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বnরনগরীর eকিট pাথিমক িবদয্ালেয় েরাববার ঝিটকা সফের িগেয় aবাক হেলন দনুর্ীিত
দমন কিমশেনর (দদুক) েচয়ারময্ান iকবাল মাহমুদ। িতিন সরকাির ei sুেলর 8 জন
িশkেকর 7 জনেকi aনপুিsত েদখেত েপেলন।

sুলিট সকাল 8টায়  হoয়ার কথা থাকেলo দদুক েচয়ারময্ান সকাল 9টা 17 িমিনেট
িগেয় হািজর হন নগরীর কা লী নু ল হক েচৗধুরী pাথিমক িবদয্ালয় pা েণ।

িশkাথর্ীেদর ে ণীকেkর পিরবেতর্  বাiের েঘারােফরা করেত েদেখ িকছুটা িবিsত হেয় েভতের
ঢুেক ei িচt েদখেত পান। eরপর িতিন আরo দিুট sুল পিরদশর্েন যান। eকিট sুেল 11
জন িশkেকর মেধয্ দ’ুজন aনপুিsত েদখেত পান। তৃতীয় sুলিটেত aেথর্র িবিনমেয় নবম
ে ণী েথেক দশম ে ণীেত utীণর্ করার aিভেযাগ পায় দদুক।

সূt জানায়, সরকাির সফের েরাববার সকােল চ gােম আেসন দদুক েচয়ারময্ান। িবেশষ সূেt
খবর েপেয় িতিন সকাল 9টা 17 িমিনেট হািজর হন নু ল হক েচৗধুরী pাথিমক িবদয্ালেয়।

  চ gাম বযু্েরা
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sুেল ঢুেকi ছাtছাtীেদর ে ণীকেkর বাiের েদেখ িবিsত হন iকবাল মাহমদু।

েদেখন 8 জন িশkেকর মেধয্ েকবল ভারpাp pধান িশkক হািজর। িশkক না থাকায়
ছাtছাtীরা  বাiের  আচার-চানাচুর  েখেয়  aলস  সময়  পার  করিছল।  e  সময়  দদুক
েচয়ারময্ানেক কােছ েপেয় aিভভাবকরা তােদর সnান িনেয় হতাশার কথা জানান।

e  সময় দদুক  েচয়ারময্ান  সাংবািদকেদর  বেলন,  দদুক  আেগর  েচেয়  aেনক  সিkয়  o
শিkশালী। আমােদর সnানেদর িশkা িনেয় কাuেকi িছিনিমিন েখলেত েদয়া হেব না। েয
েকােনা মেূলয্ ে ণীকেkর িশkা িনি ত করা হেব। pেয়াজেন দদুক দ িবিধর 166 ধারা
pেয়াগ করেব। তারপরo ভিবষয্ৎ pজেnর kিতসাধন করেবন বা করার েচ া করেবন-
eমন কাuেকi ছাড় েদয়া হেব না।

পের দদুক েচয়ারময্ান যান নগরীর ভািটয়ারী সরকাির pাথিমক িবদয্ালেয়। েসখােন িগেয় 11
জন িশkেকর 2 জন aনপুিsত েদখেত পান। aনুপিsিতর েকােনা কারণ sুল কতৃর্ পk দদুক
েচয়ারময্ানেক জানােত পােরিন। দদুক েচয়ারময্ান ছাtছাtীেদর uপিsিত িশট পরীkা কের
েদেখন, আেগর িদন েযসব িশkাথর্ী aনপুিsত িছল, তােদর aেনকেকi uপিsত েদখােনা
হেয়েছ। আবার েরাববার সকাল 10টা পযর্n ছাtছাtীেদর েরাল কল করা হয়িন।

e িবষেয়o sুল কতৃর্ পk বয্াখয্া িদেত পােরনিন। েবলা 11টার িদেক দদুক েচয়ারময্ান
আকিsক পিরদশর্েন যান নগরীর শীতলপুর uc িবদয্ালেয়। েসখােন িগেয় জানেত পােরন,
েটs পরীkায় েফল করা েকােনা িশkাথর্ীেক eবার eসeসিস পরীkায় সুেযাগ েদয়িন sুল
কতৃর্ পk।

