
কান সািটিফেকট লাগেব টাকা িদন পেয়
যােবন

কাশ : ১৮ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

লু,  কেলজ  িকংবা
িব িবদ ালেয়র  চৗহি েত
কখেনা  পা  না  িদেয়ও  পাওয়া
যাে  ‘অ াকােডিমক
সািটিফেকট’। এরজ  ক  কের
িদনরাত পড়ােশানা বা নািমদািম
িশ া  িত ােন  যাওয়ার

েয়াজন নই। লাগেব ধু টাকা
আর যাগােযাগ। এরপর িনিদ
চ ােনল ধের জায়গামেতা গেল
শানা যােব, ‘ কান সািটিফেকট

লাগেব,  টাকা  িদন,  পেয়
যােবন’।  জাল  সনেদর  এই
গাপন  রমরমা  বাজার  ঢাকা

িব িবদ ালেয়র  পােশর
রাজধানীর নীলে েত।

টাকা  িদেল  ওই  বাজাের িমেল  মিডক াল,  বেুয়ট,  ঢাকা  িব িবদ ালয়সহ িবিভ  িব িবদ ালেয়র জাল
সনদ। এছাড়া িশ া বােডর জাল সনদ, ন রপ , ব াংক টেম ট, াইিভং লাইেস , াটকাড, ড
লাইেস , ম ােরজ সািটিফেকট, নাগিরক  সনদও পাওয়া যায় অনায়ােস।

িশ াগত যাগ তা না থাকেলও বাড়িত িবধার আশায় এখান থেক নকল িশ াগত সনদ সং হ করেছন
ব  মা ষ। এই ভয়ুা সনদ িদেয় সরকাির- বসরকাির িত ােন ভােলা চাকিরও করেছন অেনেক।

নীলে েত জাল সািটিফেকট তিরর িবষেয় জানেত চাইেল ঢািব উপাচায অধ াপক ড. আখতা ামান
ইে ফাকেক  বেলন,  নকল  সািটিফেকট  তির  িকংবা  সািটিফেকট  িনেয়  কােনা  ধরেনর  জািলয়ািতর
অিভেযাগ আমােদর কােছ নই। তেব যিদ এ ধরেনর কােনা অিভেযাগ আমরা পাই তাহেল আইন অ যায়ী
তার িব ে  িব িবদ ালয় শাসন ব ব া নেব। 

অ স ােন দখা  গেছ,  নীলে েতর িসিট করেপােরশন মােকট,  বা শাহ মােকট ও শাহ সােহব বািড়
মিরয়ম িবিব শাহী মসিজদ মােকেট মলূত নকল সািটিফেকট ত করা হয়। গত রিববার ও সামবার
সেরজিমেন নীলে েতর িতনিট মােকেট সবা হীতা সেজ এই িতেবদেকর সে  কথা হয় ছয় দালােলর।

বা শাহ মােকেটর িভশন কি উটার অ া ড ি ি টংেয়র সামেন আসেতই হঠাত্ এক দালাল সামেন এেস
বেলন,  ভাই,  িক  লাগেব?  ফেটাকিপ  নািক  সািটিফেকট?  বললাম  সািটিফেকট।  শামীম  নােম
পিরচয়দানকারী  ওই  দালাল  বা শাহ  মােকেটর  পছেন  িনেয়  যান।  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  মা ােসর

  সাই র রহমান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সািটিফেকট তিরর কথা বলেল ওই দালাল িতন হাজার টাকা চান। পাশাপািশ িনেজর আ ীেয়র িবদ মান
চারিট সািটিফেকেটর ডািম সািটিফেকট করেত চাইেল িতিটর জ  এক হাজার কের চার হাজার টাকায়
রফাদফা হয়। আর নকল সািটিফেকট হেল িতিটর জ  দড় হাজার টাকা দািব কেরন ওই দালাল। এর
সে  িনেজর জ  একিট জাতীয় পিরচয়পে র াটকাডও তির কের দেবন বেল জানান। সাত হাজার
টাকায় পাঁচিট সািটিফেকট ও াটকাড চড়ূা  হেল অি ম দওয়ার াব কেরন দালাল। একিদেনর মেধ
সব ত করেবন বেল জানান। দালােলর ফান ন র িনেয় এই িতেবদক জানান, এখন টাকা নই।
ইফতােরর পর অথবা আগামীকাল এেস সব চড়ূা  করব। এরপর দালাল মােকেটর িভতের তার সে  কথা
না বলেত অ েরাধ কের চেল যান।

