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এসব গ াং দমেন কাজ করেছ আইনশৃ লা বািহনী
স ানেদর িনেয় আতি ত না হেয় েয়াজনীয় ব ব া হেণর পরামশ

কাওসার রহমান ॥ িকেশার গ াংেয়র ঘটনায় উি  হেয় পেড়েছন অিভভাবকরা। তারা  তােদর স ানেদর িনেয়
উৎক ায় িদন কাটাে ন। সবেচেয় বিশ িবচিলত কমজীবী বাবা-মা। তারা সই সকােল বাসা থেক বিরেয় যান,
ফেরন স ায়। এই সময়টায় তােদর স ানরা কী কের, কার সে  মেশ সটা জানার তােদর কান উপায় থােক

না। ফেল িনেজর িকেশার স ান ব ু  করেত িগেয় ভুল কের িক-না িকংবা অপরাধীেদর চে র সে  জিড়েয় পড়েছ
িক-না এ িনেয় তারা রীিতমেতা উৎক ায় আেছন।

িবেশষ রা বলেছন, স ান গ াংেয়র সদ  জানেত পারেলই আতি ত হওয়ার িকছু নই। বরং পািরবািরক িকছু
উেদ ােগর  মাধ েমই  এ  থেক  তােদর  িফিরেয়  আনা  স ব।  িকেশারেদর  গ াংেয়  জিড়ত  হওয়া  ঠকােত
অিভভাবকরাই সবেচেয় বিশ ভূিমকা রাখেত পােরন। তারা বলেছন, এ রকম ঘটনায় ছেলেমেয়র টাকার চািহদা
অেনক বেড় যায়। সই সে  তার বাসায় ফরার সময়সূচীরও িঠক থােক না। এই িট িবষয় দখা গেলই সতক
হওয়া উিচত। েমই বপেরায়া হেয় উঠেছ ঢাকাসহ দেশর িবিভ  জলার িকেশার গ াং। ুল-কেলেজর গি ড
পেরােনার  আেগই  িকেশারেদর  একটা  অংেশর  বপেরায়া  আচরণ  এখন  পাড়া-মহ ায়  আতে র  কারণ  হেয়

দাঁিড়েয়েছ। সামািজক যাগােযােগর মাধ েম উ টসব নাম িদেয় খালা হেয়েছ এসব প। ঢাকায় অধশত িকেশার
গ াং  এর নাম আইনশৃ লা বািহনীর হােত রেয়েছ। সবেশষ গত ৪ সে র মাহা দপুের খুন হওয়া িকেশারিট
িফ  িঝরিঝর  গ াংেয়র সদ  িছল। আর আত  গ াংেয়র সদ রা তােক হত া কেরেছ বেল অিভেযাগ উেঠেছ।
িকেশার  গ াংেয়র  আিধপত  িব ারেক  ক  কেরই মাহা দপুের  মহিসন  নােমর ১৪  বছেরর  এক িকেশােরর

াণহািন ঘেটেছ।

এলাকািভি ক গেড় উঠেছ আলাদা আলাদা িকেশার গ াং। কান কান এলাকায় একািধক প গেড় উেঠেছ। এসব
গ াং  িছনতাই,  আিধপত  িব াের  মারামাির,  খুনখারািব,  মাদক ব বসা,  মাদক  সবন,  ইভিটিজং  সবই করেছ।
িনেজেদর অব ান জানান িদেত তারা সামািজক যাগােযাগ মাধ েম নানা াটাস দয়। ফসবুক, হায়াটসঅ াপ,
ভাইবার, ইমুেত তারা এেক অপেরর সে  ভাব িবিনময় কের। িবপ  পেক িতহত করার জ  কা  মিক-
ধমিক দয়া তােদর িনত িদেনর কাজ।

