
 

 / 08.09.19 

অৈবধ অে র ন ন ট 

সাহাদাত হােসন পরশ 

 

সীমাে র িক  পেয়  অৈবধ অ  কারবািরেদর চনা ট িহেসেব পিরিচত। তেব এবার িসেলেটর গায়াইনঘােটর িবছনাকাি  সীমা  
হেয় দেশ অ  ঢাকার এক  ন ন েটর খ জ িমেলেছ। এই েট িত মােস গেড় অ ত  চালান দেশ েবশ করত। এসব 
চালােন আসা অিধকাংশ অ  িরভলবার। এ েটর িবেশষ বিশ  হেলা 'সীমা  হােট' অে র হাতবদল হেতা। আর বাংলােদেশ 
আনার জ  ১২ চ ােরর িবেশষ িরভলবার তির করা হেয়িছল। এ ধরেনর বশ িক  িরভলবার এরই মে  বাংলােদেশ েকেছ। 

গত হ িতবার এই েটর অ  কারবািরেদর মে  িতনজনেক যা াবাড়ী থেক ফতার কের কাউ ার টরিরজম অ া  
া াশনাল াইম ইউিনট (িস িস)। বতমােন তােদর িলশ হফাজেত িজ াসাবাদ করা হে । ফতাররা হেলন- আ ল 

শহীদ, দালন িময়া ও আনছার িময়া। তােদর কাছ থেক িতন  অত া িনক িরভলবার পাওয়া গেছ। এর মে   অ  পেয়  ২২ 
ও এক  পেয়  ৩১ বােরর। এ ঘটনা তদে   িলেশর একজন দািয় শীল কমকতা জানান, এর আেগ যসব ট হেয় দেশ অ  
েকেছ তার মে  রেয়েছ চ পাইনবাবগ , যেশােরর বনােপাল, ি য়া, িহিল, আখাউড়া, ঠা রগ ও ও পাবত  চ াম এলাকা। তেব 

এবারই থম গােয় ারা জানেত পােরন, িসেলেটর গায়াইনঘােটর িবছনাকাি  সীমা  হেয় এক  সংঘব  চ  অ  আনেছ। 

সীমাে র ওপাের ভারতীয় অংেশ 'লাকাট হাট' এলাকার এক ভারতীয় খািসয়া অ  সরবরাহ কের থােক। স ােহ িতন িদন সীমা  হাট 
বেস। সই হােট িনত েয়াজনীয় িজিনসপ  িকনেত িমিলত হন সীমা  এলাকায় বসবাসকারী বাংলােদিশ ও ভারতীয় নাগিরকরা। 
ওই খািসয়া সীমা  হােট অ  হাতবদল কের গায়াইনঘােটর িবছনাকাি র নায়াগ ওেয়র ওয়ািতর  আলীর ছেল আরব আলীর কােছ 
দন। আরব আলীর মান পশা িষ। তেব তার আড়ােল কেয়ক বছর ধের অ  কনােবচায়  িতিন। আরব আলীর কাছ থেক 

এ অ  িকেন নন নামগে র জগ াথ েরর ত আ ল জিলেলর ছেল আ ল শহীদ ও একই থানার ঘাষগ ওেয়র আনছার িময়া। 
শহীদ ও আনছােরর কাছ থেক হাতবদল হেয় অ  যায় া ণবািড়য়া সদেরর বািস া দালন িময়া ও আিমন িময়ার কােছ। তারা 
রাজধানীসহ দেশর িবিভ  এলাকার পশাদার স াসীেদর কােছ অ  িবি  কেরন। 



ফতার িতনজন িলেশর িজ াসাবােদ জানান, আরব আলীর কাছ থেক িত  িরভলবার ২০-২৫ হাজার টাকায় কেনন আনছার 
ও শহীদ। এরপর া ণবািড়য়ার দালন ও আিমেনর কােছ িত  িবি  কেরন ৪০-৫০ হাজার টাকায়। তারা পশাদার স াসীেদর 
কােছ িত  অ  ৬৫-৭০ হাজার টাকায় িবি  কেরন।দািয় শীল  জানায়, সীমাে র ওপাের বাংলােদিশ স াসীেদর টােগট কেরই 
অ  তির করা হে । পাহােড়র গিহন জ েল এসব অ  কারবািররা আ েগাপেন থােকন। লাকাল ি েত এসব অ  তির করা 
হেলও তার গােয় লখা থােক 'ইউএসএ'। িসেলেটর ওই ট বহার কের মােস অ ত  চালান আসত। এেকক  চালােন ৩-৫  
অ  িছল। অে র ওই চালােনর সে   আ ল শহীদ নামগে র জগ াথ র উপেজলার ােসবক লীগ সভাপিত ও আনছার 
একই উপেজলার বদেলর  আ ায়ক। শহীদ এক সময় পাথেরর বসা করেতন। বসা ম া হওয়ায় অৈবধ অে র কারবাের 
জিড়েয় পেড়ন। আর অ  িসি েকেটর সদ  আিমন া ণবািড়য়া সদের িবিভ  যানবাহন থেক িনয়িমত মােসাহারা েল থােকন। 
তার সহেযাগী দালন। তার মান পশা অেটািরকশা চালনা। 

