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মাদকাসী�: বাংলােদেশর জািনয় অথর্ নীিেি এর �ভাব 
 

মা্ব স�দােয়র মেধয মাদকাসী� সসেে ধাররা জেে আজ 
েথেক �ায় পাঁচ হাজার বছর পূেবর্০

1 �াচন্ যুগ েথেকই ওষুীধ 
বৃক, গােছর মূল, ছাল, পািা ও লিাগু েবদ্া  পশেমর আর 
েরাগ সারাে্ার কােজ বযববি হেিা্১

2 ীক� সা�ীিকােল 
মাদক�েবযর অঅবধ বযবহার আি�জ্ক হাের বৃী� েপেয়েছ, যা 
ীক ্া সকল সামাীজক অথরঅ্ীিক ও রাানয় সনমা্া অীিতম 
কের েগেছ্২

3  �ি ীবে�র পাশাপাীশ  �য়্শনল বাংলােদেশও 
মাদক�েবযর অপবযবহার এক ভয়াবহ হপ পীরপহ কেরেছ্  
ই এ্ীডীপ’র েদয়া ১৯৯৯ সােলর এক িেথয জা্া যায়, সারা 
পৃীথবনেি মাদকাস� জ্সংখযা বৃী�র হার শিকরা ২ ভাগ ীক� 
বাংলােদেশ এর হার �ায় ী�গ্ িথা ৩ দশীমক ৮ ভাগ্  এ 
ীহসােব বাংলােদেশ মাদকাসে�র সংখযা �ায় ১ েকাীট্৩

4 বিরমাে্ 
ীবেশষজরা এ সংখযা কম-েবীশ ৫০ লাখ ধেরই িৎসংী�� িথয-
 পা� ীবে�ষর কেরেছ্্ মাদক�েবযর অপবযবহােরর ভয়ংকর 

                                                           
1 ভা�র পাল, ‘‘করর েথেক কররির যার পীররীি’’ েদশ, ৫৫ বষর, ৩৭ সংখযা, ১৬ 

জুলাই, কীলকািা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪; আবু িােলব, েহেরাই্ আর এক মররা�, খুল্া, 

অমরাবিরন �কাশ্ন, ১৯৮৮, পৃ. ক্  
2 কাজন আলন েরজা (স�াীদি), জাীিসংঘ এবং মাদক�েবযর অপবযবহার ী্য়নর, 

(ঢাকা: জাীিসংঘ িথয েকক, ীডেসসর, ১৯৯১), পৃ. ৩্  
3 �াগ�, পৃ. ৭্ 
4 ৈদী্ক সংপাম, ঢাকা: ২৭ অে�াবর, ২০০৪, পৃ. ৩্  
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কীি সবরজ্ ীবীদি্ বাংলােদেশর মেিা হিদীর� েদেশ, েযখাে্ 
জ্সংখযা ধারর কমিার চাইেিও েবীশ-দীর�, েবকার�, 
কমংসং�াে্র অভাব, দু্রনীি, রাজঅ্ীিক অী�ীিশনলিা, 
অথরঅ্ীিক মমাভাব, হিযা, সনাসসহ হাজােরা সমসযা �ীিী্ীয়ি 
মা্ুেষর িাড়া করেছ েসখাে্ মাদেকর ীহং� থাবা ীব�ার করেল 
পীরী�ীি েকম্ ভয়াবহ হেব িা ীচ�া করেল গা ীশ ের  েঠ্ 
শারনীরক, মা্ীসক, পাীরবাীরক, সামাীজক, ধমরনয় ও রাজঅ্ীিক 
কয়কীির পাশাপাীশ বাংলােদেশর অথর্নীিেক কের িুলেছ 
ীবপযর�্ বাংলােদেশ মাদক�েবযর অঅবধ বযবহার েরাধ করা েগেল 
�ীি বৎসর জািনয় বােজেট সা�য় হেব �ায় ৩০ হাজার েকাীট 
টাকা্ মাদকাসী�র কয়কীির ীহসাব করেি ীগেয় েবর হেয় 
আেস এম্ একীট িথয, যা বদেল ীদেি পাের বাংলােদেশর 
অথরঅ্ীিক েচহারা্ চা�া করেি পাের ীবপযর�, �ংস�ায় 
অথর্নীিেক্  
মাদক�েবযর অপবযবহার একীট েদেশর জািনয় অথর্নীিেি ীক 
পীরমার কীি সাধ্ করেি পাের এবং িা েথেক সহেজ মুী�র 
 পায় আেলাচয �বেে িুেল ধরা হেয়েছ্  

মাদক�বয ও মাদকাসী� 

পীব� কুরআে্ ‘মদ’ বা ‘মাদক’ �সে� আরবন ‘খামর’ শ� 
বযবহার করা হেয়েছ যার বাংলা �ীিশ� মাদক; মদ; মাদকিা; 
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ে্শাপ�িা ইিযাীদ্৪

5 মাদক শে�র ইংেরীজ �ীিশ� হল: an 
intoxicant consisting of opium, used for smoking6 
আর ‘খামরা’’ বা মদ এর ইংেরীজ �ীিশ� Wine, port; 
liquor, alcoholic beverage, (alcoholic) drink, 
intoxicant, inebriant, booze; alcohol, sprits ইিযাীদ্৬

7  
খামর’ শ�ীটর আীভধাী্ক অথর ীবলুু করা, লুীকেয় েফলা্৭

8 
ীবেবক ও বুী�েক আ�� কের েদয় এম্ সব ীকছুই হল মদ 
িথা ে্শার ীজী্স বা মা�ক�বয্৮

9 েযেহিু মদ মা্ুেষর ীবেবক 
ও েচি্ােক ীবলুু কের েদয়, িাই এেক ‘খামর’ বা মদ ্ােম 
্ামকরর করা হেয়েছ্৯

10 

                                                           
5 বাংলা একােডমন, আরবন-বাংলা অীভধা্, (ঢাকা: বাংলা একােডমন, �থম �কাশ মাচর, 

১৯৭২ (পূররমু�র ীডেসসর, ১৯৯৩), ী�িনয় খ�, পৃ. ১২৬৯্ 
6 বাংলা একােডমন, আরবন-বাংলা অীভধা্, (ঢাকা: বাংলা একােডমন, �থম সং�রর জু্, 

১৯৯৪ পৃ. ৬৩৩্ 
7 ড. হহন বা‘লাবা�ন, আল মাওীরদ (আরবন-ইংেরজন অীভধা্), েলবা্্: দারল ইলম 

ীলল-মালাঈ্, �থম সং�রর, ১৯৮৮, পৃ. ৫২৩্ 
8 আল-মু্ীজদ (আরবন- দুর), ীদ�ন: ইদারা িাবলনেগ �নী্য়াি, জােম মসীজদ, ১৩৭৯ 

ীহ.), পৃ. ১৯৬্  
9 ড. মুহা�দ রুল আমন্ ও েমাহা�দ আবু জাফর খা্, বাংলােদেশর ে�কাপেট 

মাদক�বয ও মাদকাসী� সমসযা ইসলামন দৃী�ভী� (ঢাকা: ইসলাীমক ফা ে�শ্, 

�থম �কাশ: েম ২০০৪, (সুলভ সং�রর-৫)  পৃ. ৩্  
10 ইবে্ মা্জুর, ীলসা্ুল-আরব, (বাইরি-েলবা্্: দার ইহইয়াহ আিিুরাছ আল-

আরাবন, ী�িনয় সং�রর, ১৯৯৭), চিুথর খ�, পৃ. ২১১্  
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মাদক�বয ী্য়নর আই্, ১৯৯০ এর মাদক�েবযর সংজায় বলা 
হেয়েছ, েহে�াসাইী�ক ঔষধযু� একীট �াকৃীিক বা আধা- 
�াকৃীিক বা ীস্েথীটক ্াইে�ােজ্ যা সাধাররভােব ঘুম বা 
অেচি্ হেয়  �ু� কের  পশম �দা্ কের এবং এর সােথ 
আসী� জীড়েয় ীদেয় ইহার  পর ী্ভররশনল কের েিােল িােক 
মাদক�বয বেল্১০

11 

UNDCP- মাদক েয সংজা ীদেয়েছ িা হল Intoxication (N): 
It is the state that results from the intake of a 
quantity of a substance which exceeds the 
individual’s tolerance and produces behavioral and 
physical abnormalities. 12 

                                                           
11 েমাঃ আ�ুল রব েমা�া ও মুহা�দ সাইফুল আলম, মাদক�বয ী্য়নর আই্ ও 

ীবী্মালা, (ঢাকা: সামছ পাবীলেকশ�, ইসলাীময়া মােকটর, ্নলেকি, �থম �কাশ-

২০০২), পৃ. ১৭্  
12 Department of Narcotics Control and United Nations International 

Drug Control Programme (UNDCP); Training Package on Treatment 

and Rehabilitation of Drug Addicts. p. 42.  
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রাসূলু�াহ  সা�া�াু আলাইীহ ওয়াসা�াম বেল্, “সকল ে্শা 
সৃী�কারন ব�ই ‘খামর’ এবং সকল ে্শা সৃী�কারন ব�ই 
হারাম্”১২

13 

মাদকাসী�: মাদকাসী� বলেি েবাঝায় েকা্ বযী� �াকৃীিক 
অথবা ৈবজাী্ক  পােয় ৈিরন (মদ জািনয় �বয) েকা্ ওষুধ 
কারর বযিনি বার বার েসব্ কের এবং  � ঔষেধর  পর 
শারনীরক অথবা মা্ীসকভােব ী্ভররশনল হেয় পেড়্১৩

14 আেরা 
একটু পীর�ার কের বলা যায় েয, সব �াকৃীিক, রাসায়ী্ক �বয 
বা  পাদা্ �ায়ুীবক  ে�জ্া, মা্ীসক �শাী�, আ্ম 
 �নপেকর সৃী� কের যার বযবহাের বযী� ী্েজ ও পাীরপাী�রক 
সমাজ কীিপ� হয় এবং বযী�র  াভাীবক েচি্া েলাপ কের 
বযী�র আচরের অ্াকাীিি পীরবির্ ঘটায়  � �বয পহের 
বযী�েক বার বার �েরাীচি কের এবং যার ওপর বযী�র 
ী্ভররিার সৃী� হয় িােক মাদকাসী� বেল্১৪

15 

                                                           
13 সুলাইমা্ ইব্ু আল- আশ-আশ-আস, সু্া্ আীব দা দ, (েদওবম, আলমাকিাবািু 

আল- আশরাীফ সাহারা্পুর, ইী�য়া িা. ীব) ী�িনয় খ�, ীকিাবু আল-আশাীরয়া, পৃ. 

৫১৮)্  
14 ৈসয়দা ীফেরাজা েবগম ও ীময়া মুহা�দ েসীলম, ‘‘সামাীজক সমসযা:  হপ ও 

ীবে�ষর’’ ঢাকা: �েফসর �কাশ্, ্েভসর ১৯৯৯), পৃ. ৭৬্  
15 েমাঃ েরজা ল ইসলাম, বাংলােদেশর যুবকেদর মেধয মাদকাসী�: একীট আথর-

সামাীজক ীবে�ষর, ঢাকা ীব�ীবদযালয় পী�কা, সংখযা ৬৮, অে�াবর-২০০০, পৃ. 

