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উপজেলা অফিজের োমজে ঘুষ ব ার্ ড! 

 

চট্টগ্রাম অফিে : ঘুষ বেয়া-বেয়া যখে আমাজের েমাজে একটি োধারণ ব্যাপার হজয় োঁফিজয়জে ঠিক তখেই উপজেলা পয ডাজয়র এক 

কম ডকতডা তার ফেজের অফিজের োমজে অফিে  োইেজ ার্ ড টাফিজয়জেে। অফিজে ঢুকজতই একটি োইেজ ার্ ডটি বেজখ অজেজকই ফেজের 

বচাখজকই ফ শ্বাে করজত পারজ ে ো। ‘ঘুষ ব ার্ ড’! োো একটি ব াজর্ ডর মাথায় লাল কাফলজত বলখা এটি। োইেজ ার্ ডটির একেম ফেজচ 

বলখা- ‘এই অফিজের যফে কাউজক ঘুষ ফেজয় থাজকে তজ  এই ব াজর্ ড ফ  রণ ফলজখ যাজ ে’। 

চট্টগ্রাজমর হাটহাোফর উপজেলা ফে ডাহ  কম ডকতডা ুহুলল আফমজের অফিজের দৃশ্য এটি। ফতফে ফেজেই টাফিজয়জেে তার অফিজের োমজে 

এমে োইেজ ার্ ড। গত ২৭ জুে হাটহাোফর উপজেলা অফিজে এই অফিে  োইজ ার্ ড টািাজোর পর গতকাল ১ বোম ার টািাজো 

হজয়জে ভূফম অফিজে। আে মঙ্গল ার টািাজো হজ  বপৌরেিা অফিজে। 

গতকাল েন্ধ্যায় েৎ কম ডকতডা ফহজেজ  পফরফচত ুহুলল আফমজের েজঙ্গ আলাপকাজল ফতফে  জলে, ‘বকউ যফে োইেজ াজর্ ড ফলখজত োও 

পাজরে বেেন্য োইেজ াজর্ ডর েজঙ্গই একটি  ক্স রাখা আজে, বেখাজে ফলজখ োোজলও হজ , আফম বেগুজলা অ শ্যই যাচাই াোই 

কর ’। বকে এধরজের উজযাগ ফেজলে োেজত চাইজল ফতফে  জলে, ‘বচষ্টা করজত ক্ষফত ফক? বেফখ ো বেশজক দুেীফতমুক্ত করার বক্ষজে 

ফকছু কাে যফে করা যায়। ফেজে বযজহতু দুেীফত কফরফে, করফে ো, অন্য বকউ করজ  

তাও েহয করজত পর  ো। বযজহতু আফম প্রোতজের কম ডচার , আমার কাে হজে েেগণজক বে া বেয়া, তাই বেই েেগজণর কাে 

বথজকই আমাজের েম্পজকড োেজত চাই। বেফখ ো েেগণ আমাজক কতটুকু োহায্য কজর’। 

প্রেঙ্গত ুহুলল আফমে এর আজগ চট্টগ্রাম বেলা প্রশােজের অধ জে ফে ডাহ  ম্যাফেজেট থাকার েময় বথজকই বিোল ওষুজধর ফ ুহজে 

অেংখ্য অফিযাে চাফলজয় বতালপাি সৃফষ্ট কজরফেজলে। বিোল খাজযর ফ ুহজেও ফতফে বোচ্চার ফেজলে। ে তাকুজে েহকার  কফমশোর 

(ভূফম) এ ং ইউএেওর োফয়ত্ব পালেকাজলও োো েরকাফর েফম েখলকাফরজের ফ ুহজে ব্য স্থা ফেজয়জেে। এ োিা ফতফে হালো 

েে জত অব ধ োল,  ালু উজতালে, ইফিে চাফলত বেৌকা ফেজয় মা মাে ফশকাফরজের ফ ুহজে অফিযাে চাফলজয়জেে। হাটহাোফর ফেপুরা 

পল্ল জত সুজপয় পাফের ব্য স্থা, স্কুল ততফর করােহ োো ধরজের েেেম্পৃক্ততামূলক কাে কজর োধারণ েেগজণর ফপ্রয়িােে হজয় 

উজেজেে। 

 


