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মন্ত্রণালয় ও মাউশিতে তোলপাড় 

এমশপওর ৩৬০ তকাটি টাকা শিতয় তুঘলশক কান্ড 

বাাংলাতেি ব্াাংক ও অশিট অশিেপ্ততরর আপশি রাষ্ট্রায়ি চারটি ব্াাংক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির এক তেশণর কম মকেমা এ বাশণতযে 

যুক্ত 

নূর তমাহাম্মে 

 

তবসরকাশর শিক্ষক-কম মচারীতের তবেি-ভাোর অব্শয়ে ৩৬০ তকাটি টাকা শিতয় তুঘলশক কান্ড করতে একটি চক্র। িািা কারতণ 

অব্শয়ে টাকা রাষ্ট্রীয় তকাষাগাতর যমা হওয়ার কথা থাকতলও েীঘ মশেি িতর চক্রটি এ টাকা ব্াাংতক তরতে লভোাংি োতেি। প্রশে 

বের এ লাতভর পশরমাণ প্রায় ২০ তকাটি টাকার তবশি। রাষ্ট্রায়ি চারটি ব্াাংক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা অশিেপ্ততরর 

কশেপয় কম মকেমার ত াগসাযতি এ লভোাংি ভাগ-ভাতটায়ারা হতে। বাাংলাতেি ব্াাংতকর আশথ মক তগাতয়ন্দা সাংস্থা এবাং সরকাশর 

অশিট অশিেপ্তর সূতে এ েথ্য পাওয়া তগতে। শবষয়টি শিতয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশিতে তোলপাড় চলতে।  

 

শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র সূতে যািা তগতে, বেমমাতি সারা তেতি প্রায় সাতড় ২৭ হাযার শিক্ষা প্রশেষ্ঠাতি প্রায় ৫ লাে শিক্ষক-কম মচারীর 

এমশপও তেয়া হয়। এ োতে বেতর শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র রাযস্ব বরাতের প্রায় ৬৪ িোাংি অথ মই ব্য় হয়।  ার পশরমাণ প্রায় ৮০০ তকাটি 

টাকা। শিয়ম অনু ায়ী প্রশে মাতসর তিতষ সারা তেতি এমশপওর শবপরীতে তবেতির সব টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথতক োড় করা হয়। 

অতিক সময় এমশপও স্থশগে, অবসর, মৃতুু্ , শিক্ষতকর পেেোগ ও অন্য প্রশেষ্ঠাতির শিতয়াগসহ শবশভন্ন কারতণ অথ ম অব্শয়ে তথতক 

 ায়।  

 

সাংশিষ্ট সূতে যািা তগতে, ২০১৭ সাতল তকন্দ্রীয় ব্াাংতকর তগাতয়ন্দা সাংস্থা তবসরকাশর শিক্ষক-কম মচারীতের এমশপও োতে বরাে তথতক 

অব্শয়ে ৬১৪ তকাটি টাকার সন্ধাি পায়। এই টাকা কতয়ক বের িতর রাষ্ট্রায়ি চারটি ব্াাংতক যমা পতড় আতে। শিয়ম অনু ায়ী এ 

টাকা বেতরর তিতষ (জুি মাস) রাষ্ট্রীয় তকাষাগাতর যমা হওয়ার কথা। শকন্তু বেতরর পর বের ো ব্াাংতক পতড় আতে। মূল টাকা 

ব্াাংতক পতড় থাকতলও মুিাফার টাকা তকাথায়  ায়? এর ব্াখ্যা চাওয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র কাতে।  শেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর োয় 

ব্াাংক কর্তমপতক্ষর ওপর চাপাতিার তচষ্টা কতর। এর দুই বের পর আবার শবষয়টি িরা পতড়তে। এবার ২০১৭-১৮ এমশপও োতে 

বরাতের শবপরীতে অব্শয়ে অতথ মর একটি বড় অশিট আপশি তুতলতে স্থািীয় ও রাযস্ব অশিেপ্তর। কতয়ক েফা যবাব চাওয়া হতলও 

সততাষযিক যবাব শেতে পাতরশি মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা অশিেপ্তর (মাউশি)। সব মতিষ গে ১ জুলাই অশিট অশিেপ্তরতক একটি যবাব 

শেতয়তে। তসই শচঠির যবাতব শিক্ষা অশিেপ্তর যাশিতয়তে, চলশে বের ও পূব মবেী বেতর অব্শয়ে টাকার মতধ্য ২৫৩ তকাটি ৪০ লাে 

৯৩ হাযার ৩২৩ টাকা রাষ্ট্রীয় তকাষাগাতর তফরে তেয়া হতয়তে। অথ মাৎ ২০১৭ সাতল তগাতয়ন্দা সাংস্থার প্রশেতবেি অব্শয়ে টাকার 

পশরমাণ শেল ৬১৩ তকাটি ৯৩ লাে ৭৫ হাযার টাকা। এেিও ব্াাংতক পতড় আতে ৩৬০ তকাটি টাকার তবশি। এ টাকার লভোাংি 

তকাথায়  ায় এর হশেস তিই শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র কারও কাতে। 

 

তবসরকাশর শিক্ষক-কম মচারীতের তবেি-ভাো শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র শিব মাহী আতেতির মাধ্যতম হয়। এ টাকা বন্টি কতর মাধ্যশমক ও উচ্চ 

শিক্ষা অশিেপ্ততরর প্রিাসি িাো। এ িাোর পশরচালক তেতির বাইতর থাকায় একই িাোর উপ-পশরচালক রুহুল আশমি 

 ায় ায়শেিতক বতলি, শেশি িতুি এতসতেি। এ ব্াপাতর শকছুই যাতিি িা।  

 

