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নািসং কােস ভিতেত জািলয়ািত
১৭ জেনর নাম ম ণালেয় * তদ  কিমিট গঠন * কাগজপে  অস িত ধরা পেড় নািসং
কাউি েল

কাশ : ২১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িডে ামা  ইন নািসং সােয়  অ া ড িমডওয়াইফাির কােস  যাগ  াথীেদর বি ত কের নীিতর আ য়
িনেয় ১৭ জন িশ াথী ভিতর অিভেযাগ উেঠেছ। এেদর কউ ভিত পরী ায় পাস কেরিন। আবার কউ
পরী ায় অংশও নয়িন। এমনিক অেপ মাণ তািলকায়ও তােদর নাম িছল না।

গত িডেস ের ক ীয়ভােব ভিত পরী ার পর এরা ভিত হেয়িছল। এসব াথীর তািলকা অিধদফতর থেক
িনব েনর  জ  নািসং  কাউি েল  পাঠােনা  হেল  কাগজপে  অস িতর  িবষয়িট  ধরা  পেড়।  িবষয়িট
ম ণালয়েক অবগত করা হেল ঘটনা তদে  একিট কিমিট গঠন করা হয়।

া  ও  পিরবার কল াণ  ম ণালেয়র  িচিকৎসা  িশ া  ও  নািসং  িবভাগ,  নািসং  অিধদফতর ও নািসং
কাউি েলর একািধক দািয় শীল কমকতা যগুা রেক জানান, ভিতেত অিনয়েমর ঘটনা এবারই থম নয়।
িনরেপ  তদ  হেল িবিভ  সময় সরকাির নািসং কেলজ ও নািসং ই িটিটউেট পা  বিসক িবএসিস
নািসং, বিসক িবএসিস নািসং কােস ভিতেতও এমন অিনয়েমর মাণ পাওয়া যােব।

এ সে  া  ও পিরবার কল াণম ী জািহদ মােলক যগুা রেক বেলন,  ‘এমনিট হওয়ার কথা নয়।
তারপরও যিদ এ ধরেনর অিনয়ম হেয় থােক তাহেল আইন অ যায়ী ব ব া নয়া হেব।’

  রােশদ রাি
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অ স ােন জানা যায়, নীিতর আ য় িনেয় য ১৭ জন িশ াথী ভিত করা হেয়েছ তােদর মেধ  ’জন
নায়াখালী,  চারজন  যেশার  ও  িতনজন  িম া  নািসং  ই িটিটউেট  ভিত  হন।  এছাড়া  একজন  কের

মু ীগ ,  িপেরাজপুর,  িকেশারগ ,  রা ামািট,  নওগাঁ,  িদনাজপুর,  মািনকগ ,  পটয়ুাখালী  ও  ঢাকা
কিমউিনিট নািসং ই িটিটউেট ভিত হন। এসব িশ াথী গত পাচঁ মােসরও বিশ সময় ধের াস করেছন।

অ স ােন জানা যায়, নায়াখালী নািসং ই িটিটউেট িডে ামা ইন নািসং অ া ড িমডওয়াইফাির কােস
(২০১৮-১৯ সশন) ভিত হেয়েছন মাছা.  মিুনয়া  পারভীন,  িপতা মা.  আব ল মা ান।  ভিত পরী ায়
( রাল ন র- ৩৩৪২৭১) িতিন পাস কেরনিন। পরী ার েবশপে  তার নাম মাছা.  মিুনয়া  পারভীন।
ফলাফেল নাম  আেছ মাছা.  ত রা খাতুন। একই িত ােন ভিত হেয়েছন বিব আ ার,  িপতা বাবলু
হােসন, রাল-৭৩৩২৬৮। তার পরী ার েবশপে র তেথ র সে  ফরেমর িমল নই। েবশপে  নাম
বিব আ ার হেলও ফলাফেল নাম রেয়েছ রশমা আ ার। যেশার নািসং  ই িটিটউেট ভিত হেয়েছন
মাছা. মিনরা খাতুন, িপতা মা. জয়নাল মাল া, রাল- ৪৩২১৪৩, ভিত পরী ায় তার া  ন র ২৫।

রজা  িসেট, অেপ মাণ ফলাফেল এমনিক াপেনও তার নাম উে খ না থাকেলও িতিন ভিতর েযাগ
পেয়েছন।  একই  িত ােন  ভিত  হেয়েছন  আফসানা  িমিম  িলমা,  িপতা  ছােনায়ার  হােসন,
রাল-৪৩০১০৫। ভিত পরী ায় তার া  ন র ৩৮। রজা  িসট, অেপ মাণ ফলাফেল এবং াপেনও

নাম উে খ না  থাকেলও িতিন ভিতর েযাগ  পেয়েছন।  একইভােব ভিতর েযাগ  পেয়েছন  মাছা.
ফােতমা  খাতুন,  িপতা  মা.  মিন ামান,  রাল-৪৩২৩০৫।  শারমীন  আ ার,  িপতা  মনু র  আলী,
রাল-৪১০২১৮।  িম া  নািসং  ই িটিটউেট  ভিত  হেয়েছন  মা.  িলমন  িময়া,  িপতা  গালাপ  িময়া,
রাল-৭৩৪৫৭০।

ফলাফেল নাম না থাকেলও অেপ মাণ তািলকায় নাম থাকায় যারা িবিভ  ই িটিটউেট অৈবধভােব ভিতর
েযাগ পেয়েছন তােদর মেধ  মু ীগে র রাকসানা আ ার, রাল-৭১১২০০, িপেরাজপুেরর আঁিখ বড়াল,

