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াথিমেক িশ ক িনেয়াগ পরী ার  ফাঁস
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লাখ টাকার িবিনমেয় মাবাইেল  বেল দয়া হি ল * পটুয়াখালীেত ীেক নকল সরবরাহ
করেত িগেয় ধরা পুিলশ কমকতা
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সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র িশ ক িনেয়ােগর থম ধােপ সাত ীরায় িলিখত পরী ার  ফাসঁ হেয়েছ।
ঢাকা থেক একিট চ   ফাঁস কের। এেত সাত ীরার ানীয় ৫ ব ি র সংি তা পাওয়া গেছ।

বার পরী ার আেগ সাত ীরার একিট কািচং  স টার থেক র াব ে র উ র বেল দয়ার সময়
পরী াথী, অিভভাবক এবং ানীয় চে র সদ সহ ২৯ জনেক আটক কের। পের াম মাণ আদালত ২১
জনেক ২ বছর কের দ  দন। এেদর মেধ  ব াংক কমকতা এবং াথিমক লু িশ ক আেছন। চে র
ঢাকার মলূ হাতােদর ফতােরর চ া চলেছ।

এিদেক পটয়ুাখালীেত নকল সরবরােহর সময় ধরা পড়া  এক পুিলশ কমকতােক ১  মােসর দ  দয়া
হেয়েছ।  ল ীপুেরও  সালায়মান  নােম  একজনেক  আটক করা  হেয়েছ।  িতিন  ফসবেুক  কিথত  
আপেলাড কেরিছেলন, যার সে  মলূ ে র িমল পাওয়া গেছ বেল দািব পরী াথীেদর।

  যগুা র িরেপাট
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অিনয়েমর দােয় পাবনায় ৮ জন আটক এবং ৪ জনেক বিহ ার করা হেয়েছ। এভােব িবিভ  জলায়
পরী ায় অস পায় অবল েনর দােয় বশ কেয়কজনেক আটক ও বিহ ােরর খবর পাওয়া গেছ।

এবার ৬১ জলার ৪ ধােপ পরী া নয়া হেব। বার থম ধােপ ১১ জলায় পরী া নয়া হয়। গত
কেয়ক বছেরর ধারাবািহকতায় এবারও কে  প  ছাপােনা হয়। পরী ার প  ণয়ন ও িবতরেণ
ম ণালেয়র ১৪ সদে র কিমিট কাজ কের।

এবার একিট প  করা  হেলও িব াস  পিরবতন কের সট  করা  হেয়েছ  ৮িট।  ওই  এনি
ফরেমেট ই ভােগ একিট িডিস এবং আেরকিট জলা াথিমক িশ া কমকতার কােছ পাঠােনা হয়। পের

’জেন একি ত হেয় িবেশষ পাসওয়ােডর মাধ েম ডাউনেলাড কের বহৃ িতবার রােত ছাপােনার ব ব া
নন।

আটককৃতেদর ীকােরাি  অ যায়ী,  প  সাত ীরা নয়,  ঢাকা থেক ফাসঁ করা হেয়েছ। সাত ীরায়
রাতভর মাবাইল ফােন  সং হ কের উ র িলেখ দয়া হি ল পরী াথীেদর।

সে হ করা হে , দেশর অ া  জলায়ও ফাঁসকৃত  ছিড়েয় পড়েত পাের। িক  তৎপরতার অভােব
কাথাও ধরা পেড়িন। কউ কউ বলেছন, সাত ীরা থেকও ফাঁস হেত পাের। তেব ফতার ব ি েদর

িরমাে ড িজ াসাবাদ করেল মলূ হাতােদর বর করা স ব হেব।

পরী ার  ত াবধান  করেছন  াথিমক  ও  গণিশ া  ম ণালেয়র  সিচব  আকরাম-আল- হােসন।  িতিন
যগুা রেক বেলন, -এক জলায় িবি  ঘটনা বােদ শাি পূণভােব পরী া হেয়েছ।

পরী া িনেত িগেয় আমরা িজেরা টলাের  নীিত হণ কেরিছ।  ফাঁস সে  িতিন বেলন, একিট বড়
কিমিট  তিরর কাজ কের। তােদর মেধ  ৮ জন িমেল যিদ ৫িট কের ও মখু  কেরন তাহেলও ৪০িট

 হেয় যায়। তেব এবােরর অিভ তার আেলােক ভিব েত আরও িটমু  পরী া নয়ার ব ব া করা
হেব।

সাত ীরা  িতিনিধ জানান,  বার সকােল কলােরায়া থানার কােছ একিট ভবেন ফাঁস হওয়া ে র
উ র লখার কােজ িনেয়ািজত থাকা অব ায় পরী াথী, অিভভাবক ও দালাল চে র সদ সহ ২৯ জনেক
আটক কের র াব।  তােদর মেধ  পাচঁজন  সরবরাহকারী,  ১৬  জন পির াথী।  বািকরা অিভভাবক।
তােদর কােছ পাওয়া পে র সাে  মলূ ে র ব  িমল পাওয়া গেছ বেল জািনেয়েছ র াব।

