
জাল া  মােকট ॥ দশজুেড় শত কািট টাকার ব বসা
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চে র ই সদ  স িত আটক, হাতা পলাতক ॥ কািট টাকার জাল া  উ ার

আজাদ লায়মান ॥ সারােদেশ জাল াে র একিট শি শালী নটওয়াক ায় শত কািট টাকার মােকট গেড়
তুেলেছ। বধ া  ব বসার মেতা এেজ ট িনেয়াগ কের দীঘিদন ধেরই চ িট সি য়। হাজার হাজার লাক জাল

া  িকনেলও তা ধরা পড়েছ না। কারণ নকল টাকা যত সহেজ শনা  করা স ব, জাল া  ধরা ততটাই
কিঠন। গােয় া পিুলশসহ আইনশৃ লা বািহনীর িবিভ  সং া দশব াপী নকল টাকা ধরার জ  িবেশষ অিভযান
চালােনাসহ সারাবছরই মােঠ থােক। িক  নকল াে র িব ে  কখনও কান িবেশষ অিভযান বা পদে প নয়া
হয় না। এই েযােগ রাজধানীসহ দশব াপী গেড় উেঠেছ নকল াে র িব তৃ মােকট। এই চে র লাকজন

কাে ই কাট কাছাির, সাবেরিজি  অিফস ও নাটাির চ ার েলায় িতিদনই লাখ লাখ টাকার নকল া¤প
িবি র লনেদন কের যাে । স িত ঢাকা মহানগর গােয় া পিুলেশর িসিরয়াস াইম ইনেভি েগশেনর রবাির
ি েভনশন িটেমর িসিনয়র সহকারী পিুলশ কিমশনার সালায়মান িময়া এ ধরেনর তথ  কাশ কেরন। িতিন জানান,
তার নতৃে  একিট শি শালী িটেমর অিভযােন গত ৯ আগ  প ন মেডল থানা এলাকায় এক কািট টাকারও
বিশ জাল া  উ ার হয়। এ সময় নাইম ইসলাম ও আিম ল হক জনেক ফতার করা হয়। তেব অিভযােনর

খবর পেয় েকৗশেল সটেক পেড় রােসল আহে দ শা । এরপর থেক তােক ধরার জ  চেল ব াপক অিভযান।
আটক  জনেক  িজ াসাবােদ  বিরেয়  আেস  রাজশাহীসহ  দশব াপী  জাল  াে র  শি শালী  নটওয়ােকর
চা ল কর তথ । জানা যায়, রােসল পালােত স ম হেলও জাল াে র এই িসি ডেকট িকভােব দশব াপী িডলার
িনেয়ােগর মাধ েম শত কািট টাকার মােকট গেড় তালা হেয়েছ স স েক চমক দ তথ  ফাসঁ কেরেছ আটক
নাইম  ইসলাম  ও  আিম ল।  তারা  জন  ীকার  কের  িকভােব  কত  বছর  ধের  এ  ব বসায়  সি য়।  াথিমক
িজ াসাবােদ তারা জেনই িনেজেদর জাল া  কচােকনা দেলর সদ  িহেসেব ীকার কের। তারা দীঘিদন এ
চে র সে  জিড়ত তারা জানায়, তােদর তির জাল া  তারা িবিভ  িত ান যমন, পা  অিফস, কাট ও
সাবেরিজি র অিফেস কমরত িকছু অসাধু কমচারীর কােছ িবি  কের। চ িটর অ া  সদ েক ফতােরর জ
িডিবর িসিরয়াস াইম িবভাগ মােঠ নেমেছ বেল জানান সালায়মান িময়া। িডিব সূ  মেত, জাল া  চে র মলূ
হাতা রােসল আহে দ শা র বািড় বর নার তালতলা থানার কিবরাজ পাড়ায়। স এ/িপ-১১৯, ফিকরাপেুল থেক
থেম রাজধানীেত গেড় তােল একিট িনয়ি ত মােকট। তার অপর ই সহেযাগী  িহেসেব দািয়  পালন কের

