শিশু পাচার, শিডশি চু শরর গ াজব
শিলেি গ ািযাে শিশডয়া

-জয়ন্ত গেবিাথ
্োৌ ালের জন ভালর শেল প্তাটি ত্রিপরার ইত্রিাল একটি কালো অধ্যায় ত্রললে ত্রিত্রিি লয়
থাকলে। এলকোলরই অত্রেশ্বাল াগ্য একটি শগ্াজেলক বর কলর িার ত্রিলনর েযেধ্ালন পর পর িারটি
খন এেং কভ কলরও িে জলনর আি োর ঘটনা অত্রি ম্প্রত্রি এ রালজয এর আলগ্ ঘলটলে েলে
ভলন পড়লে না। এলেলি শােযাে ত্রভত্রিয়ালক েযোর কলর ত্রেশু পািার, ত্রকিত্রন পািালরর ভলিা
একটি স্পেশকাির ইযলক শকন্দ্র কলর শ বালে রাজযজলড় বলয়র পত্ররলেে তিত্রর করা লয়লে িার
িায়বার কার এত্রনলয়ও প্রশ্ন উলেলে। অত্রবল াগ্, রাজয প্রোন শুধ্ শগ্াজে েলেই েযথশ য়ত্রন, উলটা
শগ্াজে েলের নালভ প্রোন শ বালে শভাোইে ইন্টারলনট পত্ররললো েে কলর ত্রিলয় রাজযোহলক শের
একটা অিেেস্থার ভলধ্য শেলে ত্রিলয়লে এত্রনলয়ও কথা উলেলে। রালজযর িারটি জায়গ্ায় ঙ্ঘটিি এে
ঘটনায় ্ জন ত্রেকাে প শন্ত শভাট িেজনলক পত্রেে আটক ও শেপ্তার কলরলে েলে পত্রেে ির
িপ্তলরর িথয।
অত্রবল াগ্ উলেলে, ইত্রিপলেশ ত্রেধ্ানবা শবালটর ভলখ আইত্রপএেটি-র জািহয় ড়ক অেলরাধ্ ভক্ত
করলি েযথশ লয় শ বালে শগ্াজে েলের নালভ ইন্টারলনট পত্ররললো েে কলর ত্রিলয় জনভলন ত্রেভ্রাত্রন্তর
পত্ররলেে তিত্রর কলরত্রেে িার শথলক এরালজযর প্রোন শকান ত্রেোই শনয়ত্রন। অথি
ওলয়োইট ত্রকংো ত্রেত্রবন্ন শােযাে ত্রভত্রিয়ায় শগ্াজে েত্রড়লয়

ারা ইন্টারলনট,

ালে একট পত্ররশ্রভ করলেই পত্রেে

িালিরলক পাকড়াও কলর ি়ষ্টান্তভেক োত্রির কলোর োিশ া ত্রিলি পারলিা। শকননা, শুধ্ শােযাে
ত্রভত্রিয়ায় অপপ্রিার নয়, একাত্রধ্ক শেলি জনভলে গ্নলধ্াোই- এর নালভ অপত্ররত্রিি শোকলির শেলে
ধ্রা, ত্রেশু পািারকারহ ইিযাত্রি লেল প্রকালেয খন লি লয়লে। এলেলি াব্রুলভর কাোেড়ার
ঘটনালিা আরও ভারাত্মক। প্রোলনর শগ্াজে ত্রেলরাধ্হ জনলিিনিাভেক প্রিার গ্াড়হলকই শগ্াজে
রটনাকারহরা টালগ্শট কলরলে এেং একজনলক ত্রপটিলয় শভলর শেলেলে। একজন িজলন ত্রভলে শগ্াপলন এই
কাজটি কলরলেন এভনটাও নয়। প্রকালেয রািার উপর গ্াড়হ থাত্রভলয় িালক ত্রপটিলয় শভলর শেো
লয়লে এেং অনয িজনলক আি করা লয়লে। বয ভালজ এভন ঘটনা শকানবালেই শভলন শনওয়া
ায়না।

