
গয্াং কালচা

oরা u
'eফeiচিব

সাহাদাত েহ

রাজধানীেকি
নাiন ার, ি
শুধু  .u রায় 
আিধপতয্ o 
তরুণরাo জিড়
aেনেকi মাদ
 
u রা গয্াং 
নাম o েলােগ
িছনতাi, aপ
পাশাপািশ েবশ
েপ a ীল 

দলভু  কের
জড়ায়।  
 
র য্াব-2-eর a
আoতায় িনেয়
 
ত ানুস ােন
প নােমo e

েহােসন, আল
জিন, হযরত 
পিরচালনা কে
তরুণেদর আকৃ
 
eিদেক, u র
আ ারু ামান
েপর আ

শুরু কের। মূল
রাজুর' েনতৃেতব্
পিরিচত। ei
ার েপর স

নাiন ার 

চার-3 

u রা দি
িব','িনu নাiন 

হােসন পরশ 

ি ক বখােটেদর ei
িবগ বস, াড বেয়
26 েথেক 31িট 
েকা েলর েজর ধে
িড়ত। েমাটরসাiেক
দক কারবার, িছনত

পগুেলা িতনিট ভা
গা েদয়ােল েলেখ। 
পহরণ, তারণা, ম
বশ িকছু যুবক রেয়ে
িভিডo েশয়ার কে
। েফসবুেক eক 

aিধনায়ক েল. কেন
য়েছন। aেনেক ভ

ন েবিরেয় eেসেছ, 
eলাকায় পিরিচত
ল আিমন েহােসন, 
আলী o েমা. রাজী
ের আসেছ। েসখাে

আকৃ  করেত ডয্া  

রা eলাকায় িবিভ
ান েছাটন। u রায়
কাশ। তেব 312

মূলত আ াহপুর, 
তব্ 'নাiন ার প
i েপর ভাব রে
সদ রা িবগ বস 
েপর সদ  আদন

ি ণখান ি
ার', 'িবগ বস

 
i গয্াং পগুেলা a
য়জ, িডসেকাসহ আ
প সি য়। ায়i

ের খুনাখুিনর ঘটনা
কল িনেয় তারা া
তাi o aপহরেণ জ

ােগ িবভ । eক 
েফসবুেক েপজ খুে

মাদক কারবার, েসব
েছ। eসব েপর 
ের। গািড়েত u  শ
প a  পেক হু

ন র্ল সারoয়ার িবন
ভেয় গয্াং পািট র্ েছেড়

u রায় সি য় 
। ei েপর সদ
েমা. িবজয়, শাoন

জীব। eফeiচিব 
েন িবশু a েদর ড
াব ƣতির কেরেছ

 সময় আরo েযসব
য় সি য় 'িডসেকা ব
27 সােল েপশায় হ
েবিড়বাঁধ, েকাটবাি
প' আ কাশ কের
েয়েছ u রার 23, 

েপর দলেনতা ে
নান কিবর (25) ন

িমরপুেরর
স' ' াড বেয়জ'

aিতমা ায় সি য় 
আরo কেয়কিট ে
i িনেজেদর মে  
নাo ঘেট। u রােক
ায়i u রায় eেস ন
জিড়ত।  

প রা ার েমােড়
খুেল িনজ েপর ক
বন, মারামাির o খু
সদ রা u  শে
শে  গান বাজায়
হুমিক িদেয় য্াটা

ন কােশম সমকালেক
ড়েছ। eর পরo য

পগুেলার মে  uে
েদর মে  রেয়েছ

ন েহােসন িশফাত,
েপর সদ রা িনে

ডয্া  েশখায়। ডয্াে
।  

সব েপর সি য় থ
বেয়জ প'। eর

হকার েছাটেনর েনতৃ
ািড়, ফায়দাবাদ eল
র। রাজু eক সময়
24, 25 নমব্র েস
েছাটনেক আ মণ 
নােম eক িকেশারেক

র আত
', 'িডসেকা'সহ 

u রা, িমরপুর, দ
েপর uৎপােত eল
eরা দব্ -সংঘােত 
কি ক গয্াং পািট র্র 
নানা aপকম র্ েসের