আইনশৃ লা বািহনী সূ  ও অ স ােন জানা গেছ, রাজধানীেত শতািধক িকেশার গ াং গেড় উঠেলও সি য় ৫০িট।
এসব গ াংেয় অ ত কেয়ক হাজার িকেশার জিড়ত। এেদর মেধ  অেনেকই ুেলর গি- পার হেত পােরিন। অথচ
তারা ভয় র সব অপরােধর সে  জিড়েয় গেছ। র াব ও পিুলেশর অিভযােন গত এক মােস অ ত অধশতািধক
িকেশারেক আটক কের িকেশার সংেশাধনাগাের পাঠােনা হেয়েছ।
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খাঁজ িনেয় জানা গেছ ঢাকা মে াপিলটন পুিলেশর উ র িবভােগ সবেচেয় বিশ িকেশার গ াং। ওই এলাকায়
উে খেযাগ  িকেশার গ াংেয়র মেধ  রেয়েছ- পাওয়ার বেয়জ, িডসেকা বেয়জ, িবগ বস,  নাইন ার  ও নাইন
এমএম বেয়জ, এনএনএস, এফএইচিব, িজইউ, ক াকরা, িডএইচিব, াক রাজ, রেনা, কনাইন, িফফিটন গ াং,
িডসেকা বেয়জ, পাটলা বাবু, জন ফাইটার, আলতাফ িজেরা, ক াসল বেয়জ, ভাইপার, তুফান, ি  গাল গ াং।

এছাড়া তজগাঁওেয় মাঈ ি ন প, িমরপুর-১১ ত িবহাির রােসল গ াং, িমরপুর ১২ ত িব ু বািহনী, িপি  বাবু ও
সাইফুেলর গ াং, িস েক সাি র গ াং, িড েক বাবু রাজন গ াং, চ েক িরপন গ াং,ধ েক মাবারক গ াং।
কাফ েলর ই ািহমপুের নয়ন গ াং, তুরােগ তালাচািব গ াং, ধানমি ডেত রেয়েছ নাইন এমএম, এেক ৪৭ ও ফাইভ

ার প,  রােয়রবাজাের ার ব ড প ও মা া  রাি  প,  মাহা দপুের প টােয়ি টফাইভ, লাড়া দ,
লেভল হাই, দেখ ল-িচেন ল, কাপাইয়া দ প, দি ণখােন শাহীন-িরপন গ াং, উ রখােনর বড়বােগ নািজম

উি ন গ াং, আিটপাড়ার শা  গ াং, মেহদী গ াং, ী ানপাড়ার সােলমান গ াং, া িমটার মােড়র রােসল ও
উ ল গ াং, হাজারীবােগ বাংলা ও ািরয়ায় লাভেলট, বংশােল জু ন গ াং, মুগদায় চান-জা , ডিভল িকং ফুল
পািট, ভিলয়ম টু ও ভা ডাির গ াং, চকবাজাের িটকটক গ াং ও পাঁটলা িসফাত গ াং সি য়।

মূলত ঢাকায় গ াং কালচােরর িবষয়িট থম নজের আেস ২০১৭ সােলর জা য়াির মােস। জা য়ািরর মােসর ৬
তািরেখ ঢাকার উ রায় ১৫ বছর বয়সী আর এক িকেশারেক িপিটেয় হত ার অিভেযাগ উেঠিছল এসব গ াংেয়র
িব ে । ওই ঘটনা কািশত হওয়ার পর িকেশারেদর গ াং স িকত নানা তথ  সামেন আেস। ফেল নেড়চেড় বেস
পুিলশ শাসন। উি  হেয় ওেঠন অিভভাবকরাও।

ওই হত া মামলার সূে  য আটজনেক ফতার করা হয় তারা উ রার িডসেকা বেয়জ এবং িবগ বস িকেশার
গ াংেয়র সদ । এর মধ  গ াংেয়র দলেনতাও িছল। ফতারকৃতেদর মুেখ সেব দািড়- গাঁফ গিজেয়েছ। অথচ তারা
পাওয়ার বেয়জ, ডাক ােডা, নাইন ার এমনসব াইিলশ নােমর েপর সে  জিড়েয় পেড়েছ।

