
 

 

মাদক , এই শব্দটি বর্তমান প্রেক্ষাপটি একটি ভয়াবহ বযাধি। মাদকদ্রবয ধ্বংস করটে জীবনীশক্তি,ের্যক্ষ-পটরাক্ষ 

ভাটব জন্ম ধদটে সন্ত্রাস।মাদকধবটরাধি আনটদাল, মাদকাসক্তি ও মানধসক ধিধকৎসায় এক ধনটবধদর্ োণ বযক্তিত্ব 

প্রমাোঃ ফখরুল প্রহাটসন।মাদকাসি ও মানধসক প্ররাগীটদর আিুধনক যুটগাপটযাগী ধিধকৎসার জনয সৃটির আধদকাল 

প্রেটক সুখী ও সুদর জীবটনর বাসনা মানুটের ধিরন্তন। প্রনশা র্ো মাদক এই সুখী ও সুদন জীবটনর অন্তরায়। শুিু 

র্াই নয় ক্রমবি তমান মাদকাসক্তির কারটন নূটয় পটেটে বর্তমান সমাজ বযবস্থা । এ এক মারাত্মক যুব সমসযা 

প্রযখাটন ঘটর, কম তস্থটল, ধশক্ষা েধর্িাটন মাদকসটির মরণ প্রখলার আহবান ।আসিরা পধরবার পধরজন ও সমাজ 

প্রেটক ধবক্তেন্ন হটয় পটে। িীটর িীটর র্ার কম তক্ষর্া হ্রাস পায়, জীবটনর েধর্ আস্থা কটম যায়, ক্রমান্বটয় মানধসক 

ভারসাময হাধরটয় ধবধভন্ন প্ররাটগ আক্রান্ত হয়, সটব তাপধর র্ার বযক্তিত্ব । র্াই প্রনশা বর্তমান বাংলাটদটশর একটি েিান 

সমসযা ধহটসটব ধবটবধির্। 

 

মাদক দ্রবয ধক /মাদক ধক? 

উটেজনা ও অবসাদ সুটিকারী প্রয সকল দ্রবয গ্রহটণ মানুটের স্বাভাধবক প্রির্না প্রলাপ প্রপটয় প্রনশার সৃটি কটর ও 

আিারটনর অনাকাক্তির্ পধরবর্র্ন ঘটি এবং র্া গ্রহটণর জনয র্ীব্র আসক্তি সৃটি কটর ও অপবযবহাটরর কারণ 

ঘিাটর্ পাটর এমন সব দ্রবযটকই মাদকদ্রবয বটল । প্রযমন-প্রহটরাইন, মরধফন, গাজা ইর্যাধদ।  

 

অপবযবহার ধক? 

যখন প্রকান সমাটজ প্রকান মাদকদ্রটবযর বযবহারটক সমসযা (ের্যক্ষ বা পটরাক্ষ)বটল মটন করা হয়, র্খন র্াটক 

অপবযবহার বলা হয় । প্রযমন-র্ামাকপার্া, গা াঁজা, মদ, প্রহটরাইন ইর্যাধদ। 

 

আসক্তি ধক? 

ধনয়ধমর্ বা মাটে মাটে মাদক দ্রবয প্রসবটনর ফটল যাহা মানধসক ও শারীধরক ধনভতরর্ার জন্ম প্রনয়, বন্ধ করটল 

ের্যাহার জধনর্ উপসগ ত প্রদখা প্রদয় এবং ক্রমাগর্ প্রনশার েধর্ আকে তণ ও বযবহৃর্ মাত্রায় পধরমান ধদন ধদন প্রবটে 

যায় ফটল র্ার দদনক্তদন কাটজ ক্ষধর্গ্রস্ত হয় র্াটকই আসক্তি বটল।  

 

মাদকশক্তির সটিক কারণ ধনণ তয় করা কিকর । 

র্টব ধনম্নবধণ তর্ কারণগুটলা আসক্তির ধদটক প্রিটন ধনটয় প্রযটর্ পাটর :- 

* সমাটজ মাদটকর সহজলভযর্ ,পাধরপাধশ তক ও সমবয়সীটদর িাপ (Peer Pressure), *েধর্কূল পধরটবটশ যারা 