আলমগীর নােমর এক দালাল বেলন, বােডর িতিট সািটিফেকট দড় হাজার টাকায়, িডিজটাল াইিভং
লাইেস  ১২শ টাকায়, এনআইিড ৮শ টাকায়, াট এনআইিড ১২শ টাকায়, ড লাইেস  ৮শ টাকায়,
ম ােরজ সািটিফেকট ৩শ টাকায়, নাগিরক  সনদ ৩শ টাকায়, ব াংক টেম ট ৫শ টাকায় ও মাকিশট ১
হাজার টাকায় করা যােব।

এসেবর জ  দাকানদাররা সরাসির কা মােরর সে  কথা বেলন না। যাগােযাগ াপেনর জ  রেয়েছ
দালাল চ ।  চ েলা িতন ধােপ কাজ কের থােক। থম েপর কাজ হে  কা মার সং হ করা।
ি তীয় েপর কাজ আসল সািটিফেকেটর ফরেমট ও িবেশষ ধরেনর কাগজ সং হ করা  এবং তৃতীয়

পিটর কাজ আসেলর  মেতা  কি উটাের সনদ  তির করা।  সািটিফেকট  তিরর জ  আেছ িবেশষ
সফটওয় ার। ওই সফটওয় ার ব বহার করেল সনেদর ওপর কােনা িসল ও া র থাকেল সিট নকল না
আসল তা বাঝার েযাগ নই। বােড বা িশ া িত ােনর সনদ েলা তিরেত অ া সু কাগজ ব বহার
হয়। কাগেজর রেঙর সে  িমল রেখ এ সনদ তির করা হয়। একইভােব তির করা হয় জাল মাকিশট।

নকল সািটিফেকট হণকারী কারা?

িবেশষ কের  িশি ত িবেদশমখুী যবুকরা জাল িশ া সনেদর ওপর বিশ িনভরশীল। অেনেকই সনদ
হািরেয় ফেলেছন এবং সনেদর ফেটাকিপ িদেয় অ েরাধ কের সনদ বািনেয় নন। আবার িবিভ  কা ািন
বা িবিভ  িত ােনর চাকিরেত যাগদােনর শত থােক সািটিফেকট জমা। এে ে  নকল সনদ ত কেরন
এক িণর চাকিরজীবী।  পা  বা  পা ীপ েক িশ াগত যাগ তা বিশ দখােনার জ ও সািটিফেকট
বানােনা  হয়।  তেব এ দেশর িশ াগত যাগ তার সব সনদ অনলাইেন না  থাকার কারেণ এই নকল
সািটিফেকট তির ব  স ব হে  না। দেশ ভুয়া সািটিফেকট িদেয় চাকির করেছন সরকাির কমকতা,
ডা ার, সাংবািদক, িশ কসহ িবিভ  পশার লাক। অ িদেক জাল পিরচয়প  তির কের িটউশিনেত

েযাগ িনে ন এক িণর ছা ।

ভয়ুা সািটিফেকট শনা করণ 

গত  কেয়ক বছর ঢাকা  িব িবদ ালয়  কতৃপ  শত শত  ভয়ুা  সািটিফেকট  শনা  কেরেছ।  এর  মেধ
ব াংকার,  সরকাির চাকিরজীবী, িশ ক, সাংবািদক, িবেদেশ চাকিরজীবী  ও আইনজীবী রেয়েছন। ঢাকা
িব িবদ ালেয়র জাল সািটিফেকট ব বহার কের রাি  নােমর (ছ নাম)  এক িশ াথী  একিট ব াংেকর
এিজএম পেদ পয  চাকির করিছেলন। িডএমিপর িমিডয়া এ ড পাবিলক িরেলশন িবভােগর উপ-কিমশনার
মা র  রহমান  ইে ফাকেক  বেলন,  নকল  াইিভং  লাইেস  তিরর  অপরােধ  আটজনেক  ফতার
কেরিছ। জাল সনদ তিরর সে  জিড়তেদর ধরেত অিভযান অব াহত আেছ। ঢাকা িব িবদ ালেয়র পরী া
িনয় ক বাহাললু হক চৗধরুী ইে ফাকেক বেলন, শনা  কের সনদ ভুয়া হেল জািনেয় দওয়া হয়। তেব
ঢািবর সনদ জাল করা কিঠন বেল জানান িতিন।
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থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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