র ােবর কমকতা মুফিত মাহমুদ খান তখন জািনেয়িছেলন, এমন িফি সব নাম হেলও এেদর কায ম অতটা সরল
নয়। এর সদ  িকেশাররা অেনক িকছুর সে  জিড়েয় পেড়েছ। তারা মাদেকর সে  িকছুটা জিড়ত। আবার পাড়া-
মহ ায় িবিভ  জায়গায় ল া সময় ধের বেস থেক ইভিটিজং কের। এেদর সে  চলেত চলেত ভাল ছেলরাও
অপরােধ ঝঁুেক পেড়। এর সদ ও আেছ িবিভ  রকম। তেব ায়ই দখা যায় ুল প-আউট ছেলরা যারা িকছু
কের না তারা ানীয় অ  ছেলেদর েপ আসার জ  বাধ  কের। মেনর িমল হেল অ রাও আেস।

উ রার ঘটনার পর বর নায় িরফাত শরীফ নােমর এক যুবকেক কাে  িপেয় হত ার পর আেলাচনায় এেসেছ
ব ড ০০৭ নােমর একিট প। িক  ঢাকা, চ াম, বিরশালসহ কেয়কিট বড় শহের িবিভ  িকেশার গ াং নানা
ঘটনায়  আেলাচনায়  এেলও মফ ল শহের  এ  ধরেনর সংঘব  িকেশার  দেলর  অপরাধমলূক  তৎপরতার  খবর
বর নার আেগ খুব একটা আেসিন। মূলত বর নার িরফাত হত া ঘটনার পর পরই ঢাকার বাইেরর িকেশার গ াংেয়র
চা ল কর তথ  বিরেয় আসেত  কের।

ঢাকা,  চ ামসহ কেয়কিট জলায় এ ধরেনর িকেশার গ াংেয়র কারেণ কেয়কিট হত াকাে ডর ঘটনাও ঘেটেছ।
এছাড়া মারধর, চুির, িছনতাই, ইভিটিজং, মাদক ব বসা, মেয়েদর উ  করার মেতা অিভেযাগও রেয়েছ এসব
গ াংেয়র িব ে । এই গ াং কালচাের  জিড়ত থাকার অিভেযােগ গত ই মােস ই শতািধক িকেশারেক আটক
কের সংেশাধনাগাের পািঠেয়েছ আইনশৃ লা বািহনী।

পুিলশ কমকতারা বলেছন, এসব গ াং সদে র মেধ  অেনক নামীদামী ুেলর িশ াথী, ধনী ও িশি ত পিরবােরর
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স ানরাও জিড়েয় পেড়েছ। অথচ স ানেদর এসব কমকাে-র ব াপাের অিভভাবকেদর কান ধারণাই িছল না।

কন গ াং সং ৃিতেত জিড়েয় পড়েছ িকেশাররা ॥ পুিলশ ও সমাজ িব ানীরা বলেছন, পিরবার থেক িবি তা,
এ াডেভ ার বা মতা দখােনার লাভ, মাদক, ব ুেদর পা ায় পড়াসহ নানা কারেণ িকেশার গ াং েলা তির
হে ।

এ সে  ঢাকা িব িবদ ালেয়র সমাজকল াণ ইনি িটউেটর অধ াপক ড. তািনয়া রহমান বলেছন, বতমান সমেয়র
ব তার কারেণ অেনক বাবা-মা স ানেক িঠকমেতা সময় িদেত পােরন না। এমনিক স ান িক করেছ, কাথায়
যাে , কােদর সে  িমশেছ, তােদর চািহদা কী, এসব স েকও তারা কান খাঁজ রােখন না। ফেল এই স ানরা
ব ুেদর কােছ আ য় খাঁেজ, তােদর সে  বিশ সময় কাটােত পছ  কের। সখােন তারা একই ধরেনর মানিসকতা
খুঁেজ পায়, সােপাট পায়। এভােবই তােদর ছাট ছাট দল তির হয়।

িতিন জানান, পের মাদেকর সে  জিড়েয় িগেয় বা রাজৈনিতক বড় ভাইেয়র ােথ এই িকেশাররা জিড়ত হেত
থােক। অেনক সময় এলাকায় আিধপত  দখােনা, সবার সামেন িনেজেক জািহর করার লাভ থেক তারা নানা
অপরাধমূলক কােজ জিড়ত হেয় পেড়।

