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ময়মনিসংহ অ ল ও জগ াথ িব িব ালেয়র অবকাঠােমা িনমােণ অিনয়ম - ৩৩  
অিডট িরেপাট অমীমাংিসত 

রািকব উি ন ও রািক ল ইসলাম 

িশ া েকৗশল অিধদফতেরর (ইইিড) ময়মনিসংহ অ ল ও জগ াথ িব িব ালেয়র অবকাঠােমা িনমােণ অিনয়েমর অিভেযােগ 
তালপাড় তির হেয়েছ িশ া শাসেন। এসব অিভেযাগ তদে র দািব জািনেয়েছন সং ার কমচারীরা। ময়মনিসংহ জান (অ ল) 

অিফস িত ার পর ২০১৫-২০১৬ সাল পয  ৩৩  অিডট িরেপাট অমীমাংিসত রেয়েছ। এসব অিডেটর কান রকডপ ও নই। 
সং ার কােজ বহার করা িনমাণ সাম ীর মান যাচাইেয় পরী া-িনরী া না করার মাণ পেয়েছ অিডটকারীরা।  

আর জগ াথ িব িব ালেয়র একােডিমক ভবেনর ঊ খী স সারণ কােজ এক েকৗশলীেক ষ না দয়ায় দীঘিদন ধের নানা 
অ হােত ায় ৪৫ কা  টাকার সংেশািধত ক  িলেয় রাখা হেয়েছ বেল অিভেযাগ পাওয়া গেছ। এ িনেয়  জগ াথ 
িব িব ালয় ক প । 

জগ াথ িব িব ালেয়র িনমাণ কাজ িনেয় স িত াপক সমােলাচনার েখ পেড় িশ া শাসন। এরপর িবষয়  খিতেয় দখেত 
এক  তদ  কিম  গঠন কেরিছল িশ া ম ণালয়। িক  এক  মহেলর চােপর েখ তদ  কিম র িতেবদন ধামাচাপা পেড়েছ বেল 
সংি  ে  জানা গেছ। জগ াথ িব িব ালেয়র িনমাণ কাজ  বা বায়েনর দািয়ে  িছেলন ইইিডর ঢাকা অ েলর ত াবধায়ক 

েকৗশলী দেলায়ার হােসন ও িনবাহী েকৗশলী আকতা ামান; এর মে  দেলায়ার হােসন স িত অবসেরা র েত গেছন। 
সেরজিমেন দখা যায়, জগ াথ িব িব ালেয়র (জিব) ন ন একােডিমক ভবেনর (িবজেনস ািডজ ভবন) ২০ তলার িভি  থাকেলও 
এর ঊ খী স সারণ ১৩ তলা পয ই থমেক রেয়েছ। ভবেনর িভি  বল দিখেয় ৭ম তলা থেক ১৩তম তলা পয  স সারেণর 
িস া  িনেত হেয়েছ বেল জািনেয়েছ ইইিড। ভবন র ১৩ তলা পয  ায় ৮০ শতাংশ কাজ স  হেয়েছ বেল জািনেয়েছ কাদাির 

িত ান । তেব ভবেনর অসমা  কাজ ধীর গিতেত চলেলও ল কাজ আটেক গেছ ইইিডর সংি  ত াবধায়ক েকৗশলীর 
গািফলিতর কারেণ। আটেক গেছ ট ার িরভাইজ ফাইল ও। 

জিবেত একােডিমক ভবন িনমােণ িবলে র কারণ স েক জানেত চাইেল ইইিডর ধান েকৗশলী দওয়ান মা. হানজালা সংবাদেক 
বেলন, ‘এই কােজর দািয়ে  আেছন ইইিডর ঢাকা অিফেসর এক ত াবধায়ক েকৗশলী। আমরা কবল কাজ মিনটিরং কির। কান 
কােজর মান খারাপ হেল এর দায়-দািয়  সংি  অিফসারেকই িনেত হয়।’ 

জিব ভবেনর কােজ িনেয়ািজত ‘ া িব াস’ নামক কাদাির িত ান র েজ  ােনজার ল আিমন সংবাদেক বেলন, ‘এই 
ফাইেলর মা েম ট ার র জ  বরা ত বােজট এবং খরচ ত অেথর সম য় দখােনা হয়। এরপর অিতির  অেথর েয়াজন 
হেল তা এই িরভাইজ ট ােরর মা েম সম য় কের অ মিত িনেত হয়। ভবন  িনমােণ মাজাইেকর কথা থাকেলও টাইল  িদেয় 
করােনার ফেল িনেত হে  অিতির  বরা । িরভাইজড ফাইল  অ েমাদন হেল কাজ শষ করেত সময় লাগেব ৩ থেক ৪ মাস।’ 

