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িচিক সক িনেয়ােগর মৗিখক পরী া িগত, কাল িসি ডেকেটর জ ির সভা আে ালন
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বিহরাগতেদর আনােগানা রাগীেদর মেধ  আত , িচিক সােসবা ব াহত
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িব িবদ ালেয়

(িবএসএমএমইউ) ল াকা  ঘিটেয়েছ  আে ালনকারীরা।  আে ালেনর নােম  িভিস  অিফেস  হামলা  ও
ভাঙচরু চালােনা হেয়েছ। বাধা দওয়ায় লাি ত হেয়েছ পুিলশ। তলুকালাম অব ার ি েত িচিক সক
িনেয়ােগর মৗিখক পরী া িগত কেরেছ িব িবদ ালয় কতৃপ ।

আগামীকাল বহৃ িতবার িব িবদ ালেয়র িসি ডেকেটর জ ির বঠক ডাকা হেয়েছ।  আে ালন িজইেয়
রাখার নপেথ  াধীনতা িচিক সক পিরষেদর ( ািচপ) কিতপয় নতা জিড়ত বেল দািব কেরেছন িসিনয়র
িচিক সকরা।

জানা গেছ, ডাক র এক শীষ নতা ১২ জনেক িচিক সক িহেসেব িনেয়াগ িদেত িব িবদ ালেয়র িভিসেক
বেলিছেলন। িক  ওই ১২ জন িলিখত পরী ায় উ ীণ হনিন। পের ডাক র ওই নতা ‘খবর আেছ’ বেল

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িভিসেক মিক দন। এরপর থেকই িব িবদ ালেয় বিহরাগতেদর আনােগানা বাড়েত থােক। আে ালন
বপেরায়া প নওয়ায় হাসপাতােল িচিক সাধীন রাগীেদর মেধ  আত  িবরাজ করেত থােক। ব াহত

হেত থােক িচিক সােসবাও। িব িবদ ালেয় বিহরাগতেদর আনােগানা বেড় যাওয়ায় বড় ধরেনর ঘটনা
ঘটার আশ া করা হি ল।  িচিক সক িনেয়াগ ি য়ার  থেকই আে ালনকারীরা  কােনা  ধরেনর
পরী া ছাড়াই তােদর িনেয়াগ দওয়ার দািব কের। পরী া িনেলও তারা যােত িনেয়াগ পান সটা িনি ত
করেত িব িবদ ালয় কতৃপে র ওপর চাপ িদেত থােকন। িক  িব িবদ ালেয়র িভিস কােনা চােপর কােছ
মাথা নত কেরনিন।

জানা গেছ, িবএসএমইউেয় ১৮০ জন মিডক াল অিফসার ও ২০ জন ড টাল িচিক সক পেদ ২০০
ন েরর িলিখত পরী ায় ৮ হাজার ৫৫৭ জন িচিক সক অংশ হণ কেরন। িলিখত পরী ায় ১  পেদর
িবপরীেত পাস কেরন ৪ জন।  িহেসেব ৭১৯ জন মিডক াল অিফসার ও ড টােলর ৮১ জন িমেল মাট
৮২০ জন িলিখত পরী ায় উ ীণ হন। গত সামবার থেক উ ীণেদর মৗিখক পরী া নওয়া  হয়।
মৗিখক পরী া র আেগ িব িবদ ালেয়র িভিস অধ াপক ডা. কনক কাি  বড়ুয়া িবষয়িট ধানম ী শখ

হািসনােক অবিহত কেরন। এ সময় ধানম ী  জািনেয় দন, মধার িভি েত িচিক সক িনেয়াগ িদেত
হেব।  মধার ে  কােনা  আপস নই।  ধানম ীর িনেদশনা  অ যায়ীই  মধার িভি েত  িনেয়ােগর
মৗিখক পরী া  হয়। থম িদন ভুােব মৗিখক পরী া স  হয়। ি তীয় িদন গতকাল সকাল
থেক বলা পৗেন ১১টা  পয  থম ধােপর ভাইভা পরী া  অ ি ত হয়। ি তীয় ধােপর পরী া  

হওয়ার  কথা  িছল  পুর  ১টায়।  িক  বলা  সােড়  ১১টায়  িবএসএমএমইউেয়র  সহকারী  অধ াপক,
কনসালেট ট ও মিডক াল অিফসােরর একাংেশর নতৃে  সরাসির আে ালেন একা তা কাশ কেরন।
তারঁা  আে ালনকারীেদর সে  যাগদােনর পরই  হয় চরম িবশৃ লা।  এ  সময় আে ালনকারীরা
িভিসর কে  ঢাকার চ া কের। এেত পুিলশ বাধা দয়। উপ-পুিলশ কিমশনার আিজম তােদর সিরেয়
িদেল আে ালনকারীরা পুিলেশর ওপর চড়াও হয়। পুিলশেক িকলঘিুষ মাের। শরীের শক দওয়ার য
পুিলেশর ওপর ব বহার কেরন আে ালনকারীরা। একপযােয় পুিলশ কমকতা আিজেমর হােতর ঘিড় খুেল
নওয়া হয়। তেব পুিলশ অত  ধেযর পিরচয় িদেয় পিরি িত মাকািবলা কের। পের িনেয়ােগর মৗিখক

পরী া িগত করা হেল আে ালনকারীরা চেল যান।

িবএসএমএমইউেয়র িভিস অধ াপক ডা. কনক কাি  বড়ুয়া বেলন, ধানম ীর িনেদশনা অ যায়ী আিম
মধার ে  কােনা আপস করব না। যারা মধাবী তারাই ডা ার হেব। মধা িনেয় আপস করেল এিট

িব িবদ ালয় থাকেব  না,  তি রকারী  িত ােন  পিরণত  হেব।  িতিন  বেলন,  বহৃ িতবার িসি ডেকেটর
িমিটংেয় িনেয়াগ পরী ার ব াপাের িস া  হণ করা হেব।

জানা গেছ, িবএসএমএমইউেয় িচিক সক িনেয়ােগ যােত িশিবর ও যু াপরাধীেদর স ানরা িনেয়াগ না
পায় সিদেক খয়াল রাখেছ িবএসএমএমইউ কতৃপ । িবএসএমএমইউেয়র িসিনয়র িচিক সকরা হতাশা

কাশ কের বেলন, ‘আমােদর ভাগ  য, িবএমএ’র বাইের ািচপ ও ড াব িতি ত হওয়ার পর থেক
া  খােত চরম িবশৃ লার সিৃ  হেয়েছ।’ জানা গেছ, বতমান িভিসেক মেন িনেত পােরনিন এক িণর

িচিক সক। তােদর মেধ  কউ কউ িভিস হেত চান। িসিনয়র অধ াপকরা তােদর আচারেণ মমহত।

পরী া বািতেলর দািব আে ালনকারীেদর

এিদেক আে ালনকারীরা িবএসএমএমইউেয় িচিক সক িনেয়াগ ি য়ায় নীিত, অিনয়ম ও জন ীিত
হেয়েছ দািব কের বেলন, তারা আে ালন সামিয়ক িগত কেরেছন। িনেয়াগ পরী া বািতল করা না হেল
আবার আে ালেন নামেবন। একই সে  তারা িব িবদ ালেয়র িভিসর পদত াগও দািব কেরন।
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