িবষয়িট জানেত েপের সেnাষ pকাশ কেরন দদুক েচয়ারময্ান। তেব নবম ে ণীেত eক বা
eকািধক িবষেয় েফল করা ছাtছাtীেদর দiু হাজার টাকার িবিনমেয় দশম ে ণীেত utীণর্
েদখােনার িবষয়িট জানেত েপের aসেnাষ pকাশ কেরন।

দদুেকর চাপ সেহয্র kমতা কারo েনi -iকবাল মাহমদু : িবকােল চ gাম সািকর্ ট হাuেস
িবভাগীয় o েজলার সরকাির কমর্কতর্ ােদর সে  মতিবিনময় সভায় দদুক েচয়ারময্ান বেলেছন,
েদশ েথেক িn o oভারiনভেয়িসংেয়র মাধয্েম বাiের টাকা পাচার হয়। eজনয্ েফbয়ািরেত
কাsম কতৃর্ পk কতজন বা ক’িট pিত ানেক শািs িদেয়েছ eর তািলকা জমা িদেত হেব।

চ gাম িবভাগীয় কিমশনার আবদলু মাnােনর সভাপিতেt মতিবিনময় সভায় দদুক েচয়ারময্ান
বেলন, ‘কাsম হাuেস হয়রািনর নানা কথা েশানা যায়। দiুশ’ েলাক কাsম হাuেস ঘুের
েবড়ায়। তােদর েকােনা কাজ েনi। আমরা েলাক পািঠেয়িছলাম। তখন সব খািল। eসব
আলতু-ফালতু েলাকেক জায়গা েদেবন না।’

দদুেকর মামলা সmেকর্  িতিন বেলন, ‘দদুেকর মামলা মােনi eকিট কয্াnার। দনুর্ীিত মামলা
মােনi আপিন কয্াnােরর মেধয্ পেড় েগেলন। কয্াnাের আkাn হেল েযমন সহায়-সmিt
েশষ। িঠক েতমিন দদুেকর মামলায় পড়েলo আপনার সহায়-সmিt সব েশষ।

সবর্েশষিট হেc আপনােক েজেল েযেত হেব। দদুেকর চাপ সহয্ করার kমতা আপনােদর েনi।
িতিন িচিকৎসকেদর uেdেশ বেলন, ‘আপনারা েsশেন থাকেবন। যােত মানুষ েসবা পায়। আর
ডাkারেদর aয্াটাচেমেn (সংযুিkেত) রাখেবন না। যার েযখােন েপািsং, েসখােন েদেবন।
সরকার pচুর ডাkার িনেয়াগ িদেc।’

িতিন বেলন, ‘িশkায় দনুর্ীিতবাজেদর েকােনা ছাড় েনi। ে ণীকেk িশkাথর্ীরা uপিsত থােক।
িকn েdয় িশkকরা uপিsত থােকন না। দiু বছর আেগ চ gােমর িশkকেদর বেলিছলাম
আপনােদর কােছ আমার েদেশর ভিবষয্ৎ িজmা িদেয় েগলাম। আপনারা েস কথা কতটুk
েরেখেছন জািন না। েকায়ািলিট eডুেকশেন েকােনা ছাড় েদয়া হেব না।’

কমর্কতর্ ােদর uেdেশ দদুক েচয়ারময্ান বেলন, কারo চােপ েকােনা কাজ করেবন না। িলিখত
aনুমিত ছাড়া কাজ করেবন না। চাপoয়ালারা aৈনিতক েকােনা কাজ করেত বলেল িলিখত
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েনেবন। িলিখত িনেদর্শনা ছাড়া েকােনা কাজ করেবন না। মেুখর কথায় আমরা কাuেক ছাড়
েদব না।

মতিবিনময় সভায় uপিsত িছেলন চ gাম ের  িডআiিজ oমর ফা ক,  েজলা pশাসক
iিলয়াস েহােসন, চ gাম েজলা পুিলশ সুপার নেূর আলম িমনা, চ gােমর িসিভল সাজর্ ন
আিজজরু রহমান িসিdকী, িসeমিপ কিমশনার মাহবুবর রহমানসহ েজলা o িবভােগর ঊ র্তন
কমর্কতর্ ারা।
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