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বর নায় আেলািচত িরফাত শরীফ হত ার পর সরাসির আেলাচনায় আেস সংঘব  িকেশার গ াং ‘০০৭
ব ড’। ওই হত ায় জিড়ত ‘০০৭ ব ড’-এর া নয়ন ব ড ব কযেু  িনহত ও তার সেক ড-ইন-কমা ড
িরফাত ফরাজী  ও িরশান ফরাজীসহ অেনেকই  ফতার হওয়ার পর েপর বািক সদ রা  গা  ঢাকা
িদেয়েছ।

এিট ছাড়াও রাজৈনিতক আ য়- েয় ‘লােরলা ’ ও ‘হািন ব ড’সহ িকেশারেদর একািধক প এখনও
সি য় বর নায়। িকেশারেদর মাদেকর নশায় পেয় বসা ও মাদক বচােকনায় জিড়েয় পড়ার িবষয়িট
অিভভাবকেদর জ  িচ ার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। তেব িকেশারেদর অপরাধ জগৎ থেক িফিরেয় আনেত
কাজ করেছন জলা শাসন ও পুিলশ সদ রা।

নয়ন বে ডর িনজ হােত গড়া ‘০০৭ ব ড’ পিট িনি য় হেলও এখন পয  এ েপর সদ  সংখ া ১১৯।
এরই মেধ  এ েপর অেনেকই যাগ িদেয়েছ বা িদে  ‘লােরলা ’ ও ‘হািন ব ড’ েপ। এসব েপর

ায় সবাই বর নার মাধ িমক ও উ  মাধ িমেক অধ য়নরত।

  এম. মিজবলু হক িকসল,ু
বর না
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বর না িজলা লু ও বসরকাির ি -ক ােডট েুলর বতমান ও সােবক িশ াথীেদর বড় একিট অংশ এ
েপ যু । শহেরর উ িব  থেক  কের হতদির , জন িতিনিধ ও গণমাধ ম কমীেদর স ানরাও এই

গ াং কালচাের জিড়েয় পড়েছ।

বর না িজলা েুলর একজন সােবক িশ াথী বেলন, িরফাত শরীফ হত ার পর আমরা অেনেকই ‘পাট অব
০০৭’ নােম একিট প তির কেরিছ।

কথা হয় বর নার পুিলশ পার মা ফ হােসেনর সে । িতিন বেলন, িকেশার গ াং  েপর হাতােদর
িচি ত করার কাজ চলেছ। ইিতমেধ  বশ িকছু তথ -উপা  আমােদর হােত এেসেছ। পুিলেশর িবিভ
শাখা এ িনেয় কাজ করেছ। নতনু কের গ াং তির হওয়ার আর কােনা েযাগ বর না শহের নই।

অ স ােন জানা যায়, অেনক সময় িবদ ালেয়র কিবেনট িনবাচনেক ক  কের িকেশারেদর মেধ  িবভি
 হয়। তােদর মেধ  মধার িবকাশ না ঘেট উে া শি  দশন  হয়। তির হয় প িডলার। অেনক

সময় ‘বড়ভাইেদর’ সহায়তাও চাওয়া হয়।

আর এই ‘বড়ভাইরা’ও পের এই িকেশারেদর নানা কােজ ব বহার কের। এসব কমকাে র মধ  িদেয়
িকেশাররা িনেজেদর ভাবশালী ভাবেত  কের। পাড়া-মহ ার ছাটখােটা  ই েত িনেজেদর স ৃ
কের।

সমােজর টচােল জিড়েয় সংঘাত, হানাহািন থেক  কের িছনতাই, জিম দখল ও চাঁদাবািজেত জিড়েয়
পড়েছ তারা। অেনক সময় খুেনাখিুনর ঘটনাও ঘেটেছ।

গত ১০ বছর ধের বর না িজলা েুলর সামেন ঝালমিুড় িবি  কেরন আব র রহমান। িতিন যগুা রেক
বেলন, ায়ই এ েুলর িশ াথীরা মারামাির কের। পের ‘বড়ভাইরা’ এেস মীমাংসা কের দয়। ‘বড়ভাই’
কারা- এমন ে  িতিন িন পু থােকন।

িবদ ালেয়র নবম িণর ছা  রাইয়ান হাসান অ র যগুা রেক বেলন, িবদ ালেয়র যসব িশ াথী নতৃে
আসেত চায় তােদর ায় সবাই কােনা-না- কােনা বড়ভাইেয়র সে  স ক রােখ। তােদর নানা েয়াজেন
বড়ভাইরা এিগেয় আেস।

এরা মাদেকর সে  যু  িক না, জানেত চাইেল অ র বেল, সবাই তা আর ভােলা না, কউ কউ মাদেকর
সে  জিড়েয় যায়।

