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দিনয়া কেলেজ 7 বছের 55 েকািট টাকা েলাপাট - িডআie তদ  িতেবদন 
িশ া ম ণালেয়র aধীন পিরদশ র্ন o িনরী া aিধদ েরর (িডআie) তদ  িতেবদেন ভয়াবহ লুটপােটর ei 
িচ  uেঠ eেসেছ 

নূর েমাহা দ 
 
কেলেজর ভার া  a সহ 33 জন িশ েকর aৈবধ িনেয়াগ িদেয় েবতন িনেয়েছন ায় 3 েকািট টাকা। গত িতন aথ র্বছের কেলজ ফা  েথেক 
লুটপাট হেয়েছ 27 েকািট টাকার েবিশ। িশ করা aৈবধভােব িবিভ  সুেযাগসুিবধা িনেয়েছন 4 েকািট টাকার। চুি র বাiের িঠকাদারেক েদয়া 
হেয়েছ সােড় 7 েকািট টাকা। চাকির েছেড় েদেশর বাiের, মারা েগেছন e রকম িশ করাo েবতন ভাতা পাে ন। কেলেজর uপা  eবং 
uপেজলা পিরষেদর েচয়ার ােনর দািয়তব্ পালন কের েবতনভাতা িনেয়েছন দুi জায়গা েথেক। aিতির  শাখা বা িশফট না থাকার পরo িশফেটর 
নােম িত মােস েবতেনর বাiের িনে ন 7 লাখ 98 হাজার টাকা। সরকাির চাকিরজীবীেদর মেতা তারা বািড় ভাড়াo িনে ন। তাo eকবার নয়, 
মােস দুiবার। e রকম ভয়াবহ জািলয়ািত, িনেয়াগ েকেল ািরর ঘটনা ঘেটেছ রাজধানীর যা াবাড়ীেত aবি ত দিনয়া কেলেজ। কেলজিটেত গত 
7 বছেরর লুটপাট হেয়েছ 55 েকািট টাকার েবিশ। িশ া ম ণালেয়র aধীন পিরদশ র্ন o িনরী া aিধদ র (িডআie) eক তদ  িতেবদেন 
eমন ভয়াবহ লুটপােটর িচ  uেঠ eেসেছ। 
 
িডআie কম র্কত র্ারা বলেছন, িশ া ম ণালয় e িত ােন িবেশষ তদে র িনেদ র্শ েদয়ার পর গত জানুয়াির o েফ য়াির মােস aিধদ েরর 
eকিট িটম তদ  করেত িগেয় কেলেজ াপক লুটপােটর মাণ েপেয়েছ। তদ  িতেবদনিট স িত িশ া ম ণালেয়র জমা হেয়েছ। িডআie 
uপপিরচালক রসময় কী র্নীয়া, িশ া পিরদশ র্ক জাহা ীর আলম, েহমােয়ত uি ন, সহকারী িশ া পিরদশ র্ক লয় দাস eবং aিডট aিফসার 
েমাকেলছুর রহমান কেলেজর পুেরা িবষয়িট তদ  কেরন। কেলেজর আয়- য় যাচাi কের তদ  কিমিট বলেছ- গত aথ র্বছের কেলজিটেত 
েবসরকাির য় িছল 7 েকািট 75 লাখ ৯8 হাজার 7৯9 টাকা। aথচ কেলেজর ফা র্ িসিকuিরিট iসলামী াংক eকাu  েথেক েতালা হেয়েছ 
29 েকািট 5 লাখ 47 হাজার 595 টাকা। aথ র্াৎ 22 েকািট 4৯ লাখ 49 হাজার 847 টাকা a দিশ র্ত রেয়েছ। e টাকা েকান খােত য় হেয়েছ 
বা েকান ফাে  জমা আেছ তা েদখােত পােরিন কেলজ কতৃর্প । eছাড়া গত 3128-29 aথ র্বছের 3 েকািটর েবিশ টাকা a দিশ র্ত রেয়েছ। 
eকiভােব 3127-28 aথ র্ বছের a দিশ র্ত রেয়েছ 4 েকািট টাকা। e িতন বছের সােড় 27 েকািট টাকা কেলেজর ফা  েথেক গােয়ব হেয় 
েগেছ। eসব টাকা েয়র িহসাব uপ াপেনর সুপািরশ কেরেছ তদ  কিমিট। eছাড়া কেলেজ 3124-25 aথ র্ বছর হেত চলিত বছর জানুয়াির 
মাস পয র্  াংক েথেক uঠােনা েমাট 2 েকািট 51 লাখ 22 হাজার টাকার েকােনা িহসাব কেলেজর কােছ েনi। যা সরাসির আ াসাৎ হেয়েছ বেল 
তদ  িতেবদেন বলা হেয়েছ। ভয্াট বাবদ েমাট 2 েকািট 3 লাখ 54 হাজার টাকা কাটা হেলo সরকাির েকাষাগাের জমা করা হয়িন। আয়কর 
বাবদ 94 লাখ 21 হাজার 876 টাকা কাটা হেলo সরকাির েকাষাগাের জমা হয়িন। 2৯৯7 েথেক 3123 সাল পয র্  েবতন বiেয়র 48 হাজার 
341িট রাজসব্ য্া  বহার করা হয়িন। eরপর 3123 েথেক সব র্েশষ পয র্  সরকাির o েবতন বi না থাকায় রাজসব্ টয্াে র েকােনা িহসাব 
পাoয়া যায়িন। তদ  িতেবদন েথেক জানা েগেছ, িশ াথ েদর কাছ েথেক 31 খােত টাকা আদায় কের কেলজ। eসব খাত েথেক 3124 
সােলর জুলাi েথেক 3129 জুন পয র্  েমাট 7 েকািট ৯ লাখ ৯5 হাজার টাকা আয় হেলo ফাে  েকােনা টাকা েনi। পুেরা টাকাi য় হেয়েছ 
বেল জানােনা হয়। িক  েকান খােত য় হেয়েছ তার েকােনা ভাuচার েদখােত পােরিন কেলজ কতৃর্প । িতেবদেন বলা হয়, খাত িভি ক আয় 
হেলo খাত িভি ক েয়র েকােনা সাম  েনi। যা সরাসির আ সােতর শািমল।  
 
