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e সমেয়র আেলািচত িবষয় হল ‘কয্ািসেনা’। ঢাকার আকােশ গরম হাoয়া বiেয় িদেয়েছ iতািলয়ান শb
‘কয্ািসেনা’, জয়ুার রমরমা আ াখানা। শত শত েকািট টাকার e aৈবধ বয্বসা যতটা না আেলাচনার
িবষয়  তার  েচেয়  েঢর  েবিশ  আেলাচনার  েকndিবnেুত  eেসেছ  e  বয্বসার  সে  জিড়ত  রাজৈনিতক
kমতাবানরা। রাে র kমতােক বয্বহার কের, সরকাির দেলর ছtছায়ায়, আiনশৃ লা বািহনীর নােকর
ডগায় বীরদেপর্ বছেরর পর বছর চেল eেসেছ e বয্বসা।
আমরা  দীঘর্িদন  বেল  eেসিছ,  e  aথর্নীিত  দনুর্ীিতেত  ভারাkাn,  e  েথেক  মিুkর  আ  pেয়াজন।  িকn
সরকােরর  তরফ  েথেক  বারবারi  দনুর্ীিতর  সতয্তােক  আড়াল  করার  েচ া  করা  হেয়েছ।  েয  েকােনা
কারেণi েহাক, সরকােরর েনয়া িকছু পদেkেপর সুবােদ দনুর্ীিতর নাজকু িচtিট আমজনতার কােছ পির ার
হেয়েছ। eখন pেয়াজন aপকেমর্র েশকড় aনসুnান করা eবং তা uপেড় েফলার বয্বsা েনয়া। যিদo
আমরা সিnহান- eককভােব সরকারpধােনর dারা কতদরূ eিগেয় েনয়া সmব।
জয়ুােখলার মানিসকতা কতকাল ধের মানেুষর েভতের িkয়াশীল তা বলা মশুিকল। তেব েশানা যায়, আজ
েথেক  pায়  আড়াi  হাজার  বছর  আেগ  eকীভূত  ভারতবেষর্র  েমৗযর্বংশীয়  সmাট  চnd েpর  bাhণমntী
েকৗিটলয্  (যার  pকৃত  নাম  িব ু p)  জয়ুােখলােক  সমােজ  aবাধ  িবচরেণর  িবপরীেত  রাে র  িনয়ntেণ
আনার  তািগদ  aনভুব  কেরিছেলন।  আধুিনককােল  iতািলয়ান  শb  ‘ ট-কাসা’ েথেক  কয্ািসেনা  শbিট
eেসেছ, যার aথর্ বািড়। আজেকর pচিলত ‘কয্ািসেনা’ েকােনা eকিট িনিদর্  ঘের বেস জয়ুােখলা।
1638 সােল iতািলর েভিনেস আনু ািনকভােব জয়ুােখলার আেয়াজন করা হয়। তেব e েখলােক 1931
সােল আiিন pিkয়ায় পৃিথবীেত sান েদয় যুkরা ; েনভাদায় pিত া পায় ‘কয্ািসেনা’। যুkরাে  বতর্ মােন

  মুঈদ রহমান
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ৈবধ  কয্ািসেনার  সংখয্া  1  হাজার  ছািড়েয়  েগেছ  eবং  তা  িবে র  শীেষর্।  যুkরাে র  েভতর  আবার  লাস
েভগাস শীেষর্, যার বািষর্ক আয় pায় 14 িবিলয়ন ডলার। জয়ুােখলার eমনi বাহার েয, লাস েভগােসর
কয্ািসেনা মািলকেদর িনজs িনরাপtা বয্বsা আেছ। তােদর েখালােমলা েঘাষণা হল, টাকা হয় আপনার
পেকেট  যােব,  নয়েতা  আমােদর  পেকেট  আসেব,  তৃতীয়  েকােনা  শিkর  (িছনতাiকারী,  সntাসী,  ডাকাত)
কােছ যােব না।
পৃিথবীজেুড় জয়ুােখলার আেয়াজনিট িবশাল। pায় 500 িবিলয়ন ডলােরর eকিট ‘িশl’ বলেত পােরন। িশl
বললাম  e  কারেণ  েয,  টাকার  aে  eর  পিরমাণ  42  লাখ  েকািট  টাকা,  যা  বাংলােদেশর  2019-20
