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াবপাড়ার য়া এখন বাসাবািড়-অনলাইেন 

অনলাইেন য়ায় এতিদন ি েময় য়ািড়  থাকেলও ি  অিভযান র পর এ তািলকা েমই দীঘ হে  

চলমান ি  অিভযােনর েত  যাব- িলশ ও িবিভ  গােয় া সং া রাজধানীর াতনামা াব েলােত হানা িদেয় কেয়কজন 
ক ািসেনা গডফাদারসহ িব ল সং ক য়ািরেক ােরর পর পাড়া-মহল ায় গেড় ওঠা য়ার আসরিভি ক াব েলা রাতারািত 
ব  কের দয় সংি  ক প । এেত এ বািণেজ র হাতােদর পাশাপািশ থানা িলেশর ন িতবাজ িসি েকেটর দিনক লাখ লাখ 
টাকা কামােনার আলািদেনর চরাগ অেনকটাই দপ কের িনেভ গেছ। এ অব ায় ওই চ  এখন িবিভ  বাসাবািড়েত এ আসর জিমেয় 
তালার চ া করেছ। 

 
অ িদেক অনলাইন য়া বািণজ  চা া কের লেত সংি  িসি েকেটর হাতারাও তৎপর হেয় উেঠেছ। াবপাড়ায় য়া ব  হেলও 
এ নশায় আস রা কাথাও না কাথাও ন ন দেল িভড়েব- এ িব ােস ভর কের তারা এরইমে  নানা ফ দ তির কেরেছ। ফেল 
অনলাইেন য়ায় এেতািদন ি েময় য়ািড়  থাকেলও ি  অিভযান র পর এ তািলকা েমই দীঘ হে । একািধক গােয় া 
সং া এরই মে  এ াপাের বশিক  চা কর ত  পেয়েছ।  
 
সংি  েলা জানায়, অনলাইন য়ার গডফাদাররা স িত য়া খলার বাংলা ওেয়বসাইট চা  কেরেছ। যােত িশি ত িণর 
পাশাপািশ অিশি ত য়ািড়রাও সহেজ এেত অংশ িনেত পাের। ওয়ানএ েবট নােমর এক  সাইেট বাংলায় বািজ ধরার িনয়মও 
জািনেয় দওয়া হেয়েছ। গেল 'টপ টন ব ং সাইট ইন বাংলােদশ' িলেখ সাচ িদেল 'জালাগাম.েনট/এেজড' 
(ি◌ি◌.ি◌◌ুধষধমধস.হবঃ/ ) কানায় পাওয়া ায় সব েলা সাইটই বাংলােদশ থেক কাযকর পাওয়া গেছ। অনলাইন য়ার দশীয় 
গডফাদাররা এখন এসব সাইেট য়ািড়েদর ঝ কােনার চ া করেছ। এছাড়া ভারত থেক পিরচািলত য়া খলার জনি য় 
ওেয়বসাইট তীরকাউ ার ডটকেমর ড টপ ভাসন চলিত বছেরর ফ য়ািরেত ব  কের দওয়া হেলও এরই মে  তীর ডটকম 
নােমর ন ন এক  সাইট চা  হেয়েছ, যখােন এখন য়ার আসর বসেছ।  
 
িবষয়  ীকার কের িব আরিসর পিরচালক পদমযদার একজন কমকতা জানান, চলিত বছর ায় ই হাজার ব ং সাইট ব  করা 
হেয়েছ। তেব স িত ন ন কের বশিক  ব ং সাইট উ ু  করা হেয়েছ। এ সং া  বশিক  ত -উপা  তােদর হােত এেসেছ। 
এ েলা ত ব  কের দওয়ার কাজ চলেছ। 
 
িব আরিসর এই কমকতার ভা , এ  অেনক বড় এক  প াটফম। য কারেণ ন ন কােনা সাইট উ ু  হেল তা সব সময় চােখ 
পেড় না। তেব এ াপাের কউ িরেপাট করেল স সাইট ত ব  কের দওয়া হয়। 
 
িভিপএন-এর (ভা য়াল াইেভট নটওয়াক) এই েগ ব ং সাইট ব  কের কতটা ফল পাওয়া যােব, তা িনেয় সংশয় কাশ 
কেরন আই  িবেশষ রা। তারা জানান, এখন অেনেক িভিপএেনর মা েম য়া খলা  কেরেছ। তাই অনলাইন য়া ব  করা 
বশ ক ন হেব। এ জ  গােয় ােদর আরও উ ত ি  বহার করেত হেব। 

 
এিদেক ন ন কের যারা অনলাইন য়ায়  হেয়েছন, তােদর সে  কথা বেল বশিক  চমক দ ত  পাওয়া গেছ। তারা জানান, 

য়া খলা তােদর রীিতমেতা নশায় পিরণত হেয়েছ। াবপাড়ায় য়া খলেত না পের তােদর স ীয় খেলায়ারেদর অেনেক 
বাসাবািড়র াট ভাড়া িনেয় য়া খলেছন। তেব সখােনও য কােনা েত আইন লা র াকারী বািহনী হানা িদেত পাের- 
এমন আশ ায় তারা স দেল যাগ িদেত সাহস পানিন। তাই তারা অনলাইন য়ার সে   হেয়েছন। 
 
ওই য়ািড়েদর ভা , সাধারণ য়ার সে  অনলাইন য়ার তমন কােনা িমল নই। অনলাইন য়ায় আন ও অেনক কম। 
সাধারণ য়া েরা ির ব  হেয় যাওয়ায় তারা িবক  পথ (অনলাইন য়া) বেছ িনেত বা  হেয়েছন। াবপাড়ার য়া ব  হওয়ার 