জলা শাসক এসএম মা ফা কামালও িবষয়িট ীকার কেরেছন।

র াব-৬ এর অিধনায়ক ল. কেনল সয়দ মাহা দ স সােলিহন ইউ ফ পুের এক স ি িফংেয়
জানান, পরী াথীরা জেড়া হন কলােরায়া উপেজলা সদেরর সানালী পার মােকট ভবেনর িকডস াব
স টাের। তারা বহৃ িতবার স ায় সখােন যান এবং রােতও থােকন। রাত থেক সকাল পয  মাবাইল
ফােন তােদর কােছ  আসেত থােক এবং সে  সে  াকেবােড িলেখ দয়া হি ল উ র।

জাতীয় িনরাপ া গােয় া  শাখার কাছ থেক পাওয়া তেথ র িভি েত সাত ীরা  ক া  কমা ডার ল.
মাহমু র রহমােনর নতৃে  র াব  সদ রা ভবনিট িঘের ফেলন। সখান থেক থেম ২২ জন পের
তােদর দয়া তথ  অ যায়ী আরও ৭ জনেক আটক করা হয়।

আটককৃতেদর মেধ  ’জন ব াংক কমকতাও রেয়েছন। এরা হেলন িকডস কািচং স টােরর পিরচালক
জনতা ব াংক সেনরগািঁত শাখা ম ােনজার আফতাবু ামান, কৃিষ ব াংেকর অিফসার মিন ল ইসলাম,
রামকৃ পুর সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র সহকারী  িশ ক আিম ল ইসলাম,   ফাঁস  চে র ঢাকা
িসি ডেকট ধান ি য়ার ভড়ামারার আব ল হািলম ও আশা িনর িশ ক তির ল ইসলাম।

আটক ১৬ পরী াথীর মেধ  সাতজন নারী। আটজন অিভভাবকেক ছেড় দয়া হয়।

আটক ব ি েদর িজ াসাবােদর পর র াব  জািনেয়েছ,  ঢাকায়  বেস   ফাঁেসর চ া  করা  হেয়েছ।
জন িত ১০-১২ লাখ টাকার িবিনমেয়  ফাসঁ ও উ র বেল দয়ার চিু  হয়। অি ম ৫ লাখ টাকা কের
দয়া হয়। বািকটা পরী া শেষ দয়ার কথা িছল।

পটয়ুাখালী  িতিনিধ  জানান,  পরী ায় নকল সরবরােহর অিভেযােগ পুিলেশর উপ-সহকারী  পিরদশক
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(এএসআই) মাহববুরু রহমানেক ১ মােসর দ  িদেয়েছ াম মাণ  আদালত। পরী া  চলাকােল শহেরর
রিশদ িকশলয় িবদ া িনেকতন কে  অনিধকার েবশ কের ীেক নকল সরবরাহকােল হােতনােত তােক
ধরা হয়। পরী া শেষ াম মাণ আদালেতর িনবাহী ম ািজে ট উে  হািববা তােক ১ মােসর িবনা ম
কারাদ  দন।

পাবনা িতিনিধ জানান,  পরী ায় অিনয়েমর অিভেযােগ ৮ জনেক আটক করা হেয়েছ। এ সময় তােদর
কাছ থেক ইেলক িনক িডভাইসসহ িবিভ  সর াম উ ার করা হয়। বার সকােল পরী া র পর
পাবনা শহেরর ভ ছা াবােস অিভযান চািলেয় ৪ বিহরাগত যবুকেক আটক ও তােদর কাছ থেক বশিকছু
িডভাইস ও ২িট চা সহ অ া  সর াম উ ার কের পুিলশ।

আটক ব ি রা  হেলন- সাঁিথয়া  উপেজলার ধাপাদহ ইউিনয়েনর দয়রামপুর ােমর মতৃ হযরত আলীর
ছেল শািকব  উি ন  (২০),  তথিুলয়া  ােমর জািকর হােসন  লবরু  ছেল  আব স  সাবাহান  (২১),

চাটেমাহর উপেজলার আটলংকা নতুন ােমর আব স সামাদ সরকােরর ছেল আেনায়ার হােসন (২৪) ও
একই ােমর সােহব আলীর ছেল সানাউ াহ সািন (২৪)।

এছাড়া িবিভ  ক  থেক অস পায় অবল েনর দােয় ৪ পরী াথীেক আটক করা হয়।
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