িতিন বেলন, দখা যায়, ােসর একজন ব ু কান গ াংেয়র সদ  হেল আেরকজনেক সখােন সদ  হেত ভািবত
কের। এ ধরেনর ছেলেদর অ রা একটু ভয় পায়। ফেল এেত তােদর মেধ  এক ধরেনর মতার মেনাভাব তির
হয়। ফেল তারা গ াংেয়র সে  আরও ভালভােব জিড়েয় পেড়। পের মাদক বা িনেজেদর খরচ যাগাড় করেত তারা
নানা  অপরাধ করা  কের। এরপর আর গ াংেয়র বড়াজাল থেক বিরেয় আসেত পাের না।  অেনক সময়
িনেজেদর দল ভাির করেত থমিদেক িবনামূেল  মাদক সরবরাহ কের িশ াথীেদর আস  কের তালা হয়। পের
তােদর গ াংেয়র সদ  কের নয়া হয়।

িতিন সা িতক একিট ঘটনার উদাহরণ িদেয় বেলন, তার পিরিচত একিট পিরবােরর স ান ঢাকার একিট নামী
ুেলর ছা , িক  কেয়কিদন ধের ুেল যেত চাইিছল না। তার বাবা-মা জার করার পর স জানায়, স আর ওই
ুেল পড়েত চায় না। কারণ সখােন উপেরর ােসর কেয়ক ছা  তােক জার কের মাদক িনেত বেল। না হেল

তােক মারধর করা হেব বেল মিক িদে । ুল কতৃপ েক জানােল তারা বেলন, তারাও এ ধরেনর ঘটনা েনেছন,
িক  তারাও অসহায়। পের ুলিট পিরবতন কের পিরবারিট।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র সমাজিব ান িবভােগর িশ ক ও অপরাধ িবে ষক তৗিহ ল হক বেলন, গ াং কালচােরর
সে  বাঙালীেদর কান  স ক নই।  এিট  একিট  ইউেরাপীয়  কালচার।  িক  যুি র  কারেণ  সটা  আমােদর
সং ৃিতর সে  িমেশ গেছ।  টিলিভশেনর মাধ েম িভ  িভ  সং ৃিতর িত আকৃ  হে  িকেশার-িকেশারীরা।
টিলিভশন চ ােনল েলা কান ধরেনর া াম দখােত পারেব এসব ে  সরকােরর কান িনয় ণ নই। িতিন

বেলন, কেয়ক দশক আেগও যমন মা-বাবা তােদর স ানেদর স  িদেতন, সময় ও পিরি িতর কারেণ এখন সটা
স ব হে  না। কউ কউ তার স ানেদর ড- কয়ার অথবা গৃহপিরচািরকার কােছ রেখ কােজ যাে ন। মূলত
এসব কারেণই তােদর স ানরা িকেশার গ াংেয়র সে  জিড়েয় পড়েছ।

ঢাকার বািস া ই ািহম হােসন তার ছেলর িকেশার গ াংেয়র সে  জিড়েয় যাওয়ার ঘটনার উদাহরণ টেন বেলন,
আিম ল  করিছ য আমার ছেলিটর আচরণ স িত বশ বদেল গেছ। স িঠক সমেয় বাসায় ফের না। ুল শষ
কেরও ব ুেদর সে  আ া িদেত চেল যায়, আেস অেনক রােত। ওর মােয়র কােছ বিশ হাত খরেচর টাকার জ
বায়না কের। আিম ব বসা িনেয় ব  থািক, বাসায় সময় কত িদেত পাির? িক  ুল থেক অিভেযাগ আসার পের
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সখােন িগেয় জানেত পাির, আরও কেয়ক ছেলর সে  িমেল অ  একজনেক মারধর কেরেছ। এটা জেন আমার
মাথায় যন আকাশ ভে  পেড়।