পর এ খলা েরা ির ছেড় িদেয়েছন এমন মা েষর সং া ১০ শতাংেশরও কম বেল দািব কেরন তারা। 
 
তােদর এ ধারণা য অ লক নয়, তা গােয় ােদর একািধক  িনি ত কেরেছ। সংি  েলা জানায়, পাড়ামহল ার 
অিলগিলেত িবিভ  সামািজক সংগঠন ও ােবর সাইনেবােডর আড়ােল য়ার আ ানা গেড় লেত থানা িলেশর অসা  কমকতারা 

ত  িকংবা পেরা ভােব িমকা রেখেছ- এ সং া  বশিক  ণ ত - মাণ হােত পাওয়ার পর একািধক গােয় া সং া 
িবষয়  রা  ম ণালয়েক অবিহত কের। এর ি েত িলেশর শীষ পযায় থেক এ াপাের কেঠার িঁশয়াির জানােনা হয়। অথচ 
এরপর স াহ না রেতই িলেশর ন িতবাজ ওই চ  ফর সি য় হেয় উেঠেছ। তারা এখন আবািসক এলাকার িবিভ  বাসাবািড়েত 

য়ার আসর জমােনার জ  এ বািণেজ র হাতােদর নানাভােব সহেযািগতা করেছ। এেত সংি  এলাকার সাধারণ মা েষর মে  
চাপা ােভর ি  হেয়েছ। য়ািড় িসি েকট ও অসা  িলশ কমকতােদর ভেয় এ াপাের কউ সরাসির খ না লেলও ানীয় 
এলাকাবাসী িবষয়  নানাভােব সংি  শাসনেক অবিহত করার চ া করেছ বেল জানান গােয় ারা। 
 
গােয় ােদর এক   জানায়, বাসাবািড়েত  য়া নয়, ক ািসেনার আসর জমােনারও চ া চলেছ। আবার কাথাও কাথাও 

তােসর মা েম য়া না খেল ক ারাম বাড িকংবা  খলার ম  িদেয় য়া চলেছ। এ াপাের তারা সতক ি  রেখেছ। 
িনিদ  অিভেযাগ পাওয়া গেল তাৎ িণক ওই েট অিভযান চালােনা হেব। এছাড়া যসব এলাকায় বাসাবািড়েত য়ার আসর 

জমােনার চ া চলেছ, ওইসব এলাকায় গােয় া নজরদাির বাড়ােনা হেয়েছ। এসব অপকেমর হাতােদর পাশাপািশ এ অপতৎপরতায় 
আইন লা র াকারী বািহনীর কােনা কমকতা িকংবা সদে র স ৃ তা পাওয়া গেল তােদর িব ে ও তাৎ িণক কেঠার 

ব া নওয়া হেব। 
 
এিদেক ি  অিভযােনর েত মদ- য়া ও ক ািসেনার গডফাদারেদর পাশাপািশ তােদর সহেযািগরা গা ঢাকা িদেলও তােদর 
অেনেক এখন িফরেত  কেরেছ। 'ক ািসেনা িকং' ািত পাওয়া ঢাকা মহানগর দি ণ বলীেগর সভাপিত ইসমাইল হােসন 
চৗ রী স ােটর িব ে ই যেহ  এখেনা কােনা ব া নওয়া হয়িন, সে ে  অ রাও এবােরর মেতা ছাড় পােব- এ ভরসায় তারা 

অেনেক আবার ন ন কের আসর জমােনার চ া করেছন। তেব াবপাড়া বাদ িদেয় আপাতত বাসাবািড়েতই তােদর ঝ ক বিশ 
বেল জানা গেছ। 
 
অ িদেক য়ািড়েদর এক   জানায়, ধানমি , উ রা, লশান ও বনানীসহ িবিভ  অিভজাত এলাকার াট বািড়েত য়ার 
আসর অেনক আেগ থেকই িছল। তেব ইদানীং তােত ন ন মা া যাগ হেয়েছ। এখন অিভজাত এলাকার পাশাপািশ ম িব , 
এমনিক িন িব  এলাকার বাসাবািড়েত য়া খলার আ ানা গেড় উেঠেছ। সাধারণ ভাড়া য়ার চেয় য়ার আসর পিরচালনকারীরা 
ি ণ থেক িতন ণ বিশ ভাড়া দওয়ায় বািড়মািলকরা সবিক  জেন িন ু প থাকেলও এ িনেয় িতেবশীরা অেনেক আপি  

লেছন। তেব িলশ িকংবা ানীয় জন িতিনিধেদর কাওেক জানােল পা া হয়রািনর িশকার হেত হয় এ ভেয় কউই জারােলা 
কােনা িমকা িনে ন না বেল সংি রা ীকার কেরেছন। 

 
এ সে  যােবর একজন ঊ তন কমকতা যায়যায়িদনেক বেলন, অতীেতর িত  অিভ তা থেক অেনেকই এ ধরেনর অিভেযাগ 
করেত সাহস পাে ন না- এটা াভািবক। তেব মদ- য়া-ক ািসেনার ন ন- রান কােনা আ ানা িকংবা অনলাইন য়া 
পিরচালনাকারীেদর াপাের কউ কােনা িনিদ  ত  িদেল  যাব তাৎ িণক অিভযান চালােব। এে ে  ত দাতার নাম-পিরচয় 
গাপন রাখা হেব বেল আ  কেরন িতিন। 

 


