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দািপেয় েবড়ােনা িকেশার aপরাধীেদর িনেয় নেড়চেড় বেসিছল চ াম েমে াপিলটন পুিলশ। e সময় পাড়ায়-পাড়ায় 
সি য় িকেশার গয্াংেয়র তািলকাo করা হেয়িছল। িকেশারেদর আ ায় িনয়িমত হানা িদেয়িছল পুিলশ। পুিলেশর ত মেত, 
নগরীেত a ত 411 িকেশার গয্াং িচি ত করা হেয়েছ। যারা আবারo সি য় হেয় uেঠেছ। ei aব ায় চ াম নগরীেত 
িকেশার aপরাধীেদর স ােন েনেমেছ র য্াব। পাশাপািশ সি য় পুিলশo। 5 েসে মব্র রাজধানীর েমাহা দপুের চাi  
ােভন i ার াশনাল েলর দশম ে িনর ছা  মহিসনেক হতয্া কের আত  েপর সদ রা। প েথেক েবিরেয় 

যাoয়ার কারেণ eবং eক তরুণীেক িনেয় িবেরােধর েজের তােক হতয্া করা হয়। 3৯ েশ জুন হাজারীবাগ eলাকায় 26 
বছর বয়সী iয়ািছন আরফাত o 8 জুলাi েগ ািরয়া হাi েলর নবম ে নীর ছা  শাoন খুন হয়। পের র য্াব বংশাল, 
তাতীবাজার, শাখঁারীবাজার, লালবাগ, হাজারীবাগ o সূ াপুর eলাকায় aিভযান চািলেয় িকেশার গয্াংেয়র 69 জনেক আটক 
কের। 3129 সােলর পেহলা মাচ র্ পুরাণ ঢাকার শাঁখারী বাজােরর শিন মি েরর সামেন হিল uৎসেব ছুিরকাঘােত হতয্া করা 
হয় রoনক নােমর eক িকেশারেক। e ঘটনায়o িকেশার গয্াংেয়র স ৃ তা পাoয়া যায়। 3129 সােলর 7 জানুয়াির 
u রার িডসেকা বেয়জ  o নাiন ার েপর দব্ে  খুন হয় া  ল e  কেলেজর  নবম ে নীর ছা  আদনান কিবর।  
 
eিদেক েরাববার ঢাকা, চাদঁপুর, নoগা,ঁ গাiবা া o চুয়াডা া েজলায় নবিনযু  পুিলশ সুপারেদর ি িফংকােল িকেশার গয্াং 
কালচার যােত গেড় না uেঠ েসজ  তৎপর থাকার িনেদ র্শ িদেয়েছন পুিলেশর মহাপিরদশ র্ক ড. েমাহা দ জােবদ 
পােটায়ারী। িতিন বেলেছন, গয্াং কালচােরর নােম িশশু-িকেশাররা সমােজ নানা ধরেণর aপরােধ জিড়েয় পড়েছ। তাi 
েদেশর েকাথাo েযন িকেশার ‘গয্াং কালচার’ গেড় uঠেত না পাের েস ে ে  েজলার পুিলশ সুপাররা তৎপর থাকেত হেব। 
পুিলেশর সদরদ েরর eআiিজ েসােহল রানা মানবজিমনেক বেলন, েদেশর িবিভ  ােন িকেশার গয্াংেয়র েদৗরা  েরােধ 
কাজ করেছ পুিলশ। e িবষেয় েজাড়ােলা পদে প িনেত পুিলেশর সকল iuিনটেক িনেদ র্শ িদেয়েছন আiিজিপ। আiিন 
ব া হেণর পাশাপািশ e িবষেয় সামািজক সেচতনতা সৃি র uে গ িনেদ র্শ িদেয়েছন। িতিন বেলন, িকেশার গয্াংেয়র 

