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াথিমক িব ালয় 

দশ হাজােরর েবিশ ভবন জরাজীণ র্ 
 াথিমক িশ া aিধদ র o eলিজiিডর সমনব্েয় ঘাটিত িনেজেদর পৃথক েকৗশল শাখা চায় ম ণালয় 

  িনজামুল হক 

জরাজীণ র্ ভবনগুেলার ছাদ o েদয়াল েথেক খেস পেড় পেল ারা। েবিরেয় থােক ছাদ o িবেম মিরচা ধরা রড। সামা  বৃি েতi 
ভবেনর ছাদ েথেক চুiেয় পািন পেড় কে । েদয়ােলর িবিভ  ােন ফাটল। জানালার রড েভেঙ েগেছ aেনক আেগi। আবার 
জরাজীণ র্ o ঝুিঁকপূণ র্ হoয়ায় বা  হেয় কখেনা েখালা মােঠ, কখেনা গাছ তলায় াস িনেত হে  ছা -ছা ীেদর। 

eমন াথিমক িব ালেয়র দুরব ার িচ  ায় িতিট uপেজলােতi রেয়েছ। িশ া ম ণালয়, uপেজলা িশ া aিফস o আ িলক 
কায র্ালেয়র ত  aনুযায়ী e সংখয্া 21 হাজােরর েবিশ। 

জরাজীণ র্ থাকার পরo eগুেলা সংি  কতৃর্পে র নজের আনা হয় না eমন দািব কেরন সংি  ম ণালেয়র শীষ র্ কতর্ারা। আবার থানা 
িশ া aিফসাররা জািনেয়েছন, ত  পাঠােনা হেলo e িবষেয় ব া িনেত িবলমব্ হয়। াথিমক িব ালেয়র িবষেয় েবিশরভাগ 
ে ে i িব ালয় ব াপনা কিমিট o ানীয় জন িতিনিধরাo uদাসীন। িব ালেয়র েকােনা িবষেয় তােদর aবিহত করা হয় না, 
আবার জন িতিনিধরাo িনজ আ েহ েলর ভােলাম  জানেত চান না। আর ভবন িনম র্াণ o তদারিক িনেয় াথিমক িশ া aিধদ র 
eবং eলিজiিডর মে  রেয়েছ সমনব্য়হীনতা। াথিমক িশ া aিধদ েরর eকািধক কম র্কত র্া বলেছন, িতিট uপেজলায় 31 েথেক 
51 িব ালয় জরাজীণ র্। 5৯4 uপেজলায় e সংখয্া 21 হাজােররo েবিশ হেব। e সংখয্া িতিনয়তi বাড়েছ। সং ােরর মা েম 
সামিয়ক সম ার সমাধান হয়। িক  oi ভবন কেয়কবছর পর আবার জরাজীেণ র্র তািলকায় oেঠ। জরাজীণ র্ ভবেন পাঠদান ঝুিঁকপূণ র্ 
মেন কের াথিমক িশ া িবভােগর কম র্কত র্ারা। 

াথিমক o গণিশ াম ণালয় জরাজীণ র্ o ভবন না থাকা 25 হাজার 978িট ল িচি ত কের নতুন ভবন িনম র্ােণর জ  বরা  
িদেয়েছ। e ভবনগুেলার িনম র্াণ কাজ চলেছ। eর মে  নতুন জাতীয়করণকৃত াথিমক িব ালয় 7 হাজার 828িট eবং পুরাতন 
সরকাির িব ালয় 9 হাজার 261িট । eছাড়া সং ােরর জ  িতবছর 6 হাজার ল িচি ত কের বরা  েদoয়া হয় বেল জািনেয়েছন 
াথিমক o গণিশ া ম ণালেয়র সিচব আকরাম আল েহােসন। 3128-29 aথ র্বছের 6748 িট eবং চলিত 3129-2৯ aথ র্বছের 

6719িট ভবেনর সং ােরর জ  বরা  েদoয়া হয়। 

গত শিনবার বরগুনার তালতলীেত 6নং েছাটবগী িপেক সরকাির াথিমক িব ালয় ভবেনর ছােদর িবম ধেস পেড় মানসুরা নােম 
তৃতীয় ে িণর ছা ী িনহত হেয়েছ। e সময় আহত হেয়েছ আেরা a ত ৯ জন। 3113 সােল eলিজiিড িব ালয়ভবনিট িনম র্াণ 
কের। eত a  সমেয় ভবেনর পেল ারা ধেস পড়ায় ভবেনর মান িনেয়  uেঠেছ।  uেঠেছ, াথিমক িশ া িবভােগর 
কম র্কত র্ােদর মিনটিরং ব া িনেয়o। 

েদেশ eখন সরকাির াথিমক িব ালয় 76 হাজার 6৯4িট রেয়েছ। 2৯84 সােল 47 হাজার 276 াথিমক িব ালয় জাতীয়করণ 
কেরন ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান। ei লগুেলােত িবিভ  সময় ভবন িনম র্াণ করা হে । eসব েলর ভবন জরাজীেণ র্র পাশাপািশ 
ঝুিঁকপূণ র্o েবিশ। 

