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eখন আর iuেরাপ-আেমিরকা িকংবা িস াপুের
নয়,  রাজধানী  ঢাকার  60িট  sেট  aৈবধ
কয্ািসেনা (জয়ুার আসর) বয্বসা চলেছ। েকndীয়
o  মহানগর  utর-দিkণ  যুবলীেগর  eকে িণর
েনতা e বয্বসায় জিড়ত বেল aিভেযাগ পাoয়া
েগেছ। aৈবধভােব চালােনা eসব জয়ুার আসের
েকndীয়  আoয়ামী  লীেগর  কমপেk  ছয়  েনতা
মােঝমেধয্  aংশgহণ  কেরন।  কয্ািসেনা
পিরচালনার  জনয্  েনপাল,  থাiলয্াnসহ  চারিট
েদশ  েথেক  pিশিkত  নারীেদর  আনা  হেc।
pিশিkত জয়ুািড়র  পাশাপািশ  িনরাপtা  pহরীo
আনা হেc িবেদশ েথেক। কয্ািসেনা েলােত pিত
রােতi েকািট েকািট টাকা uড়েছ। eর পিরমাণ
কমেবিশ 120 েকািট টাকা হেত পাের।
ei জয়ুার আ া েলা সmেকর্  সmpিত pমাণসহ

েগােয়nা  িরেপাটর্  pধানমntী  েশখ  হািসনার  কােছ  জমা  েদoয়া  হেয়েছ।  eেত  চরম  kুb  হেয়  pধানমntী
জিড়তেদর িব েd সাংগঠিনক o pশাসিনক বয্বsা gহেণর pিkয়া  কেরেছন। সmpিত দেলর েকndীয়
েনতােদর সে  ৈবঠেক আoয়ামী লীগ সভােনtী বেলন, ‘ঢাকায় যুবলীেগর েনতারা aৈবধভােব কয্ািসেনা
বয্বসা চািলেয় যােc। eেkেt ব তল ভবেনর ছাদ দখেল েনoয়া  হেয়েছ। যুবলীেগর সবার আমলনামা
আমার কােছ রেয়েছ। eসব বn করেত হেব। আিম জিড়ত সবার িব েd বয্বsা িনেত িনেদর্শ িদেয়িছ।’
pস ত, িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর সময় রাজধানীেত aধর্শতািধক কয্ািসেনা চালু িছল। িনয়ntণ
করত  যুবদল।  eখন  কয্ািসেনা েলা  যুুবলীেগর  িনয়ntেণ।  ধু  ei  60িট-i  নয়,  রাজধানীর  িবিভn
আবািসক  eলাকায়  রীিতমেতা  বাসা  ভাড়া  িনেয়  চলেছ  জয়ুার  আসর।  eর  েকােনা  েকােনািটেত  আবার
জয়ুািড়েদর মেনার েনর জনয্ সুnরী নারীরা রেয়েছ।
নাম pকােশ aিনcকু আoয়ামী লীেগর সmাদকম লীর eকজন সদসয্ iেtফাকেক জানান, সmpিত দলীয়
েফারােমর  ৈবঠেক  pধানমntী  বেলন,  যুবলীেগর  মহানগর  utর-দিkেণর  pায়  সব                  েনতা
দীঘর্িদন ধের ঢাকায় কয্ািসেনা পিরচালনা কের আসেছ। রাজধানীর সবর্t যুবলীেগর েনতােদর কয্ািসেনা
গেড় uেঠেছ। eসব বn করেত হেব।
জানা  েগেছ,  রাজধানীর  েস নবািগচায়  আটিট  sােন  যুবলীগ  মহানগর  দিkেণর  eক  শীষর্  েনতার
তttাবধােন কয্ািসেনা বয্বসা চলেছ। eেkেt কেয়কিট ব তল ভবেনর ছাদ দখেল িনেয় কয্ািসেনা চালােনা
হেc।  eখােনi  মূলত  আoয়ামী  লীেগর  েকndীয়  ছয়  েনতাসহ  aেনেকর  আনােগানা  রেয়েছ।  রাজধানীর
মিতিঝল,  ফিকরাপুল  eলাকায়  িতনিট  কয্ািসেনা  িনয়ntণ  কেরন  যুবলীগ  ঢাকা  মহানগর  দিkেণর  eক