কোেড়ার ঘটনায় ত্রনলির নাভ কান্ত িক্রেিী। শপোয় িেো োিক। এ ঘটনায় আরও ি’জন
আি লয়লেন। পত্রেে ত্ররধ্ন ত্রিপরা (), আত্রে িা (্), েহলরন্দ্র শভান ত্রিপরা ()
 শভাট িারজনলক এ ঘটনায় এখন প শন্ত শেপ্তার কলরলে।
এর আলগ্ ্ জলনর অনয একটি ঘটনায় ত্রধ্াই থানাধ্হন উড়াোড়হলি ত্রোলরর এক কাপড়
শেত্ররওয়াো জাত্রেি খান (ৎো)-শক শেলেধ্রা লেল ত্রপটিলয় খন কলর শগ্াজে রটনাকারহরা। এ
ঘটনায়

উত্তরপ্রলিলের

খরত্রেি

খান

(্্),

ত্রোলরর

শগ্ােজান

আলভি

(্),

রাজধ্ানহ

অবয়নগ্লরর স্বপন ত্রভয়া আি লয়লে এেং ত্রধ্াই থানার কনলেেে ত্রভি ানযাে িষ্ক়িহকারহলির
াভো প্রত্রিলরাধ্ করলি ত্রগ্লয় আি লয় এেলে াপািালে বত্রিশ আলেন। এ ঘটনায় আজ েযা
প শন্ত শেপ্তালরর শকান খের শনই।
একই রকভবালে গ্ি ্ জন আগ্রিো শরে শেেলন শগ্াজলের ত্রেকার লয়লেন নয়নভত্রে ত্রকয়ন্ত
(্) ও ত্রজি শভাত্রি (্ৌ) ও েক্ষ্মহকান্ত িা (্) নালভ আালভর ভাত্রেগ্াও এর ত্রিন

েক।

াভোকারহলির াি শথলক োাঁিালি ত্রগ্লয় অভেকাত্রন্ত ত্রেশ্বা নালভ আর ত্রপ এে-এর এর জওয়ান এ
ঘটনায় আি লয়লে। পত্রে পজন শিব্বভশা
ভজভিার (ো) নালভ িার

(্), ত্রভর শি (্্), শগ্ৌরে শিে ও ত্রনিাই

েকলক আভিেহ থানাধ্হন রায় কলোনহ ও কাত্রেভািা ংঘ এোকা

শথলক শেপ্তার কলরলে। এোড়া ্ জন রালি প়থক প়থক িটি ঘটনায় ত্রেোেগ্ড় থানাধ্হন েক্ষ্মহত্রেে
এোকায় অজ্ঞাি পত্ররিয় এক ভত্রোলক শেলেধ্রা লেল স্থানহয় জনিা ত্রপটিলয় শভলর শেলেলে। এ
ঘটনায় আি লয়লেন এক ভত্রো। িার নাভ ঋি
অবয়নগ্র।

রকার (ৌ)। োড়হ রাজধ্ানহর বাটী

পলর াপািালে িার ভ়িয য়। পত্রেে ত্রেপ্লে শিেনাথ (ৎ), ত্রেনয় শিেনাথ

(ো), ভহর নভ িা (ৎৌ) ও ট টন িা (ৎ) নালভ িার জনলক এ ঘটনায় আটক ও
শেপ্তার কলরলে।
এলেলি প্রকােয রািায় গ্ন

শধ্াোই-র

নালভ

এধ্রলনর ভ়িযর

ঘটনা এ রালজয এর আলগ্ও

একাত্রধ্কোর ঘলটলে। ত্রকন্তু শকান এক অজ্ঞাি কারলন অত্রধ্কাংে শেলিই ঘটনার ত্রকে ত্রিন পর ে
ত্রকে োই ব লে শগ্লে। পত্রেে অত্রব ক্ত খত্রনলির ত্রেরুলে কা শকরহ শকান েযেস্থা েন না কলর
ঘটনা শিলপ শগ্লেন। েলে াধ্ারন ভানল ধ্লরই ত্রনলয়লেন গ্েলধ্াোই–এ ভ়িযর ঘটনায় জড়ালেও
ত্রকে লে না।

