
নতনু েট অ  পাচার

িসেলেটর গায়াইনঘােটর িবছানাকাি  সীমা । ওপােরই ভারেতর মঘালয় রােজ র ‘লাকাট হাট’। স ােহ
িতন িদন সই হাট বেস। ওই হাটেক ক  কের সীমাে র এপােরও জেম ওেঠ হাট-বাজার। যােক সীমা  হাট
বলা হেয় থােক। িনত েয়াজনীয় ব  কনার েযাগ িদেত িকছু সমেয়র জ  সীমা  খেুল দওয়া হয়। এ
সময় ই দেশর মা ষ িবিভ  পণ  িনেয় ই দেশ অবাধ যাতায়াত করেত পাের।

িবছানাকাি র সীমা  াম নায়াগাওঁেয়র কৃষক আরব আলীও এই সীমা  হােট িনয়িমত যান। ভারতীয় পণ
কারবািরেদর সে  তার পিরচয়। একসময় পিরচয় হয় ভারতীয় অ  কারবািরেদর সে । অ  পাচাের অেনক
টাকা-এমন ধারণা তার মাথায় ঢুেক গেল কৃিষকােজ অমেনােযাগী হেয় পেড়। জিড়েয় পেড়ন অ  পাচাের।
ভারতীয় কারবািরেদর কাছ থেক অে র চালান িনেয় িনজ বািড়েত রােখন। বািড়েত বেসই অ  বচােকনা
কেরন। অ িদেনই আরব আলী কৃষক থেক হেয় ওেঠন অ  কারবাির। তার এই অ  আরও বার হাতবদল
হেয় পৗঁেছ যায় দেশর অপরাধীেদর কােছ। ই দেশর সীমা বতী এলাকার মা েষর জীবনমান উ য়েন
চাল ুকরা সীমা  হাট হেয় ওেঠ অ  পাচােরর িনরাপদ ট।

যেশার বনােপােলর সীমা  াম পুটখালী। ওপাের ভারেতর পি মবে র উ র চি শ পরগনার সীমা  াম
আংরাইল। এই ই ােমর মােঝ িদেয় বেয় গেছ ইছামতী নদী। ওপােরর অ  কারবািররা গাসল করেত
নেম াি েকর ব ােগ ভের অে র চালান ভািসেয় দয়। ভাসেত ভাসেত সই অে র চালান েবশ কের

বাংলােদেশর নদীর অংেশ। এপােরর ব বসায়ীরা একই ভােব গাসল করেত নেম সই চালান নদী থেক
তুেল নয়। সই অ  ছিড়েয় পেড় সারা দেশ।
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অে র চালানসহ ফতার হওয়া ব বসায়ীেদর জরা ও পুিলেশর ব াপক অ স ােন নতনু েটর এমনই
চা ল কর তথ  িমেলেছ। সংি  সূ েলা বলেছ, িসেলেটর িবছানাকি  সীমা  হাট বা ইছামতী নদী ধু
নয়, অ  কারবািররা নতনু ট তির কের িনরাপেদই এভােব অ  িনেয় আসেছ। আর এসব অ  সারা দেশর
অপরাধীেদর কােছ ছিড়েয় পড়েছ। আইনশৃ লা র াকারী বািহনী সূ  জানায়, বাংলােদশ-ভারত সীমাে র
িচি ত ১০িট পেয় ট িদেয় অ  পাচার হেয় আসেছ। নজরদািরর কারেণ অ  ব বসায়ীরা তােদর ট পাে
িবিভ  কৗশেল  অ  িনেয়  আসেছ।  জানা  গেছ,  গত  ৫  সে র  রাজধানীর  সােয়দাবােদ  িতন  অ
চারাকারবািরেক ফতার কের। তােদর কাছ থেক িলসহ একিট ০.২২ বার ১২ চ ার িরভলভার এবং
িট ০.৩২ বার ছয় চ ার িরভলভার উ ার হয়। এর কিদন আেগ রাজধানীর িমরপুের টকিনক াল মােড়

