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১৩ খাতের টাকা বাতরাভূতের পেতট 

 

কুমিল্লা মিতটামরয়া সরকামর কতেতে গে এক বছতর কতয়ক পকাটি টাকা হমরলুট হতয়তছ। কতেে ফান্ডতক শমিশােী করার নাতি 

মবমিন্ন খাতে দফায় দফায় মফ বৃমি করা হয়। এ সুত াগ কাতে োমগতয় কতেতের সাতবক অধ্যক্ষসহ কতয়কেন মশক্ষক-কি মচারী ও 

মহসাবরক্ষক মিতে এ ফান্ড প্রায় খামে কতর মদতয়তছ। গে ১১ িাতস কতেতের ১৪টি অযাকাউতের েথ্য মবতেষণ কতর আয়-ব্যতয় প্রচুর 

অমনয়ি োওয়া পগতছ। সবতচতয় পবমশ টাকা পোোট হতয়তছ কি মচারী কল্যাণ েহমবতে।  

 

ব্যাাংক মববরতণ োনা  ায়, ২০১৮-১৯ অর্ মবছতর ১৭৫টি পচতক দুই পকাটি ৫৮ োখ ১৬ হাোর টাকা উততােন করা হয়। ঈদ ও ববশাখী 

িাো মিমেতয় ১২টি পচতক উততামেে এক পকাটি ২৪ োখ ৬৬ হাোর ২৩৩ টাকা মদতয় কি মচারীতদর পবেন েমরতশাধ হতেও বামক 

১৬৩টি পচতক এক পকাটি ৩৩ োখ ৫০ হাোর টাকা বাড়মে উততােন হতয়তছ। ক্রীড়া খাতে সরাসমর অমনয়তির েথ্য োওয়া পগতছ। 

কতেতের একটি সূত্র োনায়, গে ১১ িাতস কতেতে পকাতনা ক্রীড়া প্রমেত ামগোই হয়মন। অর্চ দুটি খাে পর্তক ৬৭টি পচতক ২৪ োখ 

টাকা পোো হয়।  

 

োেীয় মবশ্বমবদ্যােয় সূতত্র োনা পগতছ, স্নােক (সম্মান) চালু আতছ ওইসব কতেতে প্রমে মবষতয় ছয় হাোর টাকা কতর চার বছতরর 

অমধভুমি মফ এবাং স্নােতকাততর প্রমে মবষতয় সিেমরিাণ টাকা কতর অমধভুমি মফ আদাতয়র মনয়ি রতয়তছ। পসই মহসাতব পিাট ৬ োখ 

টাকা কতেতের েমরতশাতধর কর্া রতয়তছ। মকন্তু ১১ িাতস ওই খাে পর্তক ২৫ োখ ২৯ হাোর ৫৪৬ টাকা অমধভুমি মফ প্রদাতনর েরও 

১৯ োখ টাকার পবমশ উততােন করা হয়।  

 

েমরবহন খাতেও ব্যােক অমনয়তির েথ্য রতয়তছ। ২০১৮-১৯ অর্ মবছতর ১১ িাতসর পেতের খরচ বাবদ নুরুে হুদা মফমোং পেশনতক ৮ 

োখ ৭ হাোর ৯৭ টাকা এবাং গামড় িাড়া বাবদ সাোউমিন ও পখাকন নাতি দুই ব্যমিতক ৫৯ োখ ৫১ হাোর ৮৩১ টাকা পদওয়া হয়। 

এ দুই খাতে ২০টি পচতক সব মতিাট ৬৫ োখ ৫৮ হাোর ৯২৮ টাকা পদওয়া হতয়তছ। আরও ৫২টি পচতক ২২ োখ ৯০ হাোর ৮৮৯ টাকা 

বাড়মে উততােন করা হয়।  ার িতধ্য মকছু টাকা একটি বাস ও দুটি িাইতক্রাবাস পিরািে বাবদ খরচ হয়। এ ছাড়া কতেতের একটি 

িাইতক্রাবাস িাড়া মদতয় প  আয় হয় এবাং কতেতের মবমিন্ন কমিটি পর্তক েমরবহন খাতে আদায়কৃে অতর্ মর মহসাব ব্যাাংক মববরতণ 

োনা  ায়মন। পস অনু ায়ী গে এক বছতর এ খাতে প্রায় ২৫ োখ টাকার অমনয়ি হতয়তছ।  

 

অমনয়তির আতরকটি খাে ছাত্র সাংসদ। গে ২০ বছর পনই ছাত্র সাংসদ মনব মাচন। োর েরও ফান্ড পর্তক মনয়মিে টাকা উততামেে 

হতে। গে ১১ িাতস খাে পর্তক োেীয় মদবস োেতন সাংমেষ্ট মশক্ষকতদর ৫টি পচতক দুই োখ ৯২ হাোর ৪০০ টাকা প্রদান করা হয়। 

১১টি পচতক বাড়মে পোো হয় ৩ োখ ৪১ হাোর টাকা। এই টাকা পকন পোো হতয়তছ োর কারণ মনমদ মষ্ট নয়।  

 

ল্যাবতরটমর ফাতন্ড ৫৪টি পচতক ২০ োখ ৪৫ হাোর টাকা উততােন হতয়তছ। ৩ োখ ৯০ হাোর টাকা উততােন কতরন কতয়কেন 