ড় েমােড় েকবল আ
কম র্কা  চার কের
খুনাখুিন। ei প

 েমাটরসাiেকল চ
। eলাকার aেনক 
াস েদয়। তারা পর

ক বেলন, র য্াব-2
যারা গয্াং েপ জড়

ে খেযাগয্ হেলা 'e
ছ িবশু চ  শীল, ন
, iমামুল হাসান মু
নেজেদর দেলর সদ
ে র oপর েকােনা

থাকার ত  পাoয়া
র দলেনতা শাহিরয়া
তৃেতব্ িডসেকা বেয়
লাকায় তােদর আি
য় তালাচািব েমরামত
র, খালপাড়, িদয়া
কেরিছল। eর েজ

েক ধারােলা a  িদ

29-07-19 

 
সি য় বহু 

দি ণখান, িখলে ত
লাকাবাসী aিত । 
ত জিড়েয় পেড়। 
সদ েদর সে  ট
র রােত আবার ট ী

আ াবািজ o ীলত
র। তৃতীয় েপর ক
পটাi সবেচেয় ভয়
চািলেয় জনমেন আ
েমধাবী o িনরীহ 
র েরর িবরুে  কু

eরi মে  েবশ িক
ড়াে , তােদর াপ

eফeiচিব'। eর পু
নাঈম িময়া, iয়ািস
মু া, তানভীর হাoল
দ  সংখয্া বাড়ােত
া ািত ািনক িশ

য়া েগেছ তা হেলা 'ি
য়ার িবন সা ার েস
য়জ েপর সহেযাগ
িধপতয্। eরপর ত
মত করত। eজ  
য়াবািড় o বাuিনয়াব
জের oi মােসi িড
িদেয় কুিপেয় o হিক

প 

ত o তুরাগ eলাক
eসব eলাকা ঘুের
েপ েপ মারধর 

ট ী o গাজীপুেরর 
ী o গাজীপুের িফ

তাহািন কের। আের
কাজ হেলা বখােটপ
য় র। তােদর দেল 
আত  ƣতির কের।
তরুণ o িকেশারে
কুরুিচপূণ র্ o আপি

িকছু গয্াং পািট র্র স
পাের আiনানুগ 

পুেরা নাম ফা র্ িহ
সন আরাফাত, আিস
লাদার, আকাশ িময়
ত 'িপeসিভ' নােম 
া না থাকেলo িবশু

িবগ বস'। ei 
সতু। 311৯ সাল ে
গী িহেসেব 'িবগ ব
তােদর িতদব্ ী 
eলাকায় েস 'তালা
াবােদ। 3128 সােল
িডসেকা বেয়জ o িব
িকি ক িদেয় িপিটে

কায়। eফeiচিব, 
র জানা যায়, বত র্ম
করা িনতয্িদেনর ঘ
বখােট িকেশার o

ফের যায়। eসব 

রকিট িনজ িনজ 
পনার পাশাপািশ চু
িকেশার, তরুণেদ

। িনেজেদর েফসবুক
েক েজার কের eরা
ি কর ম  কের ি

সদ েদর আiেনর 
ব া েনoয়া হে

িহটার বস। eিট তুফ
িসফ মাহমুদ, ফরহ
ময়া, েমরাজুল iসল
eকিট ডয্া  eকাে
শু গয্াং েপ িকেশ

েপর দলেনতা 
েথেক েসতুর েনতৃে
বস' গয্াং তােদর ক
প িহেসেব 'তালাচ

লাচািব রাজু' নােমi
েলর জানুয়ািরেত ন
িবগ বস েপর সদ
েয় খুন কের। পের

িনu 
মােন 
ঘটনা। 

o 
েপর 

েপর 
চুির, 
দর 
বুক 
রা 
িবেরােধ 

।  

ফান 
হাদ 
লাম 
েডিম 
শার-

েতব্ oi 
কায র্ ম 
চািব 
i 
নাiন 
দ রা 
র 



েবিরেয় আেস আদনান নয়, oi হতয্াকাে  জিড়তেদর টােগ র্ট িছল নাiন ার েপর দলেনতা 'তালাচািব রাজু'। u রায় সি য় আরo েযসব 
েপর ত  পাoয়া েগেছ েসগুেলার নাম- িকংস aব u রা, গয্াং aব িনu ার ম u রা, িদ িকং aব u রা, য্াক oয়া র্ u রা, দাদা বেয়জ 

