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িশ া  ম ণালেয়র উ য়ন  কে র  অিনয়ম  ও  নীিতেত  ু  হেয়েছন  িশ াম ী  ডা.  দীপু  মিন  ও
িশ াসিচব সাহরাব হােসন। গতকাল বধুবার কে র মলূ ায়ন সং া  অ ােন িগেয় তারা এ ােভর
কথা জানান।

িশ াসিচব বেলন, িশ ার অেনক েলা কে  অিনয়ম নীিত হেয়েছ তা আমরা ধেরিছ ও সংি েদর
িব ে  শাি মলূক ব ব া  িনেয়িছ।  িতিন বেলন,  িনেষধ  থাকা  সে ও একজন ক  পিরচালক িবল
পিরেশাধ কেরেছন। তােক বলা হেয়িছল িঠকাদােরর কাছ থেক মালামাল িঠকমেতা বেুঝ পেয়েছন িক-না,
কাযকর আেছ িক-না তার পর যন িতিন িবল পিরেশাধ কেরন। িক  িতিন তা না কেরই িবল পিরেশাধ
কেরেছন। 

িতিন বেলন, ক  পিরচালক য না বেুঝ কেরন তা নয়। তারা বেুঝ েনই অিনয়ম নীিত করেছন।
এসব তথ  মাণ আমার কােছ আেছ। আমােদর সব িবষেয়  হওয়া উিচত। কােনা িবষয় বাধা থাকেল
িশ াম ী, ধানম ী আেছন। তা না কের আইেনর বাইের িগেয় জার কের করা িঠক নয়। িতিন অভ রীণ
অিডট করার কথা বেলন।

গতকাল িশ ার ১৫ ক  িনেয় মিনরিটং িরেপাট কাশ অ ােনর আেয়াজন কের মাধ িমক ও উ
              িশ া িবভাগ। িক  মিনটিরং িরেপােট ধইু সংখ াতাি ক িবে ষণ করা হেয়েছ। অ  কােনা
িবষয় তুেল ধরা হয়িন। এ িবষেয় িশ াসিচব বেলন, পিরবী েণ কে র এসব অব ব াপনা অিনয়ম উেঠ
না আেস তাহেল এভােব মিনটিরং কের কােনা লাভ নই। এ েলা ধইু আ ািনকতা। বছের একবার

কাশ করা হেব। কেয়কজন ঢাকায় থাকার েযাগ পােব । িরেপােট তা তুেল ধরা না হেল সব চাপা পেড়
যােব বেল িতিন আশ া কেরন।

সিচব বেলন, মিনটিরং হেত হেব িনখঁুত। ধু  টাকার খরেচর িহসাব তুেল ধরেলই হেব না। এই টাকা
খরেচর ে  সকল িনয়ম কা ন মেতা হেয়েছ তাও তুেল ধরেত হেব। যথাসমেয় হেয়েছ িক-না। িনিদ
সমেয় ক  শষ হেল নানা িবধার কথা তুেল ধেরন সিচব। এেদর অিনয়েমর িচ  তেুল ধরা হেল যারা
অিনয়েমর সােথ যু  থােক তােদর িচ া করেত হেব।

আর অ ােন িশ াম ী ডা. দীপু মিন বেলন, একই ব ি  একই কে  থাকেল কােজর গিত কেম যায়।
এছাড়া ক  পিরচালক িনেয়ােগর ে  দ  ও অিভ েদর িনেয়াগ দওয়ার কথা জানান ম ী। িতিন

কে র কমকতােদর আ িরকতার সােথ কাজ করার িনেদশ দন।

িশ ার মােনা য়ন সং া  ১৫িট ক  চালু আেছ িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া (মাউিশ)
অিধদ েরর অধীেন। িক  এর মেধ  ১৩িট কে র ওপর মলূ ায়ন করা হয়। িট কে র অ গিত খবুই
নগণ  হওয়ায় ম ী-সিচেবর সামেন এই িট কে র মলূ ায়ন তেুল ধরা হয়িন।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, অিনয়ম ও নীিতর কারেণ আইিসিটর মাধ েম মাধ িমক ও উ  মাধ িমক েরর

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

িশ া চলন (পযায়-২) ক  মখু থবুেড় পেড়েছ। ২০১৬ সােল নওয়া এ ক  ২০২০ সােল শষ
হওয়ার কথা।  গত িডেস র পয  ওই  কে র অ গিত দশিমক ৩  শূ  ভাগ।  কে র মলূ  কাজ
িশ া িত ােন মাি িমিডয়া াস ম াপন এবং িশ কেদর িশ ণ দওয়া। িক  মাি িমিডয়া সর াম
িকনেত িগেয় আিথক নানা অিনয়েম জিড়েয় পেড়ন কে ও সােবক পিরচালক ও বতমান পিরচালক। 

াশনাল  একােডিম  ফর  অিটজম  ও  িনউেরা- ডেভলপেম টাল  িডস-এিবিলিটস  কে র  সংি েদর
িব ে  নানা  অিভেযাগ।  কে র কমকতােদর বতন ভাতাসহ ওই  কে  গত িডেস র পয  ১২
দশিমক ৯৮ শতাংশ অথ ব য় করেত পেরেছ। কে র মলূ কাজ িছল একিট অিটি ক একােডিম াপন
করা। ২০১৪ থেক ২০১৬ সাল পয । এরপর ময়াদ আেরা ই বছর বাড়ােনা হয়। এ সমেয়ও ব থ
হওয়া কে র মেধ  ২০২৩ সাল পয  বাড়ােনা হেয়েছ। এ সমেয় এেস ধ ুজিম অিধ হণ করেত সমথ
হেয়েছ কতৃপ , যিদও এ কে র পিরচালক পিরবতন করা হেয়েছ। তােতও কােজ গিত আেসিন।

নানা  অিনয়ম ও নীিতর অিভেযাগ আেছ িশ ক িশ েণর জ  ক -িটিকউআই, উপবিৃ  ক ,
সেক ডাির এডেুকশন স র ইনেভ েম ট ক , তথ  যিু ও সহায়তায় িশ ার মােনা য়েনর লে

িনবািচত বসরকাির কেলজসমেূহর উ য়ন কে ও।

মাউিশর পিরচালক (পিরক না  ও  উ য়ন)  অধ াপক মাহা দ  জাহা ীর  হােসন একই  সে  একিট
কে র পিরচালক িছেলন। জনােরশন ক থু্র নােমর ওই কে র অ গিত কাগেজ কলেম ৯১ ভাগ

দখােলও  বা েব  মান  িনেয়   তেুলেছন  অিধদ েরর  কমকতা।  অ ান  আেয়াজন  করার  জ
িত ান েলােত য বরা  দওয়া হেয়িছল তা তুলেত িগেয় কিমশন নেত হেয়েছ িশ কেদর।

িশ াম ী একই সে  এক ব ি েক একািধক পিরচালক না হেত িনেদশ িদেয়েছন। ২০১২ সাল থেক 
হওয়া মাউিশ অিধদ েরর আওতাধীন ১৫িট কে  ১ লাখ ৪১ হাজার কািট টাকা বরা  রেয়েছ।
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