
ি  পরী াথী িদেয় জািলয়ািত, ধরা খেলন
এমিপ ববুলী

কাশ : ২০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

উ ু  িব িবদ ালেয়র অধীেন িবএ পাস  পরী ায় ভাড়ােট  ছা ী  িদেয় ি  পরী া  িদেত িগেয় ধরা
পেড়েছন  নরিসংদী  সংরি ত  মিহলা  আসেনর  এমিপ  তামা া  সরাত  ববুলী।  িতিন  ঢাকায়  থেক
নরিসংদীেত  আট  জন  ভাড়ােট  ছা ী  িদেয়  পরী া  দওয়ার  পর  একিট  বসরকাির  টিলিভশেনর
সাংবািদেকর হােত ধরা পেড় যান।

সাংবািদকরা ভাড়ােট ছা ীেক নাম িজ াসা করেল িতিন থম িনেজর নাম তামা া সরাত ববুলী বেল
দািব কেরন। পের সাংবািদকরা চ ােল  করেল িতিন আইিড কাড দখােত ব থ হন। এ সময় ঘটনা ফাসঁ
হেয় যাওয়ায় ওই ছা ী পরী ার হল থেক ত পািলেয় যান।

এই ঘটনা বসরকাির িটিভসহ সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ভাইরাল হেয় গেল কেলজ কতপৃ  এমিপ
ববুলীেক বিহ ার করেত  বাধ  হন।  এর আেগ ঘটনা  জানার  পরও  কেলজ কতৃপ  এমিপ ও  তার
লাকজেনর ভেয় কােনা পদে প িনেত পােরিন। তাছাড়া কেলজ কতৃপ  বেলেছ, ভাড়ােট ছা ীরা তােদর

আইিড কাড হািরেয় গেছ বেল িজিডর কিপ িনেয় আসার কারেণ তারা  কােনা ব ব া িনেত পােরিন। 
এমিপ ববুলী নরিসংদীর িনহত সােবক পৗর ময়র লাকমান হােসেনর ী। টিলিভশেনর িতেবদেন বলা

  নরিসংদী ি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।

|

হেয়েছ,  একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আেগ জমা দওয়া হলফনামা অ যায়ী  ববুলী   এইচএসিস
পাশ। পের উ িশ া অজেন িতিন উ ু  িব িবদ ালেয়র িবএ কােস ভিত হন। একজন এমিপ হেয়ও
িতিন িবএ পাশ করার জ  অিনয়েমর আ য় িনেয়েছন। বাংলােদশ উ ু  িব িবদ ালেয়র িবএ কাস পয
চারিট সিম ার ও ১৩িট পরী া অ ি ত হেলও িতিন একিটেতও অংশ হণ কেরনিন। িক  তারপে
এখন পয  আট জন নারী পরী া িদেয়েছন। সবাই সবিকছু জানেলও এমিপর ভেয় কউ িকছু বেলিন।

নরিসংদী সরকাির কেলেজর ব ব াপনা িবভােগর ধান অধ াপক মাহা দ উ াহ কাজলেক আ ায়ক কের
িতন সদ িবিশ  তদ  কিমিট গঠন করা  হেয়েছ।  কিমিটেক সাত িদেনর ভতের িরেপাট  পশ করার
িনেদশ দওয়া হেয়েছ। এমিপ ববুলীর ন ের যাগােযাগ কের তােক পাওয়া যায়িন।
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