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পরেন িট-শাটর্ , িজn পয্াn। েচােখ সানgাস। চুেল িনতয্নতুন sাiল। পাড়া, মহlা, aিলগিল
o ফুটপােত জিমেয় আ া েদয় তারা। পয্ােকট েথেক িসগােরট েবর কের দািম লাiটার িদেয়
ধিরেয় িহেরােদর মেতা েদয় টান। ucsের গায় িহিn িকংবা iংেরিজ গান। েমেয়েদর utয্k
করার  েkেt  েকােনা  বয়স  িবেবচনা  েনi  তােদর।  রাত  বাড়েলi  রাজধানীর  aিভজাত
eলাকায়  হেয় যায় eমন ‘িডসেকা েপালােদর’ েমাটর o কার েরিসং। eলাকােভেদ eেদর
রেয়েছ পথৃক gপ। eেককিট gপেক ‘গয্াং’ বলা হয়।
লাড়া েদ, িডসেকা বেয়জ, নাiন sার, িফফিটন, bয্াক েরাজ, কয্াসল বেয়জ, ভাiপারসহ eরকম শতািধক
নােমর গয্াং gেপর কেয়ক হাজার িকেশার eখন েগাটা রাজধানী দািপেয় েবড়ােc। যােদর aেনেকi নানা
aপরােধ জিড়েয়  পড়েছ। aিধকাংেশর  বয়স 18 বছেরর িনেচ  হoয়ায়  দ িবিধ aনযুায়ী পুিলশ eেদর
িব েd েকান বয্বsা িনেত পাের না। তােদরেক আটক কের িশ -িকেশার সংেশাধনাগাের পাঠােত হয়।
aথচ ঢাকার িশ  আদালেতর িবচািরক কাযর্kেমর নিথ aনুযায়ী গত 15 বছের রাজধানীেত িকেশার
গয্াং কালচার o িসিনয়র-জিুনয়র dেnd 86 িট খুেনর ঘটনা ঘেটেছ।
েযভােব  :  রয্ােবর  eকিট  সূt  জানায়,  িকেশার গয্াং কালচােরর  যাtা   হয় 2001 সােল। মলূত
েমেয়েদর utয্k করা, পািটর্  করা, হনর্ বািজেয় pচn গিতেত েমাটর বা কার েরিসং করা, েখলার মাঠ

  জািমuল আহসান িসপু
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িনয়ntণ  করা,  েদয়ােল  িচকা  েমের  িনেজেদর  পাoয়ার  বা  aবsান  জানান  েদoয়া,  eমনিক  মাদক  gহণ
pভৃিত কমর্কাn িঘের গেড় oেঠেছ eসব িকেশার গয্াং gপ। রাজধানীর বািড়, aিফস o সরকাির sাপনার
েদয়ােল লkয্ করেল eেদর aিst েটর পাoয়া যায়। eকািধক েদয়ােল িবেশষ কায়দায় িবিভn গয্াং gেপর
নাম  েলখা  রেয়েছ।  পাlাপািl  মিক  িদেয়  েদয়ােল  েলখা  িবিভn  gেপর  ে াগান।  eসব  ে াগান  গয্াং
gেপর মেধয্ andর্nd o ঝগড়া-িববােদর তথয্ জানান েদয়। আবার েফসবেুকo eেদর েপজ রেয়েছ। oi সব
েপেজ gেপর সদসয্রা সারািদন a ীল ভাষায় তথয্ আদান-pদান কের। eকপযর্ােয় েকu েকu জিড়েয়
পেড় হতয্ার মেতা aপরােধ।

