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eলাকায় বসবাস করেছন। তার নােম মাদক বসা, িছনতাiেয়র eকািধক aিভেযাগ o মামলা রেয়েছ। েবশ কেয়কবার পুিলেশর 
হােত ধরা পড়ার পরo ছাড়া েপেয়েছন মীম। তার ঘিন  সহেযাগীেদর মে  রেয়েছন ফাহাদ, ফয়সাল, aপু, তপু রায়হান, আকাশ, 
রািবব্ েহােসন, aিভক িশকদার, মাহািদ েতৗিফক আিজম o নািহদ হাসান শুভ। গত বছেরর aে াবের নূরজাহান েরােডর eম-39 
নমব্র বাসায় ঢুেক ায় আড়াi লাখ টাকার িজিনসপ  লুেট েনন মীম o তার সহেযাগীরা। e ঘটনায় নূরজাহান হক নােম eক নারী 
লাড়া েদ েপর সদ েদর নােম েমাহা দপুর থানায় মামলা কেরন। e ছাড়া মাস িতেনক আেগ নেবাদয় হাuিজং eলাকায় েহেরাiন 
o iয়াবা িবি র সময় হােতনােত ে ফতার হন মীম। e ঘটনায় আদাবর থানায় eকিট মামলা হয়। oi মামলার তদ  কম র্কত র্া 
আদাবর থানার eসআi রিফকুল iসলাম সমকালেক বেলন, েগাপন সংবােদর িভি েত খবর পাoয়া যায়, নেবাদয় হাuিজংেয় iয়াবা 
o েহেরাiন িবি  করেছ eকিট প। eরপর েসখােন aিভযান চািলেয় মীমেক ে ফতার করা হয়। e মামলায় মীমসহ কেয়কজনেক 
আসািম কের চাজর্িশট েদoয়া হেয়েছ। 
 
পুিলশ o মাদক বসায়ীেদর সে  সখয্ :েমাহা দপুেরর বাঁশবািড় eলাকার কুখয্াত মাদক বসায়ী হেলন কুলসুম আ ার মিন o 
তার সব্ামী হাসান। স িত eক হাজার েহেরাiেনর পুিরয়াসহ মিন o তার সব্ামী ে ফতার হন। মিনর িবরুে  েমাহা দপুর থানায় 
33িট মামলা রেয়েছ। মিনর কাছ েথেক মাদক িনেয় খুচরা িবি  কের আসিছেলন মীমসহ 'লাড়া েদ' েপর সদ রা। মাদক িবি  
ছাড়াo েমাহা দপুর eলাকায় aিভনব েকৗশেল মানুষেক ফাঁসাে ন ei গয্াং েপর সদ রা। কারo কােছ মাদক িবি  কের মীম o 
তার সহেযাগীরা পুিলেশর aসাধু কেয়কজন সদ েক েফান কের জািনেয় েদন। eরপর তারা িগেয় মাদকসহ oi ি েক আটেকর 
পর টাকা দািব কেরন। টাকা না িদেল মামলায় চালান েদoয়ার ভয় েদখান। aেনেকi ভেয় ঘুষ িদেয় র া পান। আবার ফাঁকা বাসায় 
েকােনা েমেয় তার বয়ে েক েডেক িনেল লাড়া েদ গয্াংেয়র সদ রা পুিলেশ জািনেয় েদন। eরপর পুিলশ েসখােন হািজর হেয় 
aৈনিতক বািণেজয্ জড়ায়। aিভেযাগ রেয়েছ- মীম o তার পেক e ধরেনর কােজ সহায়তা িদেয় আসেছন েমাহা দপুর পুিলশ 
ফাঁিড়র iনচাজর্ eসআi েমজবা uি ন o eeসআi েমা. শামীম আক । e ছাড়া মীেমর েফসবুক েপেজ আদাবর থানার eসআi 
দীপ চ  সরকােরর সে  তার ছিব রেয়েছ, যা েদেখ েয কারo মেন হেব মীেমর সে  eসআi দীেপর ঘিন  স ক র্। e ছাড়া 

েমাহা দপুেরর 44 নমব্র oয়াড র্ কাuি লর তােরকু ামান রাজীবসহ আরo aেনক রাজৈনিতক েনতােদর শুেভ া জািনেয় েপা ার 
ƣতির কেরেছন মীম। েসi েপা ােরর ছিব মীেমর েফসবুেকo আেছ।  
 
eeসআi শামীম আক  সমকালেক বেলন, "মীেমর সে  তার েকােনা সখয্ েনi। তেব মােঝ মে  িতিন ফাঁিড়েত eেল eকসে  চা-
িসগােরট খান- eতটুকুi। eসআi েমজবা ােরর সে  মীেমর 'ভাi ভাi' স ক র্।" 
 
আদাবর থানার eসআi দীপ চ  সরকার সমকালেক বেলন, 'মীম খারাপ েছেল। তােক 3-4 বার আিম ধেরিছ।' eকসে  ছিব 
েতালার সে  জানেত চাiেল দীপ েয াখয্ািট িদেলন েসিটo চমক দ। িতিন জানােলন, '3128 সােলর আেগ িতিন েমাহা দপুর 
থানায় কম র্রত থাকাকােল হয়েতা মেনর aজাে  ছিব তুেল েফেলেছন।' e াপাের জানেত কাuি লর রাজীেবর সে  eকািধকবার 
েযাগােযােগর েচ া কেরo তােক পাoয়া যায়িন। 
 