ত্রি পত্রেে একটি শেলিও গ্েলধ্াোই এর ঘটনায় জত্রড়িলির ত্রেরুলে ি়ষ্টান্তভেক

োত্রির েযেস্থা করলি পারলিা িালে ভানল একট

লেও এধ্রলনর ঘটনায় জড়ালনার আলগ্

বােলিন। অথি শােযাে ত্রভত্রিয়ায় অপপ্রিালর জত্রড়ি ত্রকংো গ্নলধ্াোই-র ভলিা ঘটনায়
কলোর ালি শভাকালেোয় শ

ক্তলির

পত্রেলের কালে েক্তলপাক্ত আইন শনই িাও নয়। ত্রকন্তু োিলে এটা

য়ত্রন। লে না।
এখালন প্রঙ্গি একটা ত্রেলয় েো িরকার শ , ত্রকিত্রন ত্রকংো ত্রেশু পািালরর শগ্াজে ত্রকন্তু গ্ি
ক’ত্রিন ধ্লর োৎ কলর এ রালজয িলে আলত্রন। এর আলগ্ গ্ি ভা িলয়ক ধ্লর ির
 গুজরাট

শথলক শুরু কলর েত্রিেগ্ড়, আাভ, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রলিে, ত্রোর, পত্রিভেঙ্গ ইিযাত্রি েহু রালজয
এধ্রলনর ঘটনা ঘলটলে এেং শিখা শগ্লে প্রত্রিটি শেলিই ত্রবলেন শােযাে ত্রভত্রিয়া। িাই শিে জলড়
আজ শােযাে ত্রভত্রিয়ালক েযোর কলর অপপ্রিার ও শগ্াজে শরালধ্ কলোর রকারহ েযেস্থাপনার
িােহ উলেলে। একই িােহ এরালজযও উলেলে।
ৌ অলটাের ্োোো ালে শিলে ইনেরলভেন শটকলনােত্রজ অযাট িাে লয়লে। িথয প্র ত্রক্তর প্রিার
প্রালরর পর প্র ত্রক্তর অপেযোলর শিেজলড় এ ধ্রলনর ঘটনা ঘটলি পালর শবলে ংত্রিে আইন
প্রলনিারা ত্রক ধ্রলনর আইনহ পিলেপ এে শেলি ত্রনলি লে িারও ত্রেধ্ান ত্রিলয় শরলখলেন। ত্রকন্তু
ভযা লো এই আইনটির

ারা েে প্রলয়াগ্ করলেন ো ংত্রিষ্ট আইন অভানয করা লে

েযেস্থা েন করলেন শই পত্রেে কিশ ারাই এখলনা এ েযাপালর

ারা

লথষ্ট ওয়াত্রকোে নন। িাই গ্ি ৌ

েেলর আইনটি িাের পর শিড় শথলক িই েিাত্রধ্ক শোট েড় াইোর ক্রাইভ এ রালজয ংঘটিি
লেও খে কভ শেলিই পত্রেে কলোর পিলেপ েন করলি শপলরলেন আইন আভানযকারহলির
ত্রেরুলে। আর পত্রেলের এই অত্রি ত্রনত্রিয়িার কারলন ংত্রিষ্ট প্র ত্রক্ত

ত্রনবশ র অপরাধ্ এড়ালনা িলরর

কথা গ্ি কেের ধ্লর াইোর ক্রাইলভর ঘটনা শেলড়ই িলেলে। অথি ংত্রিষ্ট আইন ত্রেলেলজ্ঞলির
ভলি, আইটি অযাট এর  ধ্ারা অন ায়হও শােযাে ত্রভত্রিয়ালি অপপ্রিার, িা শকান েত্রের
আকালরই শাক, িাই শেখা ত্রকংো ত্রবত্রিও আপলোত্রিং পত্রেে অত্রব ক্তলক ত্রিত্রিি করলি পালর। এেং
অত্রবল াগ্ প্রভাত্রনি লে ত্রিন েেলরর শজে এেং পাাঁি োখ টাকা জত্ররভানা লি পালর।
এোড়া ত্র আর ত্রপ ত্রর ো,
্, ,

ো, (ৌ) ত্র এেং ো ধ্ারায় এেং আই ত্রপ ত্র-র ৌৎ ,

োো ধ্ারালিও শােযাে ত্রভত্রিয়ায় শগ্াজে ও অপপ্রিার রটনাকারহলির ত্রেরুলে আইত্রন

পিলেপ েন করলি পালর। এলেলএ কালরালক অত্রবল াগ্ করলি লে এভন কথাও শনই। পত্রেে
ভলন কলর শ