e  pসে  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  সমাজকলয্াণ  o  গেবষণা  iনিsিটuেটর  সহকারী  aধয্াপক  o  aপরাধ
িবে ষক  েতৗিহদলু  হক  বেলন,  সমােজ  নানা  aস িত  রেয়েছ।  িনেজেদর  সংsৃিত  েথেক  দেূর  সের  যােc
িকেশাররা।  তােদর  আচরেণ  পিরবতর্ ন  হেc।  িকেশার  বয়েস  িহেরাiজম  ভাব  থােক।  ei  িহেরাiজমেক
সিঠক  পেথর  aনুসারী  কের  তুলেত  হেব।  আবার  িকেশারেদর  রাজৈনিতকভােব  বয্বহার  করার  কারেণ
তােদর মেধয্ eক ধরেণর গয্াং কালচার গেড় uঠেছ। eর দায় আমােদর সবার। aেনক েkেt িভনেদিশ
সংsৃিত  icামত  তােদর  আয়েt  চেল  যাoয়ায়  িকেশারেদর  মেধয্  েনিতবাচক  pভাব  পড়েছ।  সমােজর
িশkক, aিভভাবক, জনpিতিনিধ বা যােদর কথা নেব-eমন বয্িkেদর িনেয় সমিnত uেদয্ােগ ei গয্াং
কালচার েথেক িবপদগামী িকেশারেদর সুপেথ িফিরেয় আনা সmব।
andর্েnd খুন, ধরপাকড় : 2015 সােলর 27েশ েম utরার সাত নmর েসkের িকেশার গয্াং gেপর andর্েnd
ছুিরকাঘােত হতয্া করা হয় মাiলেsান sুল aয্াn কেলেজর দশম ে িণর ছাt aিনকেক (15)। 2018
সােলর  6  জানয়ুাির  utরায়  িডসেকা  বেয়জ  o  নাiন  sার  gেপর  andর্েnd  খুন  হয়  াs  sুল  aয্াn
কেলেজর  নবম  ে িণর  ছাt  আদtান  কিবর।  আদনান  খুন  হoয়ার  পর  utরাসহ  রাজধানীর  িবিভn
eলাকায় aধর্শত িকেশার গয্াংেয়র aিst খুঁেজ পায় আiন-শৃ লা বািহনী। ধানমিn, িমরপুর, হাজারীবাগ,
বংশাল, লালবাগ, তাঁতীবাজার, oয়ারী, েমাহাmদপুর, আদাবর, কলয্াণপুর, পlবীসহ anত 20 eলাকায়
সবেচেয় েবিশ আিধপতয্ eেদর। িকছুিদেনর জনয্ গয্াং েলা আড়ােল চেল েগেলo চলিত বছেরর pথম িদেক
েফসবুেক আবারo িফের আেস েঘাষণা িদেয়। আবারo  হয় খুেনাখুিন।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

চলিত বছেরর 29 জনু হাজারীবাগ eলাকায় 15 বছর বয়সী iয়ািছন আরাফাত o 7 জলুাi েগnািরয়া
হাisুেলর নবম ে িণর ছাt শাoন খুন হয়। পুিলশ বলেছ, িকেশার গয্াং gেপ বড়-েছাট (িসিনয়র-জিুনয়র)
dেndর েজের শাoন o iয়ািছন খুন হেয়েছ। eরপর আiন-শৃ লা বািহনী নেড়চেড়  বেস। পুিলশ  o যর্াব
পৃথক aিভযান চালােত থােক। যর্াব াময্মাণ আদালেতর মাধয্েম বংশাল, তাঁতীবাজার, শাখাঁরীবাজার,
লালবাগ,  হাজারীবাগ  eবং  সূtাপুের  aিভযান  চািলেয়  গয্াং  gেপর  58  জনেক  আটেকর  পর  আদালেত
হািজর কের। তােদরেক ট ী িশ -িকেশার সংেশাধন েকেnd পাঠােনা হয়। utরায় হাuস িবিlং eলাকা
েথেক ast o মাদকসহ ফাsর্  িহটার বস (eফeiচিব) নােম eকিট িকেশার গয্াংেয়র 14 সদসয্েক আটক
করা হয়। িজগাতলা, সাতমসিজদ েরাড, আদাবর eবং িমরপুের aিভযান চািলেয় গয্াং gেপর 33 জন
িকেশারেক  আটক  করা  হয়।  গত  eক  সpাহ  ধের  চলমান  ei  aিভযােনর  মেধয্  বুধবার  রােত
েমাহাmদপুেরর চাঁদ uদয্ােন িকেশার গয্াং gেপর dেnd মহিসন নােম eক িকেশার খুন হয়। পুিলশ বলেছ,
িনহত মহিসন o ঘাতক পারেভেজর মেধয্ পূবর্শtতা ছাড়াo িছল িকেশার গয্াং িনেয় েকাnল। পারেভজ
িছল ‘আত ’ নামক gেপর েনতৃsানীয়। িনহত মহিসন ‘িফl িঝরিঝর’ gেপর সদসয্।
মoলানা ভাসানী  িবjান  o pযুিk িব িবদয্ালেয়র  িkিমলিজ  aয্াn পুিলশ সােয়n  িবভােগর সহেযাগী
aধয্াপক নুরজাহান খাতুন বেলন, িকেশারেদর মেধয্i ‘eডেভনচার িফিলং’ বা ‘িহেরাiজম’ ভাব েবিশ
েদখা যায়। িকেশার বয়েস েবেড় oঠার পিরেবশ তােক aপরাধী হেয় uঠেত সহায়তা কের। তারা ei বয়েস
eমন ে িণর মানুেষর সে  েমলােমশা কের বা ফেলা কের- েসখান েথেকi তারা aপরােধর িদেক ধািবত
হয়। িকেশার বয়েস iিতবাচক চচর্ ার িদেক ধািবত না হেয় েনিতবাচক চচর্ ার িদেক চেল যায়। আবার যখন
তারা েদেখ েয aপরাধ যারা করেছ তারা সমােজ েবিশ লাভবান হেc, েসটা িকেশাররা aনুসরণ কের।
তােদর oপর পািরবািরক o সামািজক িনয়ntণ থােক না। গিরব o ধনী-দiু ে িণর পিরবােরর িকেশারেদর
মেধয্i ei গয্াং কালচােরর pবণতা েদখা যােc। িকেশারেদর গয্াং কালচার েথেক িফিরেয় আনেত িশkক,
জনpিতিনিধ, aিভভাবক o আiন-শৃ লা বািহনীেক eক সে  কাজ করেত হেব।
আরo পড়ুন: হািতরিঝেল গয্াং gেপর শতািধক িকেশার আটক