কেলেজর 21 তলা eকিট ভবন িনম র্ােণ ভয়াবহ দুন িতর মাণ েপেয়েছ তদ  কিমিট। 22িট িকি েত িঠকাদার িত ানেক েমাট 21 েকািট 3 লাখ 
32 হাজার টাকায় চুি নামা হেলo িঠকাদার িত ানেক পিরেশাধ করা হেয়েছ 27 েকািট 73 লােখর েবিশ। aিতির  েদয়া হেয়েছ 7 েকািট 6৯ 
লাখ ৯5 হাজার টাকা। িঠকাদারেক েচেকর মা েম টাকা পিরেশাধ করা হেলo েচক েরিজ াের েলখা হয়িন। শুধু তাi নয়, 21তলা ভবন 
িনম র্ােণর য় কয্াশ বiেয় েলখা হয়িন। িত ােন 611 েজাড়া েব  েকনা হয়। eসব েব  সরবরাহ করার পর তা েরিজ ার খাতায় েলখা 
হয়িন। আেদৗ 611 েজাড়া েব  কাজ পাoয়া িত ান িদেয়েছ িক না তা িনেয়  তুেলেছ তদ  কিমিট। eছাড়াo কেলেজ েমাট 33জন িশ ক 
িবিধবিহভূ র্তভােব িনেয়াগ েপেয় েমাট 2 েকািট 99 লাখ 73 হাজার টাকা আ াসাৎ কেরেছন। eছাড়া আরo কেয়কজন িবিধবিহভূ র্তভােব 2৯ লাখ 
42 হাজার 9৯4 টাকা আ াসাৎ কেরেছন। আর a , uপা  o সহকারী a াপক e িতনজন িমেল েমাট 99 লাখ 5194 টাকা আ াসাৎ 
কেরেছন।  
 
িশ ক িনেয়ােগ যত aিনয়ম: কেলেজর ত  aনুযায়ী কেলেজর েমাট 285 জন িশ ক-কম র্চারী রেয়েছন। িশ াথ র সংখয্া 83৯1 জন। u  
মা িমেক 439৯ জন eবং াতক (পাস) 368জন, াতক (স ান) 4855 জন। 285 জন িশ েকর মে  িবিধবিহভূ র্ ভােব িনেয়াগ েপেয়েছন 
33 জন। তােদর মে  a তম uপা  েমা. েমাশারফ। ম ণালেয়র িতেবদেন বলা হয়, িতিন 3115 সােলর 36 আগ  পদ েথেক পদতয্াগ 



