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এেদর স ােন মােঠ নেমেছ পুিলশ, র াব

গাফফার খান চৗধুরী ॥ মাদেকর ভাব, িশ া ব ব ায় িট ও পািরবািরক ব ন দৃঢ় না থাকাসহ নানা কারেণ
দেশ িকেশার গ াং কালচার গেড় উেঠেছ। ভিব েত িকেশার গ াং কালচার ভয়াবহ আতে র কারণ হেয় দাঁড়ােত

পাের। এখনই িকেশার গ াং  কালচােরর রাশ  টেন ধরেত  না  পারেল  সমােজ ধষণ, খুন,  িছনতাই  ও  মাদেকর
িব ারসহ নানা ধরেনর অপরাধ আশ াজনকহাের বেড় যেত পাের। িকেশার গ াংেয়র সদ রা দেশর অভ রীণ
িনরাপ ার জ  বড় ধরেনর মিকর কারণ হেয়ও ওঠেত পাের। আইনশৃ লা  বািহনী,  গােয় া  সং া  ছাড়াও
অপরাধ িবেশষ  ও িনরাপ া িবে ষকরাও এমনটাই জানােলন।

এিদেক িকেশার গ াংেয়র খােঁজ সারােদেশ তৎপরতা জারদার করার িবেশষ িনেদশনা জাির কেরেছ পিুলশ সদর
দফতর। িনেদশনায় গ াংেয়র সদ েদর স েক িব ািরত গােয় া তথ  সং হ করার কথা বলা হেয়েছ। যারা
িকেশার  সংেশাধনাগার  থেক  বর  হে ,  তােদর  উপর  নজরদাির  বাড়ােনার  কথা  বলা  হেয়েছ  িবেশষ  সই
িনেদশনায়। ইেতামেধ ই িকেশার গ াংেয়র সদ েদর ফতাের সাঁড়ািশ অিভযান চলেছ। সবেশষ গত ৩১ জলুাই
র ােবর াম মাণ আদালত িকেশার গ াংেয়র ২৯ সদ েক ছয় মােসর কের কারাদ ড িদেয় িকেশার সংেশাধনাগাের
পাঠায়। সাজা া রা সবাই িকেশার গ াংেয়র সদ  বেল িবচারেকর কােছ ীকােরাি মূলক জবানব ী িদেয়েছ।
এমন ঘটনা নতুন কের চা েল র সৃি  কেরেছ।

পিুলশ সদর দফতেরর তথ  মাতােবক, ২০১৫ সােল মিতিঝেলর এিজিব কেলািনেত এক মিহলােক মাটরসাইেকল
িদেয় িপেষ হত া এবং ২০১৭ সােলর ৬ জা য়াির ঢাকার উ রার ১৩ ন র স েরর কােছ স ায় া  লু এ া ড
কেলেজর নবম ণীর ছা  আদনান কিবরেক িপিটেয় ও িপেয় হত ার ঘটনা ঘেট। ইিট ঘটনায় আটজন কের ১৬
জন ফতার হয়। ফতারকতৃেদর িজ াসাবােদ ঢাকার িবিভ  পাড়া-মহ ায় িকেশার গ াং থাকার  তথ
পাওয়া যায়।

পিুলেশর নিথপ  মাতােবক, ঢাকার ায় িতিট থানা এলাকায় িকেশার গ াং আেছ। তেব সবেচেয় বিশ িকেশার
গ াং কালচার গেড় ওেঠেছ উ রায়। নাইন ার ও িডসেকা বেয়জ নােমর িট িকেশার গ াং খুবই সি য় উ রায়। এ

িট গ াংেয়র সদ েদর মেধ  সংঘােতর ঘটনায় আদনান িনহত হওয়ার আগ পয  িতনিট মারামাির এবং একিট
ছুিরকাঘােতর ঘটনা ঘেট। সবেশষ নাইন ার নােমর িকেশার গ াংেয়র সদ েদর হােত খুন হয় আদনান।

র ােবর িলগ াল এ া ড িমিডয়া উইংেয়র পিরচালক ল. কেনল এমরা ল হাসান জনক েক বেলন, আদনান কিবর
হত ায় জিড়ত িকেশার গ াংেয়র সদ েদর ফতার করা হেয়িছল। ফতারকতৃেদর িজ াসাবােদ উ রাসহ ঢাকার
িবিভ  এলাকায় থাকা িকেশার গ াং স েক অেনক অজানা তথ  পাওয়া যায়। স িত িকেশার গ াং সদ েদর
তৎপরতা বিৃ  পাওয়ায় গত ৩১ জুলাই ঢাকার কাওরানবাজার, ফামেগট, রললাইন বি , শেরবাংলা নগর থানাধীন
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কেলজ গট, িশ েমলা, ামলী এলাকায় অিভযান চািলেয় িকেশার গ াংেয়র ২৯ সদ েক আটক করা হয়। তােদর
কাছ থেক ইয়াবা, গাঁজা, ড, চা , ছুির জ  করা হয়। আটককতৃরা াথিমক িজ াসাবােদ জানায়, তারা িবিভ
িকেশার  গ াংেয়র সি য়  সদ । সবাই  মাদকাস ।  দীঘিদন  ধের তারা  রাজধানীর  িবিভ ােন  িছনতাই  কের
আসিছল। পথচারীেদর ব াগ, মাবাইল ফান, মিহলােদর ভ ািনিটব াগ চা  বা ড িদেয় কেঁট  ভতের থাকা

