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সিচবালেয় ভুয়া চাকিরর ভাiভা

জাঁকজমকপূণর্ িভআiিপ eলাকায় aিফস। েচাখ ধাঁধােনা েডেকােরশন। aিফেসর িবিভn পেদ েলাক িনেয়াগ
করা হেব জািনেয় গণমাধয্েম িবjাপন pকাশ। চাকির pতয্াশীেদর শত শত আেবদন। ভুয়া কমর্কতর্ ারা েনন
সাkাৎকার। িবিভn শতর্  িদেয় েমাটা aে র টাকা দািব। রািজ হেল চাকির pাথর্ীেক সিচবালেয়র িভতের িনেয়
েমৗিখক পরীkা েশষ কেরন। চুিk aনুযায়ী সব টাকা িদেল িনেয়াগপt pদান কেরন। 2/1 মাস চাকির করার
পর  চাকির  pাথর্ীরা  বুঝেত  পােরন  তােদর  িনেয়াগপt  eবং  চাকির  uভয়i  ভুয়া।  তারা  pতারণার  িশকার
হেয়েছন।  eভােবi  pতারক  চেkর  খpের  পেড়  িনঃs  হেcন  চাকির  pাথর্ী  শত  শত  েবকার  যুবক।  গত
বহৃsিতবার       রাজধানীর utরার েসkর-4 েথেক eমনi eকিট pতারক চেkর 8 সদসয্েক েgফতার
কেরেছ রয্াব। গত কেয়ক বছের তারা িতন েকািট টাকারo েবিশ হািতেয় িনেয়েছন। রয্াব-4 eর িসিনয়র
eeসিপ েমাহাmদ সােজদলু iসলাম সজল জানান, বৃহsিতবার utরা েথেক ভুয়া চাকির pতারক চেkর 8
সদসয্েক েgফতার করা হেয়েছ। তারা হেলন- িগয়াসuিdন িপnু oরেফ আকাশ, েমা. হাসান গাজী, েমা. িবlাল
েশখ, েশখ েশর আলী রাজ,ু গেনশ pসাদ সাধন, েমা. েসাহাগ, েমা. আজাদলু iসলাম o রিশ আkার।
e সময় তােদর কাছ েথেক ভুয়া িনেয়াগপt, মািন িরিসট, কিmuটার, লয্াপটপসহ pতারণার কােজ বয্ব ত
িবিভn সর াম udার করা হেয়েছ। pতারক চেkর pেতয্ক সদসয্ িনখুতঁ o দkতার সে  কাজ কেরন। চkিট
aিফেসর িবিভn পেদ েলাক িনেয়ােগর জনয্ গণমাধয্েম িবjাপন েদয়। চাকিরর জনয্ শত শত েবকার যুবক
আেবদন কেরন। ভুয়া কমর্কতর্ ার সে  সাkােতর বয্বsা কেরন।
eরপর কাগজপt যাচাi-বাছাi কের চাকিরর িবষেয় িবিভn শতর্  আেরাপ কেরন। শেতর্ র িবষেয় রািজ হেল
চাকিরর িবিনমেয় েমাটা aে র টাকার িবষেয় েমৗিখক বা িলিখত চুিk সmn কেরন। পের চাকির pাথর্ীেক
সিচবালেয়র িভতের িনেয় েমৗিখক পরীkার কাজ েশষ কেরন। চাকির pাথর্ীেদর েমৗিখক পরীkায় utীণর্সহ
ভুয়া িনেয়াগপt িদেয় চুিk aনযুায়ী সব টাকা gহণ কেরন। চাকির pাথর্ীেদর হাসপাতােলর oয়াডর্  বয়, sাsয্
সহকারী,  sাsয্  েসিবকা,  তােদর  aিফেসর  আ িলক  ময্ােনজার  eবং  িবিভn  ধরেনর  চুিkিভিtক,
asায়ীিভিtক, মাsার েরােল ভুয়া চাকিরেত 2/1 মােসর জনয্ িনেয়াগ eবং েবতন েদন। পরবতর্ীেত চাকির
pাথর্ীরা জানেত পােরন তােদর িনেয়াগপt eবং চাকির uভয়i ভুয়া eবং তারা pতারণার িশকার হেয়েছন।
রয্াব  আরo  জানায়,  aিভযােন  েgফতারকৃতেদর  কাছ  েথেক  sাsয্  aিধদফতেরর  aিফস  সহকারী  পেদ  o
aনয্ানয্ pিত ােন েযাগদােনর ভুয়া িনেয়াগপt, eিপ ফাuেnশেনর মািন িরিসট, েগােlন লাiন েমিডেকল
েসnােরর িসলযুk খািল েমিডেকল েচক-আপ ফরম, eিপ inারনয্াশনাল pাiেভট িলিমেটেডর বাঁধাi করা
pেজk েpাফাiল udার করা হয়।
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pতারক  চkিট  eিপ  inারনয্াশনাল  pাiেভট  িলিমেটেডর  নকল  েলােগা  বয্বহার  কের  eিপ  inারনয্াশনাল
pাiেভট িলিমেটেডর aধীেন eিপ ekেপাটর্  aয্াn iমেপাটর্ , eিপ িফশািরজ aয্াn eিgকালচার, eিপ iেভn
ময্ােনজেমn, eিপ িসিকuিরিট েফাসর্ aয্াn িkনার সািভর্ স, eিপ ফাuেnশন, eিপ ফয্াশন নােম িবিভn ভুয়া
pিত ান পিরচালনা কের আসেছ।
েখাদ রাজধানীর utরায় pতারণা কােজ বয্বহােরর জনয্ তােদর জাঁকজমকপূণর্ 2িট aিফস eবং জামালপুের
েলাক েদখােনা ভুয়া ে িনং েসnার রেয়েছ। চkিট গত 3/4 বছর ধের সরলতার সুেযাগ িনেয় শত শত েবকার
যুবেকর  সে  pতারণা  কের  আসেছ।  pতারণার  মাধয্েম  তারা  3  েকািট  টাকারo  েবিশ  হািতেয়  িনেয়েছন।
চেkর aনয্ সদসয্েদর ধরেত aিভযান চলেছ।
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