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িসেলেটর িকেশাররা কতটা ভয়ংকর হেয় উেঠেছ তার মাণ পাওয়া যায় িকছু িদন আেগর একিট ঘটনা
থেকই। জতুা চুিরর ওই ঘটনায় সহপাঠীেক িনমমভােব খুন করা হয়।

িসেলট কািরগির িশ ণ কে র (িটিটিস) িশ াথী তানভীর হােসন তুিহন খুেনর তদে  নেম িকেশার
অপরােধর ভয়ংকর কািহনী বর হেয় আেস। ম মােস নাম িনেয় কটিূ র জের ব েুদর ছিুরকাঘােত িনহত
হয় আ লু জ ার জামাল নােমর এক িকেশার।

এর িঠক ’মাস আেগ নগরীর হাউিসং এে ট এলাকায় একদল িকেশার ব েুক মারধেরর িতেশাধ িনেত
খুন করা হয় ি িটশ ই টার াশনাল লু অ া ড কেলেজর নবম িণর ছা  শােহদ আহমদেক। অথাৎ তু
ঘটনায় িকেশাররা খুেনাখুিনেত জিড়েয় পড়েছ।

িকছুিদন আেগও এসব িকেশার িকছু িকছু েট আ া দয়া এবং বড়েজাড় ইভিটিজংেয়র মেধ ই সীমাব
িছল। িক  বশ িকছুিদন ধের এরা সংঘাত হানাহািনেত জিড়েয় পড়েছ। চলিত বছরই নগর এবং নগরীর
বাইের িকেশারেদর হােত ৫িট খুেনর ঘটনা ঘেটেছ।

পুিলেশর তদে ও সব েলা হত াকাে র ধরন ায় একই দখা গেছ। কারণও ায় অিভ । অেপ াকতৃ
িব শালী ঘেরর এই স ানরা  সংঘব  হেয় গ াং  সৃি  করায় অপরােধর ধরন যমন পাে েছ,  তমিন

  ইয়া ইয়া মা ফ, িসেলট বু েরা
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বেড়েছ অপরাধও।

এ পয  িসেলেটই অ ত অধশত গ াং গেড় উেঠেছ। এরা নগরী ও নগরীর বাইের িনিদ  এলাকায় সি য়।
এেদর মেধ  যারা ‘বড় ভাইেদর’ আ ল  পাে ন তারাই হেয় উঠেছন ভয়ংকর। জিড়েয় পড়েছন খুন-
খারািবেত।

নগরী ও শহরতলীর একািধক ট ঘুের ও খাজঁ িনেয় জানা গেছ, নগরীর ায় সব এলাকােতই ‘বড়
ভাইেদর’ দাপুেট পদচারণা। মােড় মােড় অ ত ১০-২০ জেনর জটলা। কাথাও কাথাও ওই আ ার
সংখ া ৫০ জন ছািড়েয় যায়। নানা অপরাধ কের িকেশারেদরেক এেদর কােছ ছুেট আসেত দখা যায়।

১৩ মাচ  কা ানীগ  উপেজলার দরা ল এলাকায় ব রুা  বািড় থেক ডেক নয় বদ ল আিমনেক।
পরিদন সকােল গলাকাটা লাশ িমেল তার। এ ঘটনায় অ াতনামােদর িব ে  মামলা হয়।

১৫ মাচ ওসমানীনগর উপেজলার মা া কা ােমর মা ািফজরু রহমান মছু (১৫) নােমর এক িকেশােরর
লাশ ানীয় একিট িবদ ালেয়র মাঠ থেক উ ার করা হয়। আেগর িদন স ায় তােক বািড় থেক ডেক
িনেয় িগেয়িছল তারই িতন ব ।ু পের পুিলশ মা. জীবন নােম মছু’র এক ব েুক ফতার কের। িতন ব ু
িমেল মছুেক হত ার কথা আদালেত ীকারও কেরেছ জীবন।

এ িনেয় কথা হয় িসেলট মহানগর পুিলেশর উপ-কিমশনার জদান আল-মুসার সে । িতিন বেলেছন, এই
িকেশারেদর অেনেকর িব ে  খুেনাখুিনসহ অেনক অপরােধর মামলা রেয়েছ। তােদর এসব অপরােধর
িবষয়িট নজরদাির করা হে । অপরাধ হেল অব ই অপরাধীেদর আইেনর আওতায় িনেয় আসব। তেব
এরা যােত অপরাধ করেত না পাের স জ  পুিলশ তৎপর রেয়েছ। চিলত আইেন এেদর ব াপাের বলা
আেছ। এই আইন েয়াগ হে ।