ত্রি

ংত্রিে শেেক ত্রকংো ওয়াটঅযাপ শপাষ্টটি জনভলে শগ্লে শকান অস্বত্রিকর

পত্ররত্রহত্রি ত্রকংো িাঙ্গা াঙ্গাভা, ব ে শোঝা-শোত্রঝর শজর ধ্লর অোন্ত পত্ররলেে তিত্রর লি পালর
িখন পত্রেে ত্রনলজর
শকউ

শথলকও ওই েযত্রক্তর ত্রেরুে্ েযেহা ত্রনলি পালর। িাোড়া েযত্রক্তগ্ি বালেও

ত্রি ভলন কলরন শােযাে ত্রভত্রিয়ালি িার ত্রেরুলে অপপ্রিার লে, িালি িার েিনাভ লে

ত্রকংো ওই অপপ্রিালরর কারলন িার প্রান ংেয় লি পালর িালে শও ত্রনলজর শথলক পত্রেে
অত্রবল াগ্ আনলি পালর। ত্রকংো আিােলি রাত্রর ত্রত্রবে ত্রিোলভেন ত্রকংো ত্রক্রত্রভনাে শক করলি
পালর। ত্রকন্তু িিন্ত উবয় শেলএই পত্রেলের পিাত্রধ্কারহ অত্রোর ত্র ত্রন নযনপে ত্রিএত্রপ পি ভ শািার
অত্রোর লেন এভন অত্রোরলকই এধ্রলনর অপরালধ্র িিন্ত করলি লে।
এলেলি ম্প্রত্রি ভাদ্রাজা াইলকালটশর একটি রালয় েো লয়লে, শকান একটি ত্রভথযা শেেক শপাে

ত্রি

শকউ শপাে কলর এেং অনয একজন শই শপােটি অনয কাউলক েলরায়ািশ কলর িালে প্রথভ
েযত্রক্তর ভলিা ত্রিিহয় েযত্রক্তও ভান শিালল শিালহ লেন। এেং অত্রবল াগ্ প্রভান লে িারও ভান
াজা লে।

িাোড়া ত্রিল্লহ াইলকাটশ এভন কথাও েলেলে শ

,

ত্রি শকান ওয়াটঅযাপ গ্রুলপ ত্রভথযা প্রিার করা

য় িালে ওই গ্রুলপর এিত্রভন ত্র ত্রন থাকলেন ওই শগ্াজে েড়ালনার িালয় ভে অত্রব ক্ত ত্রিত্রনই
লেন। শকননা, শিখা শগ্লে, েহু শেলি েহু ওয়াটঅযাপ গ্রুলপ শভত্রিলকে এিবাই শথলক শুরু কলর
এভন ে ত্রবত্রিও অত্রিও শেয়ার করা য় িা শভালটই েন শ াগ্য ত্রকংো ত্রেজ্ঞান ন্মি নয়।
এলেলি ইিাত্রনং শােযাে ত্রভত্রিয়ালি এ রালজযর শেলি আরও ভারাত্মক শ

একটি প্রেনিা েেয করা

ালে িালো একজলনর নালভ অনযজন শেেলক আই ত্রি োত্রনলয় ত্রনলেন। এেং
কলর

া খেহ প্রিার

ালেন। িাোড়া শেক একাউন্ট-এর কথা েলে শিা োব শনই। ত্রনলজর নাভ, েত্রে শগ্াপন

কলর ত্র ত্রন

া নন, িার ত্রেরুলে িাই ত্রেলখ েিনাভ করা লে। িাই রালজয এ েলেয এে ত্রনই

কলোর পত্রেে পিলেপ  একটি কলোর আইন তিত্ররর পাোপাত্রে পত্রেে ও ত্রেত্রবন্ন িিন্তকারহ
ংস্থাগুত্রেলক ত্রেলেলবালে প্রত্রেত্রেি কলর শিাো প্রলয়াজন এটা েোই োহুেয।
(লেখি এিজি শ শিয়র জািন াশেস্ট ও শিপুরাইিল া ডটিি এর পশরচােি প্রধাি)