ধানম ী েশখ হািসনা 3124 সােল 37 হাজার েবসরকাির াথিমক িব ালয়েক জাতীয়করণ কেরন। eসেবর েবিশর ভােগi ভবন 
েনi। েয ভবন আেছ তার বড় eকিট aংশ জরাজীণ র্। aবিশ  িব ালয়গুেলার aিধকাংশi িটনেশড বা েসিমপাকা ভবেন ািপত। 
eসব িব ালেয় রেয়েছ ে িণক  সংকটসহ জরাজীণ র্ ভবন, েশৗচাগার o িবশু  পািনর সংকটo। 



াথিমক o গণিশ া ম ণালেয়র সিচব আকরাম আল েহােসন iে ফাকেক বেলন, েদেশর েকােনা eলাকার াথিমক িব ালেয়র 
aব া েকমন তার ত  সং হ কেরিছ। কাজ চলেছ। aিত ত e ত  ডাটােবেজ যু  করা হে । e িচ  েদেখi ল ভবনগুেলার 
িবষেয় িস া  েনয়া সহজ হেব। 

 েয কারেণ জরাজীণ র্ ভবেন াস : াথিমক েলর ভবন মােনর তদারিকর জ  uপেজলা িনব র্াহী কম র্কত র্ার েনতৃেতব্ eকিট কিমিট 
রেয়েছ। ei কিমিটেত uপেজলা িনব র্াহী েকৗশলী, uপেজলা িশ া কম র্কত র্াo সদ  িহেসেব রেয়েছন। েকােনা ত  ভবেন সম া 
েদখা িদেল ধান িশ ক সংি  কিমিটর সদ েদর aবিহত কেরন। uপেজলা িনব র্াহী েকৗশলী ভবনিট ঝুিঁকপূণ র্/জরাজীণ র্ মেন 
করেলi ভবনিট ঝুিঁকপূণ র্/জরাজীণ র্ হেব।  

ঢাকার aদূেরর eকিট uপেজলার াথিমক িশ া aিফসার  জািনেয়েছন, ধান িশ ক ভবনসং া  ত  থানা িশ া aিফসারেক 
aবিহত কেরন। িক  যখন েকােনা েকৗশলীেক পিরদশ র্েনর জ  পাঠােনা হয়, িতিন েচােখ েদেখi ভবনেক জরাজীণ র্/ঝুিঁকপূণ র্ 
েঘাষণা েদন। e কােজ েকােনা য  বা মাপকািঠ বহার কেরন না। ei িশ া কম র্কত র্া আেরা বেলন, ভবনিটেক ঝুিঁকপূণ র্/জরাজীণ র্ 
েঘাষণা েদয়া হেল িশ াথ /aিভভাবক eখােন াস করেত রািজ হেবন না। ত ভবনo িনম র্ান করা স ব নয়।  ফেল েখালা 
আকােশর িনেচ পড়ােশানা হেব। সমােজ িবরূপ িতি য়া ƣতির হেব। তাi নতুন ভবন না পাoয়া পয র্  জরাজীণ র্ ভবেনi াস চেল। 

eলিজiিডর িন মােনর কােজ িবর  aিধদ র : াথিমক o গণিশ া ম ণালেয়র িনজসব্ েকােনা েকৗশল শাখা েনi। e কারেণ 
াথিমক েল ভবন িনম র্াণ কের eলিজiিড। ভবন িনম র্ােনর পর eগুেলা তদারিকo করার কথা। সংি েদর মেত, eক ে ণীর 

িঠকাদারেদর কারেণ াথিমক েলর ভবনগুেলা হে  িন মােনর। িনম র্ােনর মান o তদারিকর কারেণo eসব ভবন জরাজীেণ র্র 
তািলকায় ান পাে । সরকােরর েকািট েকািট  টাকা িদেয় িনম র্াণ করা হে  ভবন। aথচ িন মােনর কাজ কের পেকেট পুেরেছ aসত্ 
িঠকাদাররা। আর eর ফেল ভুগেত হে  িশ াথ েদর। পেল ারা পেড় িবিভ  সমেয় িশশুরা আহত হে । সংি েদর মেত, আর 
যােদর ei ভবনগুেলা তদারিক করার কথা তারা তা কেরনিন। িন মােনর কাজ কেরo aৈনিতক সুিবধা িনেয় ভােলা কােজর সনদ 
িদেয়েছন। eলিজiিডর েয ভূিমকা থাকার কথা িছল, তারা তা কেরনিন। 

পৃথক েকৗশল শাখা চায় াথিমক o গণিশ া ম ণালয় : াথিমেকর িব ালেয়র ভবন িনম র্ােণর aথ র্ েদয় সংি  ম ণালয়। আর 
ভবন িনম র্াণ o তদারিক কের eলিজiিড। দুi ম ণালেয়র দুi িবভাগ হoয়ার করেণ কােজ সমনব্য়হীনতা রেয়েছ। িশ া ম ণালেয়র 
িনজসব্ েকৗশল aিধদ র থাকেলo াথিমক o গণিশ া ম ণালেয়র িনজসব্ eমন aিধদ র েনi। aিধদ েরর িনজসব্ েকৗশল 
িবভাগ থাকেলo eলিজiিডর কােছ েযেত হেতা না। 76 হাজার িব ালেয়র eক লােখর েবিশ ভবন িনম র্াণ o তদারিকর জ  পৃথক 
েকৗশল শাখা জরুির বেল মেন কের ei ম ণালেয়র কম র্কত র্া। 

  

 