  েমেহদী হাসান
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সাংগঠিনক  সmাদক।  eছাড়া  রাজধানীর  িবিভn  েsািটর্ ং  kাব,  aিভজাত  eলাকার  kাব  o  িবিভn
বাসাবািড়েত রাত গভীর হেলi বসেছ েকািট েকািট টাকার জয়ুার আসর। মিতিঝেলর kাবপাড়া ছাড়াo
িদলkশা,  বয্াংক  কেলািন,  আরামবাগ,  ফিকেররপুল,  নয়াপlন,  কাকরাiল,  িলsান,  oসমানী  uদয্ান,
ব বাজার  eলাকায় িনয়িমত জয়ুার আসর  বেস। মিতিঝেলর kাবপাড়ায় aবিsত  িভেkািরয়া  েsািটর্ ং
kােব aনানু ািনক কয্ািসেনা বয্বসা চলেছ বেল aিভেযাগ uেঠেছ। eকi aিভেযাগ রেয়েছ লশান িলংক
েরােডর ফু-oয়াং kাব, utরা kাব, িনuমােকর্ ট eলাকার eজাজ kাব, কলাবাগান kাব, পlেনর জামাল
টাoয়ােরর 14 তলাসহ েবশ কেয়কিট নািমদািম েরsুেরেnর িব েd।
রাজধানীর কয্ািসেনা েলােত oয়ান-েটন, oয়ান-eiট, িতন তাস, নয় তাস, কাটাকািট, িনপুণ, চড়াচিড়,
ডােয়স,  চরিক  রািমসহ  নানা  নােমর  জয়ুার  েলাভ  সামলােত  না  েপের  aেনেকi  পেথ  বসেছন।  eেত
পািরবািরক aশািnসহ সামািজক নানা aসংগিত বাড়েছ। ভুkেভাগীরা সবর্sাn হেলo জয়ুার নােম েকািট
েকািট টাকা হািতেয় িনেc আেয়াজক চk। আর e কােজ সহায়তা িদেc eক ে িণর pভাবশালী। aথচ
আiন aনুযায়ী দ নীয় aপরাধ হেলo aিভেযাগ রেয়েছ, আiনশৃ লা রkাকারী বািহনীর িকছু েলাকেক
ময্ােনজ  কেরi  িদেনর  পর  িদন  চলেছ  eসব  কমর্কা ।  তেব  গতকাল  সেরজিমেন  িগেয়  েদখা  যায়,
pধানমntীর কেঠার ঁিশয়ািরর পর েস নবািগচায় কেয়কিট কয্ািসেনা দiু িদন ধের বn রেয়েছ।   
জানা  েগেছ,  যুবলীেগর  তttাবধােন  60িট  বেড়া  কয্ািসেনা  চলেলo  সংগঠনিটর  থানা-oয়াডর্  পযর্ােয়র
েনতােদর িনয়ntেণ িবিভn পাড়া-মহlােতo বসেছ জয়ুার আসর। পাড়া-মহlার জয়ুার আসর েলােতo লাখ
লাখ টাকার জয়ুা েখলা হেc। আর যুবলীেগর েকndীয় o মহানগর utর-দিkেণর eকে িণর েনতােদর
েশlাের  60  sেট  চলেছ  িদন-রাত  24  ঘ া  জয়ুার  েখলা।  pিতিদন  েকািট  েকািট  টাকার  েখলা  হেc।
পাহারায় িনেয়ািজত থােক িবেদশ েথেক আনা িনজs astধারী িটম। eেদর আiিন ঝােমলা েথেক সুরkা
েদয় েখাদ পুিলশ pশাসেনরi িকছু aসাধু কমর্কতর্ া।
aনুসnােন জানা যায়, বেড়া 60িট কয্ািসেনায় eেককিট sেট pিতিদন গেড় 2 েকািট টাকার জয়ুা েখলা
হয়। েসi িহসােব রাজধানীর জয়ুার sট েলােত ৈদিনক 120 েকািট টাকা uড়েছ। e টাকার eকিট বেড়া
aংশ িnর মাধয্েম চেল যায় িবেদেশ। ব তল ভবেনর ছাদ o aিভজাত  kাব েলােত  রাতভর জয়ুার
আ া  চেল।  aেনক  েkেt  েপশাদার  জয়ুািড়রা  kাব-েগs  হাuেজর  জয়ুা  পিরচালনা  করেলo  েনপেথয্র
েশলটারদাতা িহেসেব থােকন যুবলীেগর েনতা। রাজধানীর েস নবািগচা-মিতিঝল-আরামবােগ েখলাধুলা
চচর্ ার  জনয্  গেড়  oঠা  নািমদািম  kাব েলা  বাsেব  পিরণত  হেয়েছ  কয্ািসেনায়।  ঐিতহয্বাহী  kাব েলাo
জয়ুার  িবষাk  েছাবল  েথেক  রkা  পােc  না।  গভীর  রােত  kাব েলােত  আসেত   কের  িবtবানেদর
গািড়। তােদর সে  থােক ঢাকাi িসেনমার uঠিত নািয়কা েথেক  কের নািমদািম মেডল। eসব মেডল-
aিভেনtী জয়ুার আsানায় ‘esটর্  গালর্’ িহেসেব পিরিচত।
সূt  জানায়,  যুবলীেগর  eকে িণর  েনতার  ছtছায়ায়  e  সবর্gাসী  জয়ুার  আsানা  eখন  ছিড়েয়  পড়েছ
আবািসক eলাকা েথেক  কের রাজধানীর aিল-গিলেতo। kােবর বাiের িবিভn eলাকার েগs হাuজ
o য্াট বাসায়o e ধরেনর আেয়াজন করা হেc। বাদ পড়েছ না বিs eলাকাo। িনেকতন, িনk , utরা,
পনগর, িখলগাঁo, লালবাগ, হাজারীবাগ, বা ার aসংখয্  বাসায় িনয়িমত জয়ুার আসর বসােনা হয়।