শরীয়তপেুরর সিখপরু থানার েবদবালারকাি  ােমর নাইম ইসলাম (১৯) ও মতলব কালািদ এলাকার আিম ল
হক। এই িতনজন থেম প েনর একিট বািড়েত গেড় তােল জাল া  তিরর কারখানা। আধুিনক তথ যিু
ব বহার কের এরা কেয়কিট কি উটার  ি টার ও িডভাইেসর মাধ েম অনায়ােসই জাল া  তিরর করেত
পাের। ওসব াে র বিশরভাগই দামজাত করা হেতা পরুান ঢাকার িসএমএম আদালত া ণসহ অ া
কােট। সালায়মান িময়া জানান, চ িট কৗশেল া  তির কের থেম ঢাকায় এবং পের ঢাকার বাইের িবি

করত। মােকট জেম ওঠার পর তারা িডলার িনেয়ােগর মাধ েম তা আরও িব তৃ ও িনভরেযাগ  কের তােল। ধু
রাজধানীেতই এ চে র রেয়েছ ১৫/১৬ জেনর সদ । ঢাকার বাইের িবিভ  জলা উপেজলায়ও তারা  তােদর
নটওয়াক িব তৃ কের। িতিদনই তােদর িনজ  েল িবি  করা হেতা লাখ লাখ টাকার জাল া ।
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এ স েক িডিবর এক উধতন কমকতা জানান, জাল টাকা বাজাের ছিড়েয় দয়ার চেয় জাল া  ছড়ােনা অেনক
সহজ ও িনরাপদ। জাল টাকার দৗরা  বাড়ায় মা েষর মােঝ এত বিশ সেচতনতা সিৃ  হেয়েছ য অেনক সময়
নতুন বধ নাটও বারবার হােত ঘেষ তা যাচাই কের। ব াংক েলােতও সে হ হেল মিশেনর পাশাপািশ ম া য়ািল
তী è চােখ তা যাচাই করার বণতা রেয়েছ। এ ছাড়া ই ঈদ বা িবেশষ সমেয় জাল টাকার িব ে  অিভযান
চালােনার পাশাপািশ সারাবছরই পিুলেশর গােয় া কায ম থােক। িক  জাল াে র িবষয়টা একট ুিভ । মা ষ
সাধারণত া  জাল, না  নকল তা যাচাই করার মেতা অতটা আ হ দখায় না। চ িট এই েযাগই কােজ
লাগায়। াে র ব বহার সাধারণত তা-িবে তার বা েটা পে র মােঝই চুি েত ব বহার করা হয়। একবার
যিদ চুি  স  হেয় যায় তারপর আর কান প ই তা নকল না আসল খিতেয় দেখ না। অথচ টাকার বলায় িত
পেদ পেদ আসল-নকেলর সে েহ যাচাই হয়। টাকা যার হােতই নকল িহেসেব ধরা পেড় সই সটা হয় ংস কের
ফেল নয়েতা ব াংেক বা পিুলেশ জমা দয়। এেত জাল টাকা বিশ িদন ায়ী হেত পাের না। াে র বলায়

এমনিট  ঘেট  না  বেলই চ িট  অনায়ােসই তা  ায়ী  ও  িনরাপদ মােকট গেড় তুলেত পাের।  িসিনয়র সহকারী
কিমশনার সালায়মান িময়া এ িবষেয় বেলন, কািট টাকার া সহ যােদর ধরা হেয়েছ তারা দশব াপী িডলার
িনেয়ােগর মাধ েম সংহত মােকট গেড় তুেলেছ। বাজার থেক বধ াে র িসিরয়াল না ার সং হ কের তারা তা
ব বহার কের জাল াে । ধু একজেনর কােছই যিদ কািট টাকার ( িতটা দশ টাকা মেূল র ) া  থােক
তাহেল সারােদেশর িক অব া হেত পাের সটা িনেয়ই এখন কাজ করেছ িডিব পিুলেশর িবেশষ িটম। আমরা এরই
মেধ  কেয়কজেনর নাম  িঠকানা  পেয়িছ য েলা  যাচাই-বাছাই করা হে ।  কেয়কজনেক নজরদািরেতও রাখা
হেয়েছ। খুব শী ই এ চে র অ রাও ধরা পড়েব। জাল টাকাার মেতা াে র িব ে ও কাট কাছাির ও অ া
ােন নজরদাির চলেছ। যখােনই তথ  পাওয়া যােব সখােনই অিভযান চালােনা হেব।
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