u রা aয্া  aল টাiম িকং টপ ভাi- াদার, ঢাকার গয্াং ার, ui আর ঢাকাiয়া গয্াং ার, কাকরা প, িজ iuিনট প, য্াক েরাজ, রেনা 
প, েক নাiট প, ভাiপার প, কয্াসল বেয়জ প, ঢাকার ম ান o পাoয়ার বেয়জ u রা।  

 
e ছাড়া তুরাগ eলাকায় 'িনu নাiন ার' গয্াং প সি য়। স িত ei েপর 22 সদ েক ে ফতার কের র য্াব-2। তারা হেলা- হািববুর 
রহমান, ফয়সাল আহে দ, রািকবুল হাসান, েমা. রমজান আলী, বাবু িময়া, নজরুল iসলাম, শাহীন হাoলাদার, তুিহন iসলাম, মাহমুদ হীরা, 
রিন iসলাম o সাগর েহােসন। eক সময় u রার আত  িছল গয্াং প নাiন ার। পের oi েপর কায র্ ম ায় িনিষ্ফ্ য় হেয় পেড়। ei 
সুেযােগ নতুন কের গেড় েতালা হয় িনu নাiন ার প। eর দলেনতা হািববুর রহমান। তুরাগ eলাকায় িডশ বসা রেয়েছ তার। ei েপর 
aিধকাংশ বখােট িকেশার o িন িব  পিরবােরর। েফসবুেক তােদর েতমন েকােনা কায র্ ম েনi। তেব েদয়ােল িনজ েপর নাম িলখেত পটু 
তারা। ei প eলাকায় চাঁদাবািজেতo সি য়। েকােনা নতুন ভাড়ািটয়া eেল তােক নানাভােব ফােঁদ েফেল চাঁদা দািব কের িনu নাiন ার 
প। e ছাড়া রাজৈনিতক সামািজক েকােনা কম র্সূিচেত েলাকজন দরকার হেল তারা টাকার িবিনমেয় জনবল সরবরাহ কের। ei েপর 

েবিশরভাগ সদ  ানীয় বািস া নয়। e ছাড়া স িত u রােকি ক eকিট বখােট েপর েখাঁজ িমেলেছ, যারা দীঘ র্িদন ধের টােগ র্ট কের 
aপহরেণর পর মুি পণ আদায় কের আসিছল। ei চে র সদ রা হেলা- মাসুদ রানা, শুভ, দুলাল েশখ, েহােসন েবপারী, মিমন u াহ আল 
মু া, জািকর আহে দ, েরামান o েব াল। ei প eরi মে  u রা 6 নমব্র েস র েথেক নoশাদ েহােসন নয়ন o ফাগুন আহেমদ নােম 
দু'জনেক aপহরণ কেরেছ। oi aপহরেণর পর র য্াব ছায়া তদ  কের eর সে  িকেশার গয্াং েপর সংি তার ত  পায়।  
 
র য্াব-2-eর সহকারী পুিলশ সুপার কামরু ামান বেলন, তুরাগ o eর আশপাশ eলাকায় যারা বখােট গয্াং েপর সদ , তারা eলাকায় eক 
আত  ƣতির কেরেছ। ীলতাহািনর পাশাপািশ েফৗজদাির aপরােধo জড়াে  তারা।  
 