১৭৩্  
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বাংলােদেশ মাদকাসী�: বাংলােদেশর মা্ুষ মাদক�েবযর সােথ 
কম েবশন পীরীচি থাকেলও এেদেশ মাদকাসী�র বযাপক �সার 
লকয করা যায়  াধন্িা  �র সমেয়্  অব�া্গি ীদক েথেক 
বাংলােদশ ীবে�র �ধা্ ীি্ীট আীফম ও আীফমজাি পরয 
 ৎপাদ্কারন অ�েলর কাছাকাীছ একীট েদশ হওয়ায় এবং 
�ীিেবশন কেয়কীট েদেশ ীবপ�্ক মাদক�েবযর �ভাব পেড়েছ 
বযাপকভােব্ অব�া্গি কারেরই বাংলােদশেক গি �ায় ীি্ 
দশক ধের আ�জরাীিক মাদক েচারাচালাে্র রট ীহসােব বযবহার 
করা হে�্১৫

16 সারা ীব�বযাপন  ৎপাীদি পীপর ীসংহভাগই 
 ৎপাীদি হয় এীশয়ার ৩ীট �ধা্ অ�েল যথা:  (১) থাইলযা�, 
লাওস ও বামরা-এই ীি্ীট েদেশর সনমা� সংেযাগ �েল যােক 
েগাে�র �ায়া�ল ীহসােব ীচী�ি করা হয়; (২) পাীক�া্, 
আফগাী্�া্, ইরা্ ও িুর�েক ী্েয় েগাে�্ ীতেস� অ�ল 
এবং (৩) এ দুীট অ�েলর মধরবিন অ�েল ভারি-ে্পাল সনমা� 
জুেড় েগাে�্ ওেয়জ এলাকা্১৬

17 

মূলি: প�ােশর দশক েথেক অদযাবীধ আ�জরাীিক পাচারকারন 
চত বাংলােদশেক মাদকাসী� েচারাচালাে্র কীরেডার ীহসােব 

                                                           
16 আলন হাসা্, ‘শিা�নর অীভশাপ �াগাসী�: ীবপ� িাররয; মাীসক েরাকসা্া, আগ� 

১৯৮৮ খৃ. পৃ. ২২্  
17 অধযাীপকা বীশরা মা�া্, বাংলােদেশ মাদকাসী� ী্রামেয় পীরবার ও ীচীকৎসা 

�ীি�াে্র ভূীমকা একীট  িন মূলযায়্’, (ঢাকা: বাংলােদশ মাদক�বয ীবেরাধন 

েফডােরশ্, ১৯৯৪ খৃ.) পৃ. ২্  
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বযবহার কের আসেছ্১৭

18 বাংলােদশেক মাদক পাচােরর কীরেডার 
ীহসােব েবেছ ে্বার ীপছে্ মাদক বযবসায়নেদর কােছ দুীট ীবষয় 
�াধা্য েপেয়েছ্ �থমীট ীবে�র �ধা্ মাদক�বয  ৎপাদ্কারন 
অ�লগেলা েযম্ েগাে�্ �ায়া�ল, েগাে�্ ীতেস� ও েগাে�্ 
ওেয়জ বাংলােদেশর ী্কট �ীিেবশন্ িাছাড়া বাংলােদেশর সহজ 
েযাগােযাগ বযব�া আেছ্ ী�িনয় কাররীট হেলা, বাংলােদশ 
মাদক�বয  ৎপাদে্ ও বযাপক বযবহাের দনঘরীদ্ যাবি মু� ীছল 
ফেল আ�জরাীিক মাদক�বয �ীিেরাধ সং�ার কাযরাবলন ও 
িােদর সেমেহর বাইের থােক্ মাদক বযবসায়ন ও 
েচারাকারবারনরা ও সুেযাগেক পুেরাপুীর বযবহার করেি সকম 
হেয়েছ্ ইেিাপূেবর বাংলােদশ েহেরাইে্র বযাপক চালা্ আসি 
বামরা ও থাইলযা� েথেক্ ীক� ১৯৯০ এর পর েথেক পাীক�া্ ও 
ভারি েথেক সনমা� পেথ �চুর পীরমার েহেরাই্ ও মরীফ্ 
বাংলােদেশ �েবশ করেছ্ এ েচারাচালা্ ঘটেছ জল, �ল ও 
আকাশ পেথ্১৮

19 

১৯৮০ সাল পযর� েহেরাই্ ্ামক মাদক�বযীট বাংলােদেশ 
অপীরীচি ীছল্১৯

20 অথরাৎ ১৯৮২ সাল পযর� েহেরাইে্র ে্শা 
বাংলােদেশ শর হেয়েছ বেল জা্া যায় ী্্ এম্ীক বলা হেয়েছ 
                                                           
18 মুহা�দ সামাদ, মাদকাসী� এবং মাদক�বয েচারাচালাে্র রাজঅ্ীিক অথরঅ্ীিক ও 

সামাীজক ীদক’’, ঢাকা ীব�ীবদযালয় পী�কা, সংখযা ৪২, েফ�য়ারন, ১৯৯২, পৃ. ১৫০্ 
19 অধযাীপকা বীশরা মা�া্, �াগ�, পৃ. ২-৩্ 
20 এ.ীব.এম. রীব ল ইসলাম, �াগ�, পৃ. ৪৮্ 



 

10 

১৯৮৩-৮৪ সােলর আেগ আমােদর েদেশর েক  েহেরাই্ ীচ্েিা 
্া্ অথচ বযাপকভােব েহেরাই্ েচারাচালা্ বৃী� ও বাংলােদেশ 
িার বাজারজাি করেরর ফেল ৮৫-৮৬ সাল েথেক বাংলােদেশ 
ী্য়ীমি েহেরাই্েসবনর সংখযা বাড়েি থােক এবং ৮৭-৯১ সাল 
পযর� ীবেশষি িরর ছা� সমােজর মেধয এর বযাপক জ্ী�য়িা 
সৃী� হয়্২ ০

21 

১৯১৭ সােল সমবায় ীভী�েি ্ওগাঁ েজলায় সবর�থম গাঁজার চাষ 
শর হয়্  াধন্িাপূবর কাল হেি বাংলােদেশ ীছল সনীমি সংখযক 
লাইেস�ধারন আীফমেসবন্ ীক�  াধন্িার পর গাঁজা ও মেদর 
�চল্ বযাপকভােব বৃী� পায়্ আীশর দশেকর েগাড়ার ীদেক 
েহেরাই্ বাংলােদেশ �সার লাভ কের্ েপীথীডে্র বযবহারও 
বিরমা্ দশেক মারাাকভােব বৃী� েপেয়েছ্২১

22 

বিরমা্ বাংলােদশ:  াধন্িার পর েথেক বিরমা্ সময় পযর� 
বাংলােদেশ মাদক�েবযর অপবযবহার ীদ্ ীদ্ েবেড়ই চেলেছ্ 
সাধারর জ্েগা�নর মােঝও এর দা্বনয় ীব�ার েদেশর 
ীবেবকবা্ ও সেচি্েদর বুেক কাঁপ্ ধীরেয় ীদেয়েছ্ অঅবধ 
মাদক�েবযর ীবষা� অেকাের হাীরেয় যাে� আমােদর েদেশর 
জ্সংখযার ীবরাট একটা অংশ্ শধু অেকােরই হাীরেয় যাে� ্া, 

                                                           
21 অধযাীপকা বীশরা মা�া্, �াগ�, পৃ. ৩্ 
22 েমাঃ আ�ুর রব েমা�া ও মুহা�দ সাইফুল আলম, মাদক�বয ী্য়নর আই্ ও 

ীবীধমালা, �াগ�, পৃ. ২৪্  
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ীবষা� মাদক�বয েসব্ কের মৃিুযর েকােল ঢেল পড়েছ অসংখয 
মা্ুষ্ গি ১লা ৈবশাখ (এী�ল ৯৮) গাইবাো েজলায় ী�ীরট 
পাে্ ৯৪ জে্র মৃিুযর খবর পাওয়া যায়্ িা ছাড়া ী�ীরট পাে্ 
অসু�িার কারের �াথীমক পযরােয় ১৫১ জ্ এবং পরবিরনেি 
আরও ৪৫০ জ্ হাসপািােল ভীির হয় বেল জা্া েগেছ্ ২০০০ 
সােল ১৫ েফ�য়ারন েফ্নেি ীবষা� েরী�ফাইড ী�ীরট পা্ 
কের �ায় ৫০ জ্ েলাক মারা যায়্ ১৯৯৮ সােলর ীডেসসের 
এখাে্ই মারা ীগেয়ীছল ৯ জ্্ পরবিরনেি ঢাকার েিজগাঁও এর 
েবগ্বাড়নেি ১২ জ্ মারা ীগেয়ীছল্ এপর ১৯৯৯ সােলও 
্রীসংদন েজলায় েয েরী�ফাইড ী�ীরট �ােজডন ঘেটীছল িােি 
েশষ পযর� মৃেির সংখযা দাঁড়ােয়েছ ১২৬্ 

মাদারনপুর েজলার েজলখা্া েথেক পীিিালয় সব জায়গায়ই 
জমজমাট মাদক বযবসা্ অ্ুসোে্ জা্া েগেছ সদর  পেজলায় 
মাদক�বয ীবীতর ৫০ীট �ট রেয়েছ্ বরগ্া শহেরর কমপেক 
৩০ীট �েট �ীিীদ্ কেয়ক লাখ টাকার েহেরাই্ েফ্ীসীডল 
মদ, গাঁজা ে্শাজািনয় ই্েজকশ্ সবই ীবীতয় হে� �কােশয্ 
েশরপুর শহেরর ীবীভ� জায়গায় চেল মাদেকর বযবসা্ বগড়ার 
ীশবগে� ও পাব্ার ঈ�রদনেিও েফ্ীসীডল ভয়াবহ আঘাি 
েহে্েছ্ সনমা�বিরন েজলা ্ােটােরর লালপুর, রাজশাহনর বাঘা ও 
কুী�য়ার েভড়ামারায় েচারাইপেথ েফ্ীসীডল ী্েয় আসার পর িা 
ঈ�রদনেি পাঠাে্া হয় এখাে্ েথেক ে�্, বাস, মাইেতা ও 
�াইেভট গাীড়েি কের এগেলা যায়, ঢাকা, সাভার, ্ারায়্গ�, 



 

12 

গাজনপুর �ভৃীি এলাকায়্ ীবীভ� সূে� জা্া যায় েয, ঢাকা 
শহেরর �ায় ২৫০ীট েফ্ীসীডল ীবিরর েকক আেছ্ 

যেশােরর েচৗগাছা ও েব্ােপাল সনমাে�র ীবীভ� েচারাপথ ীদেয় 
েফ্ীসীডল পাচার হেয় আেস্ গি ১৮ ও ১৯ অে�াবর ২০০৪ 
েফ্ীসীডেলর দু’ীট চালা্ আটক হেয়েছ্ এ ী্েয় ২ মােস 
েসখাে্ অ�ি ৫০ হাজার েবািল েফ্ীসীডল আটক হয়্ পুীলশ 
ীবীডআেরর েচাখ এীড়েয় ীক পীরমার েফ্ীসীডল ে্শােখারেদর 
হােি চেল যাে� এ েথেক সহেজ অ্ুমা্ করা যায়্ 