পণূ মালামাল ছাঁ মের িনেয় যায়। আবার তারা সরাসির ভ ােনিট ব াগও ছাঁ মের িনেয় যায়। িছনতাই করা
িতিট মাবাইলেফােনর িবিনমেয় তারা মাবাইল ফােনর দাম ভেদ িতন থেক পাঁচিট কের ইয়াবা পায়। র ােবর

িনবাহী ম ািজে ট মাঃ সােরায়ার আলম আটককতৃেদর ীকােরাি র িভি েত তােদর দাষী সাব  কের িকেশার
গ াংেয়র ২৯ সদে র েত কেকই ৬ মােসর কারাদ- দয়। পের তােদর িকেশার সংেশাধন কে  পািঠেয় দয়া
হয়।

িকেশার গ াং  স েক সজাগ থাকেত এবং  তােদর ফতার করেত পিুলশ  মহাপিরদশক ড. মাহা দ জােবদ
পােটায়ারী  সারােদেশর  িতিট  পিুলশ  ইউিনটেক  কড়া  িনেদশনা  িদেয়েছন।  িনেদশনায়  পুিলশ  ধান  িকেশার
গ াংেয়র সদ েদর ফতার ছাড়াও  তােদর স েক  িনিদ  গােয় া  তথ  সং হ করার কথা  বেলন। গত
বধুবারও পিুলশ সদর দফতের মািসক অপরাধ পযােলাচনা সভায় পিুলশ ধান বেলন, বতমােন দেশর কাথাও
কাথাও গ াং কালচার বা ‘ইয়ুথ প’  গেড় উঠার বণতা দখা যাে । এ ধরেনর গ াংেয়র সদ েদর িব ে

কেঠার ব ব া হণ করেত হেব।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র অপরাধ িব ান িবভােগর চয়ারম ান অধ াপক ড. িজয়া রহমােনর ভা  মাতােবক, নানা
কারেণ িকেশার গ াং গেড় ওেঠ। যার মেধ  পািরবািরক ও সামািজক কারণ ছাড়াও িশ াগত িকছু কারণও আেছ।
িবেশষ কের পিরবিতত সমাজ ব ব ায় িন  আেয়র পিরবােরর িকেশাররা নানা কারেণ িশ া থেক অেনক সময়
বি ত হয়। আবার লু থেকই ঝের পেড়। অেনেকর লখাপড়া ব  হেয় যায়। এেত কের এসব িকেশারেদর মেধ
এক ধরেনর হতাশার সৃি  হয়। থম থম এসব িকেশাররা হতাশা ভেুল থাকেত মাদেকর িদেক ঝঁুেক পেড়। মাদক
সবেনর কারেণ তােদর াভািবক জীবনযাপন ব াহত হয়। পিরবােরর সদ রা তােদর ায়ই গালম  কেরন।

একিদেক লখাপড়া বা েুল যাওয়ার কান তাড়া থােক না। তারপর পিরবােরর সদ েদর কােছ গালম  খেত
খেত তােদর মেধ  হতাশা পেুরাপুির ভর কের। তারা মাদেকর নশায় বুঁদ হেয় সবিকছু ভুেল থাকার চ া করেত

থােক। পিরবােরর সে  তােদর স ক আে  আে  পেুরাপিুর িবি  হেয় পেড়।

আর মাদক সবনকােল াভািবক কারেণই সমবয়সী িকেশারেদর সে  এেদর স ক হয়। এরপর তারা িনেজরাই
সংঘব  হেয়  গেড়  তুলেছ  গ াং।  এরা  মাদেকর টাকা  যাগাড়  করেত  িছনতাই,  মাদক  িবি সহ  নানা  ধরেনর
অপরাধমূলক কমকাে- জিড়েয় পেড়। তােদর মেধ  এক ধরেনর িহেরাইজম কাজ কের। তারা পাড়া-মহ ার িবিভ
জায়গায় বেস ইভিটিজং কের। পাড়া-মহ ায় িনেজেদর অি  জানান িদেত একসে  অেনক িকেশার িবকট শে
মাটরসাইেকেলর িবকট হন বািজেয় এলাকা দািপেয় বড়ায়।