aথর্বছেরর বােজেটর 8 ণ! েসi জয়ুা আবার eখন eকিট িনিদর্  ঘেরর মেধয্ আটেক েনi, aনলাiেনo
চলেছ। 2017 সােল aনলাiেন জয়ুার বাজাের েঘারাঘুির কেরেছ pায় 50 িবিলয়ন ডলার। ধু মািকর্ ন
যুkরা i নয়, iংলয্াn, াn, কানাডাসহ পি মা েদশ েলােত ‘কয্ািসেনা’ aেনক পিরিচত নাম। eিশয়া
o পয্ািসিফক a লo িপিছেয় েনi। 2015-16 সােল সারা িবে  কয্ািসেনা েথেক েয পিরমাণ আয় হেয়েছ,
তার 44 শতাংশi eেসেছ eিশয়া o পয্ািসিফক a ল েথেক।
দিkণ eিশয়ায় েনপালi pথম আiনগতভােব কয্ািসেনা সংsৃিত চালু কের। রাজধানী কাঠমাnুেত নয়িট
eবং রাজধানীর বাiের আরo দিুট কয্ািসেনা আেছ। pিতিট কয্ািসেনােত 3শ’র েবিশ কমর্চারী িনেয়ািজত।
বাংলােদেশর  aৈবধ  কয্ািসেনা েলােত  কমর্রত  আেছ  pায়  200  েনপািল  নারী-পু ষ।  তেব  েনপাল
েনপািলেদর জনয্ জয়ুােখলা aনুেমাদন কেরিন, তা ধু পযর্টকেদর মােঝi সীমাবd। আর eটা েতা সহেজi
aনুেময়, aনমুিত থাক বা না থাক, বয্বsা থাকেল মানষু সুেযাগ েনেবi।
eবাের  আসা  যাক  বাংলােদেশ  ‘কয্ািসেনা’  সংsৃিতর  পিট  েকমন।  pথেমi  আপনােক  ‘জয়ুা’  o
‘কয্ািসেনার’ মেধয্ ফারাকটা বঝুেত হেব। জয়ুােখলা e েদেশ নতুন িকছু নয়। আমােদর যখন ৈকেশার িছল,
তখন  আমরা  িবিভn  pদশর্নীেত  জয়ুার  আসর  েদেখিছ।  eমনিক  সাধারণ  পািরবািরক  আ ায়o  তাস
েখলায় ‘বািজর’ pচলন লk কেরিছ। তাছাড়া িবিভn সংsার আিথর্ক সহেযািগতার জনয্ ‘হাuিজ েখলা’
aতয্n পিরিচত। eসবi িছল সীিমত eবং সহনীয় মাtায়। eেত কারo েদuিলয়া হoয়ার আশ া িছল না
eবং সামািজকভােব eর বয্াপক েনিতবাচক pভােবর েকােনা কারণ িছল না।
তেব জয়ুা সmেকর্  সাধারণ মানেুষর িবেশষ ভােলা দিৃ  আমােদর সমােজ েকােনা কােলi িছল না। েয কারেণ
1972 সােলর সংিবধােন জয়ুা বেnর িবষেয় কাযর্কর বয্বsা gহেণর জনয্ রা েক িনেদর্শ েদয়া হয়। িকn
েযেহতু ‘জয়ুােখলা’ সামািজকভােব খুব েবিশ pকট হেয় oেঠিন তাi রা o e বয্াপাের খুব েবিশ eেগায়িন।
ফেল ‘pকােশয্ জয়ুা আiন 1867’-e আমরা আটেক আিছ।
েস আiন বলেছ. ‘েকu তার ঘর, তাঁব,ু কk, pা ণ বা pাচীরেবি ত sােনর মািলক বা রkণােবkণকারী
বা বয্বহারকারী িহেসেব েয েকােনা বয্িk jাতসাের বা েscায় aনয্ েলাকেক, oi sানেক সাধারণ জয়ুার
sান  িহেসেব  বয্ব ত  করেত  িদেল  aথর্দ  o  কারাদে র  িবধান’  রাখা  হেয়েছ।  সুতরাং  বাংলােদেশ
কয্ািসেনা বয্বসা েকােনাভােবi ৈবধ নয়, e িনেয় রা  বা সরকার েকােনা পদেkপ িনেল eর িব েd কারo
িকছু বলার েনi, aিভনnন জানােনা ছাড়া।
সারা িবে র েয কয্ািসেনা কালচার তার েথেক আমােদর েদেশর কয্ািসেনা কালচােরর aেনকখািন তফাত