সংি রা বলেছন, গয্াং কালচােরর কারেণ eখন িকেশার aপরােধর ধরনo বদেল েগেছ। eক সময় পথিশশু o িন িব  পিরবােরর স ানরা 
টাকার িবিনমেয় িমিছেল েযত। তারা হরতাল-aবেরােধ মারামাির করত o েবামা ছুড়ত। eখন িকেশাররা মাদক বহেন যু  হে । েমাবাiল 
েফােন পেন র্া ছিব েদেখ সময় পার করেছ। িক  েকন িকেশার o তরুণরা গয্াং পািট র্েত জড়াে  eর কারণ খুজঁেত িগেয় জানা েগল, গয্াং পািট র্র 
সদ েদর মে  eকরকম 'িহেরাiজম' কাজ কের। eলাকায় তারা কিথত িহেরা হেত চায়। েদিশ-িবেদিশ চয্ােনেল নানা ছিব েদেখ aেনেক গয্াং 
কালচাের আকৃ  হে । তারা চায়, িনজ eলাকায় তােদর সবাi সমীহ কের চলুক। তেব eসব করেত িগেয় তু  কারেণ ভয় র সব aপরােধ তারা 
জড়ায়। েযমন ধরা যাক গয্াং পািট র্র েকােনা সদ  েকােনা eলাকার eক িকেশারী বা তরুণীেক ে েমর াব িদল; িক  oi াব তয্াখয্াত 
হেলা। eেত ি  হেয় বখােট oi তরুণী বা িকেশারীর আপি কর ছিব, কুরুিচপূণ র্ কথা িলেখ তার বাসার সামেনর েদয়ােল লািগেয় আসেছ। 
রাজধানীর বনানী eলাকায় e ধরেনর eকিট ঘটনাo ঘেটেছ স িত।  
 
রাজধানীর দি ণখােনo রেয়েছ গয্াং পািট র্র রাজতব্। দুi েপর দব্ে র েজর ধের গত বছেরর আগে  দি ণখােন েমেহদী হাসান শুভ (28) নােম 
eক িকেশার খুন হয়। মূলত দি ণখােনর দুিট গয্াং ার েপর েনতৃতব্ েদয় শা  o েতৗিকর নােম দুi িকেশার। তােদর মে  িবেরােধর েজর ধের 
েমেহদীেক হতয্া করা হয়। েমেহদী িছল শা  েপর সদ । দি ণখােনর িমলন িময়ার েছেল শা । আর eকi eলাকার ফজেল হািজর েছেল 
হেলা েতৗিকর। েতৗিকেরর গয্াং েপর নাম 'iয়াং ার'। ei েপর a ত 51 জন সি য়। তােদর মে  আেছ- সাiফ, আরাফাত, সািন, 
আনসার, কাoসার, েতৗিকর, কামাল, আিরয়ান, েসােহল, সাiফুল, িসফাত o েমহরাব।  
 
রাজধানীর িমরপুর o ভাষানেটেকo বখােট প সি য়। েছাট ভাi-বড়ভাi দব্ে  িবিভ  সময় খুনাখুিনরo ঘটনা ঘেটেছ। 3125 সােল িমরপুর 
আদশ র্ িব ালেয়র স ম ে িণর ছা  iমনেক কাে  হতয্া কের িকেশার িপয়াস েপর সদ রা। 3128 সােলর জানুয়ািরেত িমরপুর শাহআিল 
বালুর মােঠ মাদক িনেয় িববােদ ব েদর হােত খুন হয় কামাল েহােসন (26)। ভাসানেটেক রেয়েছ িভ  ধরেনর গয্াং কালচার। বি র িকেশার o 
তরুণরা পৃথক েপ ভাগ হেয় মাদেকর কারবার কের। িমরপুেরর িবিভ  িশ া িত ােনর সামেন িগেয় েদখা যায়, বখােট িকেশার-তরুণরা 
েনাংরা আ া িদে ।  
 
পুিলেশর িমরপুর িবভােগর eিডিস কামাল েহােসন বেলন, িশশু-িকেশারেদর মে  যারা েবআiিন কােজ জড়াে , তােদর oপর নজরদাির রেয়েছ। 
িবিভ  সময় তােদর েবশ কেয়কজনেক ে ফতারo করা হেয়েছ।  
 
ট ীর িশশু u য়ন েকে র ত াবধায়ক জাহা ীর েহােসন েচৗধুরী সমকালেক বেলন, ট ীর িশশু u য়ন েকে  বত র্মােন 866 জন িশশু-িকেশার 
রেয়েছ। খুন, মাদক িবি , চুির o িছনতাiেয়র মেতা নানা aপরােধ জিড়েয়িছল তারা। eসব িশশু-িকেশারেক সাiেকালিজকয্াল েথরািপ o 
কাuে িলং করােনা হে । তােদর aেনেকi eরi মে  সংেশাধনo হেয়েছ।  