নাম কােশ অিন ুক এক সময়কার গ াংেয়র এক সদ  জানায়, ুেল পড়ার সময় ঢাকার একিট এলাকার একিট
গ াংেয়র  সদ  িছল স।  বতমােন  স একিট  কেলেজ পড়ােশানা  করেছ।  তােদর  ােসর িতনটা  প  িছল।
বিশরভাগই কান না কান েপর সদ  িছল। ওেদর সে  থাকেল সবাই সমীহ করত। কারও সে  গ- গাল হেল

ওরা তার হেয় মারিপট করেত আসত, স কারেণ িনেজেক তার বশ মতাবান মেন হেতা। স-ও কেয়কবার
অ েদর সে  মারামািরেত অংশ িনেয়েছ। িক  একসময় এই েপর সদ রা মাদক সবেন জিড়েয় পেড়, যার
িশকার হয় সও। পিরবােরর সদ রা টর পেয় ির াব স টাের ভিত কের  কের তােল তােক। পের তারা ওই
এলাকা বদেল আেরক এলাকা িগেয় তােক অ  ুেল ভিত কের। িড় উ ীণ এই ত ণিট বেল, তখন যিদ আমার
পিরবার আমােক িফিরেয় না আনত, আজেক হয়ত আমার জীবনটা ন  হেয় যত।

উৎক ায় অিভভাবকরা ॥ ঢাকার মাহা দপুের বাস কেরন ঢাকা িব িবদ ালেয়র খ-কালীন িশ ক তাহিমনা আ ার
পিল। িনেজর িকেশার স ান ব ু  করেত িগেয় ভুল কের িক-না িকংবা অপরাধী চে র সে  জিড়েয় পেড় িক-না এ
িনেয় রীিতমত উৎক ায় থােকন িতিন। িতিন বেলন, আমার ছেলর বয়স ১৪ বছর। আিম সবসময় িচি ত, ভীত ও
আশ ায় য ছেলটা কাথায়, কার সে  িমশেছ। এখন তা িনয়া হােতর মুেঠায়। নট...  হায়াটসঅ াপ ওরা
ব বহার কের। এ েলা আমােক ভাবায় য আমার ছেলটােক আিম কাথায় দখেত চাই আর ও কাথায় যাে ।

চ ােমর স ফতা পারভীন বলেছন, এমিনেতই এই বয়সী স ানেদর িনেয় বাবা-মারা সবসময় িচি ত থােকন।
তার মেধ  সমােজ নতুন উপসগ িহেসেব এেসেছ িকেশার গ াং  কালচার যা অিভভাবকেদর আরও উি  কের
তুেলেছ। িতিন বেলন, আমার এক ছেল াস িসে  আর এক ছেল এ লেভল শষ কেরেছ। ইংেরজী িমিডয়ােম
পড়েছ ওরা। আিম দেখিছ ইংেরজী মাধ েমর ুেলর অেনেক গ াং বা েপ জিড়েয় পেড়েছ। াইম কের ফলেছ।
আমার ছেলেক সবসময় তাই গাইেডর মেধ  রেখিছ। ব ুর মেতা সবসময় তার সে  িছলাম। ই টারিমিডেয়েট
ওঠার পর তােক মাবাইল ও ই টারেনট িদেয়িছ।

নায়াখালীর নািসমা আ ার ববী বলেছন, ই টারেনেটর অপব বহােরর কারেণ এ েলা বিশ ঘটেছ। এ িনেয় অেনক
িচি ত থািক আমরা। আিম এবং ওর বাবা চ া কির তার িদেক খয়াল রাখেত। িক  সম া হেলা স তা কেলেজ
পেড়। সখােন স কী কের বা ই টারেনেট কােদর সে  তার যাগােযাগ বিশ হয় সটা তা মিনটর করা স ব নয়।
তাই টনশন লােগ।