শধু রাজধা্ন শহর ঢাকার মাদেকর �ধা্ �ট আেছ ১০০০ ীটর 
মেিা্  খুচরা �েটর সংখযা এ হাজােররও েবশন্ ঢাকায় 
মাদেকর �ধা্ �ট েডমরা থা্াধন্ ধলপুর বী�্ ীবেশষ কের 
ব�ায় ব�ায় ভারিনয় েফ্ীসীডল এখাে্ আেস এবং অডরার 
অ্ুযায়ন এখা্ েথেক সরবরাহ করা হয়্ ঢাকার ৩ সহ�াীধক 
বী�ই মাদক েবচা-েক্ার আখড়া্ রাজধা্নর েমে�া পীলট্ 
থা্াগেলার মেধয কাফরল ও কযা�্েম� থা্া ছাড়া বাকন 
সবগেলাই মাদেকর রমরমা বাজাের পীররি হেয়েছ্ েচারাই পেথ 
বাে্র পাী্র মি মাদক আসেছ এখাে্্ এর খুব সামা্য অংশই 
ধরা পড়েছ আই্-শৃ�লা রকাকারন বাীহ্নর হােি ্ গি ২০০০ 
সাল েথেক ২০০৮ সাল পযর� আটককৃি মাদেকর মেধয রেয়েছ, 
�ায় ৬ লাখ েফ্ীসীডল েবািল, ১৪৩ েকীজ েহেরাই্, ৪৩০ ম্ 
ম্ গাঁজা, ৭০,৬৫৩ ীলটার িাীড়, ২০,০৩৮ ীলটার েপীথীড্ 
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এবং ৩৮,৪২৩ ীলটার েরী�ফাইড ী�ীরট (েদখু্ সাররন-১)্ এ 
েথেক ীকছুটা হেলও অ্ুমা্ করা যায়, ীক পীরমার মাদক 
বাংলােদেশ আসেছ্  

অথর্ নীির সূ� ও মাদক�বযঃ �ীিী্য়ি মা্ুষেক অসংখযা 
অভােবর স�ুখন্ হেি হয়্  অথর্নীিেি  পেযাগ ও চাীহদার 
্নীি ীবদযমা্ এবং এেি ্যায়-অ্যায় এর �� জীড়ি থােক ্া্ 
েয সকল মা্ুেষর অভাব পুরের সকম িােদর  পেযাগ ও 
চাীহদাও আেছ্ অথর্নীির এ সূ�ীটেক পঁুীজ কের আ�জরাীিক 
মাীফয়া চত মা্ুেষর অভযাসগি �েয়াজ্নয়িােক কােজ লাীগেয় 
্া্া েকৗশেল মাদক�বযেক এম্ পেরয হপা�ীরক কেরেছ 
েযগেলা ছাড়া মা্ুষ চলেি অকম্ একবার এ দু�চেত পা 
রাখেল অথরঅ্ীিকভােব প�ু হেয় ী্েজেক �াগে্র হােি সঁেপ 
ীদেয় আর ীফের আসার  পায় থােক ্া্  

েচারাচালা্, ৈবেদীশক মু�া পাচার: মাদকাসী�র সােথ 
েচারাকারবােরর ঘী্� স�কর রেয়েছ যা েদেশর সু�ু অথরঅ্ীিক 
কমরকা�েক বাধাপ� কের্ এ ছাড়া েদশনয় মু�া পাচােরর সােথও 
মাদকাসী�র েযাগসূ� রেয়েছ্ পা�ািয েদশগেলােি আীফমজাি 
মাদক�বয েহেরাইে্র চাীহদা ীবপুল এবং ীদে্ ীদে্ এ চাীহদা 
বাড়েছ ৈব কমেছ ্া্  ৎপ�কারন েদশগেলার সােথ বযবহারকারন 
েদশগেলােি মাদক�েবযর মূেলযর রেয়েছ আকাশ পািাল িফাৎ্ 
এ অ�েল এক েকীজ েহেরাইে্র দাম েযখাে্ ৫(পাঁচ) লক টাকা 
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বা িারও কম, পী�মা েদশগেলােি এর দাম েকাীট টাকা্ এ 
ীবপুল মু্াফা আ�জরাীিক মাদক�বয েচারাচালা্ন সংগঠ্গেলােক 
কেরেছ আেরা সুসংগীঠি আেরা শী�শালন্২২

23 মাদক�েবযর 
অপবযবহার ও অঅবধ পাচারীবেরাধন ীদবস ২৬ জু্, ২০০৫ পাল্ 
 পলেক জািনয় ে�স �ােবর ক্ফাের� কেক এক েগালেটীবল 
আেলাচ্ায় ব�ারা বেল্, েদেশ ৬ হাজার েকাীট টাকা মাদক 
বযবসা হে�্ অথচ মূল েহািারা ধরােছায়ার বাইের থাকেছ্ ধরা 
পড়েছ খুচরা মাদক ীবেতিা ীকংবা মাদকেসবনরা্২৩

24 

মাদকাসী�র ফেল মাদক�বযসহ অ্যা্য েচারাচালা্ও বৃী� পায় 
এবং �ীি বছর �চুর টাকা ীবেদেশ পাচার হেয় যায়্  সরকার 
বী�ি হয় শু হেি্ একীট িেথয জা্া যায়, আ�জরাীিক মাদক 
বযবসাযন ও েচারাচালা্কারনরা বাংলােদেশর ে্শার বাজার েথেক 
�ীিবছর কমপেক সােড় ীি্ হাজার েকাীট টাকা হাীিেয় 
ী্ে�্২৪

25 ফেল েদেশর অথর্নীিেক বড় ধরে্র কীি  ও 
�ীিকুলিা েমাকাীবলা করেি হে�্  

                                                           
23 খ.ম. আীম্ুল ইসলাম, ীবচুযীি ও অপরাধ, ঢাকা, আীজীজয়া বুক ীডেপা, �থম 

�কাশ মাচর-২০০৫, পৃ. ১২১্  
24 �থম আেলা, ২৬ জু্ ২০০৫, পৃ. ১্  
25 এম. ইমদাদুল হক, মাদকাসী�: জািনয় ও ীব� পীরে�ীকি, ঢাকা, ছায়া �শাশ্ন, 

১৯৯৩, পৃ. ১৮৫্  
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আ�জরাীিক বাীরেজয ভারসাময ীব্�:  াধন্িা পরবিরন সময় 
েথেকই ীবীভ� কারের বাংলােদেশর অথর্নীি একধাপ এীগেয় 
েগেল দুই ধাপ ীপীছেয় আেস্ বিরমা্ ীব�ায়ে্র যুেগ কু� এ 
রাাীট আ�জরাীিক অথর্নীির সােথ িাল ীমীলেয় সমা্ভােব 
এগেি পারেছ ্া্ ৈবেদীশক বাীরেজযর েকে� এীশয়ার অ্যা্য 
রাাগেলার সােথ রেয়েছ বড় ধরে্র বযবধা্্ ীবেশষ কের 
পা�বিরন রাা ভারেির সােথ রেয়েছ আকাশ-পািাল িফাৎ্ ীঠক 
এ অব�ায় ভারি েথেক �ীিীদ্ েচারাই পেথ আসেছ েকাীট 
েকাীট টাকার েফ্ীসীডল এবং পাচার হেয় যাে� েদশনয় স�দ্ 
সনমাে�র ফাঁক গীলেয় �ীিীদ্ অ�ি ১০ লাখ েবািল 
েফ্ীসীডল আেস এখাে্্২৫

26 �ীি েবািল েফ্ীসীডল েবািেলর 
দাম ২০০ টাকা২৬27  ধরেল �ীিীদ্ খরচ হয় ২০ েকাীট টাকা, 
বাৎসীরক ীহসােব এর পীরমার দাঁড়ায় ৭ হাজার ৩শি েকাীট 
টাকা্  এভােব আ�জরাীিক মাীফয়া চেতর কবেল পেড় 
বাংলােদেশর অথর্নীি আ�জরাীিক বাীরেজযর েকে�ও ভারসাময 
হাীরেয় েফলেছ্  

                                                           
26 ৈদী্ক সংপাম, ২৭ অে�াবর, ২০০৪, পৃ. ৩্ 
27 এীট সবরী্ন েরট, �ীি েবািল েফ্ীসীডল ীবীত হয় ১৫০ েথেক ৩০০ টাকায়্ 

েদখু্ ৈদী্ক সংপাম, ২৮ অে�াবর, ২০০৪, পৃ. ৩্ আবার বরগ্া শহের ীবীত হয় 

েবািল �ীি ২২৫ টাকা েথেক ২৫০ টাকায়্ েদখু্ �থম আেলা, ২৬ জু্, ২০০৫, 

পৃ. ৪্ বিরমাে্ �ীিেবািল েফ্ীসীডেলর দাম িার চাইেি অে্ক েবশন্  
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েদেশ েচারাই পেথ মালামাল আসেল েযম্ সরকার কীিপ� হয়, 
েিমী্ েগেলও কীিপ� হয়্ েক্্া এেি সরকার কর ও  েট� 
েথেক বী�ি হয় এবং সরকােরর সুী্ীদর� আমদা্ন ও রুা্ন 
বাধাপ� হয়্ এর সােথ েদশ েথেক ৈবেদীশক মু�া পাচার হেয় 
েগেল ৈবেদীশক বাীরজয ী্েয় সরকারেক ীবপােক পড়েি হয়্  

ীচীকৎসাখােি বযয় বৃী�: মাদক�বয েসব শারনীরকভােব 
আস�েদর মারাাকভােব কীি কের্ দনঘরীদ্ �াগ বযবহােরর 
ফেল আস� বযী�র েরাগ �ীিেরাধ কমিা তাস,২৭

28 �ায়ুর ীবীভ� 
েরাগ, ফুসফুেসর কযা�ার, ীলভার ীসেরাীসস, �া�াইীটস, অেনর 
ঘা, েযৗ্ অপারগিা, স�া্  ৎপাদে্র অকমিা, র�শূ্যিা 
ইিযাীদ সমসযার সৃী� হেি পাের্ এছাড়া ই্েজকশে্র মাধযেম 
�াগ ী্েল এইডস, েহপাটাইীসস ‘এ’ ও ‘ীব’ সহ ীবীভ� েরাগ 
হবার স�াব্া থােক্২৮

29 তমাগি হাের এেদর েরাগ-বযাীধ 
বাড়েিই থােক্ এেদর েরাগ-বযাীধ েবশন হয় ও  া�যহন্িা ঘেট্ 

                                                           
28 জাীিসংঘ আ�জরাীিক মাদক�বয ী্য়নক কমরসূীচ (UNDCP), মাদকাসী� ীচীকৎসা 

ও পু্বাসর্, ঢাকা: মাদক�বয ী্য়নর অীধদুর, জু্, ১৯৯৯, পৃ. ২; বাংলােদশ 

মাদক�বয ী্য়নক অীধদুর এবং UNDCP -এর েযৗথ  েদযােগ বা�বাীয়ি �কক 

কিৃরক �রনি, জনব্ একটাই সুমরভােব বাঁচার ্ামই জনব্, জা্ুয়ারন ১৯৯৮, পৃ. 