অ  ব বসায়ী হািফজুর রহমানেক ম াগািজনযু  নাইন এমএম একিট িপ ল, িট ওয়ান টার এবং একিট
িবেদিশ আে য়া  ও ১৭ রাউ ড িলসহ  ফতার করা হয়। এর আেগ গত ১ জুলাই রাজধানীর সােয়দাবাদ
এলাকা থেক িসিটিটিস ইউিনট কামাল হােসন এবং সাই ল ইসলাম মজমুদার ওরেফ েবল নােমর জন
অ  চারাচালািনেক একিট এেক-২২ রাইেফলসহ ফতার কের। ১৯ জলুাই রাজধানীর গ ডািরয়ায় চারিট
িবেদিশ িপ ল, িট িবেদিশ িরভলবার, সাতিট ম াগািজন ও ১২৮িট িলসহ ফতার করা হয় শীষ মাদক
কারবাির িমনহাজলু  ইসলাম িমমসহ িতনজনেক। তােদর তেথ র িভি েত িখলগাওঁ  এলাকার একিট বাসা
থেক এেক-২২ রাইেফল, চারিট িবেদিশ িপ ল, একিট িবেদিশ িরভলবার ও িবিভ  অে র ৪৭িট িলসহ

ফতার করা  হয়  খান  মাহা দ ফয়সাল,  িজয়াউল আেবদীন  ওরেফ জেুয়ল ও জািহদ আল আেবিদন
ওরেফ েবলেক। অ  সমেয়র ব বধােন বশ কেয়কিট অ  চালান আটেকর পর পুিলশ ও গােয় ােদর
ভাবীেয় তােল। অ  ব বসায়ীেদর জরা ও ব াপক অ স ােন বিরেয় আেস অ  পাচােরর অজানা তথ ।
কাউ টার টেরািরজম অ া ড া াশনাল াইম ইউিনেটর (িসিটিটিস) অৈবধ অ  উ ার দল সূে  জানা
যায়, সাধারণত ১২- চ ােরর শটগান হয়। িক  ১২ চ ােরর িরভলবার হেত পাের, উ ােরর আগ পয  তা
গােয় ােদর ধারণাই িছল না। ১২ চ ােরর িরভলবার বাংলােদেশ এই থম উ ার করা  হেয়েছ বেল

বািহনীিটর প  থেক জানােনা হয়। সূ  জানায়, মঘালেয়র লাকাট হাট ছাড়াও িসেলট সীমা েঘঁষা মঘালয়
ও আসােম রেয়েছ এ ধরেনর আরও অ ত পাচঁিট সীমা  হাট, যখান িদেয় মােঝ মেধ ই অৈবধ অে র
চালান  িনেয়  আসেছ  চারাকারবািররা।  িসিটিটিসর  তদ কারী  কমকতা  জািনেয়েছন,  সােয়দাবাদ  থেক

ফতারকৃত ১২  চ ােরর  িরভলবারসহ  ফতার কৃত শহীদ জািনেয়েছ,  িতিন  (শহীদ)  গত ই বছের
সীমা বতী এলাকা থেক ২৪৪িট অৈবধ অ  িকেনেছ। িবছানাকাি র কৃষক আরব আলীর কাছ থেকই তার
এই অে র চালান এেসেছ। তদ  সংি রা  বলেছ,  ভারতীয় ব বসায়ী  খাই ার কাছ  থেক আরব আলী
িনয়ম কের অৈবধ অে র চালান সীমা  হাট থেক িনেয় আেস। িজ াসাবােদ পুিলশ জানেত পাের, আরব
আলীর  কাছ  থেক  িতিট  িরভলবার  ২০-২৫  হাজার  টাকায়  কেনন  আনছার  ও  শহীদ।  এরপর
া ণবািড়য়ার  দালন  ও আিমেনর  কােছ  িতিট িবি  কেরন  ৪০-৫০ হাজার  টাকায়।  তারা  পশাদার

স াসীেদর কােছ িতিট অ  ৬৫-৭০ হাজার টাকায় িবি  কেরন। এ ঘটনািট তদে র সে  যু  পুিলেশর
একজন  দািয় শীল  কমকতা  জানান,  এর  আেগ  চাপঁাইনবাবগ ,  যেশােরর  বনােপাল,  ি য়া,  িহিল,
আখাউড়া, ঠা রগাওঁ ও পাবত  চ াম এলাকাসহ মাটা দােগ ১০িট পেয় ট িদেয় অ  পাচার হেয় আসত।
পুিলেশর তািলকাভু  অ  ব বসায়ী এরাই দীঘিদন ধের অৈবধ অ  আনেছ। ইিতমেধ  পাচার হেয় আসা
বশ িকছু অত াধিুনক অ  উ ারও হেয়েছ। উ ার হওয়া ছাট অৈবধ অে র মেধ  রেয়েছ উগিন কা ািনর

িরভলবার, মাউজার িপ ল, ইউএস তাউরাস িপ ল, ইতািলর েটা বেরাটা িপ ল, জামািনর িব িপ ল,
ইউএস িরভলবার,  যু রাে  তির নাইন এমএম িপ ল ও মঘনাম কা ািনর ি  টু বােরর িরভলবার।