মশক্ষক। বামক ১৬ োখ ৫৫ হাোর টাকা উততােন হয় কতয়কেন অমফস সহায়তকর িাধ্যতি। ল্যাবতরটমর ফাতন্ডর অর্ ম পকন অমফস 

সহায়ক উততােন করতবন ো মনতয়ও চেতছ সিাতোচনা। ১১ িাতস ব্যবহামরক েরীক্ষার মফ পর্তক ৩০ োখ ৬৫ হাোর টাকা উততােন 

করা হয়। ব্যবহামরতক সরাসমর সাংমেষ্ট এিন কতয়কেন মশক্ষকতক খাে পর্তক ৩ োখ ৬০ হাোর ১৬০ টাকা পদওয়া হয়। সাংমেষ্ট নন 

এিন দু'েন মশক্ষকতক পদওয়া হয় এক োখ ২২ হাোর ৮৮০ টাকা। এ ছাড়া এ খাতের সতে সাংমেষ্ট নয় এিন একটি খাতে েমরতশাধ 

করা হয় পদড় োখ টাকার পবমশ। অবমশষ্ট ২৪ োখ ২৯ হাোর  

 

টাকা পোো হয় অমফস সহায়কতক মদতয়। একাতেমিক কাউমিতের মসিাতে এ খাতে প্রমে মবিাতগ ২৫০ পর্তক ৫০০ টাকা ে মে 

মশক্ষার্ীতদর পর্তক বাড়মে আদায় করা হয়। ফতে মবশাে অতের অর্ ম এ খাে পর্তক মশক্ষক-কি মচারী ও মহসাবরক্ষতকর প াগসােতশ 

লুট হতে।  

 

কতেে উন্নয়ন খাতে মবগে অর্ মবছতর ৪৫ োখ ৯৭ হাোর ২২৫ টাকা উততােন হতয়তছ। ফাতন্ড অবমশষ্ট আতছ িাত্র ৮২ হাোর ৭৬৪ 

টাকা। অর্চ গে ১১ িাতস কতেতে দৃশ্যিান পকাতনা উন্নয়নই হয়মন। 

 

একটি সূত্র োনায়, কতেতে মুিিঞ্চ মনি মাতণর েন্য উচ্চিাধ্যমিক মনউতহাতেতের পুরতনা ইট ব্যবহার করা হতয়তছ। ৭৬৮ বগ মফুতটর 

মুিিঞ্চ মনি মাতণ পদড় োখ টাকার পবমশ খরচ হওয়ার কর্া নয়। অর্চ খরচ পদখাতনা হতয়তছ সাতড় সাে োখ টাকা। ো ছাড়া ৫ োখ 

টাকার পবমশ বরাতির কাতে দরেত্র আহ্বাতনর মবধান র্াকতেও ো িানা হয়মন।  

 

েথ্যপ্রযুমি ও ম্যাগামেন খাতেও অর্ ম বরাি এবাং উততােতন রতয়তছ রতয়তছ বড় অমনয়ি। দুনীমের আতরক খাে িসমেদ। প্রমে 

মশক্ষার্ী পর্তক িমেম ও ফরি পূরতণর সিয় রমসতদর িাধ্যতি ১০০ ও মবনা রমসতদ ২০০ টাকা কতর সব মতিাট ৩০০ টাকা পোো হয়। 

বেমিাতন মুসমেি ও অমুসমেি মিমেতয় কতেতে মশক্ষার্ী প্রায় ২৯ হাোর। ফরি পূরণ কতর প্রমেবছর প্রায় ৪৫ হাোর মশক্ষার্ী। গতড় 

২০ হাোর মশক্ষার্ী পর্তক প্রমে বছর প  টাকা উততােন হয়, পস মহতসতব িসমেতদর সব উন্নয়ন বাদ মদতেও ফাতন্ড কতয়ক পকাটি টাকা 

র্াকার কর্া। মকন্তু এ টাকার সুমনমদ মষ্ট পকাতনা মহসাব কতেে সাংরক্ষতণ পনই।  

 

োনতে চাইতে মিতটামরয়া সরকামর কতেতের সদ্য মবদায়ী অধ্যক্ষ রেন কুিার সাহা বতেন,  মদ োনোি এসব মিথ্যা অমিত াগ 

আিার মবরুতি উঠতব, োহতে মিতটামরয়া কতেতে চাকমরর কর্া কখনও মচোই করোি না। ঢাকাতেই পর্তক প োি। আমি বেমিাতন 

পচয়াতর পনই, োই মহসাব-মনকাতশর সঠিক েথ্য মুখস্থ মদতে োরব না। শুতনমছ কতেে নামক েদে করতছ। েদতে অবশ্যই আমি 

মনতদ মাষ প্রিামণে হতবা। 

 

বেমিান অধ্যক্ষ রুহুে আমিন ভূ ূঁইয়া োনান, অমনয়ি খমেতয় পদখতে োঁচ সদস্য মবমশষ্ট েদে কমিটি করা হতয়তছ। কমিটির 

প্রমেতবদতনর েমরতপ্রমক্ষতে ব্যবস্থা পনওয়া হতব।  

 


