শ্রীপুের িশক্ষেকর
েকেলঙ্কাির’
পাঁয়তারা

‘ভুয়া সনদ
ধামাচাপার

আেলািকত প্রিতেবদক : গাজীপুেরর শ্রীপুের িশক্ষেকর ভুয়া অিভজ্ঞতা
সনেদর েকেলঙ্কাির ধামাচাপা েদওয়ার পাঁয়তারা চলেছ।
অিভযুক্ত আবদুল কুদ্দুস হায়দার উপেজলার বলদীঘাট েজ এম সরকার উচ্চ
িবদ্যালেয়র সহকারী প্রধান িশক্ষক।
িতিন কাওরাইদ ইউিনয়েনর
প্রধােনর েছেল।

গলদাপাড়া

গ্রােমর

মৃত

আবদুল

কািদর

িবষয়িটর ওপর গত ২৮ জানুয়াির আেলািকত িনউজ ডটকেম একিট তথ্যবহুল
প্রিতেবদন প্রকািশত হয়।
েখাঁজ িনেয় জানা যায়, কুদ্দুস হায়দার ১৯৯৮ সােল বরমী ইউিনয়ন উচ্চ
িবদ্যালেয় প্রেজক্ট সহকারী িশক্ষক পেদ েযাগদান কেরন। পের ২০০২
সােলর জানুয়ািরেত সহকারী িশক্ষক িহেসেব এমিপওভুক্ত হন।
সাত মাস চাকিরর পর িতিন বলদীঘাট উচ্চ িবদ্যালেয় িনেয়াগ পান। িবিধ
অনুযায়ী, সহকারী প্রধান িশক্ষক পেদ িনেয়ােগ এমিপওভুক্ত িশক্ষক
িহেসেব ১০ বছেরর অিভজ্ঞতা বাধ্যতামূলক।
সংশ্িলষ্ট সূত্র জানায়, কুদ্দুস হায়দার েযাগীরিসট উচ্চ িবদ্যালয়
ও েটংরা আদর্শ উচ্চ িবদ্যালয়সহ কেয়কিট প্রিতষ্ঠােন িশক্ষকতার
অিভজ্ঞতা েদিখেয়েছন। িকন্তু িতিন েসসব িবদ্যালেয় কখেনা িশক্ষক
িহেসেব কর্মরত িছেলন না।
বরমী ইউিনয়ন উচ্চ িবদ্যালেয়র ভারপ্রাপ্ত প্রধান িশক্ষক শিফকুল
ইসলাম ফিকর জািনেয়েছন, কুদ্দুস হায়দার এমিপওভুক্ত হেয় এক বছেররও

কম িছেলন। িতিন ২০০২ সােলর ৪ আগস্ট চাকির েছেড় চেল যান।
এিদেক কুদ্দুস হায়দার ভারপ্রাপ্ত প্রধান িশক্ষেকর দািয়ত্ব
পালনকােল ১৫ লাখ ২৮ হাজার টাকা আত্মসােতর অিভেযাগ ওেঠ। পের
ম্যােনিজং কিমিট তােক সামিয়ক বরখাস্ত করার পর তদিবর কের আবারও
বহাল হন।
এ ব্যাপাের েজলা িশক্ষা কর্মকর্তা েরেবকা সুলতানা আেলািকত িনউজেক
বেলন, টাকা আত্মসােতর িবষেয় সহকারী েজলা িশক্ষা কর্মকর্তােক
প্রধান কের দুই সদস্েযর তদন্ত কিমিট করা হেয়েছ। ভুয়া অিভজ্ঞতার
সনেদর িবষেয়ও তদন্ত হেব।
২০ িদন পর জানেত চাইেল তদন্ত কিমিটর সদস্য উপেজলা মাধ্যিমক
িশক্ষা কর্মকর্তা নুরুল আমীন আেলািকত িনউজেক বেলন, আিম এখেনা
িচিঠ পাইিন। হয়েতা প্রক্িরয়ার মধ্েয আেছ।
প্রকািশত সংবােদর প্রিতবাদ : অিভযুক্ত িশক্ষক কুদ্দুস হায়দার ইেমইেল
আেলািকত
পািঠেয়েছন।

িনউেজর

সম্পাদক

বরাবর

একিট

প্রিতবাদপত্র

এেত বলা হয়, প্রকািশত সংবাদিট িমথ্যা ও বােনায়াট। একিট
স্বার্থান্েবষী মহল তার ও িবদ্যালেয়র সুনাম ক্ষুণ্ন এবং রাজৈনিতক
ফায়দা হািসেলর জন্য িমথ্যা তথ্য িদেয় সংবাদিট প্রকাশ কিরেয়েছ।
প্রিতেবদেকর

বক্তব্য

:

প্রকািশত

সংবাদিট

প্রেয়াজনীয়

তথ্য-

প্রমােণর িভত্িতেত ৈতির করা হেয়েছ। সংবাদিট কীভােব িমথ্যা, েস
সংক্রান্ত েকান ব্যাখ্যা বা যুক্িত প্রিতবাদপত্ের উল্েলখ েনই।
আরও পড়ুন : শ্রীপুেরর বলদীঘাট হাইস্কুেল ভুয়া সনেদ চাকির িনেয়
অর্থ আত্মসাৎ!