রেয়েছ। aৈবধর কথা েতা আেগi বেলিছ, তার েচেয় মারাtক িবষয় হল aপরাধ জগেতর সংি তা।
কয্ািসেনা  aপােরশেনর  সে  সে  েবিরেয়  eেসেছ  aৈবধ  aথর্-সmেদর  খবর,  ঘুষ-দনুর্ীিত,  েটnারবািজ,
েচারাকারবাির, কিমশনেভাগী, সntাসী, কােলা টাকা, aথর্ পাচােরর মেতা েলামহষর্ক ঘটনা। যারা কয্ািসেনা
পিরচালনা  কেরন  eবং  যারা  েসখােন  যাতায়াত  কেরন,  তারা  uভেয়i  aৈনিতকভােব  uপািজর্ ত  aেথর্র
মািলক eবং আরo eকধাপ eিগেয় বলেল- সরকােরর আশীবর্াদপু !

বাংলােদেশ কয্ািসেনা েকােনা দনুর্ীিতবাজ ৈতির কেরিন, বরং দনুর্ীিতবাজরাi কয্ািসেনার জn িদেয়েছ। বলা
হেc, ঢাকা শহের কয্ািসেনার সংখয্া 60 হেলo ব  য্ােট জয়ুােখলার বয্বসা চেল। e কয্ািসেনার েয েকািট
টাকার  সর াম,  তা  আমদািন  করা  েকােনা  সাধারণ  মানুেষর  পেk  সmব  নয়।  কাsমস,  আiনশৃ লা
রkাকারী বািহনী, েগােয়nা সংsােক ফাঁিক িদেয় েসসব ঢাকায় িনেয় আসেত হেল রাজৈনিতক pভােবর
pেয়াজন  হয়  eবং  েসi  pভাব  খািটেয়i  গেড়  uেঠেছ  ঢাকার  ‘কয্ািসেনা  িশl’।  eককভােব  েকােনা
সরকারেক দায়ী করা না েগেলo িসংহভাগ দায় আoয়ামী লীগেকi িনেত হেব।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

েকননা  সংি  aেনেকরi  মত  হেc,  আেগ  e  জয়ুােখলার  বয্বসা  চালু  থাকেলo  গত  5-6  বছের  তা
লাগামহীন মাtায় েপৗঁেছেছ। কয্ািসেনা েলােত েয sট-েমিশন, েপাকার েসট, েটিবল, িচপ বয্বহার করা হয়
তা e সমেয়i sাপন করা হেয়েছ। তাi বতর্ মান সরকার যিদ তার আnিরক uপলিb েথেক e aিভযান
পিরচালনা  কের  eবং  তােক  চূড়াn  পিরণিতর  িদেক  িনেয়  যায়,  তাহেল  তা  সাধুবাদ  পাoয়ার  েযাগয্।
সরকারেক মেন রাখেত হেব ‘কয্ািসেনা’ eকিট uপলk মাt, মূল দিৃ  িদেত হেব দনুর্ীিতর িব েd, aৈবধ
আেয়র িব েd, যা মানুষেক কয্ািসেনার িদেক েঠেল িদেc।
িকn  eকিট  জায়গায়  সংশয়  েথেকi  যায়,  কয্ািসেনা  েযেহতু  পুিঁজবাদী  সংsৃিত,  েসেহতু  পুঁিজবাদী
aথর্নীিতেক ধারণ কের তার সংsৃিত েথেক মিুk পাoয়া সmব িক না? eকিট সমােজর প েকমন হেব তা
িনভর্ র কের তার uৎপাদন সmেকর্ র oপর। আমােদর বতর্ মান সমােজ সmদ সৃি র েkেt সব মানেুষর ম
o aংশgহণ থাকেলo সmেদর মািলকানা সামািজক নয়, eেকবােরi বয্িk মািলকানা। তাi বয্িk মািলক
তার icায়i চলেত চায়, সমােজর দায়েবাধ কের না।
েয  েদেশ  5  শতাংশ  মানষু  সমg  aথর্নীিতর 95  শতাংশ  সmেদর  মািলক,  েস  েদেশ  িবtবানেদর  িচ-
aিভ িচ-icা-aিনcা, তা যত সমাজিনিnত েহাক না েকন, সরকার o রা  uেপkা করেত পারেব িক?
