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দেশর সব সরকাির- বসরকাির লু-কেলেজ কািচং বািণজ  বে  ২০১২ সােল নীিতমালা জাির কের
সরকার। এ নীিতমালা িশ ক ও  িত ান েলােত িঠকমেতা মানা হে  িক না তা দখভােলর দািয়
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর (মাউিশ)। অথচ িশ করা এ নীিতমালা না মেন পুেরাদেম াইেভট
িটউশিনেত ব । তাহেল মাউিশ কী করেছ ?

সংি েদর ব ব , ধু কািচং বািণজ  বে  নীিতমালা নয়, িশ ার মান িনি ত করেত য িবষয় েলােত
নজর দওয়া  দরকার তা  করেছ না  মাউিশ। মাঠপযােয়র িচ  িবে ষেণ  বলা যায়,  লু-কেলেজ নই
কােনা  মিনটিরং।  লু-কেলজ েলােত কী  হে  তা  জােনন  না  মাউিশর দািয় া  কমকতারা।  যন

গাছাড়া ভাব।

অথচ মাউিশর ক ীয় কাযালয় ছাড়া উপেজলা ও জলা পযােয় রেয়েছ কাযালয়। রেয়েছ ৯িট আ িলক
কাযালয়ও যখােন পিরচালক পদমযাদার কমকতাও রেয়েছন। এসব কাযালেয় িশ া  কমকতা ছাড়াও
আেছন মিনটিরং কমকতা। িক  কােনা মিনটিরং নই।   দেশর সব সরকাির- বসরকাির লু-কেলেজ
িশ ার মান িনি ত করার জ  িশ া ম ণালয় ও িশ া অিধদ র থেক একািধক িবিধমালা করা হেয়েছ।
এ  িবিধমালা িঠকমেতা  িশ া িত ােন  মানা  হে  িক না  তা  দখার দািয়  মাধ িমক ও উ  িশ া
অিধদ েরর (মাউিশ)।  িক  মাউিশ িক তার  এসব  দািয়  পালন  করেছ—  এমন   অিভভাবকসহ
সংি েদর।

রাজধানীর মিণপুর েুলর এক অিভভাবক জানান, লুিটর িবিভ  িণেত পুেরাদেম বাধ তামলূক কািচং
করােনা  হে ।  কািচংেয়র নােম  লাখ  লাখ  টাকা  তুেল  িশ ক ও  িত ান ধান  ভাগবােটায়ারা  কের
িনে ন। অথচ সরকােরর নীিত অ যায়ী কােনা লু-কেলেজ বাধ তামলূক কািচং করা যােব না। মিণপুর

লু  নয়,  দেশর অিধকাংশ লু-কেলেজর একই  িচ ।  মাউিশ এ  বাধ তামলূক কািচং  বে  কােনা
উেদ াগ িনে  না।

জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিসিটিব) িনধািরত বই পাঠ  না করার জ  সরকােরর িনেদশনা
রেয়েছ। অথচ দেশর লু-কেলেজ সহপাঠ  িনেয় চলেছ বািণজ । নাট গাইড ব বসায়ীরা  িত ােনর
পিরচালনা কিমিট ও িত ান ধানেক ঘষু িদেয় সংি  িত ােন সহপাঠ পাঠ সিূচেত অ ভু  করেছন।
ফেল বাড়িত দােম বই িকনেত হে  অিভভাবকেদর। গাপেন নয়, এটা কাে ই চলেছ।

চলিত বছর িভকা নিনসা  ননূ  েুল  ায়  ৪০০ িশ াথী  ভিত  কের কতৃপ ।  অিভেযাগ,  এসব  ভিত
বিশরভাগ  টাকার িবিনমেয় হেয়েছ।  এ  অৈবধ ভিত বািণজ  চেল মিতিঝেলর আইিডয়াল  লু  এ া ড

কেলজসহ নািম িত ান েলােত। এভােব বছেরর পর বছর ধের আিথক িবধার িবিনমেয় অৈবধভােব
ভিত বািণজ  চলেছ। এ অৈবধ ভিত বািণেজ র িবষেয় মাউিশ কাযত কােনা ভূিমকাই রাখেছ না। একিট
তদ  কিমিট কের দািয়  শষ করেছ।

িশ কেদর ভাগাি  কমােত এমিপওভুি  িবেক ীকরণ কের সরকার। িক  নীিত কমােত িগেয় আেরা

  িনজামলু হক
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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।

|

বেড়েছ। চার থেক পাচঁ েরর কমকতা নীিতর সে  জিড়ত যার বিশরভাগই মাঠপযােয়র কমকতা।
সূ  জানায়, থেম লু থেক এমিপওভিু র জ  ধান িশ কেক ম ােনজ করেত হয় ঘষু িদেয়। এরপর
উপেজলা িশ া অিফসার, সখান থেক জলা িশ া অিফসারেক ঘষু িদেত হয়। উপপিরচালক পয  এই
অৈনিতক িবধা  িদেত হয়।  িত  ের ঘষু  িদেত হয় ১৫ থেক ৩০ হাজার টাকা  পয । এেত িত
িশ েকর এমিপওেত মাট ঘষু িদেত হয় ৫০ হাজার টাকা থেক এক লাখ টাকা পয । মাউিশর কােছ
এমন অিভেযাগ আসেছ িতিনয়ত। তাহেল মাউিশ কাযকর কন ভিূমকা রাখেছ না। অিভযু  কতজন
কমকতার িব ে  ব ব া নওয়া হেয়েছ?

দেশর লু-কেলেজ  চলেছ  াচািরতা।  ইে মেতা  িশ াথীেদর িটউশন িফ,  পরী া  িফ,  ভিত  িফ
িনধারণ  করেছ।  এ  িনেয়  অিভভাবকেদর  ভাগাি র  শষ  নই।  এ  িনেয়  িশ া  অিধদ েরর  সংি
কমকতােদর কােছ অিভেযাগও করেছন িক  কােনা ফল পাে ন না অিভভাবকরা। আবার ব েয়ও কােনা

তা নই।

মাউিশর া ন মহাপিরচালক অধ াপক নামান উর রশীদ বেলন, মাউিশর উপেজলা পয  িনজ  কমকতা
আেছন।  আেছ  জলা  ও  আ িলক  পযােয়র  অিফসও।  মাউিশর  এসব  কাযালেয়র  কমকতােদর
িশ া িত ান েলা িনয়িমত মিনটিরং করা দরকার। িক  তারা কতটা মিনটিরং কেরন সটা দখা দরকার।
িশ করা  িনয়মনীিত  না  মানেল  যভােব  তােদর  িব ে  মাউিশর  মহাপিরচালক ব ব া  িনেত  পােরন
সভােব মাউিশর মহাপিরচালক তার দািয়  যথাযথভােব পালন না করেল তার িব ে ও ম ণালয় ব ব া

িনেত পাের।

মাউিশর বতমান মহাপিরচালক অধ াপক সয়দ মা. গালাম ফা ক বেলন, কািচং বািণজ  শতভাগ ব
হয়িন। মাঠপযােয় মিনটিরং কায ম চলেছ বেল দািব কেরন িতিন।
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