ফতাররা িলশেক জানান, সীমা  হােটর িদন উভয় দেশর সীমাে  িনরাপ ায় িক টা িঢেলঢালা ভাব থােক। এই েযাগ বহার 
কের মাদক ও অ  কারবািররা। িবছনাকাি র আরব আলী ত  ােম বসবাস কেরন। অ  কারবাের  হেলও িতিন কখনও 
শহের আসেতন না। 

িলশ  বলেছ, পশাদার স াসী প েলার কােছ িপ েলর চেয় িরভলবার বিশ পছ । কারণ িপ ল বহার কের িল করেল 
অেনক সময় তা াগািজেন আটেক যায়। পের আবার িল করেত হেল কেয়ক িমিনট সময় লােগ। তেব িরভলবাের এক  িল থ 
হেল পেরর  সময়ে পণ ছাড়াই য়ংি য়ভােব বর হেয় যায়। দেশর ব ত িরভলবােরর ৯৯ শতাংশ ৬ চ ােরর। তেব এর আেগ 
ডা. জািহ ল আলম কািদর নােম ময়মনিসংহ থেক ফতার একজেনর কােছ ৮ চ ােরর িরভলবার পাওয়া যায়। িকেশারগে র 
এক  লদ মিশেন িবেশষ অডার িদেয় ওই িরভলবার তির করা হেয়িছল। জানা গেছ, দেশ লাইেস  করার অ  হেলা পেয়  ২২, 
পেয়  ৩২ ও সেভন পেয়  ৬৫ বােরর। পেয়  ২২ বােরর অে র িল পাওয়া সহজ ও দাম কম। তাই পেয়  ২২ বােরর অে র 
চািহদা বিশ। 

দািয় শীল  বলেছ, স িত অৈবধ অে র হাতবদেলর ঘটনা বেড়েছ। এর আেগ গত লাইেয় ওয়ারী থেক এেক-২২ 
অেটা া ক রাইেফলসহ 'জনেক ফতার কের িলশ। ভারত থেক আসা অ  কেয়ক  হাত ের া ণবািড়য়া যাওয়ার কথা 
িছল। িম ার এক জামায়াত নতা ওই অ  িকনেত অথায়ন কেরিছেলন। ওই জামায়াত নতা এর আেগও একবার িম ায় র ােবর 
হােত ফতার হন। এছাড়া বামা বানােত িগেয় তার হােতর আ লও উেড় যায়। তার িব ে  অ ত দশ  মামলা রেয়েছ। ওই 
জামায়াত নতােক খ জা হে । 

সংি রা বলেছন, অৈবধ অে র কারবািরেদর ন ন েটর নপে  থাকা ি েদর বর করার চ া চলেছ। এেক-২২ জ  করার 
িবষয়  িনেয় উি  গােয় ারা। কারণ ২০১৬ সােল হিল আ সােন হামলা , নারায়ণগে  ন  জএমিবর শীষ নতা তািমম চৗ রীর 
আ ানা, ব ড়া ও রং র থেক একই ধরেনর ভারী অ  পাওয়া িগেয়িছল। তেব তা অেটা া ক রাইেফল িছল না। 

হ িতবােরর ফতার অিভযােন িছল িস িসর শাল অ াকশন েপর আমস এনেফাসেম  ম। অ াকশন েপর িডিস 
ছােনায়ার হােসন সমকালেক বেলন, অ  কারবািরেদর মে  া ণবািড়য়ার 'জন রেয়েছ। চাইেল তারা আখাউড়া ট বহার কের 
অ  আনার চ া করেত পারেতন। আেগ যসব ট িদেয় দেশ অ  কত, সখােন নজরদাির থাকায় অ  কারবািররা ন ন ট েঁজ 
বর কেরেছন। 

শাল অ াকশন েপর এিডিস জাহা ীর আলম সমকালেক বেলন, এই থম ১২ চ ােরর অত া িনক িরভলবার জ  করা 
হেয়েছ। য ট বহার কের অ  আসিছল স  এেকবাের ন ন। অ  কারবািররা এই ট বহার করেছন তা আেগ জানা িছল না। 
এ চে র অ েদর ফতােরর চ া চলেছ।  

 