ঢাকার আেরক কমজীবী অিভভাবক সরাত জাহান শাওন বলেছন, স ােনর সব স ী ও মেনাজগৎ স েক বাঝাটা
খুব সহজ নয়, য কারেণ উে গও বিশ থােক। থমত আিম বুঝেত পাির না য ুেল কােদর সে  িমশেছ।
আেরকটা িবষয় হেলা স িকভােব িচ া করেছ সটা পুেরাপুির বাঝা যায় না। ই টারেনট স িকভােব ব বহার করেছ,
িবেবচনােবাধ েয়াগ কের করেছ িক-না সটা বাঝার মেতা কান কে াল আমার কােছ নই। এটাই বড় উে েগর।

পশাগত জীবেন িশ -িকেশারেদর িনেয় কাজ করেছন সরাত জাহান শাওন। িতিন বেলন, অিভভাবকেদর উিচত
স ানেক পযা  সময় দয়া এবং তােদর িতিট িবষয় অ ধাবেনর চ া করা, যােত স ান খারাপ সংসেগ যাওয়ার

েযাগ না পায়। আবার পাড়া-মহ ায় িকেশারেদর মেধ  কখনও কান িবষেয় িবেরাধ হেল তা যন খুব বিশ দূর না
গড়ায় সিদেক অিভভাবক ও এলাকার বেয়ােজ েদর খয়াল রাখা উিচত বেলও মেন কেরন িতিন।

অিভভাবকরাই পােরন গ াং কালচার বে  ভূিমকা রাখেত ॥ সমাজ িব ানীরা বলেছন, িকেশারেদর গ াংেয় জিড়ত

ঢাকায় সি য় ৫০ গ াং ॥ িকেশার গ াং কালচাের উৎক ায় অিভভাবক » থম পাত... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/447351/

4 of 7 9/14/2019, 10:13 AM



হওয়া ঠকােত অিভভাবকরাই সবেচেয় বিশ ভূিমকা রাখেত পােরন। অধ াপক তািনয়া রহমান বলেছন, স ােনর
চলােফরা, আচরেণর িদেক ল  রাখেলই বুঝেত পারা যােব য, স আসেল কান গ াং বা মাদেকর সে  জিড়েয়
পড়েছ িকনা। হয়ত স ানিট সময়মেতা বাসায় িফরেছ না। িঠকমেতা খাে  না বা ঘুমাে  না। হয়ত বাসায় িফের
িনেজর ভতর িটেয় থাকেছ। অিতির  টাকা দািব করেছ। বাসায় ব ুেদর িনেয় বিশ আ া িদে ।

কাপড়- চাপেড়র ধরন পাে  যাে । হয়ত হােত বা কােন নানা ধরেনর অল ার ব বহার  কেরেছ। কথাবাতা বা
আচরেণ পিরবতন দখা যাে । এসব ল ণ দখা গেলই স ােনর ব াপাের সতক হেত হেব।

িতিন বলেছন, বতমােন অেনক পিরবাের বাবা-মা জনই কাজ কেরন। ফেল স ান িক কের, কার সে  মেশ, সটা
িঠকভােব খাঁজ রােখন না। িক  স ােনর ওপর সবসময় নজর রাখা খুব জ রী। িবেশষ কের কােদর সে  িমশেছ,
কাথায় যাে , টাকা কাথায় খরচ করেছ, িঠক সমেয় বাসায় িফরেছ িকনা ইত ািদ নজের রাখা উিচত।

জাতীয় মানিসক া  ইনি িটউেটর সহেযাগী অধ াপক (মেনােরাগ) মখলা সরকার বলেছন, স ােনর আচরেণর
িদেক ল  রাখেলই বাঝা স ব য, তার মেধ  আসেল কান পিরবতন হে  িকনা? স কান গ াং বা মাদেকর
সে  জিড়েয়  পড়েছ  িকনা?  কারণ  এ  রকম  িকছু  ঘটেল  তার  আচরেণ,  অভ ােস  অব ই  পিরবতন  আসেব।

থমিদেক সটা শনা  করা গেল খুব সহেজই িফিরেয় আনা স ব হেত পাের। িতিন বলেছন, এ রকম ঘটনায়
ছেলেমেয়র টাকার চািহদা অেনক বেড় যায়। সই সে  তার বাসায় ফরার সময়সূচীও িঠক থােক না। এই িট