নােম েয সকল িকেশাররা নানা aপরােধ জিড়ত হে  তােদর aেনকেকi iিতমে  আiেনর আoতায় আনা হেয়েছ। যারা 
eখনo ধরােছায়ঁার বাiের তােদরেকo আiেনর আoতায় আনা হেব। ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ি িমেনালিজ িবভােগর িশ ক 
শাহািরয়া আফিরন মানবজিমনেক বেলন, eকটা মানুষ যত েছাট বয়েস aপরাধ শুরু করেব েস তত বড় aপরাধী হেব। 
আর েকােনা িকেশার যিদ aপরাধ করার পর তােক শাি র আoতায় আনা না হয় বা পিরবার যিদ েজাড়ােলা পদে প না 
েনয় তেব oi িকেশার আরo  aপরাধ করার জ  েমািটেভশন পায়। িতিন বেলন, eকটা িকেশার বয়সী েছেল যিদ রাত 
21টা পয র্  ঘেরর বাiের থােক তেব আমরা ধের িনেতi পাির েস কত গুরুতব্পূণ র্ কােজ eত রাত পয র্  বাiের িছল। তাi 
পিরবােরর সে  িকেশারেদর ব নটা শি শালী করেত হেব। েস কতটুকু সামািজক, ধম য় কােজর সে  স ৃ  েস িদেক 
েখয়াল রাখেত হেব। িটিভেত, iuিটuেব েস িক েদখেছ েসিদেক নজরদাির থাকেত হেব। eছাড়া িশশু আiন েযিট করা 
হেয়েছ েসটার েয়াগ করেত হেব। আমরা oi আiেনর েতমন েকােনা েয়াগ েদিখ না। eর বাiের কিমuিনিট পুিলিশং o 
ভলাি য়ার াবগুেলােক শি শালী করেত হেব। তাহেল পাড়া মহ ায় গেড় uঠা িকেশার গয্াং গুেলােক শনা  করা যােব। 
কারণ পুিলশ বড় aপরাধীেদর েপছেন েদৗঁড়ােব নািক িকেশারেদর েপছেন ছুেট েবড়ােব। সমাজিব ানী o ঢাকা 
িবশব্িব ালেয়র a াপক ড. েনহাল কিরম মানবজিমনেক বেলন, আকাশ সং িত o বয়েসর কারেণ িকেশাররা গয্াং 
কালচােরর সে  জিড়ত হে । কারণ আমােদর পয র্া  েখলাধুলা বা সং িত চচ র্ার সুেযাগ কম। তাi িকেশার বয়সী েছেলরা 
aেনক সময় aলস সময় কাটায়। তখন তারা aনলাiেন মেজ যায়। আর েসখান েথেকi তারা গয্াং কালচার আয়  
করেছ। েয সকল পিরবােরর aিভভাবকরা তার জ  স ানেক িঠকমত সময় িদে ন না। েস িক করেছ, েকাথায় যাে , 
কােদর সে  িমশেছ, তার eকােডিমক েরজা  ভােলা হে  না খারাপ হে   েসিদেক েখয়াল রাখেছন না oi পিরবােরর 
স ােনরা গয্াং কালচাের স ৃ  হে । িতিন বেলন, িকেশারেদর e পথ েথেক িফিরেয় আনার জ  মা বাবােকi সেচতন 
হেত হেব। র য্ািপড aয্াকশন াটািলয়েনর aিতির  মহাপিরচালক (aপােরশন) কেণ র্ল েতাফােয়ল েমা ফা সেরায়ার 
বেলন, আমােদর েগােয় া ত  মেতi আমরা জানেত েপেরিছ িকেশার গয্াংেয়র তৎপরতা। eর পের eমন 29িট েপর 
সদ েদর ধের সংেশাধনাগাের পািঠেয়িছ। eর পর েথেক oiসব েপর তৎপরতা িকছুটা কেমেছ। নতুন প ƣতির হে  
না। বরং eক eকিট েপর মে  িবভি  সৃি  হেয়েছ। eছাড়া আমরা সাiবার নজরদাির শুরু কেরিছ। aনলাiেন তারা িক 
করেছ, তােদর গিতিবিধ নজরদাির করিছ।  িতিন বেলন, গয্াং কালচারটা সামািজকভােবi েমাকােবলা করেত হেব। আiন 
শৃ লা র াকারী বািহনী তােদরেক ধের সংেশাধনাগাের পাঠােনার কাজ করেত পারেব। 