অল্পটর্ই প্রভটে পটে, মাদক েধর্ প্রকৌরু্হল, প্রবকারত্ব, *হর্াশা নরু্ন অধভজ্ঞর্া সঞ্ঝটয়র েয়াস। সহজ 

আনদলাটভর বাসনা, আধে তক অভাব, *পধরবাটর মাদটকর েভাব, দকটশার ও প্রযৌবটনর ধবটদ্রাহী প্রবপটরায়া মটনাভাব 

মাদটকর কুফল সর্ম্ তটক অজ্ঞর্া, দনধর্ক ধশক্ষার অভাব, মনস্তাধর্ক ভুল িারণা অপাটরশটনর পর বযো নাশক 

ঔেটির অবযবহার ইর্যাধদ হটে মাদকাসক্তির েিান ও অনযর্ম কারণ । র্াোো িূমপাটনর অভযাসা, বযক্তির 

অর্ীর্ ও বর্তমান বযক্তিত্ব, প্রযমন প্রবশীর ভাগ মাদকাসিটকই অনযটলাক সহটজ েভাধবর্ করটর্ পাটর এবং িাটপর 

মুটখ র্াটদর অটনটকরই শহনশীলর্া কম োটক, সন্তাটনর েধর্ ধপর্া মার্ার অবটহলা ও অনীহা েকাশ অটনক 

সময় কুফল বটয় আটন । মক্তস্তটে এটডামরধফন সটিক পধরমান দর্রীর অভাব ফটল প্রদটহ অস্বক্তস্ত হয় যা, ধনটজ 

ধনটজ ধিধকৎসার একিা িাধহদা জাধগটয় প্রর্াটল পধরটশটে ধনভতরশীলর্ায় প্রপটয় বটস। মানধসক বযাধির সাটেও 



মাদকাসক্তির সর্ম্কত রটয়টে। প্রযমন ধবেন্নর্া, মযাধনয়া, দুক্তিন্তাগ্রস্ত, ধসটজাটরাধনয়া ইর্যাধদ। মাদটকর কুফল বা 

ক্ষধর্কর েভাব/মাদক গ্রহটনর পধরনধর্ মাদক দ্রবয গ্রহটণর ফটল একজন প্ররাগী িীটর িীটর ক্ষয় হটয় যায়।এর 

ক্ষধর্র েভাব জীবটনর সব তস্তটর ের্ীয়মান হয় । 

 

মাদটকর কুফলটক ধনম্নধলধখর্ ভাটব ভাগ করা যায়। 

১।শাধররীক 

২।মানধসক 

৩।সামাক্তজক 

৪।অে তননধর্ক 

৫।আিযাক্তত্মক 

 

শাধররীকোঃ ইনটফকসন প্রযমন ব্রোইটিস, কযান্সার, যক্ষা, জক্তডস, প্রহপািাটিস ধব ও ধস, এইডস ধসধফধরস, পটনাধরয়া, 

এটডাকাডতাইিস, প্রখাস-পািো, িুলাকাধন, প্রফাো, প্রসপটিটমধময়া হৃদধপড-হািত ব্লক, হািতবে হটয় যাওয়া পাকস্থলী-

অরুধি, আলসার, কযান্সার ,এধসধডটি েজনন র্ন্ত্র -প্রযৌনক্ষমর্া হ্রাস, বন্ধযা। এগুটলা োোও শরীটরর সাধব তক প্ররাগ 

েধর্টরাি ক্ষমর্া কটম যায় বটল প্রয প্রকান িরটনর জীবানু দ্বারা সহটজই একজন আসি বযক্তি আক্রান্ত হয়। 

মাদটকর েভাটব একজন আসি বযক্তির আিরনগর্ প্রয পধরবর্তন প্রদখা যায় র্া মূলর্োঃ মানধসক সমসযার কারটনই 