ািনশ অত াধিুনক আে য়া ও পাওয়া  যাে । যু রা ,  বলিজয়াম,  যু রাজ ,  া ,  ইতািল,  জাপান,
ািজল,  বুলেগিরয়া,  দি ণ  কািরয়া,  পািক ান,  চীন,  ইসরােয়ল,  জামািন  ও  রািশয়ার তির অত াধিুনক

আে য়া  িবিভ  সীমা  এলাকা এবং ভারত ও িময়ানমার থেক বে াপসাগর হেয় দেশ ঢুকেছ। চাইিনজ
রাইেফল,  িপ ল,  িরভলবার,  নগান,  মিশনগান,  সাব- মিশনগান,  কালাশিনকভ িসিরেজর এেক-৪৬,
এেক-৪৭, এেক-৫৪, এেক-৫৬, এেক-৭৪ ও এম-১৬-এর মেতা ভয় র অ ও আসেছ। তেব এবারই থম
গােয় ারা  জানেত পােরন,  িসেলেটর গায়াইনঘােটর িবছনাকাি  সীমা  হেয়  একিট সংঘব  চ  অ

আনেছ। অ  আসেছ ইছামতী নদী হেয়। দািয় শীল সূ  মেত,  সীমাে র ওপাের বাংলােদিশ স াসীেদর
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টােগট কেরই অ  তির করা হে । পাহােড়র গিহন জ েল এসব অ  কারবািররা আ েগাপেন থােকন।
লাকাল যুি েত এসব অ  তির করা  হেলও তার গােয়  লখা  থােক ‘ইউএসএ’। িসেলেটর ওই ট

ব বহার কের মােস অ ত িট চালান  আসত। এেককিট চালােন  ৩-৫িট অ  িছল। পুিলশ সূ  জানায়,
পশাদার স াসী প েলার কােছ িপ েলর চেয় িরভলবার বিশ পছ । কারণ িপ ল ব বহার কের িল

করেল অেনক সময় তা ম াগািজেন আটেক যায়। পের আবার িল করেত হেল কেয়ক িমিনট সময় লােগ।
তেব িরভলবাের একিট িল ব থ হেল পেররিট সময়ে পণ ছাড়াই য়ংি য়ভােব বর হেয় যায়। দেশর
ব ব ত িরভলবােরর ৯৯ শতাংশ ৬ চ ােরর। তেব এর আেগ ডা. জািহ ল আলম কািদর নােম ময়মনিসংহ
থেক ফতার হওয়া  একজেনর  কােছ  ৮  চ ােরর িরভলবার  পাওয়া  যায়।  িকেশারগে র একিট লদ
মিশেন িবেশষ অডার িদেয় ওই িরভলবার তির করা হেয়িছল। শাল অ াকশন েপর এিডিস জাহা ীর

আলম বেলন, এই থম ১২ চ ােরর অত াধিুনক িরভলবার জ  করা হেয়েছ। য ট ব বহার কের অ
আসিছল সিট এেকবাের নতনু। অ  কারবািররা এই ট ব বহার করেছন তা আেগ জানা িছল না। এ চে র
অ েদর ফতােরর চ া চলেছ। তদ কারীরা দখেত পেরেছন য,  গত ই বছের চারাচালানকারীরা
আড়াইশর বিশ আে য়া  বাংলােদেশ এেনেছ এবং  এর ধান  াহক হে  িছনতাইকারী,  চাদঁাবাজ ও
রাজৈনিতক স াসীরা। সূ  জানায়, িসি ডেকট েলা ভারত থেক বিশরভাগ আেন ৭.৬৫ এবং ৯ এমএম
িপ ল এবং .৩২ িরভলভার। তারা এেক ২২ এবং একনলা ব কও আেন। তেব এ েলার চািহদা বিশ নই
বেল উেঠ এেসেছ পুিলশ তদে । ভারেত একিট ৭.৬৫ িপ েলর দাম ২০ হাজার টাকা হেলও বাংলােদেশ তা
িবি  হয় ৪০-৮০ হাজার টাকায়। ভারেত .৩২ িরভলবােরর দাম ২০ হাজার টাকা এবং ৯ এমএম িপ েলর
৪০ হাজার টাকা। এ েলা এখােন ৭০ থেক ৯০ হাজার টাকায় িবি  হয়। ফতারকৃত িসি ডেকেটর এক
সদ েদর বরাত িদেয় তদ কারীরা জািনেয়েছন, বাংলােদেশ একিট এেক ২২ ব েকর দাম ায় সােড় সাত
লাখ টাকা এবং ভারেত এর দাম ায় সােড় ৪ লাখ টাকা।
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