৪্  
29 জাীিসংঘ অ�জরাীিক মাদক�বয ী্য়নর কমরসূচন (UNDCP), মাদকাসী� ীচীকৎসা 

ও পু্বাসর্, �াগ�, পৃ. ১-২্ 
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ফেল এেদর েপছে্  া�য ও ীচীকৎসা বযয়ও কম হয় ্া, যা 
জািনয় পযরােয় অথর্নীিেক �ভাীবি কের্২৯

30 

মাদক�েবযর অপবযবহােরর ফেল অকমররয যুবক ও যুবিনর সংখযা 
বাড়েিই থােক্ জীটল ও কীঠ্ েরােগ েভােগর ফেল এেদর 
ীচীকৎসা বযয় েবেড় যায়্ মাদকাস� কমরচারনেদর জ্য  া�যখােি 
যা বযয়, িা গড়পড়িা খরেচর েচেয় েবীশ্ ৩০

31 িাছাড়া মাদকাস� 
েছেল স�া্েদর ীচীকৎসা করােি অীভভাবকেদর গ্েি হয় 
বাড়ীি টাকা্ ঢাকা শহের �াইেভট ী�ী্েক েরেখ ীচীকৎসা 
করােি েরাগন �ীি খরচ পেড় মাীসক ২০,০০০ টাকা েথেক 
২৫,০০০ টাকা্৩১

32 এক ীহসােব েদখা যায়, বাংলােদেশ 
মাদকাস�েদর  া�য ও ীচীকৎসা বযয় দাঁড়ায় বাীষরক �ায় দুই শি 
েকাীট টাকা্ 

মাদকাস�েদর মেধয দুরােরাগয বযীধ এইডস এর ভয়াবহ �েকাপ 
েদখা যায়্ এক ীহসােব েদখা েগেছ েয, এইডস আতা� 
েরাগনেদর শিকরা ১০ েথেক ১৫ ভাগ হে� ীশরার মাধযেম 
মাদক�বয পহরকারন্ বিরমাে্ েদেশ �ায় ৫ লাখ এইচআইীভ 
জনবারুবাহন ্ারন-পুরষ রেয়েছ্ এেদর মেধয �ায় ৫০০ জ্ 

                                                           
30 েমাঃ েরজা ল ইসলাম, �াগ�, পৃ. ১৮৬্ 
31 কাজন আলন েরজা (স�াীদি), জাীিসংঘ এবং মাদক�েবযর অপবযবহার ী্য়নর, 

�াগ�, পৃ. ৫২্  
32 অধযাীপকা বীশরা মা�া্, �াগ�, পৃ. ২০্ 
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এইডস েরাগনর কথাই সরকার  নকার কের এবং ২০০৮ সাল 
পযর� মৃিুযবরর কেরেছ ১৬৫ জ্্ অবশয ওয়াীকবহাল একাীধক 
সূ� জা্ায়, েদেশর এইডস েরাগনর সংখযা কেয়ক হাজার হেি 
পাের্৩২

33 সাধারর েরাগনর পাশাপাীশ এইডস আতা� েরাগনর 
সংখযা এভােব বাড়ার ফেল েদেশর  া�য ও ীচীকৎসা বযব�া ী্েয় 
সেচি্ মহেলর মেধয রনীিমি আিংক েদখা ীদেয়েছ্  

আীথরক েদ ীলয়াপ্া বৃী�: একজ্ ী্য়ীমি মাদকেসবনর চাীহদার 
�থেমই থােক মাদক্ যীদ েস ীর�া চালক হয়, িাহেল �থেমই 
িার মাদেকর �েয়াজ্নয় অথর েরেখ বাকনটা অ্যা্য খােি খরচ 
করেব্ যীদ েরাজগার কম হয়, িাহেল ভাি-পাী্ ্া েখেয় 
মাদক েসব্ করেব্ এভােব মাদকাসী� বযী�র শারনীরক ও 
মা্ীসক ীদকেক তমাব্ীির ীদেক ী্েয় যায় এবং িােক 
অথরঅ্ীিক ীদক ীদেয়ও প�ু কের েদয়্ মদেখার যখ্ সব 
স�ী� হাীরেয় েফেল, িখ্ আ�ীরক দাীর�িায় ও অব�াী্ক 
দীর�িায় ী্পীিি হয়্ িার জনব্ পযুরদ� দীর� ও রা�ায় পড়া 
ীভকুেকর ্যায় হেয় যায়্ িার পাীরবাীরক �েয়াজ্ েমটােি 
ীকছুই অবীশ� থােক ্া, ী্ঃ  হেয় পেড়্৩৩

34 পীরসংখযাে্ েদখা 
যায় �ীিজ্ মাদকাস� গেড় মােস �ায় ৪০০০ টাকা খরচ 

                                                           
33 ৈদী্ক সংপাম, ২৮ অে�াবর, ২০০৪, পৃ. ৩্ 
34 আল-জাযনরন: ীকিাব আল-ীফকহ আলা-মাযাীহব আল-আরবা‘আ, ৈবরি: দারল 

মা‘আীরফা ১৩৯৩, ীহ. ৫ম খ., পৃ. ২৭্ 
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কের্৩৪

35 বাংলােদেশ েফ্ীসীডল েবািল �ীি ীবীত হয় ১৫০ 
েথেক ৩০০ টাকা্ েহেরাই্ এক পুীরয়ার দাম ১০০ েথেক ১২৫ 
টাকা্৩৫

36 �ােয়� মী্টীরং ীসে�েম পীরচাীলি সহকারন এক 
জীরেপ জা্া েগেছ, �ীিজ্ মাদকাস� গেড় মােস �ায় ৪ 
হাজার টাকা খরচ কের্৩৬

37 েদেশ ্ূ্যিম ৫০ লাখ মাদকাস� 
ধরেলও এ রাো মাদক বযবহার বাবদ মাীসক েমাট বযয় দাঁড়ায় ২ 
হাজার েকাীট টাকা্ বছের বযয় হয় ২৪ হাজার েকাীট টাকা্ অথর 
অপচেয়র এ রা�া ধের �ীি বছর অসহায় ও দীর� জ্েগা�নর 
সংখযা আশংকাজ্কহাের েবেড়ই চেলেছ্  

দাীর�য ীবেমাচে্ অীধক বযয়ঃ েদেশর অথরঅ্ীিক  �য়্ হেয়েছ 
িখ্ই বলা হয় যখ্ েদেশর জ্গেরর মাথাীপছু ীজীডীপ বৃী� 
পায়্ ীজীডীপ িখ্ই বৃী� পায় যখ্ েদেশর �েিযকীট মা্ুষ 
 �য়ে্র েকে� ীকছু ্া ীকছু অবদা্ রােখ্ মাদকাসী�র ফেল 
জ্গেরর একীট ীবরাট অংশ অথর্নীিেক এীগেয় ে্বার বদেল 
ীপছে্র ীদেক েটে্ ধরেছ্ দাীরে�যর সংখযা ীদ্ ীদ্ েবেড়ই 
চেলেছ্ মাদকাসে�র  পাজর্ কমিা তাস পায় বা কখ্ও 

                                                           
35 খুশন েমাহ্ ীব�াস, মাদক�েবযর অপবযবহার ও এর ী্য়নের অীভভাবকেদর ভূীমকা 

(ঢাকা: মাদক�বয ী্য়নর অীধদুর,  রাা মনরালয়, মাদক�েবযর অপবযবহার ও 

অঅবধ পাচার ীবেরাধন আ�জরাীিক ীদবস-০৮  পলেকয �কাীশি সুযেভী্র), পৃ. ৪৮; 

েম েরজা ল ইসলাম, �াগ�, পৃ. ১৮৫্ 
36 ৈদী্ক সংপাম, ২৮ অে�াবর, ২০০৪, পৃ. ৩্  
37 ৈদী্ক সংপাম, ২৮ অে�াবর, ২০০৪, পৃ. ৩্ 
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কখ্ও  পাজর্কমিাহন্ হেয় পেড় বেল িার পেক পীরবােরর 
েমৗল মা্ীসক ও অ্যা্য চাীহদা পূরের সমসযা হয়্ মাদকাস� 
পীরবার চরম অথরঅ্ীিক ও ম্�াী�ক সমসযার ী্পীিি হেি 
পাের্৩৭

38 

মদযপায়নর সবেচেয় েবীশ কীির কারর িার আীথরক ীদক্ 
অবযাহিভােব মদযপা্ করেি’ �চুর অথর বযয় হয়্ এর ফেল 
সংসার জনবে্ আেস দুঃখ দুদরশা্ েবেড় যায়  েরর েবাঝা্৩৮

39 
মদপা্ করা তয় বযীিেরেক স�ব ্য়্ জনবে্র সকল আয়-
েরাযগার, পীরেশেষ  েদাকা্পাট ীবীত কের ও কৃীষস�দ 
হাীরেয় েফেল্  সকল ীবষয় স�ী� ীবীত কের স�দ হারায় ও 
দীর�িা েডেক আে্্৩৯

40 সহায়-সসল হাীরেয় বযী� ও পীরবার 
হেয় পেড় অসহায়্ এ সব দীর�েদর জ্য সরকারেক খরচ কেি 
হয় বাড়ীি টাকা্ বাৎসীরক বােজেট দাীর�য ীবেমাচ্ ও অ্ু�য়্ 
বযয় ীমেল বরা� ী্েি হয় হাজার হাজার েকাীট টাকা্ ২০০৮-
০৯ সােল বােজেট এ খােি  �য়্ ও অ্ু�য়্ বযয়  ীমেল বরা� 

                                                           
38 েমাঃ েরজা ল ইসলাম, �াগ�, পৃ. ১৮৬্ 
39 েমাঃ শামছুল আলম ও েমাঃ জীহরল ইসলাম, মাদকমু� সমাজ গঠে্ ইসলােমর 

ভূীমকা, ইসলাীমক ফা ে�শ্ পী�কা, ৪৫ বষর, ৩য় সংখযা, জা্ুয়ারন-মাচর ২০০৬, পৃ. 