িবষয় দখা গেলই সতক হওয়া উিচত।

িবেশষ রা বলেছন, স ান গ াংেয়র সদ  জানেত পারেলই আতি ত হওয়ার িকছু নই। বরং পািরবািরক িকছু
উেদ ােগর মাধ েমই  এ থেক তােদর  িফিরেয়  আনা  স ব।  সমাজিব ানী  অধ াপক  তািনয়া  রহমান  বলেছন,
অিভভাবকেদর জ  স ানেক  সময় দয়া  জ রী।  তােদর  সে  আ ার,  িব ােসর  স ক তির  করেত হেব।
আমােদর সং ৃিতেত পি মা অেনক িকছু ঢুেক গেছ। ইংিলশ িমিডয়ােম পড়াি , িবেদশী কায়দায় চলিছ, তরাং
স েকর ে  সই াভািবকতা িনেয় আসেত হেব। যত ব তাই থা ক না কন, পািরবািরক স ক তির করাটা
জ রী।

িতিন  পরামশ  িদে ন-  স ােনর  ুেল  িনয়িমত  খাঁজখবর  রাখা,  কােদর  সে  িমশেছ,  কাথায়  যাে ,  সটা
িনয়িমতভােব নজের রাখা উিচত। এছাড়া স ানেদর হাতখরচ দয়ার ব াপােরও সতক থাকা উিচত, যন সটা
অিতির  না হয়।

মেনােরাগিবদ অধ াপক মখলা সরকার বলেছন, স ােনর সে  খালােমলা কথা বলেত হেব। তােক বকাঝকা নয়,
বরং তার কথা নেত হেব। কন স গ াংেয়র সে  জিড়ত হেয়েছ সটা বাঝা দরকার। স ােনর চািহদার ব াপারিট
বুঝেত হেব। িতিন বলেছন, অেনক পিরবাের বাবা-মার সে  স ােনর দূর  থােক। আমরা দেখিছ, এ ধরেনর
পিরবােরর স ানরাই মাদক বা গ াং জাতীয় ঘটনা েলায় বিশ জিড়েয় পেড়। সই দূর  কাটােত অিভভাবকেদরই
উেদ াগ িনেত হেব।

িতিন বলেছন, অেনক বা ার মেধ  আচরণগত িট থােক। এ কারেণও অেনেক গ াংেয়র সদ  হেত পাের।
এে ে  মেনািব ানীেদর সহায়তা িনেত হেব। িতিন পরামশ িদে ন, এ রকম ঘটনায় সবেচেয় ভাল িস া  হেত
পাের পিরেবেশর পিরবতন। যমন ওই এলাকা থেক দূেরর অ  এলাকায় চেল যাওয়া, ুল-কেলজ বদেল ফলা
ভাল। সে ে  স ােনর জ  সম ািট কািটেয় ওঠা সহজ হেব।
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এই ঘটনা জানার পর অেনক অিভভাবকই তােদর স ানেদর গিতিবিধ িনয় ণ করা  কেরেছন। এ সে  এক
অিভভাবক বেলন, এই যুেগর ছেলেপেলেদর হােতর মুেঠায় থােক ই টারেনট। তারা কী ধরেনর সাইেট যায় সিট
ল াপটপ িহি  দিখ। যসব ব ু বাসায় আেস বা যসব ফ ািমিলর সে  ওঠাবসা এ েলা মিনটর কির।

িকেশার  গ াংেয়র  দৗরা  রােধ কাজ করেছ র াব-পুিলশ ॥ গত ৮ সে র  পুিলশ মহাপিরদশক মাহা দ
জােভদ পােটায়াির িকেশার গ াং কালচার যােত গেড় উঠেত না পাের স ব াপাের পুিলশ পারেদর তৎপর থাকার
জ  িনেদশ িদেয়েছন। একই িদন রা ম ী আসা ামান খান কামালও বেলেছন, সরকার িকেশার গ াংেয়র
িবষয়িট মিনটর করেছ। দেশ িকেশার গ াং, বড় গ াং সব গ াংেকই ংস কের দয়া হেব।