eসব  আসের  তািলকাভুk  সntাসী েথেক   কের িছনতাiকারী, িছঁচেক েচার, পেকটমার, মলমপািটর্ র
সদসয্রাo  aংশ  েনয়।  utরার  eকিট  aিভজাত  kােব  েনপািলসহ  কেয়ক  জন  িবেদিশ  নারী-পু েষর
সহেযািগতায়  চালােনা  হেc  aৈবধ  কয্ািসেনা  বািণজয্।  utরার  পাশাপািশ  দিkণখােন,  আশেকানােতo
রেয়েছ  কয্ািসেনা।  জয়ুার  আসর েলা  েথেক  sানীয়  পযর্ােয়র  রাজৈনিতক  েনতা,  মাsান,  কিমuিনিট
পুিলেশর iuিনট, oয়াডর্  কাuিnলেরর িপeস-eিপeসেদর নাম িলেখ ৈদিনক িবিভn aে র টাকা েদoয়া
হেc। জয়ুািড়রা েখলেত আসা েলাকেদর কাছ েথেক েকৗশেল হািতেয় িনেc লাখ লাখ টাকা। জয়ুা েখলেত
িগেয়  aেনক  সmাn  পিরবােরর  সnানরাo  জিড়েয়  পড়েছ  নানা  aপরােধ।  e  িনেয়  িবপােক  পেড়েছন
ভুkেভাগী পিরবারসহ eলাকার মানুষজন। যুবলীেগর েনতারা জিড়ত থাকায় পুিলশ জয়ুা েখলায় সরাসির
মদত িদেত বাধয্ হেc।
eকািধক  ভুkেভাগী  iেtফাকেক  জানান,  থানা  পুিলশেক  ময্ােনজ  কের  জয়ুার  আসর  চেল  বেল  e  িনেয়
aিভেযাগ কের েকােনা pিতকার েমেল না। বরং েকu জয়ুার আসর িনেয় মখু খুলেল eলাকার যুবলীগ
েনতারা মিক-ধামিক েদন। eমনিক হতয্ার ঘটনা পযর্n ঘেট।
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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।

|

জানা েগেছ, 1994 সােলর িদেক আরামবােগ আগমন ঘেট oয়ান-েটন েখলার। ধীের ধীের তা ছিড়েয় পেড়
ঢাকার সব kােব। e িনেয় জয়ুািড়েদর মেধয্ eতটাi uেtজনা ছড়ায়, যার ফেল হতয্াকাে র ঘটনাo ঘেট।
1997 সােল িদলkশা kােব জয়ুািড়েদর হােত েখাকন নােমর eক বয্িk মারা যান। eর েরশ ধের েবশ
কেয়ক বছর বn িছল জয়ুার আসর। eরপর আবার চালু হয়। িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর সময়
রাজধানীেত  aধর্  শতািধক  কয্ািসেনা  পিরচালনা  করত  যুবদল।  2001  সােল  পুরান  ঢাকার  েগnািরয়া
রাiেফলস kােব সােয়ম o মহসীন নােমর দiু যুবকেক 12 টুকরা কের হতয্া করা হয়। e ঘটনায় েদশ-
িবেদেশ বয্াপক েতালপােড়র সৃি  হয়। 2007 সােল তttাবধায়ক সরকােরর আমেল সব kােব জয়ুার আসর
িনিষd করা হয়। kাব েলােত যর্াব-েসনাবািহনীর aিভযান চলত তখন িনয়িমত। eখন যুবলীেগর েনতৃেt
কয্ািসেনা  aেনক  জমজমাট।  তেব  আoয়ামী  লীেগর  হাiকমাn  eসব  কয্ািসেনা বেn  যা  করার  দরকার
সংি েদর তা করার িনেদর্শ িদেয়েছন।
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