৯৬্  
40 ড. ফখরন আহমদ ওকাজ, ফালসাফািুল ওকুবাি, েজ�াহ: মাকািাবািু ওকাজ, 

১৮০২ ীহ. পৃ. ১০১্  
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ীছল েমাট ীজীডীপর ৯.৫ শিাংশ্৪০

41  অথরাৎ �ায় ৫০ হাজার 
৭০০ েকাীট টাকা্ এেদর ী্য়নর ও পীরচাল্ায় সরকারেক বৃহৎ 
পীরকক্া পহর করেি হয় এবং ীশকা, ীচীকৎসা, বাস�া্, 
পু্রবাস্ �ভৃীি েকে� সরকারেক বৃহৎ পীরকক্া পহর করেি 
হয় এবং ীশকা, ীচীকৎসা, বাস�া্, পু্বরাস্ �ভৃীি েকে� �চুর 
অথর বযয় করেি হয়্  

 

মা্বস�দ  �য়্ ও রুা্ন কীিপ�:  �য়্ হেলা বযী� ও 
সমােজর রাজঅ্ীিক সং�ৃীিক, সামাীজক ও অথরঅ্ীিক 
অপগীির একীট চলমা্ জীটল �ীতয়া্ এ অপগীির ফেল 
সকল েকে� আেস গীি এবং অ্পসরিার ফেল সব ীকছু হেয় 
পেড় �ীবর্ জ্শী� একীট েদেশর জািনয় স�দ্ এর েকা্ 
ীবকক ে্ই্ জাীির মূল চাীলকাশী� হেলা যুবসমাজ্ ীক� আজ 
ও যুবসমােজর ীশীকি-অীশীকি সকল জ্েগা�ন পীরীচি হে� 
হেরক রকম মাদক�েবযর সােথ্ জীড়েয় পড়েছ মাদেকর 
মায়াজােল্  �ংস হে� যুব সমাজ্ কীিপ� হে� ৈ্ীিক 
মূলযেবাধ্ রসািেল যাে� মা্ব স�দ ও অথরঅ্ীিক  �য়্্  

                                                           
41 ৈদী্ক যুগা�র, ১০ জু্, ২০০৮ (অথর  পেদ�ার বােজট ব�ৃিার পূরর ীববররন), পৃ. 

৫্  
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সমাজ, সং�ৃীি ও অথর্নীির পাশাপাীশ েদেশর ীশকা�্গেলার 
 পরও মাদক�বয িার ভয়াবহ েছাবল �সাীরি কেরেছ্ 
মাদেকর কবেল পেড় ছা�-ছা�নরা ীশকার �ীি েযম্ ীবমুখ 
হে�, েিমী্ ে্শার টাকা েযাগাড় করেি অে্ক েকে� িারা 
আবার অপরাধমূলক কমরকাে�র সােথ ী্েজেক জীড়েয় 
েফলেছ্৪১

42 ফেল ীশকা�্ েছেড় পাীড় জমাে� বেুেদর সােথ 
ে্শা আখড়ায়্ এক সময় ে্শা করাই হেয়  েঠ �ধা্ লকয্ 
অকােল লকযষ� হেয় হাীরেয় যায় ে্শার ্নল দীরয়ায়্ এভােব 
্� হে� অসংখয েমধা এবং েদশ এীগেয় চেলেছ েমধাশূ্যিার 
ীদেক্  

এেদেশর ৮৫% মাদকাসে�র বয়স ১৫-৩৫ বছেরর মেধয্  এর 
মেধয ৯৯% হেলা পুরষ এবং ৫৫% অীববাীহিরা েবশন মাদক 
েসবে্ অভয�্৪২

43 মাদক�েবযর সবেচেয় ীবপ�্ক ীদক হে� 
এীট সমােজর িরর স�দায়েক আকৃ� কের সবরাীধক্ ফেল 
সমােজর ে�� স�দ িরররা মাদক�েবযর েছাবেল পেড় আয়-
েরাযগােরর েকে� এবং ী্জ জনবে্র েকে�ও  দাসন্ থােক্ 
িা ছাড়া িােদর  া�যহাী্ ঘটার কারের ও শী�হন্িার ফেল 

                                                           
42 ড. েমাঃ ্ুরল ইসলাম, সামাীজক সমসযা ীবে�ষর, ঢাকা, িাসীলমা পাবীলেকশ�, 

জুলাই-২০০৪, পৃ. ১৯৩্ 
43 খুশন েমাহ্ ীব�াস, মাদক�েবযর অপবযবহার ও এর ী্য়নের অীভভাবেকর ভূীমকা, 

�াগ�, পৃ. ৪৮্ 
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 পরাজ্ কমিা তাস পায়্৪৩

44 মাদকাস� বযী� ওজ্হন্িা, 
শী�হন্িা ও কুধামমায় েভােগ্ এেদর কেমরা�নপ্া তাস পায়, 
মীিষম েদখা েদয় এবং এরা ধনের ধনের  া�যহন্ ও কংকালসার 
হেয় পেড়্৪৪

45 অীভজ ও ীবেশষজ ডা�ারেদর মেি যখ্ মদেখার 
এর বয়স চী�শ বছর হয়, িখ্ িােক ষাট বছেরর দুবরল 
মা্ুেষর মি কের েিােল্ িার শরনর হালকা হেয় যায়্ িার 
সমবয়সন ষাট বছেরর েলােকরা এিখাী্ দুবরল হয় ্া্৪৫

46 েদেশ 
্ূয্িম এক লাখ মাদকাস� কমরদকিা হাীরেয় অকমর্য হেয় 
থাকেল এবং  এেদর মাীসক আয় গেড় ্ূয্িম ৫,০০০(পাঁচ 
হাজার) টাকা ধরেল বাৎসীরক এর পীরমার দাঁড়ায় ৬০০০ েকাীট 
টাকা্ আর এেদরেক যীদ রুা্ন করা েযি িাহেল এেদর 
আেয়র পীরমার দাঁড়ােিা ১২০০ েথেক ১৩০০ েকাীট টাকা্  

আই্-শৃ�লা খােি বযয় বৃী�: মাদকাসী�র সে� রেয়েছ 
অপরােধর ঘী্� স�কর্  মাদকাসী�র ফেল যুবে�রনর মেধয 
সৎগর ীবলুু হয়্ সনস, অ�বাীজ ও অপরাধ�বরিা ীদ্ ীদ্ 
বৃী� পায়্ সনীমি সংখযক েলাকবল ও অ�বল ী্েয় বাংলােদেশর 
আই্-শৃ�লা রকাকারন বাীহ্ন েদেশর আভয�রনর শৃ�লা রকা 
কের জ্গেরর জা্মােলর ী্রাপ�া ীদেি ীহমীসম খাে�্  িার 
                                                           
44 এম. ইমদাদুল হক, �াগ�, পৃ. ১৭০্ 
45 েমাঃ েরজা ল ইসলা, �াগ�, পৃ. ১৮৫্ 
46 সাইীয়দ সাীবক, ীফকহ আল সু�াহ, ২য় খ�, ৈবরি: দারল ীফকহ, ১৯৯২, পৃ. 

৪৯৬্  
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 পর মাদকাসী� সৃ� অপরাধ দম্  এবং এেদর ী্য়নর 
 াভাীবক কমরকাে� দার্ বযাঘাি ঘটায়্ ীবেশষ কের ঢাকা 
শহের েহেরাই্েখারেদর  ৎপাি আশংকাজ্ হাের বৃী� 
েপেয়েছ্ �া্নয় জ্গর, বাসা-বাীড়র েলাকজ্ এেদর অিযাচাের 
ী্কট অসহায়্  

মাদকাসী� ও মাদকবযবসা কিটা ভয়ংকর ও আই্-শৃ�লা 
পীরী�ীির অব্ীি ঘীটেয় থােক িা ৈদী্ক ইে�ফােকর একীট 
ীরেপাটর পযরােলাচ্া করেল বুঝা যােব, ীরেপাটরীটেি বলা হয়, 
মাদেকর ীডেপা আীম্ বাজার (ঢাকা), এক যুেগ র যাব পুীলশসহ 
খু্ হেয়েছ অধরশি্ ১৯৯৬ সােলর ৯ আগ� েফ্ীসীডল 
বযবসায়নেদর সােথ এলাকাবাসনর সংঘেষর ৫০ জ্ আহি্  

একই সােলর ১৮ ্েভসর ১ পুীলশ সহ ৬ জ্ গীলীব�  ও ১৬ 
ীডেসসর রােি মাদক বযবসায়ন দুই  েপর ৩ জ্ গীলীব�্ 
১৯৯৭ সােলর ৬ জা্ুয়ারন ১ পুীলশ ক্ে�বল ছুীরকাহি্ ১৯৯৮ 
সােলর ৪ েসে�সর মাদক বযবসায়নরা আীম্ বাজার পুীলশ 
ফাীড়েি হামলা চালােল আহি হয় পুীলশ ই�েপ�র শাহজাহা্ 
আলন্ ২০০২ সােল এরা সাভার থা্ার এস আই েক গীল কের 
হিযা কের্ ২০০৩ সােল ২ পুীলশ ও ৬ সনাসন গীলীব� হয়্ 
২০০৫ সােলর ২৭ েসে�সর র যাব সদসযরা আীম্ বাজাের 
েফ্ীসীডল ও অে�র চালা্ আটক করেি েগেল  ভেয়র মােঝ 
গীল ীবী্মেয় র যােবর এক সদসয গীলীব� হয়্ সবরেশষ ৩ মাচর 
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২০০৭ আীম্বাজার এর পা�রবিরন পাম সােলহপুের সনাসনরা গীল 
কের হিযা কের র যােবর দুই সদসযেক্৪৬

47 

মাদক�েবযর অঅবধ বযবহারজী্ি সকল কমরিৎপরিা অঅবধ ও 
আই্গি দ�্নয় অপরাধ্ সারােদেশ এেহ্ কােজর সােথ 
জীড়ি েলাকজ্ ধরা পড়েছ �ীিী্য়ি্ এেদর ীবরে� মাদক 
আইে্ মামলা হয়্ এ মামলার সংখযা ীদ্ীদ্ বৃী� েপেয় সৃী� 
হে� মামলাজট্ বাধয হেয় আদালেির সংখযা বাড়ােি হয় এবং 
ী্েয়াগ করেি হয় অীিীর� েলাকবল্ মাদক�বয ী্য়নর 
অীধদুর েথেক েদয়া এক িেথয জা্া যায় ১৯৯৮ সাল েথেক 
২০০৮ পযর� ৬৫০৬৬ ীট মামলা দােয়র করা হয় এবং এ সমেয় 
আসামনর সংখযা দাড়ঁায় েমাট ৭১৭৯৮ জে্্ (েদখু্ সাররন-২)্ 
�ীি বছের গেড় মামলা দাঁড়ায় ৫৯১৫ ীট এবং আসামনর সাংখযা 
দাঁড়ায় েমাট ৬৫২৭ জে্্ মাচর ২০০৯ পযর� ীবচারাধন্ মামলার 
সংখযা ৩৪৩৯০ীট্৪৭

48 মাদক�বয ী্য়নর আই্ ও ীবীধমালা ১৯৯০ 
এর ধারা ১৯ এ মাদক আইে্ েপফিারকৃিেদর শাী�র ীবধা্ 
রাখা হেয়েছ্ এেি কারােভােগর েকে� অ্ূয্  ২ বৎসর েথেক 
১৫ বৎসর কারােভােগর কথা বলা হেয়েছ্ ধৃি আসামনেদর 

                                                           
47 ৈদী্ক ইে�ফাক, ৫ মাচর, ২০০৭, পৃ. ১ ও ৪্ 
48 েমাঃ ুমায়ু্ কীবর, মাদক ীবেরাধন কাযরতেম মাদক�বয ী্য়নর অীধদুেরর ভূীমকা, 

(ঢাকা, মাদক�বয ী্য়নর অীধদুর,  রাা মনরালয়, মাদক�েবযর অপবযবহার ও 

অঅবধ পাচার ীবেরাধন আ�জরাীিক ীদবস’ ০৮  পলেকয �কাীশি সুযেভী্র), পৃ. 