ঘটি োটক প্রযমন- অমটনাটযাগীর্া, অধস্থরর্া, স্মরনশক্তি কমায়, ধখিধখি প্রমজাজ, উটেজনা, উেিৃল আিরন, 

ধমটেয বলা, হর্াশা, অবশাদ, অধনদ্রা, প্রেহমমর্া কটম যাওয়া, আত্মহর্যার েবণর্া ইর্যাধদ। সামাক্তজক: পাধরবাধরক 

অশাধন্ত, িুধর ডাকাধর্ ধেনর্াই, রাহাজাধন, প্রবকারত্ব, খুন অসামাক্তজক কায তকলাটপ জধেটয় পো, অপরাি কটম ত 

ধলপ্ত হওয়া ইর্যাধদ। আধে তক: সব তস্বান্ত হওয়া, ধববাধহর্ জীবটন অশাধন্ত, েগো, পধরবাটরর ময তাদাহানী, আধে তক 

অনিন ইর্যাধদ। 

 

আিযাক্তত্মক: একজন মাদকান্ত বযক্তির অন্তটর ধবরাি শনূযর্া সৃটিকটর । মটনাবল কটম যায়, অলসর্ায় ভর পুর 

োটক, আিযাক্তত্মক ভাটব র্ারা অর্যান্ত ধনোঃস্ব হটয় যায়। নযায়-অনযায় প্রবাি একাকার হটয় যায়।ধবশ্ববযাপী র্াই মাদকা 

সিটদর ধিধকৎসার আিযাক্তত্মক শক্তিটক পুনরুজ্জীধবর্ করার েয়াস প্রনওয়া হয়। ের্যাহার জধনর্ উপসগ ত: 

মাদকসি বযক্তি যখন মাদক প্রনওয়া হিাৎ বন্ধ কটর বা প্রনওয়ার পধরমান কধমটয় প্রদয় র্খন শারীধরক ও মানধসক 

উপসগ ত প্রদখা প্রদয়, যা অর্যন্ত কিদায়ক ও প্রদটহর জনয ক্ষধর্। র্খন এ উপসগ ত এোটর্ প্রস মাদক গ্রহটনর জনয 

মধরয়া হটয় উটি । ভয় প্রপটয় যায় এবং মটন কটর প্রস মটর যাটব । আসটল এ উপসগ ত কর্ প্রয মারাত্বক হটব র্া ধনভতর 

কটর ধক পধরমান এবং কর্ধদন িটর মাদক গ্রহণ কটর র্ার উপর। আধফম জার্ীয় মাদকদ্রবয (প্রহটরাইন, মরধফন, 

প্রপটেধডন, বুটেণরধপন বা টিধডটনধসক, প্রফনধসধডল বা প্রকাধডন ইর্যাধদ) প্রেটক সৃটি ের্যাহার জধনর্ উপসগ ত-

মাদক গ্রহটনর র্ীব্র আকািা, েিড ধবেন্নর্া, উটেগ েলাপ বকা প্রিাখ নাক ধদটয় পাধনপো, হাধি, ক্তেমুধন, 

লাফাটনা, হাইউিা, পার্লা পায়খানা , বধমভাব, বধম হওয়া, প্রপি বযো, হার্ পা শরীর ঘাম হওয়া, হাে শরীটরর বযো 

অন তভব করা, ভাটলা না লাগা দুব তল প্রবািকরা , শ্বাসকি হওয়া, সমস্তশরীর ধশরধশর করা, গাটয়র প্রলাম খাো হওয়া 

ধখিুাঁ নী হওয়া জ্বর উটেজনা ও অধস্থরর্া অনীদ্রা ,অসংলগ্ন আিরন ইর্যাধদ । এ িরটনর উপসগ ত সব তটপক্ষা প্রবশী 

প্রদটখ প্রদয় প্রনশা বন্ধ করার ১২ প্রেটক ৭২ঘন্টার মটিয, র্ারপর ১০-১৪ ধদটনর মটিয উপসগ তগুটলা প্রবশীর ভাগ প্রক্ষটত্র 