রয্ােবর আiন o গণমাধয্ম শাখার পিরচালক েল. কেনর্ল সারoয়ার-িবন-কােশম বেলন, গয্াংsার gেপর
সদসয্রা েছাটখােটা aপরাধ করেত করেত বেড়া ধরেনর aপরােধ জিড়েয় যােc। তাi eেদরেক সংেশাধন
করেত সবর্pথম aিভভাবকেদর সেচতন হেত হেব। aিভভাবকরা তােদর সnানেদর বয্াপাের eকটু েখাঁজ-
খবর রাখেল তােদর aেনকটাi িনয়ntেণ আনা সmব।
ছিড়েয়  পড়েছ  ঢাকার  বাiেরo  :eিদেক  ঢাকার  বাiের  চ gাম,  িসেলট  o  খুলনায়o  রেয়েছ  20-25  িট
িকেশার গয্াং gপ। চ gাম শহের রেয়েছ anত ছয়িট গয্াং। মাদক, িডেজ পািটর্  o চুির-িছনতাi িনেয় বয্s
থােক ei গয্াংেয়র িকেশাররা। eর েজর ধেরi গত বছেরর জানয়ুািরেত জামাল খান eলাকায় হতয্া করা
হয়  চ gাম  কেলিজেয়ট  হাi  sুেলর  নবম  ে িণর  ছাt  আদনান  iসফারেক।  eকiভােব  oi  বছেরর
জানুয়ািরেত িকেশার গয্াংেয়র হােত pাণ িদেত হেয়েছ খুলনা পাবিলক sুল aয্াn কেলেজর সpম ে িণর
ছাt েশখ ফাoিমদ তানভীর রািজমেক। খুলনা শহের িকেশারেদর anত সাতিট গয্াং দািপেয় েবড়ােc।
eরমেধয্  ভয় র  গয্াং েলা  হেc  sার  বেয়জ,  িহেরা  বেয়জ,  েড ার  বেয়জ,  েগােlন  বেয়জ  o  িটপিস।
িসেলট শহেরo রাজৈনিতক ছtছায়ায় গেড় uেঠেছ িকেশারেদর সাত-আটিট গয্াং। দািম েমাটরসাiেকেল
কের শহের ঘুের েবড়ােনা, েমেয়েদর utয্k করা, মাদকেসবনসহ নানা aিভেযাগ রেয়েছ তােদর িব েd।
iেtফাক/েকেক

print | গয্াং কালচাের বাড়েছ িকেশার aপরাধ | জাতীয় https://www.ittefaq.com.bd/national/86320/গয্াং-কালচাের-বাড়েছ-ক...

3 of 3 9/7/2019, 10:42 AM