৪৮্  
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মামলা পীরচাল্া ও কারাগাের েরেখ িােদর খাওয়া, েপাশাক-
আশাক, ীচীকৎসা ইিযাীদ বাবদ �ীিবছর সরকােরর বযয় দাঁড়ায় 
্ূয্িম ৫০ েকাীট টাকা্ এছাড়া এেদরেক দম্ ও ী্য়নের 
সরকারেক েপাহােি হয় বাড়ীি েট্শ্্ স�ি কারেরই এসব 
কমরকাে� জ্গেরর ক�াীজরি অথর অ্ুৎপাদ্শনল খােি বযয় 
করেি হয়্  

কােলা টাকার আীধকয ও মু�া�নীি: অঅবধ মাদক�েবযর বযবসা 
বা েচারাচালা্ বিরমা্ সমেয়  ি ধ্ন হওয়ার সহজিম পথ্ 
মাদক�বয পাচােরর বেদৗলেি এ বযবসােয় ী্যু� েকাীট ডলােরর 
মাীলক হেয়েছ অে্েকই্৪৮

49 এ অঅবধ অথর ভা�ােরর দু্রনীিময় 
�ভাব সমােজর সকল �ের লকয করা যায়্ রাজঅ্ীিক ও 
�শাসী্ক েকে� �া্নয় পযরায় েথেক  উির পযরােয় এই �ভাব 
যেথ� লকরনয়্ েযেহিু �ধা্ মাদক�বয পাচারকারনেদর হােি 
মা�াহন্ অথর মজুদ থােক, সরকারন কমরকিরােদর ঘুষ �দাে্র 
বযয়েক িারা িাই সীঠক েকে� অথরলীর ীহেসেবই গরয কের 
থােক্ িােদর কমরকা� েকবল এখাে্ই সনীমি থােক ্া্ 
েভাটেক �ভাীবি করেি, আই্ �েয়াগকারন কমরকিরা, ীবচারক 
অথবা আই্ �েয়াগকারনেদর ‘তয়’ করেি, আ�জরাীিক 
চুী�সমূেহর কাযরকাীরিােক �ভাবাীিি করেি মাদক�বয 

                                                           
49 মুহা�দ সামাদ, �াগ�, পৃ. ১৫০্  
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পাচারকারনর অবােধ মাদক ডলার বযয় করেি থােক্৪৯

50 এভােব 
এরা েদেশর আই্-শৃ�লােক বৃ�া�ুীল �দশর্ কের জািনয় 
অথর্নীিেক কীিপ� করেছ্  

এীশয়া, আী�কা ও লাীি্ আেমীরকার  �য়্শনল েদশসমূেহ 
সামীরক েবসামীরক আমলািেনর সহায়িার ‘কােলা টাকা’র 
মাীলকরা �িযক অথবা পেরাকভােব রাজঅ্ীিক ীবশৃ�লা ও 
সনাস সৃী�, েভাটেক �ভাীবি করা িথা রাজঅ্ীিক 
ী�ীিশনলিােক ীবপ� করার েপছে্ মূল চাীলকা শী� ীহেসেব 
কাজ কের্৫০

51 মাদক পাচাের েকাীট েকাীট টাকা লভযাংশ পাওয়ার 
ফেল অে্ক সময় �শাসী্ক দু্রনীি লকয করা যায়্ এর ফেল 
মাদেকর সােথ সােথ অ্যা্য েকে� েচারাচালা্ বৃী� পায়্ আবার 
এর মাধযেম অে্েক কােলা টাকার মাীলক হেয় টাকার 
অপবযবহার কের্৫১

52 সমােজর দু� ীকছু েলাক মাদেকর অঅবধ 
পাচার ও বযবসার মাধযেম টাকার পাহাড় গেড় িুেল্ ীকছু হােি 
টাকা কুীকগি হেল সামীপক অথর্নীিেি এর ে্ীিবাচক �ভাব 
পেড়্ মু�া�নীি ঘেট্ আ�জরাীিক েকে� েদেশর ভাবমুীির ্� 
হয়্  

                                                           
50 কাজন আলন েরজা, �াগ�, পৃ. ৪১-৪২্  
51 �াগ�্  
52 েমাঃ েরজা ল ইসলাম, �াগ�, পৃ. ১৮৮্ 
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মা্বনয় বযব�াপ্ায় মাদক ী্মূরেলর েকৗশলপ� ও এর 
কাযরকাীরিা 

আ�জরাীিক: (ক) আীফম কীমশ্ এবং ীদ েহগ ক্েভ্শ্ 
(১৯০৯) (খ) লনগ অব ে্শ্স (১৯২০): এ লনেগর ছ�ছায়ায় 
ীি্ীট মূল ক্েভ্শে্র সৃী� হেয়ীছল্ যােদর লকয ীছল 
আীফম েসব্ েরাধ করা্৫২

53 

মাদক�বয ী্য়নের জাীিসংেঘর ভূীমকা 

(ক) ১৯৪৬-এর �েটাকল, (খ) ১৯৪৮-এর �েটাকল (গ) ১৯৫৩-
এর �েটাকল: যা ১৯৬৩ সােলর ৮ মাচর কাযরকর হয়্ (ঘ) 
মাদক�বয ীবষয়ক একক ক্েভ্শ্, ১৯৬১ (ঙ) একক 
ক্েভ্শ্ সংেশাধ্ কের ১৯৭২-এর �েটাকল্ (চ) মা্ীসক 
অব�া্ পীরবির্ সৃী�কারন �বযাীদ ীবষয়ক ক্েভ্শ্, ১৯৭১্ 
(ছ) আ�জরাীিক মাদক�বয অপবযবহার ী্য়নর পীরকক্া 
১৯৮১্ (জ) মাদক�বয েচারাচালা্ ও মাদক�বয অপবযবহার 
ী্য়নর ীবষয়ক ১৯৮৪ সােলর েঘাষরা্ (ঝ) মাদক�বয 
অপবযবহার ও েচারাচালা্ সংতা� ১৯৮৭ সােলর আ�জরাীিক 
সে�ল্্ (ঞ) ে্শাকারন মাদক�েবযর েচারাচালাে্র ীবর� 
জাীিসংঘ ক্েভ্শ্্৫৩

54 

                                                           
53 কাজন আলন েরজা, �াগ�, পৃ. ৮২-৮৩্ 
54 �াগ�, পৃ. ৮৩-৯৫্  
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বাংলােদশ: (ক) ১৯৮২ সােলর জািনয় ওষুধ ্নীি, (খ) ১৯৮৪ 
সােল আীফম এবং মেদর ীবকক ীহসােব বুল বযববি মৃি 
স�নব্ন সূরা ী্ীষ�করর; (গ) ১৯৮৭ সােল গাঁজার চাষ বে করা 
এবং ১৯৮৯ সােল সম� গাঁজার েদাকা্ িুেল েদয়া্ (ঘ) 
‘‘মাদক�বয ী্য়নর আই্, ১৯৯০’’ �রয়্্৫৪

55 

রাানয় কমিা �েয়াগ কের  পযুর� আই্ ও ীবীভ� শাী�র ীবধা্ 
কের মাদকাসী� ী্মূরল করােিা দূেরর কথা বরং িার গীিেক 
একটুও কমাে্া যায় ী্্ ীক� আল-কুরআে্র েদয়া ীবজাী্ক 
ফমূরলা এম্ এক জাীিেক মাদকমু� কেরীছল েয জাীি ীছল 
১০০% মাদকাস�্ মাদকাস� করের আল-কুরআে্র েকৗশল 
প�ীট ী্নহপ: 

মাদকিা ী্মূরেল আল-কুরআ্ 

1) মাদক ী্ীষ�করেরর �থম পদেকপ ীহসােব আ�াহর েদওয়া 
ীবীভ� ে্য়ামি েথেক মা্ুষ ীকভােব  পকৃি হেয় থােক িা 
িুেল ধরা হেয়েছ৫৫

56 ীক� ইী�েি একথাও বেল েদয়া হেয়েছ 
েয, মদ পীব� ীরীযক হেপ গরয হেি পাের ্া িাই িা 

                                                           
55. �াগ�, পৃ. ২১্  
56 েদখু্ আল-কুরআ্, সুরা ্াহল, আয়াি ৬৭্  
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ী্ীষ� হওয়া  ীচি্ মেদর �ীি ঘৃরার বনজ েলাকেদর মে্ 
বপ্ করাই ীছল এই আয়ােির মূল  ে�শয্৫৬

57 
2) ী�িনয় পযরােয় ্াীযলকৃি আয়ািীটেি বলা হেয়েছ, এেি বড় 
গ্াহ রেয়েছ,  পকারও আেছ বেট্ িেব  পকােরর 
িুল্ায় গ্াহ অে্ক বড়্৫৭

58 এেি মদযপাে্র দর্ েয সব 
পাপ ও ফাসাদ সৃী� হয়, িা বরর্া ীদেয়ই কা� করা হেয়েছ্ 
মদযপা্ হারাম করা হয়ী্, বরং এই মেমর একটা পরামশর 
বলা যায় েয, এটা বজর্নয় ব�্ ীক� বজর্ করার েকাে্া 
ী্েদরশ এেি েদয়া হয়ী্্৫৮

59 িেব এই আয়াি ্াীযেলর পর 
েক  েক  মদ পা্ করেিা, আবার েক  েক  েছেড় 
ীদেল্্৫৯

60 
3)  পেরা� আয়াি ্াীযল হওয়ার পর ীকছুীদ্ এভােব চলেি 
থাকেলা্ িারপর ীকছু ীকছু ী্ীদর� সমেয়র জ্য অথরাৎ 
্ামােযর সমেয় মদ পা্ ী্ীষ� করা হল৬০

61, ফেল একদল 

                                                           
57 মাওলা্া আবদুর রহনম, অপরাধ �ীিেরােধ ইসলাম, (ঢাকা: খায়র্ �কাশন্, 

১৯৯৭), পৃ. ২৪২-২৪৩) 
58 েদখু্ আল-কুরআ্, সুরা আল বাকারা, আয়াি ২১৯্ 
59 মাওলা্া মুফিন মুহা�দ শফন, িাসনের মা আেরফুল-েকারআ্, �থম খ�, পৃ. ৫৮৩-

৮৪্ 
60 ড. েমাহা�দ েমা�ফা কামাল, েমৗীলক সমসযা সমাধাে্ ইসলামন আই্, (ঢাকা: 

ইসলামন ফা ে�শ্ বাংলােদশ, জা্ুয়ারন, ২০০৬), পৃ. ৪৫২্ 
61 েদখু্ আল-কুরআ্, সুরা আ্-ী্সা, আয়াি ৪৩্ 
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িা সব সমেয়র জ্য বজর্ করল্ অ্য একদল সােলর সময় 
বযিনি অ্য সমেয় পা্ করেি থাকেল্্৬১

62 
4) চিুথর পযরােয় মদেক চূড়া�ভােব ী্ীষ� করা হেলা্৬২

63 
 

পীব� কুরআে্র পাশাপাীশ রাসূলু�াহ সা�া�াু আলাইীহ 
ওয়ালামও বীল� ভূীমকা রােখ্্ ীিী্ বেল্: 