কটম যায়। মাদকগ্রহন হিাৎ বন্ধ করটল অটনক সময় শারীধরক েধর্ক্তক্রয়া এর্ মারাত্মক হয় প্রয, মৃরু্যর সম্ভাবন ও 

োটক।মাদকাসি বযক্তি যখন ের্যাহার জধনর্ উপসগ ত কধমটয় উটি নরু্ন জীবন শুরু করটর্ সটিি হয় র্খন 

কারটন অকারটন অকষ্মাৎ ভাটব ধকেুধদন পর উপসগ ত ধফটর আটস ।এর মটিয প্রনশায় িুম্বটকর মটর্া মনটক িাটন 

,ঘটুমর সমনযা ও অধস্থরর্া প্রবাি সব তাটপক্ষা প্রবশী কিকর । এই উপসগ তগুটলা বহুধদন পয তন্ত এক জন আসি র্াো 

কটর প্রবোয় যাহাটক আমরা বধল প্রনশা মুি অবস্থায় হিাৎ ের্যাহার জধনর্ উপসগ ত। 

 

মাদকসি বযক্তিটক সনািকরণ যারা প্রনশায় আসি র্াটদর ধকেু ধকেু লক্ষন বা উপসগ ত প্রদখা প্রদয় । প্রয সমস্ত 

প্ররাগী প্রনশার কে স্বীকার কটর না, লক্ষন গুটলা প্রখয়াল করটলই অধভভাবক গন র্া অধর্সহটজই অনুমান করটর্ 



পাটরন প্রয প্রস প্রনশায় আসি। লক্ষন গুটলা হল-অধর্স্মেধর্ আিরটনর পধরবর্তন রাটর্ টিকমটর্া ঘুমায় না বটস 

বটন ক্তেমায় রার্ প্রজটগ োকার েবণর্া খাওয়ার রুধি কটম যায়, ফটল ওজন কটম পুটি হীনর্া ভুটগ, রিশনূযর্ায় 

ভূটগ, ধবনা কারটন অধর্ধরি িাকা িাধহদা বােটব, বােীর বাইটর সময় প্রবশীর সময় কািায়, মুটখ মুটখ কাধশ সবসময় 

প্রলটগই োটক । ধখিধখটি প্রমজাজ, স্মুধর্ শক্তি ধবটলাপ, মটনাটযাগ কটম যায়, অলসর্া, হর্াশা, ধডটেশন, কখনও 

িুপ আবার কখনও প্রবশী কো বটল, আড্ডায় প্রবশী সময় নি কটর, োয়ই ধমেযা কো বটল । ঘর প্রেটক দামী দামী 

ক্তজধনসপত্র ধবক্তক্র কটর প্রনশার িাকা প্রযাগায়, ধবলটম্ব বাসায় ধফটর, প্রবশী কটর ধমটি খাওয়া ও ঘন ঘন িা খাওয়া িাকা 

পয়সা না প্রপটল বােীটর্ নানান রকম অশাধন্ত সৃটি হয়, সমাজ জীবন ক্ষধর্ গ্রস্ত হয় ।ঘটরর প্রমটজটর্ 

ইনটজকশটনর ধসধরঞ্জ, খাধলধশধশ প্রপাোটনা প্রদয়াশলাই এর ধিহ্ন, প্রফাো, আলসার প্রখাসপািো, িুলকাধন হটর্ প্রদখা 

যায়। ধেনর্াই রাহাজাধন, খুন ধবধভন্ন অসামাক্তজক অপকটম ত ধলপ্ত হয়। মানধসক মূলটবাটির অবক্ষয় ঘটি । 

আিযাক্তত্মক ভাটব প্রস সব ধদক প্রেটক প্রদউধলয়া হটয় পটে। 

 

মাদকাসক্তি ও পাধরবাধসক অশাক্তস্ত ও করনীয় মাদকাসক্তির বযক্তির পধরবার মানধসক ভাটব সামাক্তজক ভাটব 

অে তননধর্ক ভাটব ক্ষধর্ গ্রস্তহয়।আসক্তি বযক্তির মা বাবা বােীর অনয প্রয প্রকউ মানধসক সমসযায় ভূগটর্ পাটর 