তেব এই পুিলশ কমকতা অিভভাবকেদর সেচতনতার ওপরই বিশ ােরাপ কেরেছন।

িতিন বেলেছন, অিভভাবকরা সেচতন হেল িশ েদর বােজ আ া ব  হেয় যােব। তারা অপরােধ জিড়ত
হেত পারেব না। এরপরও যিদ কউ সাজা পেথ না আেস তাহেল স ে  আইেনর কেঠার েয়াগ ছাড়া
কােনা গিত থাকেব না।

িকেশার অপরােধর আেরকিট ঘটনা তুেল ধরা হেলই িকেশারেদর বেখ যাওয়ার িবষয়িট পির ার হেয়
উেঠেব। ২৭ জলুাই সকােল ফ গুে র ফিরজা খাতুন বািলকা উ  িবদ ালেয় একজন ছা ী একাই হঁেট

েুল যাি ল।

িবদ ালেয়র সামেন আল-আিমন নােমর এক বখােট িকেশার তােক দেখ অ ীল সব অ ভি  কের। নানা
রকম অ ীল কথাবাতা বলার সে  মুেঠােফােন মেয়িটর ছিবও তুেল রােখ।

মেয়িট িবদ ালেয়র ফটেক কতব রত পুিলশেক ঘটনা  জানােল আল-আিমনেক আটক করা  হয়।  তার
মুেঠােফােন  ওই ছা ীর  ছিব  পাওয়ায় তাৎ িণক াম মাণ  আদালত বিসেয় তােক ৬ মােসর  িবনা ম
কারাদ  দন ইউএনও জসীম উি ন।

১৫ এি ল পুের িডিব পুিলশ িছনতাই কােজ ব ব ত নাইভ-চা সহ রিফ ল হাসান, আ. রা াক সািকব,
তানিবর রহমান, মা. শাহিরয়ার ইসলামেক নগরীর লামাবাজার থেক আটক কের। এরা সবাই এসএসিস
পরী াথী। পের তােদর অিভভাবকরা মচুেলকা িদেয় ছািড়েয় িনেয় যান।

িকেশারেদর অত াচােরর একিট ধরন উেঠ এেসেছ িসেলট সরকাির মিহলা কেলেজর াদশ িণর ছা ী
ফািরয়া রহমােনর কথায়ও। িতিন যুগা রেক বেলন, কেলেজর সামেনর রা ািট একমখুী হওয়ায় চৗহা া
পেয় ট থেক হঁেট কেলেজ আসেত হয়। এই রা াটু েত ায়ই বখােট িকেশারেদর উৎপাত স  করেত
হয়।

অিধকাংশ িশ াথীেক িরকশা ডেক দয়া, ভাড়া দয়ার চ া থেক  কের কাে  েমর ােব
অেনক সময় িব তকর পিরি িতেত পড়েত হয়।  চৗহা া  পেয়ে ট  ািফক পুিলশ ব  থাকেলও তারা
বিশরভাগ সময় যানবাহন িনয় েণ ব  থাকার েযাগ নয় এই বখােটরা।

এই কেলেজর সামেন থেক িবিভ  সমেয় িশ াথীেদর তুেল নয়ার চ ার ঘটনাও ঘেটেছ।
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

আ রখানা গালস েুলর িশ ক ও িশ াথীরা যুগা রেক জানান, েুল আসা-যাওয়ার পেথ অশালীন উি ,
িশস  দয়া,  গান  গাওয়া  ও  ম িনেবদন  িনত কার  ঘটনা।  অেনক  সময় কাে  বখােট  িকেশাররা
মেয়েদর িপছু িনেলও কউ িতবাদ পয  কের না।

শাসেনর জ  নাগিরক জেনর িসেলেটর সভাপিত ফা ক মাহমুদ চৗধরুী যুগা রেক বেলন, শাসন
এবং তা না থাকার কারেণ এমনিট ঘটেছ। িবচারহীনতা এখােন সং িৃত হেয় উেঠেছ। আইনশৃ লা
বািহনী যথাযথ দািয়  পালন করেছ না। এসব কারেণ অপরাধ বণতা তির হে । অপরাধীরা েযাগ
িনে । তারা আরও বড় অপরাধ কমকাে  জিড়েয় পড়েছ।

িতিন মেন কেরন, যথাযথভােব আইন েয়াগ হেল সব অপরাধ কেম আসেব। সাধারণ মা ষ মু  বাতােস
িনঃ াস িনেত পারেব।
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