• সকল ে্শার ীজী্সই মাদক এবং সকল ে্শার ীজী্সই 
হারাম্ েয বযী� মাদেক মািাল অব�ায় মৃিুযবরর করল েস 
পরকােলর পা্নয় পা্ করেি পারেব ্া্৬৩

64 
• সব ে্শার ীজী্সই হারাম্ আর যার সামা্য পীরমারও 

মা্ুষেক ে্শাপ� কের িার পূরর অ�ীল পীরমারও 
হারাম্৬৪

65 

                                                           
62 আবু িাইেয়যব ীসী�ক ইবে্ হাসা্, ফািু আল-বয়া্ ীফ মাকাীসীদ আল-কুরআ্, 

(বাইরি: েলবাব্: দার আল-ীফিাব আল-ইলীময়যাহ, �থম সং�রর ১৯৯৯), ২য় 

খ�, পৃ. ৩১০্  
63 েদখু্, আল-কুরআ্, সূরা মােয়দা, আয়াি ৯০-৯১্  
64  সুলাইমা্ ইব্ু আল-আশআস, সু্া্ু আীব দা দ, �াগ�, পৃ. ৫১৮্ হাদনস ্ং 

৩৬৭৯্   
65 সুলাইমা্ ইব্ু আল-আশ‘আস, সু্া্ু আীব দা দ, �াগ�, পৃ. ৫১৯্ হাদনস ্ং 

৩৬৮১্   
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• েয বযী� দুী্য়ােি মদ পা্ কের এবং িওবা ্া কের 
মৃিুযবরর কের, েস পরকােল পা্নয় পা্ করেি পারেব 
্া্৬৫

66 
• মদ সকল অপীব�িার মূল্৬৬

67  
• অ্য বরর্ায় আেছ, মদ সব অ�নল কােজর মূল এবং 

সবচাইেি বড় গ্ােহর কাজ্ েয মদ খায় েস সালাি বজর্ 
কের, আর েস েয্ িার মা, খালা ও ফুফনর স�ম হাী্ 
কের্৬৭

68 
 

মাদক ী্ীষ�করের তমধারা অবলস্: মাদক ী্ীষ�করের 
শরনয়েির এম্ পযরায়তীমক বযব�া পহেরর কারর ীছল এই েয, 
আজনবে্র অভযাস িযাগ করা, ীবেশষি ে্শাজী্ি অভযাস হঠাৎ 
িযাগ করা মা্ুেষর পেক অিয� ক�কর হি্ এজ্য ইসলাম 
একা� ৈবজাী্ক প�ীিেি �থেম শরােবর মম ীদকগেলা 
মা্বমে্ ব�মূল কেরেছ্ �ন্ ইসলাম যখ্ ্াীযল হী�ল, 
িখ্ মদ সমপ মা্ুেষর ৈদ্ীম্ জনবে্র অীবী�� অংশ ও 
িােদর েবঁেচ থাকার জ্য একা�ই অপীরহাযর হেয় দাীঁড়েয়ীছল্ 
ফেল এই মারাাক অভযাসজী্ি কাজীটেক স�ূররহেপ হারাম 
                                                           
66 মুহা�দ ইব্ু ইসমাইল, আল-বুখারন, �াগ�, পৃ. ৮৩৬্ হাদনস ্ং ৫৫৭৫্   
67 সু্া্ আ্-্াসাঈ, হাদনস ্ং ৫৬৬৬; ৫৬৬৭্ িেব  সমা্ রা. েথেক মাওকূফ 

ীহেসেব বীররি্   
68 দারা কুি্ন, হাদনস ্ং ৪৬১২; দুবরল স্েদ্  
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েঘাষরা করেি ীবজা্স�ি তীমক ী্য়ম অবলস্ করেি 
হেয়েছ্ েক্্া এই ীজী্সীটেক িখ্ যীদ হঠাৎ কের হারাম ও 
স�ূরর ী্ীষ� েঘাষরা করা হি, িাহেল িা পাল্ করা িখ্কার 
েলাকেদর পেক বড়ই কীঠ্ হেয় পড়ি্ অে্েক হয়ি িা পাহযই 
করি ্া্৬৮

69 

শরনয়েির ী্েদরশসমূেহর �ীি গভনরভােব লকয করেল েবাঝা যায় 
েয, ইসলামন শীরয়ি েকাে্া ীবষেয় েকাে্া ুকুম �দা্ করেি 
ীগেয় মা্বনয় আেবগ-অ্ুভূীিসমূেহর �ীি ীবেশষভােব লকয 
েরেখেছ, যােি মা্ুষ েসগেলার অ্ুসরর করেি ীগেয় ীবেশষ 
কে�র স�ুখন্ ্া হয়্৬৯

70 েযম্ আ�াহ িা‘আলা বেল্, ‘‘আ�াহ 
েকাে্া মা্ুষেকই এম্ আেদশ েদ্ ্া, যা িার শী� ও 
কমিার  ে�র্৭০

71 আেয়শা রাীদয়া�াু আ্হা বেল্, কুরআ্ 
মাজনেদর �থম ীদেক অবিনরর আয়াি ও সূরাসমূেহ জা�াি ও 
জাহা�ােমর �ীি ঈমাে্র  ে�খ করা হেয়েছ্ িা পহর কের 
েলােকরা যখ্ ইসলােমর ীদেক ীফের এল, িারপের হালাল 
হারােমর ীবধা্ অবিনরর হল্ এ ্া হেয় �থম অবিনরর আয়ােিই 

                                                           
69 মাওলা্া মুহা�দ আ�ুর রহনম, �াগ�, পৃ. ২৪২্  
70 মাওলা্া মুফিন মুহা�দ শফন, �াগ�, পৃ. ৫৮৩্  
71 আল-কুরআ্, সূরা বা�ারা, আয়াি ২৮৬্  
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যীদ বলা হি, েিামরা মদযপা্ কেরা ্া, িাহেল িারা অবশযই 
বলেিা, আমরা ককরই মদযপা্ িযাগ করেবা ্া্৭১

72 

আ�ু�াহ ইবে্ ওমর রাীদয়া�াু আ্ুমা বরর্া কের্, যখ্ 
রাসূল সা�া�াু আলাইীহ ওয়াসা�াম-এর ে�ীরি এক বযী� 
মদন্ার অীল-গীলেি �চার করেি লাগেল্ েয, মদযপা্ হারাম 
করা হেয়েছ, িখ্ যার হােি শরােবর েয পা� ীছল, িা ীিী্ 
েসখাে্ই েফেল ীদেয়ীছেল্্ যার কােছ মেদর কলস বা মটকা 
ীছল, িা ঘর েথেক িৎকরাৎ েবর কের েভে� েফেলেছ্্ আ্াস 
রাীদয়া�াু আ্ু িখ্ এক মজীলেস মদযপাে্র সাকনর কাজ 
স�াদ্ করীছেল্্ আবু িালহা, আবু ওবায়দা ইব্ুল জাররাহ, 
 বাই ইবে্ কা‘ব, েসাহাইল রাীদয়া�াু আ্ুম �মুখ ে্িৃ�া্নয় 
সাহাবন েস মজীলেস  পী�ি ীছেল্্ �চারেকর েঘাষরা কাে্ 
েপৗছার সে� সে� সবাই সম ের বেল  ঠেল্ এবার সম� 
শরাব েফেল দাও্ এর েপয়ালা, মটকা, হাঁীড় েভে� েফল্ অ্য 
বরর্ায় আেছ: হারাম েঘাষরার সময় যার হােি শরােবর েপয়ালা 
ীছল এবং িা েঠাট �শর কেরীছল, িাও িৎকরাৎ েস অব�ােিই 
দূের ী্ীকু হেয়েছ্ েসীদ্ মদন্ায় এ পীরমার শরাব ী্ীকু 
হেয়ীছল েয, বৃী�র পাী্র মি শরাব �বাীহি হেয় যাী�ল এবং 

                                                           
72 মাওলা্া মুহা�দ আ�ুর রহনম, �াগ�, পৃ. ২৪২্ 
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দনঘরীদ্ পযর� মদন্ার অীল-গীলর অব�া ীছল েয, যখ্ই বৃী� 
হেিা িখ্ শরােবর গে ও রং মাীটর  পর ফুেট  ঠি্৭২

73 

মাদকাসী� ী্বারের আল-কুরআে্র দশর্ : মদযপা্ েথেক ীবরি 
রাখার জ্য �থমি মা্ীসক ও ৈ্ীিকভােব সং�ার সাধ্ করা 
হেয়েছ্ পাশাপাীশ পরকােলর শাী�র কথা কেঠার ভাষায় বরর্া 
করা হেয়েছ্ েযম্, রাসূল সা�া�াু আলাইীহ ওয়াসা�াম 
বেলেছ্- “ীি্ বযী�র জ্য জা�াি হারাম; মদেখার, ীপিামািার 
অবাধয স�া্ এবং দায়ূছ্৭৩

74 এমী্ভােব ীবীভ� ভাষায় মদযপা্ 
েথেক ীবরি রাখেি ভনীি �দশর্ করা হেয়েছ্ িারপরও যারা 
এেহ্ ঘৃরয কােজ জীড়ি হেব িােদর জ্য ইহকালন্ শাী�র 
ীবধা্ করা হেয়েছ্ 

মদেক হারাম করার েপছে্ েহকমি হল, মুসীলেমর �ন্, ীবেবক, 
ৈদীহক শী� ও স�দেক ী্রাপদ রাখা্৭৪

75 ীবেবক হেলা মা্ুেষর 
মুকুট, ভাল-মম, পীব� ও অপীব�িার মেধয পাথরকয করার 
ীভী�্ অ্ুহপভােব মেদর ী্ীষ�িা ইসলামন ীশকাসমূেহর সােথ 
একাািা েঘাষরা কের যা বযী� ও সামাীজক চীর� গঠে্ এবং 
 �ি স�াী্ি বযী�� আীববােরর লকয ব� ীহেসেব কাজ কের্ 

                                                           
73 মাওলা্া মুফিন মুহা�দ শফন, �াগ�, পৃ. ৫৮৫্ 
74 কাজন মুহা�দ সা্া �াহ পা্নপথন (র), িাফসনের মাযহারন, �াগ�, পৃ. ৫৯৩্  
75 আবু বকর জােবর আল-জায়াীয়বন, ীম্হাজুল মুসীলম (ীজ�াহ: দার আল-শহক, 

দশম সং�রর, ১৯৯০), পৃ. ৬৬৫্  
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ী্ঃসেমেহ মদ চীর�েক দুবরল, বযী�েক �ংস, কাঠােমােক 
হররকারন ীবেশষ কের ীবেবকেক �ংস কের েদয়্৭৫

76 মা্ুেষর 
ীবেবক চেল েগেল েস ী্কৃ� পশেি পীররি হয়্ িার েথেক 
ীবশৃংখলা, অ�নলিা, েগাপ্নয়িা �কাশ, মারাাকভােব সব অসৎ 
চীর� �কাীশি হয়্ সুিরাং হিযা, শ�িা, অ�নলিা, েদেশর 
েখয়া্ি মদ পা্ েথেক হেয় থােক্ 

ইসলােম মদেক ী্ীষ� হওয়ার আেলাীচি ীবষয়ীট এক অ্ুপম 
্নীি্ আমরা  পের েদেখীছ, মাদকাসী�েক ী্ীষ� করেি 
ীবীভ� সমেয় জািনয় ও আ�জরাীিক পযরােয় ীবীভ� ্নীিমালা 
ৈিরন করা হেয়েছ্ শাী�র ীবধা্ করা হেয়েছ্ ীক� েকাে্া 
েকাে্া সমেয় ীবেশষ কাযরকরন বা ফল�সূ হয় ী্্ েখাদ 
আেমীরকার মি েদেশও আইে্র �ারা মাদকিা ী্বারেরর সকল 
�েচ�া বযথর হেয়েছ্ িাহেল ীকেসর বেল ইসলাম সহজ ও 
সাবলনলভােব আক� মাদকাস� একীট জাীিেক মাদকমু� 
কেরীছল? 

