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রাজশাহী মহানগরীর তেরাখািদয়া এলাকার মন (৩৫)। বছর েয়ক আেগও নগরীর আরিডএ মােকেট িছল
তার াকািরেজর ব বসা। এই ব বসা কের খুব ভােলাভােবই সংসার চলত। এ ব বসা থেক মােস তার
কমপে  ৫০ হাজার টাকা আয় হেতা। সই আয় িদেয় মেনর সংসাের এেসিছল া ।

িক  এখন িতিন িনঃ । এতটাই িনঃ  য,  জুয়ার টাকা  পিরেশােধর জ  তার বাবার শষ স ল বািড়র
িভটাটু ও  িবি  করেত হেয়েছ।  মা  দড় কাঠার  ওই জিম  িবি  কেরও মেটিন জুয়ার  দনা।  এখেনা
পাওনাদারেদর চােপ বািড়ছাড়া হেয় থােকন। পিরবার িনেয় থােকন পােশর ভাড়া বািড়েত।

মেনর মেতা রাজশাহী নগরীজুেড় শত শত যুবক থেক  কের নানা িণ- পশা ও বয়েসর মা ষ ি েকট
জুয়ায় এখন িনঃ । তােদর কউ কউ এখেনা বািড়ছাড়া। কউ কউ দনা মটােত পেড়েছন ধারেদনায়,
আবার  কউ  কউ  ছেড়েছন  সংসার।  িক  এই  জুয়া  পিরচালনা  কের  এেককজন  হেয়েছন  কািটপিত।
একসমেয় যােদর িদন চলত কােনামেত, তারা এখন রাজশাহী শহের জিম, বািড় ও  গািড়র মািলক। জুয়ায়
িনঃ  হওয়া মন জানান, িতিন বছর দেড়ক আেগ মাবাইেলর মাধ েম আইিপএল ও িবিপএল চলাকালীন
জুয়ায় আস  হেয় পেড়ন। িদেনর পর িদন লাকসান নেত নেত াকািরেজর ব বসাও িটেয় ফলেত
হয়। তারপেরও ি েকট জুয়ািড়েদর কােছ দনায় পেড়ন অ ত ১৭ লাখ টাকা। শেষ বাবার বািড়র িভেটটা
িবি  কের কােনামেত দনা শাধ কেরন িতিন। তেব এখেনা অ ত ৪ লাখ টাকা দনা আেছ তার। এই টাকার
জ  জুয়ািড়রা আেস তার কােছ। ভেয় এখেনা মােঝ-মেধ  বািড়ছাড়া হেয় থাকেত হয় তােক। মেনর মেতা
জুয়ায় িনঃ  হওয়া তেরাখািদয়া এলাকার আিজবুর রহমান জানান, শত শত যুবকসহ িবিভ  বয়েসর মা ষ
িনঃ  হেয়েছ এই ি েকট জুয়ায়। িতিন এক সময় সবিজ ব বসা কের ভােলাভােবই সংসার চালােতন। এখন
ব বসা হািরেয়েছন। পাশাপািশ অ ত ৭ লাখ টাকা ঋণ িনেয় পািলেয় বড়াে ন বাসা ছেড়। অ স ােন জানা
গেছ, আইিপএল, িবিপএল  হেল রাজশাহী নগরীর ল ীপুর, শালবাগান মাড়, উপশহর, কািশয়াডা া
মাড়, সপুরা মাড়, পাঠানপাড়া ও কাট বাজার এলাকায় বেস জুয়ার আসর। এ ছাড়াও িব কাপ ি েকট,

িব কাপ ফুটবল থেক য কােনা বড় আসর পৃিথবীজুেড় যখােনই ব ক না কন রাজশাহীর জুয়ািড়রা মেত
ওেঠ জুয়ায়। িনঃ  হওয়ার তািলকা যমন দীঘ, তমিন এই জুয়া চািলেয় কািটপিত বেন যাওয়ার সংখ াও কম
নয়। অ স ােন জানা গেছ, জুয়ার িনয় ণ কের কািটপিত বেন যাওয়া ব ি েদর মেধ  আেছন রাজশাহী
নগরীর সপুরা এলাকার জীবন, কাট এলাকার মাহন, ল ীপুর এলাকার হযরত ও পারেভজ। আর লােখাপিত
বেন  যাওয়ােদর  মেধ  আেছন  কািদরগ  এলাকার  তুষার,  ল ীপুেরর  রিবউল,  পাঠানপাড়ার  রােজশ,
উপশহেরর রােসলসহ আরও অ ত ১০ জন। তােদর িনয় েণই রাজশাহীেত পিরচািলত হয় জুয়া। সাধারণত
মাবাইেল মেসজ িদেয় বা কল কের জুয়ায় বািজ ধেরন জুয়ািড়রা। আবার কউ কউ সরাসির দখা কেরও
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এই বািজেত জিড়েয় পেড়ন। নগর পুিলেশর মুখপা  গালাম ল ুস জানান, এসব জুয়া িতেরােধ তারা
সব সময় তৎপর থােকন। অেনেকর পিরবারও এসব িনেয় অিভেযাগ কের। তেব পুিলশ অিভেযাগ পেলই
ব ব া নয়।
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