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সাতkীরার  সাতিট  uপেজলায়  1  হাজার  94িট  সরকাির  pাথিমক  িবদয্ালেয়র  মেধয্  86িটর  ভবন
aিতঝঁুিকপূণর্ িহেসেব িচিhত কেরেছ েজলা pাথিমক িশkা aিধদpর কতৃর্ পk। eরপরo ঐসব ভবেন ঝঁুিক
িনেয় kাস করেছ েকামলমিত িশkাথর্ীরা।
সাতkীরা েজলা pাথিমক িশkা aিফস কাযর্ালয় সূেt জানা েগেছ, েজলায় েমাট 1 হাজার 94িট সরকাির
pাথিমক  িবদয্ালয়  রেয়েছ।  eসব  িবদয্ালেয়র  মেধয্  পুনিনর্মর্াণেযাগয্,  জরাজীণর্  o  ঝঁুিকপূণর্  িহেসেব  সদর
uপেজলার  14িট,  কািলগ  uপেজলার  17িট,  কলােরায়ার  14িট,  তালার  13িট,  আশা িনর  ছয়িট,
েদবহাটার িতনিট o শয্ামনগর uপেজলায় 19িট িবদয্ালেয়র ভবনেক ঝঁুিকপূণর্ েঘাষণা করা হেয়েছ।
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ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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সেরজিমেন েদখা েগেছ, সাতkীরা সদর uপেজলার শােলয্ সরকাির pাথিমক িবদয্ালেয়র eকিট িটনেশেডর
মেধয্ দিুট ে িণর kাস চলেছ। ei িবদয্ালেয়র মলূ ভবেনর চারিদেকর েদয়াল o িপলােরর পেলsারা খেস
পড়েছ।  ছােদর  িবিভn  sােন  ফাটল  েদখা  িদেয়েছ।  eকটু  বৃি  হেলi  িশkাথর্ীেদর  বi-খাতা  িভেজ  যায়।
সাতkীরা  সদর  uপেজলার  েনবাখালী  সরদারপাড়া  সরকাির  pাথিমক  িবদয্ালয়,  ফয়জলুয্াপুর  সরকাির
pাথিমক  িবদয্ালয়  o  আশা িন  uপেজলার  ৈবকারঝুিট  সরকাির  pাথিমক  িবদয্ালেয়র  ভবন েলা
eকiভােব জরাজীণর্ aবsায় রেয়েছ। ভবন ঝঁুিকপূণর্ হoয়ায় বছেরর aিধকাংশ সময় eসব িবদয্ালেয়র
েখালা  মােঠ  িকংবা  বারাnায়  পাঠদান  চলেছ।  eকiভােব  সদর  uপেজলার  বাঘডা ী  সরকাির pাথিমক
িবদয্ালেয় েদখা েগেছ, 2013 সােল সরকাির হoয়া ei িবদয্ালেয় েকােনা পাকা ভবন েনi। বাঁশ, খুিঁট, কাঠ
o িটন িদেয় ঘর বািনেয় েসখােন kাস চলেছ। ঘেরর চােলর িটন সmূণর্ ন । বৃি  আসেল পািন পেড়। েয
েকােনা  সময়  েভেঙ  পড়েত  পাের  ei  sুেলর  পুেরা  কাঠােমা।  eমিনভােব  েজলার  aেনক  sুেল  ভবন  না
থাকায় কেনা েমৗসুেম ঝঁুিকপূণর্ িবদয্ালয় েলার িশkাথর্ীরা েখালা আকােশর িনেচ eবং বষর্া েমৗসুেম ঝড়-
বিৃ  uেপkা কের ঝঁুিক িনেয় kাস করেছ।
aিভভাবক েমাখেলছুর রহমান বেলন, আমার েছেল িশ  ে িণেত পড়া না কের। oেদর েকােনা kাস ম
েনi। েসজনয্ কখেনা গােছর িনেচ কখেনা েখালা আকােশর িনেচ পড়ােনা হয়। আমার আেরক েছেল চতুথর্
ে িণেত পেড়। sুল ভবন ঝঁুিকপূণর্ হoয়ায় সবসময় ভেয় থািক।
শােলয্  সরকাির  pাথিমক  িবদয্ালেয়র  pধান  িশkক  েদবbত  কমর্কার  বেলন,  িবদয্ালয়িটর  ে িণকেkর
সংকট দীঘর্িদেনর। 1995 সােল আমরা eকিট ভবন েপেয়িছলাম। 2014 সােল ভবনিট পিরতয্k েঘাষণা
করা হেয়েছ। ভবন সংকেটর কারেণ বাধয্ হেয় 15 বছর আেগর পিরতয্k eকিট িটেনর েশড েমরামত
কের েসখােন kাস িনিc। eখােন বিৃ র সময় পািন পেড় িশkাথর্ীেদর বi িভেজ যায়। িতিন আেরা বেলন,
aেনক সময় বাধয্ হেয় েখালা মােঠ aথবা গাছতলায় kাস িনেত হয়।
সাতkীরা েজলা pাথিমক  িশkা কমর্কতর্ া ল আিমন বেলন, মntণালয় েথেক জরাজীণর্ ভবন সmেকর্
জানেত েচেয় আমােদর িচিঠ িদেয়েছ। েজলার 1 হাজার 94িট িবদয্ালেয়র ভবেনর মেধয্ জরাজীণর্ 86িট
sুল aিতঝঁুিকপূণর্ িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ। ঝঁুিকপূণর্ ভবেনর তািলকা মntণালেয় পাঠােলo aেনক সময়
েসটা agািধকার িভিtেত কাজ করা হয় না। তারপরo pিতিনয়ত েজলা eবং uপেজলা েথেক ঝঁুিকপূণর্
ভবেনর তািলকা মntণালেয় পাঠাi।
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