প্রযমন এ দুক্তিন্তা গ্রস্থ, ধডটেসন, মানধসক িাপ ও সামাক্তজক ভাটব োটক বা আসি প্ররাগীটক সমাটজ প্রহয় েধর্পন্ন 

হটয় িলটর্ হয়, র্টদরটক অবমূলযায়ন কটর, অে তননধর্ক ভাটব পধরবার আধে তক অনিটন ভুটগ, িাকা পয়সা ঋনগ্রস্থ 

হয় এমনধক প্ররাধগ িুধর িকবাক্তজ একজন সদসয মাদকাসি হওয়ার অেয হটলা ,সমগ্র পধরবারটি অসসু্থ 

হওয়া,সমসযায় জজতধরর্ হওয়া, অস্বভাধবক অবস্থায় পো ।প্রনশা গ্রস্ত বযক্তি সাটে যর্দরূ সম্ভাব ভাল বযবহার করটর্ 

হটব, মূলযায়ন করটর্ হটব,কারণ প্রযটহরু্ আসক্তি বযক্তি সব সময় ধমেযা কো বটল ফটল কম ধমেযা কো বলটব। 

পধরবাটরর কাজ হটলা আসক্তির সাটে প্রখালাটমলা সমনযার কো আটলািনা করটব এবং েটয়াজটন বারবার করটর্ 

হটব,বুেটর্ হটব প্রনশার পধরনধর্ এবং ধিধকৎসার জনয পদটক্ষপ ধনটর্ হটব এবং সরকারী মাদক ধনরাময় প্রকন্দ্র 

,প্রর্জগাও অেবা ভাটলা এনক্তজও করৃ্তক পধরিাধলর্ ধনরাময় প্রকটন্দ্র প্রযটর্ হটব এবং ধিধকৎসার ধনয়মাবলী অনুসরন 

করটর্ হটব ।মটন রাখটর্ হটব, আসি ও পধরবার দু, প্রিাই অোঅধেভাটব জধের্। 

 

পুনরাসক্তি(Relapse) একজন মাদকাসি প্রকান ধিধকৎসা প্রকটন্দ্র ধনটয় বােী িটল যাওয়ার ধকেু ধদন পর প্রদখা প্রগল 

প্রস আবার ধিধকৎসার জনয ধফটর এটসটে অেবা অনয ধিধকৎসা প্রকটন্দ্র ধিধকৎসা ধনটর্ প্রগটে। এিাটকই আমরা 

পুনরাসক্তি বধল। পুনরায় আসক্তি প্ররাগীর সংখযা অটনক োয় শর্করা ৮০ ভাগ। এর ধপেটন প্রয কারণ গুটলা 

ধবদযমান র্া অধভভাক বটৃদর ধবটশেভাটব প্রবর কটর র্ার সমসযার সমািান করার প্রিিা করটর্ হটব। প্রযটহরু্ 

আসক্তি একটি ধররাপধসং (েটেদ)পদ্ধধর্।(Addiction is a relapsing disease) প্ররাগীটক দিয তসহকার আবার ধিধকৎসা 

িাধলটয় প্রযটর্ হটব। এর ফটল প্ররাগী প্রস্বোাঁয় ধিধকৎসা গ্রহটনর েটয়াজনীয়র্া উপলক্তদ্ধ কটর ও পুনরাসক্তি র্ীব্রর্ার 

হার কটম আসার সম্ভবনা অটনক প্রবটে যায়। মাদকাসক্তি ধিধকৎসার মূল লক্ষয শুিু মাত্র মাদক েো বন্ধ রাখা নয় 

মানুে ধহসাটব র্াটক আটরা সমৃদ্ধ করা সুস্থ জীবন যাপন এবং আনুোধেক িাধরক্তত্রক পধরবর্তটন সহায়র্া করা, 

এইডস ও মাদক ও মাদক ধবেটয় গনসটির্নর্া বকৃ্তদ্ধ মািযটম সমাটজ এগুটলার েুাঁ ধক হ্রাস করা। 


