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শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের বাইনর মাদক শবশি বনে শেনদে ি রাজ্যপানের
\B শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের বাইনর মাদক শবশি বনে শেনদে ি রাজ্যপানের এই সময়: \Bমনদর দদাকানের ঢাোও োইনসনে
রাজ্স্ব বাড়নে সরকানরর। দদশি-শবনদশি মনদর ...
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এই সময়: মনদর দদাকানের ঢাোও োইনসনে রাজ্স্ব বাড়নে সরকানরর। দদশি-শবনদশি মনদর দদাকাে এখে
িহনর স্কুে-কনেজ্-শবশ্বশবদযােনয়র আিপানিও। িহরিশের েশবটাও একই। িা শেনয় উনেগ প্রকাি কনর আচার্ে
িথা রাজ্যপাে দকিরীোথ শিপাঠীর োরস্থ হনয়শেে সারা বাাংো শবশ্বশবদযােয় শিক্ষক সশমশি (আবুটা)।
িানদর বক্তবয শেে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের োগানের মনযয মদ ও মাদক দ্রনবযর শবশি বাড়ায় দেখাপড়া ও
কযাম্পানসর পশরনবি েষ্ট হনে। রাজ্যপাে এই শচঠি দপনয় উপর্ুক্ত বযবস্থা শেনি জ্রুশর শিশিনি উচ্চশিক্ষা
সশচবনক শেনদে ি শদনয়নেে। অবিয অেুজ্ িমো কেকািার পুশেি কশমিোর হওয়ার পর িহনরর স্কুে-কনেনজ্র
সামনে মাদক শবনিিানদর যরনি িল্লাশি দজ্ারদার হনয়নে। দবি কনয়ক জ্েনক দেপ্তারও কনরনে পুশেি।
থাোগুশেনকও শিশে এ বযাপানর সিকে কনরশেনেে।
শবশ্বশবদযােয় মঞ্জুশর কশমিে (ইউশজ্শস) ও রাজ্য সরকানরর আইে দমািানবক, শিক্ষা প্রশিষ্ঠানে মদ ও অেযােয
মাদক দ্রনবযর বযবহার শেশিদ্ধ। শকন্তু রাজ্য শবশ্বশবদযােয়গুশের পািাপাশি অনেক কনেজ্ কযাম্পানস মদ ও অেয
মাদক দ্রনবযর বযবহার োগাম োড়া হনয় উনেনে। দেিার শিকার োিোিীনদর একাাংি। দেখাপড়া করনি এনস
মাদকাসক্ত হনয় পড়নেে অনেনক। আবুটা মনে কনর, সামাশজ্ক কারনেই বহু োিোিীর মনযয হিািা, উনেগ,
অবসাদ, জ্ীবের্ািার সমসযা, নেশিকিা ও মূেযনবানযর অবক্ষয় িমবযেমাে। মাদক দ্রবযও এখে সহজ্েিয।
দখাদ রাজ্য সরকারই মনদর পাইকাশর দজ্াগােদার। এই পশরশস্থশিনি দেিার প্রশি পড়ুয়ানদর দ াোঁক বাড়নে।
এমে নেরানজ্যর পশরশস্থশি শবশ্বশবদযােয় কযাম্পাসগুনোর শিক্ষা ও সাংস্কৃশির পশরনবিনক স্কটটাপ্ন  কনর িু নেনে।
বৃহির সমানজ্ শবশ্বশবদযােয়গুশে সম্পনকে দেশিবাচক যারোও নিশর হনে।
এই দপ্রশক্ষনি অশবেনে উপর্ুক্ত বযবস্থা দেওয়ার দাশব জ্াশেনয় আবুটা-র সাযারে সম্পাদক দগৌিম মাইশি গি
১১ এশপ্রে আচার্ে িথা রাজ্যপােনক শচঠি দদে। িাোঁর দাশব শেে, রানজ্যর সব শবশ্বশবদযােয় কিৃে পক্ষনক কযাম্পানস
মদ ও অেযােয মাদক দ্রবয শেবারে ও শেয়ন্ত্রনে উপর্ুক্ত বযবস্থা শেনি হনব। পািাপাশি োি, শিক্ষক, গনবিক,
আশযকাশরক, শিক্ষাকমীনদর র্ুক্ত কনর মাদকাসশক্তর কুপ্রিাব সম্পনকে

বযাপক প্রচার কমেসূশচও শেনি হনব।

সনবোপশর রাজ্য সরকারনক কনেজ্-শবশ্বশবদযােনয়র কাোকাশে সব মনদর দদাকাে বে করনি হনব, কযাম্পানস মদ
এবাং অেযােয মাদক দ্রবয সরবরানহর সব রাস্তা বে করনি হনব। আবুটা-র বক্তবয, জ্েগনের োরা শেবোশচি
সরকার এ শবিনয় দ্রুি কার্েকরী বযবস্থা শেনয় িানদর সশদো ও জ্েগনের প্রশি দায়বদ্ধিার প্রমাে শদক।