জানা গেছ, জিবর অবকাঠােমা উ য়েনর জ  ২০১১ সােলর ১ লাই ১০০ কা  টাকা বরা  হয়। আমলাতাি ক জ লতার কারেণ 
এ কে র ময়াদ ৩ বার ি  করা হয়। কে র মে  রেয়েছ ৩৬ কা  টাকা েয় বাংলাবাজার সরকাির বািলকা িব ালয়  
জিবর জিমেত ২০ তলািবিশ  ফিজলা ে ছা ছা ী হল। ৪৫ কা  টাকা েয় ন ন একােডিমক ভবেনর ৭ম তলা থেক ১৬ তলা 
পয  স সারণ। পের ঊ খী স সারেণর জ  ২০১৫ সােল া িব াস নামক এক  িত ানেক কাজ দয় িশ া েকৗশল 
অিধদফতর। িনমাণ য় ধরা হয় ৪৫ কা  ২৪ লাখ টাকা। অথাৎ মাজাইকসহ িত তলার য় ধরা হয় ৫ কা  ২ লাখ টাকা। সই 
িহেসেব ছয় তলার জ  য় হবার কথা ৩০ কা  ১২ লাখ টাকা। তেব দর িনধারণ হয় ৩৭ কা  ৪০ লাখ টাকায়।  



জিবেত কাদাির িত ােনর সে  যাগসাজস কের ইইিডর সংি  েকৗশলী ায় ৭ কা  টাকা বিশ আ সাৎ কেরেছন বেল 
অিভেযাগ উেঠেছ। 

যিদও এই অিভেযাগেক স ণ িম া এবং বােনায়াট বেল দািব কেরেছন কাদাির িত ােনর েজ  ােনজার ল আিমন। 
িতিন বেলন, ‘জগ াথ িব িব ালেয় য মান িদেয় কাজ করােনা হেয়েছ, আমার জীবেন এমন ভােলা মােনর কাজ কাথাও কিরিন। 
কারণ এখােন আমরা িনেজরা কান সাম ী ক কিরিন। আমরা িতন/চারটা া ল িনেয় আসেল িভিস ও রিজ ারসহ সংি রা 
যা িদেত বেলেছ তাই িদেয়িছ। তারা সবসময় চেয়জ কেরেছ ভােলা ও দািম িজিনসটা। তাহেল সখােন দরপে র চেয় বিশ অথ 
লাগাটা াভািবক। আর কথা িছল মাজাইক, িভিস ার টাইল  িদেত বেলেছন এবং স ািয়  িতিনই (িভিস) নেবন বেল 
আমােদর আ া  কেরেছন। তাহেল তা দাম বেড় যােব াভািবক।’  

এ াপাের জগ াথ িব িব ালয় উপাচায অ াপক ড. মীজা র রহমান সংবাদেক বেলন, ‘এই েরা কাজ র সে  িব িব ালেয়র 
কান সংি তা নই। িশ া েকৗশল অিধদফতর আমােদর জ  এক  ভবন িনমাণ কের িদে , আমরা স  হণ করব। কাজ 
শষ করেত িবল , এই কােজর জ লতা যা আেছ সব ইইিডর। আিম যত  জািন, এই দফতেরর েকৗশলীেদর মে  অ ঃেকা ল 

রেয়েছ। যার ফেল ক  বাধা  হে । মাজাইেকর পিরবেত টাইল  িদেল সখােন কান অ িবধােতা নই। টাইলে া অব ই 
মাজাইক থেক উ তমােনর। আমােদর কথা হে , আমােদর াস েমর তী  সংকট রেয়েছ। িশ া েকৗশল অিধদফতর যত ত 

কাজ  আমােদর িঝেয় দেব, আমােদর জ  তত ভােলা।’ 

ময়মনিসংহ অিফেসর যত অিনয়ম: স িত এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, ইইিডর ময়মনিসংহ অ ল থেক ২০১১ সােলর শেষর 
িদেক িতন  িব ি েত মাট ২৪  ােকেজ দরপ  আ ান করা হয়। এেত মাট দরপ  হীত হয় ১১১  ( িত ােকেজ ৪ থেক 
৫ )। িক  ওই অ েলর দািয়ে  থাকা েকৗশলীেদর সে  যাগসাজেশ িতনজন কাদার ১৩  িশ া িত ােনর উ য়ন কাজ 
ভািগেয় নয়। কাউেক িশিডউল িকনেত দয়া হয়িন। ১৩  িত ােনর উ য়ন কােজর া িলত  ায় ১৩ কা  ১১ লাখ টাকা। 

েকৗশলীেদর যাগসাজেশ কাজ ভািগেয় নয়া িতন িত ান হেলা- এমএস, সপ-ইন- ড ও মাহ ব এ ার াইজ। 

পরবত েত ইইিডর তদ  িতেবদেন দখা যায়, মা  কম কেট অ েমািদত িডজাইেন কাজ না কের পছ মেতা ফাউে শন করা 
হয়। িশিডউেল ৬০ েডর লাহা (লড) বহার করার িসিফেকশন থাকেলও সব কােজ ৪০ েডর লাহা বহার করা হয়। ওই 
সময় ময়মনিসংহ জােনর ই উপ-সহকারী েকৗশলী িন মােনর লাহা বহােরর িবেরািধতা করেল তােদর ভয়ভীিত দিখেয় 
অ  বদিল করা হয়। 

এ াপাের ইইিডর ধান েকৗশলী বেলন, ‘এসব িবষেয় নিথপ  না দেখ ম  করা যােব না। তেব আিম যত  জািন, 
ময়মনিসংহ অিফেস রেনা িক  অিডট আপি  রেয়েছ’। 

 