িজি  eলাকাবাসী :সেরজিমেন েমাহা দপুর eলাকায় িগেয় েদখা যায়, নূরজাহান েরােডর eকািধক েদয়ােল িবেশষ কায়দায় িবিভ  
গয্াং েপর নাম েলখা রেয়েছ। পা াপাি  হুমিক িদেয় েদয়ােল েলখা িবিভ  েপর ে াগান। eসব ে াগান বেল িদি ল, গয্াং 
েপর মে  িবেরাধ আর দব্  কতটা কট। ভেয় নাম কাশ না কের eলাকার eক বািস া জানােলন, িদনদুপুের গাঁজাসহ নানা 

ধরেনর েনশার আসর বসােনা হয় নূরজাহান েরােড। েছেলেমেয়েদর িনেয় বসবাস করা কিঠন হেয় পেড়েছ। পােশi র য্াব-3-eর 
কায র্ালয় থাকেলo গয্াং েপর সদ রা eসব েতায়া া করেছন না। e ছাড়া েমাহা দপুের eকািধক েখলার মাঠ থাকেলo েসখােন 
িকেশার-তরুণরা খুব েবিশ েখলেত যায় না। েসi তুলনায় রা ার েমােড় েমােড় বখােটেদর েবিশ সি য় থাকেত েদখা যায়।  
 
েফসবুেক 'aল িকং লাড়া েদ' নােম eকিট ে াগান সংবিলত েপেজ ছিব রেয়েছ। েসখােন েদড় শতািধক িকেশার-তরুণেক হাত িচেয় 
দাঁিড়েয় থাকেত েদখা যায়। ei েপর আেরকিট ে াগান হেলা- 'জা  লাড়া েদ aল েমাহা দপুর।' তােদর সাংেকিতক িচ  
'পুতুেলর মুেখ লাভ সাiন'। েমাহা দপুর বািলকা u  িব ালেয়র ধান িশ ক েদেলায়ার েহােসন সরকার সমকালেক e িবষেয় 
বেলন, ায়i েলর আশপাশ eলাকায় iভিটিজংসহ নানা a ীিতকর ঘটনা ঘেট। aেনক সময় ছা ীরা eেস aিভেযাগo কের। 
পুিলশেক জানােল তারা হয়েতা তাৎ িণক টহল eকটু বাড়ায়। আবার কেয়ক িদন যাoয়ার পর েসi পুরেনা িচ । eসব গয্াং 
কালচােরর কাছ েথেক সমাজেক বাঁচােত আকুল আেবদন জানান িতিন। 
 
েমাহা দপুেরর নূরজাহান েরােডর বািস া o খািদজা েগাে ন হাuিজংেয়র কণ র্ধার জােবদ iকবাল বলেলন, 'eলাকায় স ানেদর 
িঠকমেতা েলখাপড়া িশিখেয় ভােলা মানুষ িহেসেব গেড় েতালা কিঠন হেয় যাে । রা ায় নামেলi েচােখর সামেন aেনক িব তকর 



দৃ  েদখেত হয়।'  
 
হাজারীবাগ o েগ ািরয়ায় সি য় 'বাংলা' o 'লাভেলট' :রাজধানীর হাজারীবােগ সি য় রেয়েছ 'বাংলা' o 'লাভেলট' নােম দুিট গয্াং 
প। ei েপর সদ  শতািধক। বাংলা েপর েনতৃেতব্ রেয়েছ সাখাoয়াত েহােসন ƣসকত oরেফ বাংলা। তার পিরবার 

েমাহা দপুেরর পাবনা হাuিজং eলাকায় বসবাস করেলo বাংলা সারা িদন আ া েদয় হাজারীবােগ। েসখােন সি য় দুিট েপর 
aিধকাংশ সদ  িকেশার o িন িব  পিরবােরর। বেখ যাoয়া িকেশারেদর aেনেক েদাকান কম র্চারী। ায়i দুিট েপর মে  
মারামািরর ঘটনা ঘটত। সব র্েশষ গত 41 জুন হাজারীবােগর বuবাজার eলাকায় ছুিরকাঘােত iয়ািসর আরাফাত (28) নােম eক 
িকেশার িনহত হয়। হতয্ার েনপ  কারণ খুজঁেত িগেয় েবিরেয় আেস েয মূলত iয়ািসর িছল লাভেলট েপর দলেনতা। oi ঘটনার 
স াহখােনক আেগ বাংলা েপর সদ  রােসল তার eক বা বীেক িনেয় হাজারীবাগ eলাকায় েবড়ােত আেসন। তখন লাভেলট 
েপর সদ রা রােসলেক বেলন, হাজারীবােগ বাংলার গয্াংেয়র সদ রা বা বীেদর িনেয় ঢুকেত তােদর 'টয্া ' িদেত হেব। e িনেয় 