সহকারী পুিলশ মহাপিরদশক সােহল রানা বলেছন, দেশর িবিভ ােন িকেশার গ াংেয়র দৗরা  রােধ কাজ
করেছ পুিলশ। আইনী ব ব া হেণর পাশাপািশ এ ব াপাের সামািজক সেচতনতা তিরর উেদ াগ িনেত িনেদশ
িদেয়েছন আইিজিপ।

ঢাকায়  পুিলেশর সাইবার  াইম  ইউিনেটর কমকতা  নাজমুল  ইসলামও বলেছন,  ই টারেনেটর কারেণ  িকেশার
গ াংেয়র ধারণা শহর থেক মফ ল শহর েলােত কাশ পাে । তেব এসেবর িব ে  পা া ব ব া িনেত পুিলশও
িদেন িদেন স ম হেয় উঠেছ।

িতিন বেলন, ঢাকার মেধ  যসব প কাজ করিছল তােদর িনি য় কেরিছ। গােয় া তথ  সং হ, মিনটর করা
হে । িক  মফ েল পুিলেশর সাইবার দ তা ঢাকার পুিলেশর তুলনায় কম। িবষয়িট িনেয় য়ং আইিজিপ িনেদশনা
িদে ন সাইবার কমকতা তির করার। আমরা িশ ণ িদি , িবিভ  িডভাইস এেন কাজ করিছ।

পুিলেশর াইম এনালাইিসস িবভােগর কমকতােদর দািব, ঢাকােতই গত কেয়ক বছের িকেশার গ াং েপর স ান
িমেলেছ অ ত ৫০িট। এখন নতুন কের মফ ল জলা শহেরর িকেশাররাও জিড়েয় পড়েছ এ ধরেনর অপরাধী
চে র সে ।

নাজমুল ইসলাম বেলন, অেনক প িনেজেদর মেধ  মাদক িনেয় কথা বেল। আবার অেনেক আমস িনেয়। অেনেক
সিলি িটেদর িড াব করা িনেয় কথা বেল, তােদর াকেমল কের, তােদর এ াকাউ ট াক করার পিরক না

কের।

পুিলশ বু েরা অব ইনেভি েগশেনর (িপিবআই) ইনে র জুেয়ল িময়া বেলন, এই িকেশাররা সংঘব  হওয়ায়
অেনেকই মেন কেরন, এেদর পছেন কান গডফাদার বা ভাবশালী কউ রেয়েছ। ফেল কউ এেদর িব ে  কথা
বলার সাহস পান না। অেনক সময় আমরা তদে  িগেয় দেখিছ, সিত  সিত  এরা গডফাদােরর আিশবাদপু ।

র ািপড এ াকশন ব াটািলয়েনর গণমাধ ম শাখার পিরচালক সােরায়ার িবন কােশম বেলন, আইনশৃ লা র াকারী
বািহনী  িহেসেব  িকেশার  গ াং  দমেন  আমরা  কাজ  কের  যাি ।  যারা  এ  ধরেনর  অপরােধ  জিড়ত  িতটা
এলাকািভি ক  তািলকা  কেরিছ।  তািলকা  ধের  ধের  আমােদর  িতটা  ব াটািলয়ন  কাজ  করেছ।  তােদর  ওপর
নজরদাির রাখা হেয়েছ।

িতিন বেলন, ইেতামেধ  আমরা অেনক িকেশার অপরাধীেক আটক কেরিছ। যােদর বয়স কম তােদর িকেশার
সংেশাধনাগাের পািঠেয়িছ। আর যারা ১৮ বছেরর ওপের তােদর চিলত আইন অ যায়ী শাি র আওতায় িনেয়
এেসিছ। আশা করিছ, তােদর তৎপরতা কেম যােব। কারণ একিদেক আমােদর সাঁড়ািশ অিভযান চলেছ অ িদেক
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ুল-কেলেজর কতৃপ  ও অিভভাবকেদর বাতা িদি । যন তােদর স ানেদর বলায় সতক থােক- তারা িক করেছ,
কাথায় যাে  সিদেক খয়াল রাখার জ ।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
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