনম ২১ হাজার ১৭২টি অশি ান পশরচালনা কনর ১০ হাজার ৯৫জন আসামীর শবরুনে ১০ হাজার ১৪৪টি মামলা দানয়র কনর 

তাৎক্ষশর্কিানব সাজা প্রদান করা হনয়নে। উোরকৃত মাদকদ্রনব্যর পশরমার্ (ইয়াবা শেনক শবনদশি মদ প যন্ত শমাট-২,৮৫৪, ৪১৮.৪৬)।  সামাশজক 

শ াগান াগ মােম শিসবুক ও ইউটিউব এবং এলইশে শবলনবাে য, টিশি, ওনয়শবনার ওনয়বসাইনটর শিইজবুক শপইজ ও ইউটিউব ইতোশদর মােনম 

শবপুল সংখ্যক মানুষ মাদক সনচতনতার আওতার্ভক্ত হনয়নে। বতযমানন শিসবুক িনলায়ানরর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা 

১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১টি। এোোও মাদকদ্রব্য শনয়ন্ত্রর্ অশধদিনরর শসবাসমূহ সম্পনকয পরামি য/অঅশিন াগ/অমতামত প্রদানন একটি হটলাইন নম্বর 

০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮ স্থাপন করা হনয়নে। 

  

শদনি মাদকাসক্তনদর িারীশরক ও মানশসক শচশকৎসার জন্য সরকাশরিানব ঢাকা,  চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজিাহীনত ১টি কনর শমাট ৪ টি 

মাদকাসশক্ত শনরাময়নকে রনয়নে।  ার বতযমান শবে সংখ্যা ১৯৯টি। এ োোও সরকাশরিাব শদনির প্রশতটি শবিাগীয় িহনর ২০০ িয্যার মাদকসশক্ত 

শনরাময়নকে স্থাপননর উনদ্যাগ গ্রহর্ করা হনয়নে। পািাপাশি শবসরকাশর প যানয় ৪৫টি শজলায় ৩৬৫টি মাদকাসশক্ত শনরাময়নকে গনে উনঠনে। 

সরকাশর শচশকৎসানকনে শবনামূনল্য শরাগীনদর োকা খাওয়া ওষুধপত্র ও শচশকৎসা শদওয়া হনয় োনক। তাোো মাদকাসশক্ত শনরাময়নকনে শরাগীর 

পািাপাশি অশিিাবকনদর ও শবনিষ কাউশন্সশলংনয়র ব্যবস্থা করা হনয়নে। ২০২০-২১ অে যবেনর ১১ হাজার ৭৭৯ জননক কাউন্সশলং শসবা প্রদান করা 

হনয়নে। নারী মাদকাসক্তনদর শচশকৎসা সুশবধাসহ বতযমানন শকেীয় মাদকাসশক্ত শনরাময়নকেটি ১২৪ শবনে উন্নীত করা হনয়নে। ঢাকা শকশেয় 

মাদকাসশক্ত শনরাময়নকনে ২০২০-২১ অে যবেনর ৭০ জন পেশিশুনক শচশকৎসানসবা প্রদান করা হনয়নে। সরকাশর প যানয় ১৮ হাজার ২৯১ জন এবং 

শবসরকাশর প যানয় ১৬ হাজার ৩৩২ জন মাদকাসক্ত শরাগীনক শচশকৎসা প্রদাননর জন্য ১৭৬ জন এডুনকিন প্রনিিনালনদর ইনকা প্রশিক্ষর্ শদওয়া 

হনয়নে।   সরকার মাদকাসক্তনদর শচশকৎসা ও পুনব যাসননর জন্য কক্সবাজানর জশম অশধগ্রহনর্র উনেনে ১৮ শকাটি টাকা বরাে শদনয়নে। 

 

মাদকমুক্ত সমাজ গনে শতালা সরকানরর একার পনক্ষ সম্ভব নয়। সরকানরর পািাপাশি শবসরকাশর শবশিন্ন প্রশতষ্ঠান, পশরবার, সমাজ-

সবার সশিশলত প্রনচষ্টা প্রনয়াজন। মাদকদ্রনব্যর প্রচার ও প্রসার বন্ধ্ করা, নজরদাশর বৃশে এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহানরর কুিল সম্পনকয জনসনচতনতা 

ৃষশষ্ট করনত পারনল শদি িশবষ্যনত একটি মাদকমুক্ত জাশত শপনত পানর। আসুন, মাদনকর শবরুনে আমরা সবাই সনচতন হই, দলমত ধম যবর্ য শনশব যনিনষ 

সবাই এক হনয় কাজ কশর। জীবননক িানলানবনস মাদকমুক্ত োশক। 

# 

২২.০২.২০২২        শপআইশে শিচার 

 