কথা কাটাকািটর েজর ধের রােসলেক মারধর কেরন বাংলা েপর সদ রা। eর েজের লাভেলট েপর দলেনতা iয়ািসরেক 
ছুিরকাঘােত খুন কের বাংলা প। হাজারীবােগর েশেরবাংলা েরাড সংল  eকিট eলাকার নাম লাভেলন। েসi লাভেলেনর 
নামানুসাের 'লাভেলট' প ƣতির করা হয়। আর সাখাoয়াত েহােসন ƣসকত oরেফ বাংলা তার নােমর aনুকরেণ 'বাংলা গয্াং' চালু 
কের। 
 
হাজারীবাগ থানার oিস iকরাম আলী িময়া সমকালেক বেলন, eক সময় লাভেলট েপর দলেনতা iয়ািসর তার বাবা মনসুর 
আহেমেদর েদাকােন চা িবি  করত। তেব বাবার েদাকােনর সব খাবার িনজ েপর সদ েদর িতিদন খাoয়াত iয়ািসর। eরপর 
েদাকান েথেক iয়ািসরেক েবর কের েদন তার বাবা। আর বাংলা েপর দলেনতা সাখাoয়াত েহােসনo েবকার eক িকেশার। 
 
eিদেক রাজধানীর েগ ািরয়ায়o সি য় রেয়েছ বখােট গয্াং প। তেব েসখােন দুিট প থাকেলo তােদর িবেশষ েকােনা নাম েনi। 
দুi েপর িবেরােধর েজর ধের গত 7 জুলাi েমা. শাoন নােম eক িকেশার িনহত হয়। eকিট েপর েনতৃেতব্ িছল শাoন। 
আেরকিট েপর েনতৃেতব্ রেয়েছ েসাহাগ। দুi েপর সদ  সংখয্া ায় aধ র্শত। 
 
কীভােব কাজ কের গয্াং প :গয্াং েপর সদ রা eকিট সংঘব  দল o aপরাধ চ  িহেসেব কাজ কের। গয্াং েপ যু  হেয় 
তারা িনেজেদর eলাকার 'িহেরা' ভাবেত শুরু কের। গয্াংেয়র সদ  িহেসেব পিরচয় িদেত গব র্েবাধ কের। eসব প eেককিট 
eলাকায় িনয় ণ েনয়। আিধপতয্ িব ার কের। eরপর েবআiিন কাজকেম র্ িল  হয়। িতিট গয্াংেয়র eকিট িনিদ র্  নাম o েলােগা 
থােক। eর সদ রা েসi নাম েলােগা শরীের টয্াটু েক। ায় িতিট গয্াংেয়র েদয়াল িলখেনর মা েম কম র্কা  জানান েদoয়ার 
বণতা আেছ। eেককিট গয্াং eেকক ধরেনর জামা-কাপড় পরার াiল aনুসরণ কের। তােদর মে  েকu েকu শরীের aল ার 

পের। আলাদা াiেল তারা চুলo কােট। গয্াং েপর সদ েদর a  বহেনর বণতা েদখা যায়। আিধপতয্ িব াের ছুির, িপ ল, 
চাকু o রামদা িনেজেদর সং েহ রােখ।  
 
সংি েদর ভা  :র য্াব মহাপিরচালক েবনজীর আহেমদ সমকালেক বেলন, গয্াং কালচার যােত মাথাচাড়া না িদেয় oেঠ েসi লে য্ 
রাজধানীসহ েদেশর সব eলাকায় বাড়িত নজরদাির েরেখেছ র য্াব। সমাজ আর নতুন েকােনা নয়ন ব  েদখেত চায় না। গয্াং েপর 
সদ  হেয় যারা িবিভ  ধরেনর aপরােধ জড়াে  তােদর আiেনর আoতায় আনা হে । যারা eসব পেক য় েদয় তােদর 
িবরুে o ব া েনoয়া হেব।  
 
র য্ােবর আiন o গণমা ম শাখার uপপিরচালক েমজর রiসুল iসলাম মিন বেলন, গয্াং ার েপর সদ রা েছাটখােটা aপরাধ 
করেত করেত বড় ধরেনর াiেম জিড়েয় যায়। eক পয র্ােয় সংি  থানার িকেশার aপরাধী িহেসেব aেনেকর নাম a ভুর্  হয়। 
eভােব aেনক েমধাবী ছাে র ভিব ৎ ন  হে । aপরাধী তািলকাভু  হoয়ায় সরকাির চাকির েপেতo সম া েদখা েদয়। তাi 
স ােনর ভিব েতর কথা িচ া কের aিভভাবকেদর আরo সেচতন হoয়া দরকার। 
 
ঢাকা মহানগর পুিলেশর aিতির  কিমশনার ( াiম aয্া  aপস) কৃ পদ রায় সমকালেক বেলন, যােত গয্াং প গেড় oঠার 
আেগi বখােট িকেশারেদর শনা  করা যায়, েসi িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ। aেনক ে ে  aিভভাবকেদর েডেক স ানেদর 
aপকেম র্র কথা জািনেয় ব া িনেতo বলা হে ।  