একটু লকয করেলই েবাঝা েয, ইসলামন শীরয়ি মা্ুেষর 
সংেশাধে্র জ্য শধু আই্েকই পযরাু মে্ কের ী্, বরং 
আইে্র পূেবর িােদর ম্-মী�বেক �ীশকেরর মাধযেম, ইবাদি-

                                                           
76 ‘আফনফ আ�ুল ফা�াহ িাববারা, আল-খািাইয়া ীফ ্যীরল ইসলাম( ৈবরি: 

েলবা্্, দারল ইলম ীলল মালাই্, ৭ম সং�রর, ১৯৮৩ ইং),  ৭ম খ�, পৃ. ১০৭-

১১১্  
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আরাধ্া এবং পরকােলর ীচ�া ীদেয় পীরবির্ সাধ্ কের্ 
আ�াহ-ভনীি অজরে্ সহেযাীগিা কের্ যার ফেল রাসূল সা�া�াু 
আলাইীহ ওয়াসা�াম এর একীট মা� আ�াে্ই িারা  নয় জা্-
মাল, শা্-শওকাি সবীকছু ীবসজর্ ীদেি ��ি হেয়ীছল্ 
পকা�ের ম্ পীরবির্ করার জ্য আেমীরকা সহ সকল 
রাাসমূেহ অে্ক ীকছুই রেয়েছ, ীক� একীট ীজী্স ে্ই িা হল 
পরকােলর ীচ�া্ 

মাদকাসী� �ীিেরােধ কররনয় 

মাদক�েবযর ভয়ংকর ও ীব�ংসন আতমর েথেক েদশ ও 
জাীিেক মু� কের অথরঅ্ীিক স�ৃ�শালন রাা গড়ার লেকয 
েদেশর জ্গর, সরকার ও েবসরকারন সং�াসমূেহর কররনয় 
হে�: 

1. ীশশকাল েথেকই েছেল-েমেয়েদর মেধয ধমরনয় অ্ুভূীি 
জাীগেয় িুলেি হেব; যােি ইসলােমর ীবীধ-ীবধা্সমূহ 
পালে্ আপহন হয়্ মহা্ আ�াহ িা‘আলার �ীি অগাধ 
ীব�াস ও ভালবাসা ৈিরন করেি হেব; যােি আ�াহর �ীিীট 
কথা পাল্ করেি অভয� হেয়  েঠ্ রাসূল সা�া�াু 
আলাইীহ ওয়াসা�াম বেল্, আ�াহ িা‘আলা মদ ও এর 
পা্কারন এবং েয পা্ করায়, এর ীবেতিা ও েতিা, এর 
রস পহরকারন ও রস েযাগা্দা্কারন, সরবরাহকারন ও যার 
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ী্কট সরবরাহ করা হয় সবার  পরই লা’্ি কেরেছ্্৭৬

77 
মাদক�েবযর বযবসা হারাম্ ইিযাীদ ীবষয়সহ মাদেকর 
ইহকালন্ কীি ও পরকালন্ শাী�র কথা ারর কীরেয় 
ৈ্ীিক ও চাীরী�ক শী� বৃী� করেি হেব্ এ েকে� ীপিা-
মািা, ীশকা �ীি�াে্র ীশককবৃম, মসীজেদর ইমাম সােহব, 
সামাীজক ে্িৃবৃম ও সমাজ কমরনরা বীল� ভূীমকা রাখেি 
পাের্্ 

2. মাধযীমক ও  উমাধযীমক পযরােয়র পাঠযসূচনেি মাদকাসী�র 
কীিকর ীদক স�েকর �বে, ীফচার, গক ইিযাীদ অ�ভুর� 
করেি হেব্ বিরমাে্ পাঠযসূচনেি যিটুকু ীবদযমা্ আেছ িা 
খুবই সামা্য্ মাদক সংতা� ীবষয়সমূহ আেরা ীব�াীরি 
আকাের অ�ভুর� করেি হেব্ �ািক ও �ািেকা�র পযরােয় 
মাদকাসী� স�েকর মাঠ পযরােয় ডাটা সংপহ করা ও গেবষরা 
করার সুেযাগ ীদেি হেব্ 

3. মাদকাসী� �ীিেরাধ সংতা� সকল কমরকাে� সরকারেক 
 দার হে� সহেযাীগিা করেি হেব্ েযম্, এ সংতা� 
ীবষেয় ীশকা ও গেবষরা, গরসেচি্িা সৃী�, �দশর্ন 
ে�াপাম, েসীম্ার, আেলাচ্া সভা, ওয়াকরশপ, মাদক ীবেরাধন 
অীভযা্ ইিযাীদেি বযাপকভােব সহেযাীগিা করা্ 

4. মাদক�েবযর ভয়াবহ কীি েযম্, শারনীরক, পাীরবাীরক, 
অথরঅ্ীিক ও ধমরনয় কীির ীদকগেলা িুেল ধের সেচি্িা 

                                                           
77 সুলাইমা্ ইব্ু আল-আশ‘আস, সু্া্ু আীব দা দ, �াগ�, পৃ. ৫১৭্  
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সৃী� করেি হেব্ ীবেশষ কের মাধযীমক পযরােয় থাকেিই 
মাদকাসী�র শারনীরক কীির ীদকীট বুঝােি হেব্ েক্্া 
�থম মাদক পহর কােল অে্েকই এ ীবষেয় সেচি্ থােক 
্া্ িাহেল সমােজর �ীিীট মা্ুষ মাদক�েবযর অপবযবহার 
ও অঅবধ েবচা-েক্ার ীবরে� �ীিেরাধ গেড় িুলেি 
 েদযাগন হেব্ 

5. �চীলি আইে্ মাদক সংতা� মামলাসমূেহর  ি ী্�ী� 
হওয়া �েয়াজ্্ েদাষন সাবয� হেল এ সংী�� সবাইেক 
কীঠ্ ও দৃ�া�মূলক শাী� ীদেি হেব, যােি পরবিরনেি আর 
েক  এ ধরে্র �ংসাাক কাজ করেি, সহেযাীগিা বা 
মদদ েযাগােি সাহস ্া কের্ এ শাী�র ীবষয়ীট জািনয় 
�চার মাধযেম েদশবাসনেক জা্ােি হেব এবং মাদক�েবযর 
�চাররা বে করেি হেব্ 

6. সরকারন  েদযােগ মাদক�েবযর েচারাচালা্ ও সরবরাহ 
স�ূররহেপ বে কের ীদেি হেব্ েযেহিু বাংলােদশ মাদক 
েচারাচালাে্র আ�জরাীিক রট ীহেসেব বযববি হে� এবং 
েচারাচালা্কারন রাাসমূহ সবগেলাই �ায় সাকর সদসযভূ�, 
েসেহিু এ েকে� সাকরভু� রাাসমূেহর সােথ আেলাচ্া কের 
েচারাচালা্ েরােধ বীল� পদেকপ ে্য়া েযেি পাের্ 

7. মাদক�েবযর েচারাচালা্, ীবতয়, ীবপ্্ ও বযবহার ী্য়নর 
করেি সরকার ও সরকারন সং�া েযম্ পুীলশ, ীব.ীড.আর, 
আই্ ীবভাগেক আেরা বা�বধমরন পদেকপ ী্েি হেব্ েকা্ 
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েকা্ েকে� মাদক েচারাচালা্ ও সরবরােহ পুীলশ ীবভােগর 
সংী��িার কথা েশা্া যায়্ েস েকে� েদাষন সাবয� হেল 
িাৎকী্ক চাকুরন েথেক বরখা� করেি হেব এবং 
দৃ�া�মূলক শাী�র বযব�া করেি হেব্ 

8. অীভভাবকেদর আেরা সেচি্ হেি হেব, যােি েছেলেমেয়রা 
পাড়ার বা মহ�ার বখােট েছেলেদর সােথ ীমেশ আ�া ্া 
েদয়্ েক্্া বখােট বেুেদর খ�ের পেড়ই �থম মাদক 
পহর কের থােক্ 

9. �চার মাধযেম মাদকাসী�র কুফল আেরা বযাপকভােব �চার 
করা �েয়াজ্্ এইডস, ডাইীরয়া �ীিেরােধ ইিযাীদর মি 
এর ীবরে�ও ীবজাপ্ ও গরসেচি্িা বৃী�কারক 
অ্ু�াে্র বযব�া করেি হেব যােি এ বযাপােরও একীট 
বযাপক সেচি্িা ও গর�ীিেরােধর পীরেবশ গেড়  েঠ্ 

10. েদেশ েচারাচালাে্র স�াবয পেয়�গেলােি েচারাচালা্ 
েরােধর অিযাধুী্ক �যুী� ও যনপাীির সমােবশ ঘটাে্াসহ 
সংী�� বযী�বেগরর জ্য ীবেশষ �ীশকেরর বযব�া করেি 
হেব্ 

বাংলােদশ সরকার ও েবসরকারন সং�াসমূহ মাদকাসী� ী্বারের 
বার বার ীবীভ� কমরসূচন পহর কেরেছ্ ীক� বরাবেরর মিই িা 
েকাে্া কােজ আেসী্্ এক ্াগােড় মাদক িার কােলা ীহং� 
থাবা ীব�ার কেরই যাে�্ �ীিী্য়ি মাদেকর মায়াজােল আটেক 
�ংস হে� জাীি ও সমাজ্ অথরঅ্ীিকভােব দারর কীিপ� 
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হে� েদেশর অথর্নীি; মাদকাসী�র এেহ্ ীব�ংসন দাবা্ল 
েথেক মুী� পাওয়ার রা�া আপাি একীটই, েসীট হে� আল-
কুরআে্র আই্্ ভীবষযৎ �জেেক মাদকাসী�র হাি েথেক 
রকা করেি হেল ও অথর্নীিেক চা�া করেি �েয়াজ্ একীট 
সুী্ীদর� পীরকক্া ও আইে্র যথাযথ �েয়াগ্ সরকারন ও 
েবসরকারন সকল  েদযাগেক সমীিি কের একীট পীরকীকি ও 
বা�বমুখন আ�ীরক সহেযাীগিামূলক কাযরতম পহর করা সমেয়র 
ে�� দাবন্ 
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পীরীশ� 