িন  মধ িব  ও মধ িব  অেনক পিরবারই তােদর আশপােশ থাকা বা উ িব  আ ীয় জনেদর সে  পা া িদেয়
িটেক থাকেত চায়। এসব পিরবার েলা তােদর স ানেদর উ িব  পিরবােরর স ানেদর মেতা নামী দামী েুল
পড়ােত চায়। গািড় হাঁিকেয় েুল পাঠােত চায়। িকছুিদন সই ধারা ধের রাখেত পারেলও শষ পয  তারা িটকেত
পাের না। এ সময় তারা িছটেক পেড়। এমন পিরি িতেত তােদর স ানেদর লখাপড়াও অিধকাংশ সময় থমেক যায়।
পড়া নায় ছ পতন ঘটায় ওইসব িকেশাররাও আে  আে  পাড়ার বখােট িকেশারেদর সে  িমশেত থােক। তারাও
আে  আে  মাদেকর িদেক ঝঁুেক পেড়। পরবতী সমেয় আে  আে  জিড়েয় পেড় িকেশার গ াংেয়।
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আর উ িব  পিরবােরর স ানেদর ে  িবষয়িট এেকবােরই িভ । পিরবােরর অেঢল টাকা থাকায় এবং বড়
ব বসা-বািণজ  থাকায়  আগােগাড়াই  তােদর  পড়া নায়  মনেযাগ  কম  থােক।  যিদও  ব ি মও  আেছ।  এসব
পিরবােরর িকেশাররা সাধারণত ইংেরজী মাধ েম পড়া না কের। ইংেরজী মাধ েম িনয়িমত াস করার রীিত না
থাকায় তারা বাড়িত সময় পায়। সই সময় তারা ব ু বা বা বী বা সমবয়সীেদর সে  আ া দয়। তারা পািট কের
বড়ায়। পািটর আড়ােল চেল মাদেকর আসর। এক সময় তারা মাদেকর িদেক ঝঁুেক পেড়। এসব পিরবােরর অেনক

স ানেদর মেধ ই ব বসা করেত উ  িশি ত হওয়ার েয়াজন নই বেল, এক ধরেনর ধারণা কাজ কের। এই
ধারণাই তােদর পড়া নার ে  বড় বাধা িহেসেব কাজ কের।

আজেকর পিরবিতত সমাজ ব ব ায় সবাই অথিবে র মািলক হেত চায়। ফেল িন িব  থেক  কের উ িব
পিরবােরর অিধকাংশ িপতামাতারা টাকা রাজগােরর িদেক বিশ মনেযাগী হয়। তারা স ানেদর তমন সময় িদেত
পাের না। এমন েযােগ আে  আে  স ানরা সিঠক পথ থেক িছটেক পড়েত থােক। স ানেদর িদেক সবার আেগ
পিরবারেক খয়াল করেত হেব। অ থায় িকেশার গ াং কালচার গেড় ওঠার বণতা কমেব না।

িকেশার গ াংেয়র িবষেয় িবিশ  িনরাপ া িবে ষক অবসর া  মজর জনােরল আ রু রশীদ বলিছেলন, িকেশার
গ াং পািরবািরক, সামািজক ও রা ীয় িনরাপ ার জ  রীিতমেতা মিক স প। কারণ এক সময় কান িকেশার
অপরাধীই বড় ধরেনর অপরাধী হেয় গেড় ওঠেত পাের। কান কান িকেশােরর ধষ জ ী হেয় ওঠাও িবিচ  নয়।
যােদর পে  বড় ধরেনর স াসী কমকা- চালােনা কান িবষয় নাও হেত পাের। সমােজর িতিট েরর মা ষ িকেশার
গ াংেয়র নিতবাচক ভােবর িশকার হন। একজন সাধারণ মা ষও অেনক সময় তােদর হাত থেক রহাই পান না।

আইনশৃ লা বািহনী িকেশার গ াংেয়র সদ েদর ফতাের খুবই সি য়। এছাড়া সামািজকভােব কাথাও িকেশার
গ াংেয়র তৎপরতা দখা গেল, সি িলতভােব িতেরাধ গেড় তালা উিচত। এেত কের িকেশার গ াংেয়র সদ েদর
তৎপরতা কেম যােব। যিদও অেনক সময় িকেশার গ াংেয়র সদ রা নানা অপরাধমূলক কমকা-, এমনিক খুেনর
ঘটনা পয  ঘিটেয় থােক। স িবষেয়ও সতক থাকেত হেব। েয়াজেন আইনশৃ লা বািহনীেক এ ব াপাের অবিহত
করেত হেব। িতিট জায়গায় িকেশার গ াংেয়র িবষেয় সতক থাকেল সমাজ থেক িকেশার গ াং কালচার কেম
যােব। সািবক িবে ষেণ  িকেশারেদর অপরােধ  জিড়েয় পেড় গ াং  সদ  হওয়ার পছেন পিরবােরর দায়ব তা
সবেচেয় বিশ। বিশরভাগ িকেশারই পিরবার থেক িবি  হওয়ার কারেণ আে  আে  মাদেকর িদেক ঝঁুেক পেড়।
পের তারাই িকেশার গ াং গেড় তুেল নানা ধরেনর অপরােধ জিড়েয় পেড়।
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