রাল-  ১১১১০৭,  িকেশারগে র মাছা.  াবণী  চৗধরুী,  রাল-৭১০৮৫০, রা ামািটর িদপা  রানী  রায়,
রাল-৭১০৬১৮,  িম ার  নাসরীন  খাতুন,  রাল-৩১০৯৫৭,  নওগাঁর  মাছা.  আ া  আ ার,
রাল-৮১০২৬৮,  িদনাজপুেরর  উে  আয়মন,  রাল-৬১০২৩৬,  মািনকগে র  িমতু  আ ার,
রাল-৮১০০৯৪ এবং  পটয়ুাখালীর সােহদা  আ ার,  রাল-৬১০৭২৩। এছাড়া  ঢাকা  কিমউিনিট  নািসং

কেলেজ  ভিত  হেয়েছন  মা.  িরয়াদ  হােসন,  রাল-১৩২২২৮।  েবশপে র  সে  এই  িশ াথীর
রিজে শন  ফরেমর  ছিবর  িমল  পাওয়া  যায়িন।  ভিতেত  অিনয়েমর  িবষেয়  জানেত  চাইেল  নািসং

কাউি েলর রিজ ার রাইয়া বগম যগুা রেক বেলন, দেশর িবিভ  নািসং ই িটিটউেট মাট ১৭ জন
িশ াথীর ভিতেত অিনয়েমর তথ  আমরা পেয়িছ।

এ ব াপাের া  ও পিরবার কল াণ  ম ণালয় (িচিকৎসা অ িবভাগ)  ও নািসং অ া ড িমডওয়াইফাির
কাউি েলর মহাপিরচালকেক অবিহত করা হেয়েছ।’ িতিন বেলন, িনয়মা যায়ী ভিত পরী ার ফলাফেলর
িভি েত অিধদফতর ণীত জাতীয় মধা তািলকা অ সরণ কের িবিভ  নািসং ই িটিটউেট িশ াথী ভিত
করা হয়। ভিত ি য়া শেষ িশ াথীেদর রিজে শেনর জ  কাউি েল আেবদন করেত হয়।

আেবদনপে র সে  িশ াথীর সব  তথ  পাঠােত  হয়।  িক  এবার অিধদফতর থেক পাঠােনা  নােমর
তািলকার সে  সংি  কেলেজর ভিত তািলকা িমিলেয় তেবই িশ াথীর রিজে শন দান করা হয়।

এে ে  গত ৭  িডেস র অ ি ত ভিত পরী ায়  ণীত  মধাতািলকার সে  ভিত হওয়া  িশ াথীেদর
কাগজপ  পরী া করেত িগেয় ১৭ িশ াথীর ভিতর িবষেয় অিনয়ম ধরা পড়েল তারা িবষয়িট ঊ তন
কতপৃ েক জানান। পরবতী িস া  তারাই দেবন।

নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদফতর সেূ  জানা যায়, মাটা অে র টাকা হেণর মাধ েম ওই িশ াথীেদর
ভিত করা  হেয়েছ।  অিধদফতেরর একিট  চ  অৈবধ  এই  ভিত  বািণজ  স  কেরেছ।  এ  অপকেম
অিধদফতেরর পদ  কমকতারাও জিড়ত রেয়েছন।

এ িবষেয় জানেত নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদফতেরর মহাপিরচালক ত া িশকদারেক একািধকবার
ফান কেরও তার সে  যাগােযাগ করা স ব হয়িন। তেব এ সে  া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র
া  িশ া ও পিরবার কল াণ িবভােগর অিতির  সিচব (িচিকৎসা িশ া) ড. মহুা দ আেনায়ার হােসন

যগুা রেক বেলন, অিনয়েমর অিভেযাগ স েক িতিন অবিহত। এ ব াপাের যু সিচেবর (িনমাণ ও মরামত
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

অিধশাখা)  নতেৃ  ই  সদে র একিট তদ  কিমিট গঠন করা  হেয়েছ।  তারা  তদ  করেছন। তদ
িতেবদন পাওয়ার পর অিভেযাগ সত  মািণত হেল িশ াথীেদর ভিত বািতল করা হেব।  পাশাপািশ

অিধদফতেরর কউ যিদ জিড়ত থােক তােদর িব ে  কেঠার শাি মলূক ব ব া হণ করা হেব।

স ত,  িশ াে ে  ও  পশাগত  উৎকষ  সাধেন  ২০১১  সােল  নািসং  পিরদফতরেক  নািসং  অ া ড
িমডওয়াইফাির অিধদফতের পা র করা হয়। নাসেদর মযাদা বিৃ র জ  বতমান ধানম ী শখ হািসনা
নাসেদর তৃতীয় ণী  থেক ি তীয় ণীর পদমযাদা  দন।  এ  িরে ি েত গত বছেরর ৭ িডেস র

থমবােরর মেতা নািসং অ া ড িমডওয়াইফাির অিধদফতেরর অধীেন ক ীয়ভােব ১০০ ন েরর নব ি ক
পে  িবএসিস  ইন  নািসং,  িডে ামা  ইন  নািসং  সােয়  অ া ড িমডওয়াইফাির এবং  িডে ামা  ইন

িমডওয়াইফাির কােস এ ভিত পরী া হয়।

৪৩িট সরকাির িডে ামা  ইন নািসং  সােয়  অ া ড িমডওয়াইফাির ই িটিটউশেন ই  হাজার ৫৮০িট,
৩৮িট িডে ামা ইন িমডওয়াইফাির ই িটিটউশেন ৯৭৫িট এবং চার বছর ময়ািদ ১৮িট সরকাির িবএসিস
ইন নািসং কেলেজর আসন সংখ া এক হাজার ৪৩৫িট। এসব আসেনর িবপরীেত অধল ািধক িশ াথী
ভিত পরী ায় অংশ নন।
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