যািা তগতে, এ মুিাফার টাকা লুটপাট কতরি চতক্রর সেস্যরা শমতল। রাষ্ট্রীয় টাকা শিয়মবশহর্ভ মেভাতব শিযস্ব শহসাতব (অোকাউতন্ট) 

তরতে বেতরর পর বের িতর লভোাংি োতেি মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা অশিেপ্ততরর এক তেশণর কম মকেমা। ২০১৭ সাতল অথ ম মন্ত্রণালয় 

টাকা তফরতের শিতে মি শেতলও োতে সাড়া তেয়শি মাউশির প্রভাবিালী চক্র। িািা তকৌিতল চক্রটি অথ ম মন্ত্রণালতয়র শিতে মি উতপক্ষা 



কতর টাকা তফরে শেতে গশড়মশস করতে। গে ১০ বেতরর মতধ্য ৬১৪ তকাটি টাকা তগাপতি সশরতয় ব্াাংতক তরতে লভোাংি তেতয় 

আসতে ওই চক্রটি। বাাংলাতেি ব্াাংতকর চাতপ গে অথ মবেতর ৬১৪ তকাটি তথতক কশমতয় তসটি ৩৬০ তকাটি টাকায় এতিতে। 

 

তকন্দ্রীয় ব্াাংতকর তগাতয়ন্দা প্রশেতবেি অনু ায়ী, ২০১৭ সাতলর এশপ্রতল িরা পতড় মাউশির কশেপয় কম মকেমার এমশপওর টাকা শিতয় 

তুঘলশক কান্ড। মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রায়ি চারটি ব্াাংতকর শকছু কম মকেমার ত াগসাযতি ওই চক্র গতড় উতেতে বতল অশভত াগ 

আতে। অথ ম মন্ত্রণালয় এ অশিয়ম ও যাশলয়াশের শবষতয় ব্াখ্যা তচতয়ও পায়শি।  

 

সূে যািায়, শিয়ম অনু ায়ী, সরকাশর বরাতের টাকা েরচ িা হতল সাংশিষ্ট প্রশেষ্ঠাতির পক্ষ তথতক ওই টাকা যমা থাকার েথ্য অথ ম 

মন্ত্রণালয়তক অবশহে করা বাধ্যোমূলক। শিক্ষকতের তবেতির টাকা িা শেতয়ও টাকা সশরতয় রাোর েথ্য অথ ম মন্ত্রণালয়তক যািায়শি 

মাউশি। ওই চক্র শবদ্যমাি িীশেমালা অমান্য কতর তগাপতি অনিশেক এ কম মকান্ড চাশলতয়  াতে। আত্মসাতের উতেতি টাকার েথ্য 

অথ ম মন্ত্রণালয়তক যািাতিা হয়শি বতল উতলস্নে করা হয় তকন্দ্রীয় ব্াাংতকর তগাতয়ন্দা প্রশেতবেতি। অথ ম মন্ত্রণালতয়র েৎকালীি শসশিয়র 

সশচব তহোতয়তুলস্নাহ আল মামুি এ টাকা রাতষ্ট্রর তকাষাগাতর দ্রম্নে যমা তেয়ার শিতে মি তেি। পািাপাশি এ অশিয়মতক গুরুের 'ক্রাইম' 

(অপরাি) বতল মতব্ কতরি। অথ ম মন্ত্রণালতয়র শচঠিতে অশিয়তমর শবষয়টিতক তযেষ্ঠ অথ ম সশচব 'ক্রাইম' শহতসতব উতলস্নে কতরি বতল 

শিশিে কতরি সম্প্রশে বেশল হওয়া মাউশির পশরচালক (ফাইন্যান্স অোন্ড প্রশকউরতমন্ট উইাং) তমাযাতম্মল হক তচৌধুরী। শবষয়টি 

গুরুত্বপূণ ম হওয়ায় ওই বেতরর ১০ এশপ্রল অনুশষ্ঠে শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র সতে শেপক্ষীয় বাতযট ববেতক এমশপওর অব্শয়ে টাকা শিতয় 

আতলাচিা হয়। ববেতক অথ ম মন্ত্রণালতয়র েেিকার তযেষ্ঠ সশচব যািাি, দ্রম্নে সমতয়র মতধ্য এ টাকা রাষ্ট্রীয় তকাষাগাতর যমা শেতে 

বলা হতলও এেতিা এ টাকার পুতরাটা যমা হয়শি।  

 

শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র েথ্য মতে, তবসরকাশর শবদ্যালয়, কতলয ও মােরাসা শমশলতয় পাঁচ লাে শিক্ষক-কম মচারী সরকাতরর এমশপও সুশবিা 

পাি। এসব শিক্ষতকর তবেি ও ভাো পশরতিাতি মাউশিতে প্রশে মাতস টাকা োড় কতর অথ ম মন্ত্রণালয়। তসািালী, রূপালী, যিো ও 

অগ্রণী রাষ্ট্রায়ি এ চার ব্াাংতকর মাধ্যতম এ টাকা তেয়া হয়। এমশপওভুক্ততের যন্য সরকার প্রশে মাতস ৯৪০ তকাটি ৪৪ লাে ৯০ হাযার 

টাকা তেয়। এ োতে বেতর েরচ হয় প্রায় ১২ হাযার তকাটি টাকা। শকন্তু িািা কারতণ শকছু শিক্ষক তবেি-ভাো উোতে পাতরি িা। এর 

মতধ্য মামলার কারতণ শিক্ষক কম মচারী বা প্রশেষ্ঠাতির এমশপও বন্ধ হতয়  াওয়া, শিক্ষকরা মারা  াওয়া ইেোশে। 

 