যিদ পােরo তাহেল তা কত িদন পারেব? কারণ িবে র পুিঁজবাদী রা েলােত পিততাবৃিt, বার কালচার,
কয্ািসেনা আiনগতভােবi sান কের িনেয়েছ। pেয়াজেনর তুলনায় যার রেয়েছ aেঢল aথর্, তার aনথর্ক
বয্বহার aেথর্র মািলেকর পীড়ার কারণ হoয়ার কথা নয়। তাi আিম িনি ত না হেলo পুিঁজবাদী সংsৃিতর
েয ধারা েস aনযুায়ী e েদেশo eকিদন ‘কয্ািসেনা কালচার’ আiনগত ৈবধতা েপেয় েযেত পাের। তখন
সরকার েযটা করেত পাের তা হল eর oপর নজরদাির o েkাজ মিনটিরং।
যারা e কালচােরর সে  যুk থাকেব তােদর aেথর্র uৎস aনুসnান করা, লাiেসেnর বয্বsা রাখা। আর
খুবi uc হাের কর ধাযর্ করা। আমরা েজেনিছ ঢাকার কয্ািসেনা েলােত বছের pায় 500 েকািট টাকা আয়
হয়। আপিন যিদ 40 শতাংশ করােরাপ কেরন, তাহেল আহিরত aেথর্র পিরমাণ দাঁড়ােব 200 েকািট টাকা;
যা দsুেদর কলয্ােণ কােজ লাগােত পােরন। eটা আমার েকােনা সুপািরশ বা psাব নয়, িকংবা ‘কয্ািসেনা
কালচারেক’ ৈবধতা েদয়ার িনেবদনo নয়। আিম কয্ািসেনা কালচােরর িবেলাপ চাiেলo পুঁিজবাদী কালচার
েতা আমায় েছেড় েদেব না। তাi eটােক ধু ‘িন পায় িবকl’ ভাবেত পােরন।
কয্ািসেনািবেরাধী aিভযান aবয্াহত o কাযর্কর থাkক, eটাi আমরা চাi। িকn মেন রাখেত হেব, eকিট
ঘর িসলগালা করা বা িকছু সর াম জb করার েভতর aিভযান সীমাবd রাখেল সমােজর বা aথর্নীিতর
েতমন  েকােনা  লাভ  হেব  না। pকৃতপেk  বয্বsা  িনেত  হেব  তােদর  িব েd, যারা  হাজার  েকািট  টাকার
aৈবধ সmেদর মািলক হেয় সারা রাত লাখ লাখ টাকার েখলায় েমেত oেঠ। আমরা শত হতাশা-িনরাশার
মােঝo ভােলা িকছু pতয্াশা করেতi ভােলাবািস।
মঈুদ রহমান : aধয্াপক, aথর্নীিত িবভাগ, iসলামী িব িবদয্ালয়
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