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িশ েণ ইিসর ১২৩ কািট টাকা ব য়
জাতীয় সংসদ ও উপেজলা পিরষদ িনবাচেন নামমা  িশ ণ

কাশ : ০৭ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

একাদশ জাতীয় সংসদ ও উপেজলা পিরষেদর িনবাচেন িশ েণর নােম অথ লেুটর অিভেযাগ উেঠেছ।
িবগত ’িট িনবাচেন িশ ণ বাবদ ১২৩ কািট টাকা নােমমা  খরচ করা হেয়েছ। িবেশষ ব া, কাস
উপেদ া,  কাস  পিরচালক  ও  কাস  পারভাইজার  নােম  ভাইচার  ত  কের  মাটা  অংেকর  টাকা
উে ালেনর  অিভেযাগ  রেয়েছ  িনবাচন  কিমশেনর  (ইিস)  িনবাচন  িশ ণ  ইনি িটউেটর  (ইিটআই)
িব ে । যিদও ইিটআইেয়র মহাপিরচালক মা ফা ফা ক ইে ফাকেক বেলন, িশ েণর নােম কান অথ
লেুটর কান েযাগ নই। িনবাচেনর িশ ণ পিরচালনার জ  থমত মাঠ পযায় থেক চািহদা পাওয়া
হয়। তারপর সই চািহদা মাতােবক ইিটআই খসড়া বােজট াব কের। সই াব চড়ূা  কের িনবাচন
কিমশন। েয়াজন অ যায়ী িনয়ম মেন ধােপ ধােপ অথ ছাড় করা হয়।

ইিসর সংি রা ইে ফাকেক বেলন, ১৯৯৫ সােল ইিটআই িত ার পর থেক িতিট িনবাচেন িবেশষ
ব া িহসােব িসইিসসহ সংি রা  মলুত িশ েণর নােম  ভাতা িনেয় থােকন। িবগত একাদশ সংসদ
িনবাচেন ‘িবেশষ ব া’ িহেসেব ব তায় িছেলন, ধান িনবাচন কিমশনার (িসইিস) ক এম ল দা;
চার িনবাচন কিমশনার মাহববু তালকুদার, মা :রিফ ল ইসলাম, ি েগিডয়ার জনােরল (অব.) শাহাদাত
হােসন চৗধরুী ও কিবতা খানম; সিচব হলালু ীন আহেমদ; অিতির  সিচব মাখেল র রহমান এবং

২জন যু  সিচব।  উপেজলা  িনবাচেন ‘িবেশষ  ব া’  িহেসব  এর সে  আরও চারজন যু সিচব  যু
হেয়েছন। এিদেক উপেজলা িনবাচনেক িঘের একিট িশ ণ থেক ‘ কাস পিরচালক’ িহেসেব িনবাচন

িশ ণ ইনি িটউেটর (ইিটআই) মহাপিরচালক মা ফা ফা ক দািয়ে  িছেলন। ‘িবেশষ ব া’, ‘ কাস
উপেদ া’ ও ‘ কাস পিরচালক’ িহেসেব ায় ইিস সিচবালেয়র িসইিসসহ ১৮জন ায় ই কািট টাকা
স ানী িনেয়েছন।
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