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সরকাির াথিমক িবদ ালয়: ২৬ হাজার
ল াপটপ য় প িতর েতই িবতক

কাশ : ১৪ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সরকাির াথিমক িবদ ালেয় মাি িমিডয়া াস ম াপেন ২৬ হাজার ল াপটপসহ তথ যিু সাম ীর য়
প িত িনেয়ই িবতক  হেয়েছ। াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় সরাসির য় প িতেত (িডিপএম) এসব
সাম ী িকনেত আ হী।

এ লে  গণিশ া ম ণালয় ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তথ যিু  ম ণালেয়র সে  যাগােযাগও করেছ।
এিদেক উ ু  দরপ  প িতেত (ওিটএম)  কনাকাটায়  আ হী  বসরকাির সরবরাহকারীরা।  এ  িনেয়
বসরকাির সরবরাহকারীরা কেয়ক দফা ম ণালেয়র িতম ীেক িলিখতও িদেয়েছন। খবর সংি  সেূ র।

জানেত চাইেল  াথিমক ও গণিশ া  সিচব  মা.  আকরাম-আল- হােসন  যগুা রেক বেলন,  এর আেগ
ব বার ওিটএেম ল াপটপ কনা হেয়েছ। সই অিভ তার আেলােক এবার সরকাির িত ানেক অ ািধকার
দয়ার িচ া আেছ। কননা,  কােনা সাম ীই আমােদর দেশ তির হয় না। সরকাির- বসরকাির উভয়
িত ানই আমদািন কেরই  পণ  সরবরাহ কের।  তাছাড়া  কনাকাটায় সরকাির িত ানেক অ ািধকার

দয়ার ব াপাের ধানম ীর অ শাসন  আেছ।  ফেল  ডাক,  টিলেযাগােযাগ  ও তথ যিু  ম ণালেয়র
সিচেবর সে  আেলাচনা কের কনাকাটার াথিমক িস া  হেয়েছ। ধানম ীর অ েমাদন পেলই ি য়া

 হেব।

  যগুা র িরেপাট
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দেশ বতমােন ৬৫ হাজার ৫৯৩িট সরকাির াথিমক িবদ ালয় রেয়েছ। এর মেধ  ৫৮ হাজার ৫০০িট
িবদ ালেয় মাি িমিডয়া াস ম চালু আেছ। এবার চতুথ াথিমক িশ া উ য়ন কে র (িপইিডিপ-৪)
আওতায় মাি িমিডয়া াস েমর জ  ২৬ হাজার ল াপটপ কনা হে । সে  থাকেছ ২৬ হাজার সাউ ড
িসে ম ও ২৬ হাজার েজ র। এজ  ৩৩৮ কািট টাকার সং ান আেছ।

এ কনাকাটার জ  ৭ মাচ উ ু  আ জািতক দরপ  আ ান কের ক  বা বায়নকারী কতৃপ  াথিমক
িশ া অিধদফতর (িডিপই)। ২৪ মাচ ি -িবড সভা হয়। এেত দরপে  অংশ হণকারী িবিভ  িত ােনর

িতিনিধরা যাগ দন। ১৯ এি ল এ প িতেত কনাকাটা বািতল কের সরাসির প িতেত কনাকাটার
ি য়া  হয়। তেব ক  বা বায়নকারী ও িডিপই মহাপিরচালক ড. এএফএম মনজরু কািদর বেলন,

এখন পয  ওিটএম প িতেত কনাকাটার িস া  হেয়েছ। তেব চড়ূা  িস া  দেব ম ণালয়।

বসরকাির সরবরাহকারীেদর দািব,  ওিটএম প িতর কনাকাটায় অিধকতর তা থােক। আ জািতক
কনাকাটা হেল তােত আরও বিশ তার পথ খালা থােক। িক  িডিপএেম তা উেপি ত হওয়ারই শ া

থােক। তাছাড়া ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তথ যিু  ম ণালেয়র সে  আেলাচনা হেলও পণ ািদ সরবরাহ
করেব ওই ম ণালেয়র িত ান টিলেফান িশ  সং া  ( টিশস)। টিশস ায় দউিলয়া হেত যাওয়া

িত ান। তারা কতটা মানস  পণ  সরবরাহ করেত পারেব তা িনেয় গভীর সংশয় আেছ। বরং এ
ি য়ায়  লটুপােটর শ া  আেছ।  তারা  বলেছন,  এর  আেগ  টিশস  িশ া  ম ণালেয়র একিট  কে

মাি িমিডয়া সাম ী সরবরাহ কেরেছ। পরবতীেত দখা গেছ স েলা িন মােনর।

এ িবষেয় ম ণালেয়র সিচব আকরাম-আল হােসন বেলন, ল াপটপ এবং অ  সাম ী কমন হেব এবং
কান যিু র মেডল হেব স িবষেয় িসিফেকশন তির করা হেয়েছ। তা িতম ী অ েমাদন কেরেছন।

পের ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তথ যিু  ম ণালেয়র কাছ জানেত চাওয়া হেয়েছ য, ওই িসিফেকশন
অ যায়ী পণ  সরবরাহ করেত পারেব িকনা। তারা িনি ত কেরেছ।

িতিন বেলন,  সরবরাহ করা পেণ র ৫ বছেরর ওয়ােরি ট থাকেব। সরবরাহ-পরবতী সািভস দয়ার জ
উপেজলা পযােয় সািভিসং স টার খালা হেব। সবিমিলেয় এবার সবেচেয় ভােলা অফার টিশস থেকই
পাওয়া গেছ। টিশস থেক পণ  েয়র চড়ূা  িস াে র আেগ তােদর স মতা মিনটিরংেয়র জ  একিট
িটম সব িবষয় পিরদশন করেব। এরপর উভেয় বেস দরদাম িঠক করা হেব।

এক ে র উ ের িতিন বেলন,  কনাকাটার অথ সরকাির জািরর মাধ েম পিরেশাধ করা হেব। এেত
সরকাির প িত অ সরণ করা হেব। এখােন কানাকািড়ও ব ি গতভােব কারও নয়ার বা পাওয়ার কােনা

েযাগই নই। তরাং এভােব লটুপােটর বায়বীয় কথা তুেল সরকােরর কনাকাটােক িব  করার অ
কােনা উে  থাকেত পাের। সটা বর করা দরকার।
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