ওই িবদ ালেয়র দশম িণর িশ াথী রিবউল হাসান ইমন বেল, ‘বড়ভাইরা’ই িশ াথীেদর মােঝ মাদক
ছিড়েয় িদে । ‘বড়ভাইেদর’ পিরচয় জানেত চাইেল স িন পু থােক। পীড়াপীিড় করার পর স বেল, এই
বড়ভাইেয়র নােমর থম অ র ‘স’।

বর নার সবেচেয় পুরেনা িবদ াপীঠ িজলা েুলর দি ণ িদেক ধান িশ েকর বাসভবন। বশ কেয়ক বছর
ধেরই ভবনিট পিরত । ভতের েবশ করেতই দখা গল এিট এখন মাদেকর অভয়া ম। মাদেকর
উপাদান ছিড়েয়-িছিটেয় িছল তখনও।

একই অব া িবদ ালেয়র ছা াবােসর ভতেরও। ছা াবাসিট পিরত  ঘাষণা করা না হেলও সখােন কউ
না থাকায় ছা াবােসর কেয়কিট কে  িনিবে  চেল মাদক সবন।

হাে েলর পছেনর িদেক দীিঘর পােড়র স  গিল পথ ধের সামেন এেগােতই দখা মেল গাপন একিট
দরজা।  মাদক সবেনর পর ওই  পথ  ধেরই বিরেয়  যায় মাদক সবনকারীরা।  উ র াে  াথিমক
িবদ ালেয়র একিট পিরত  ভবেন দখা গল, সখােনও পেড় আেছ সদ  সবন করা ইয়াবার উপাদান ও
সর ামািদ।

নাম কােশ অিন কু এক ছা  বলিছল, এখােন ‘বড়ভাইেয়রাও’ মাদক নয়। লু চলাচেল ছা েদর মেধ
অেনেকই াস ফািঁক িদেয় মাদেকর েট চেল যায়।

জানেত চাইেল বর না িজলা েুলর ভার া  ধান িশ ক মা. আবলু কালাম আজাদ বেলন, িবদ ালেয়র
ভতের এ ধরেনর কমকাে র ব াপাের আমােদর জানা িছল না। তেব এখন সতক হেয়িছ। এরপর যােত এ

িবদ ালয়েকি ক কােনা গ াং সিৃ  হেত না পাের স জ  শাসেনর সহায়তা নয়া হেব।
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ওই ধান িশ ক আরও জানান, ইিতমেধ  এ ধরেনর ছা েদর তািলকা তিরর জ  বলা হেয়েছ। ছা েদর
গিতিবিধ ল  রেখ তািলকা করার জ  িশ কেদরও বলা হেয়েছ। আগামী এক স ােহর মেধ  তািলকা
তিরর কাজ শষ হেব।

কথা  হয়  শহেরর  অসহায়  অিভভাবক  গালাম  হায়দােরর  সে ।  িতিন  বেলন,  ভাবশালী  ত ণেদর
ছ ছায়ায় মাদক ব বসায়  যু  একিট  চ  েকৗশেল িকেশারেদর টােগট  কের মাদক সবেন  অভ
করেছ। মাদকাস েদর কউ কউ সরাসির খচুরা িবে তায়ও পিরণত হে ।

বর না জলা পাবিলক পিলিস ফারােমর সভাপিত হাসা র রহমান ঝ টু  যগুা রেক বেলন, অিধকাংশ
পুিলশ শাসেনর কমকাে  িশিথলতা,  রাজৈনিতক নতােদর য় ও পিরবােরর দািয় হীনতার ফেলই
িকেশাররা বেখ যাে । অপরাধী িকেশারেদর আইেনর আওতায় আনা এবং তােদর য়দাতােদর শাি
িনি ত করেত হেব। িকেশার গ াং একিদেন সিৃ  হয় না। অিভভাবকেদর আরও সেচতন হেত হেব।

বর না থানার ভার া  কমকতা (ওিস) আিবর মাহা দ হােসন যগুা রেক বেলন, বর নায় িকেশার গ াং
ব সহ িশ -িকেশারেদর অপরাধ থেক সিরেয় আনেত পুিলেশর আইিন কায েমর পাশাপািশ অিভভাবক,
িশ াথী,  শীল  সমাজ,  মসিজেদর  ইমামসহ  সব েরর  মা েষর  সম েয়  পুিলশ  পােরর  নতৃে
সেচতনতামলূক া াম নয়া হে । বর নায় যােত আর কােনা ারজনক ঘটনা না ঘেট স জ
সাব িণক পুিলেশর গােয় া নজরদাির বাড়ােনা হেয়েছ।
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