কেরন। eর দুi বছর পর িতিন আদালেত মামলা কের পেদ িফের আেসন। eর আেগ 311৯ সােল িতিন মানিবক সাহা  বাবদ 8 লাখ টাকা 
aনুদান েনন। মামলা চলাকালীন সময় 311৯ েথেক 3125 পয র্  শিরয়তপুর েজলার জািজরা uপেজলা পিরষেদর েচয়ার ােনর দািয়তব্ পালন 
কেরন। মামলার কারেণ 311৯ েথেক 3125 পয র্  সরকাির েবতন ভাতা পানিন। পের েকােট র্র রায় aনুযায়ী, মামলা চলাকালীন সময় েবতন 
ভাতা িহেসেব কেলজ েথেক 46 লাখ 4৯ হাজার টাকা েথেক 8 লাখ টাকা বাদ িদেয় 39 লাখ 4৯ হাজার 226 টাকা িনেয়েছন। eকi সমেয় 
িতিন uৎসব ভাতা 5 লাখ 8 হাজার টাকা eবং a া  আনুেতািষক সুিবধা বাবদ 36 লাখ 7৯ হাজার 911 টাকা িনেয়েছন। িবিধবিহভূ র্তভােব 
িতিন e খােত 29 লাখ 49 হাজার 9'শ টাকা িনেয়েছন। িতেবদেন আরo বলা হয়, িতিন িবিধবিহভূ র্তভােব কেলেজর তহিবল েথেক িচিকৎসা 
o eককালীন সুিবধা বাবদ 3 লাখ 25 হাজার টাকা িনেয়েছন। eিট েফরতেযাগয্। িতিন uপেজলা পিরষেদর েচয়ার ান থাকাকালীন কেলজ 
তহিবল েথেক পূণ র্ েবতনভাতা িনেয়েছন। গত 311৯ মাচ র্ েথেক 3125 পয র্  34 লাখ 31 হাজার 394 টাকা িনেয়েছন। aিতির  ভাতা বাবদ 
25 লাখ 56 হাজার o দািয়তব্ভাতা 7 লাখ 62 হাজার টাকা িনেয়েছন।  
 
aথ র্নীিতর ভাষক লুৎফুে সা লাকী (iনেড  547484)। িতেবদেন বলা হেয়েছ তার eমিপo িবিধস ত নয়। তার েবতন ভাতা বাবদ েনয়া 
9 লাখ 85 হাজার 3৯7 টাকা সরকাির েকাষাগাের েফরত িদেত হেব। ভাষক েসিলনা iয়াসিমন (iনেড  41৯1555) eমিপoভু  তােকo 
eমিপoভু  করা হেয়েছ িবিধবিহভূ র্তভােব। তার েনয়া 24 লাখ 36 হাজার 361 টাকা েফরতেযাগয্। ভাষক ড. েমা. েরজাuল কিরম (iনেড  
526422) eমিপo িবিধস ত না হoয়ায় েবতন ভাতা িহেসেব েনয়া 44 লাখ ৯3 হাজার 552 টাকা সরকাির েকাষাগাের জমা েদয়ার সুপািরশ 
কেরেছ তদ  কিমিট। ভাষক েমাহা দ আিবদ িময়া (iনেড  4117271) গত 3117 সােলর 2 েম eমিপoভু  হন। িশ ক িনব ন না 
থাকার পরo তােক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ যা স ণ র্ িবিধবিহভূ র্ত। ভাষক েমাহা দ মিজবুর রহমান (iনেড  419৯441) গত 3125 সােলর 2 
জানুয়াির eমিপoভু  হন। িনেয়াগ পরী ায় থম হoয়া াথ েক বাদ িদেয় িদব্তীয় হoয়া মিজবুরেক িনেয়াগ েদয় িত ান কতৃর্প । েসেহতু 
তার িনেয়াগ িবিধস ত নয়। িতিন সরকােরর েকাষাগার েথেক aৈবধভােব িনেয়েছন 22 লাখ 95 হাজার 761 টাকা। েমৗিখক পরী ায় সব 
ে িণেত থম হoয়া আসমা িসি কােক কম নমব্র িদেয় ভাষক মাসুদুর রহমানেক থম কের িনেয়াগ েদoয়া হয় গত 3127 সােল। িতিন 6 
লাখ 86 হাজার 611 টাকা সরকাির েকাষাগার েথেক িনেয়েছন। যা সরকাির েকাষাগাের েফরতেযাগয্। eকiভােব িবিধবিহভূ র্তভােব িনেয়াগ া  
হেয়েছন খােলদা আখতার (iনেড  41৯4277)। তার সমেয় িনেয়াগ পরী ায় 94 শতাংশ (45 জন) পরী াথ  aনুপি ত িছল। াথ েদর 
i ারিভu কাড র্ পাঠােনার েকােনা ডকুেম  কেলজ কতৃর্প  েদখােত পােরিন। পরী ায় খােলদা িদব্তীয় হেলo থম হoয়া েরহানা পারিভনেক 
বাদ িদেয় তােক িনেয়াগ েদoয়া হয়। তারা িনেয়াগকােল িডি  পাস দশ র্ন িবষেয় কা  িশ াথ  িছল না। তাi তার eমিপoভুি  যথাযথ নয়। 
তার েবতনভাতা বাবদ পাঁচ লাখ 86 হাজার 611 টাকা সরকাির েকাষাগাের েফরতেযাগয্। eকiভােব eমিপoভু  হেয়েছন ফাহিমদা শারিমন, 
ভাষক সাগর চ  েদবনাথ, ভুেগােলর ভাষক সাঈদা আফেরাজ আহসান ছাড়াo েবশ কেয়ক ভাষক। যােদর চাকির o eমিপoভুি  

িবিধস ত হয়িন। নািজবা আ ার িবিধবিহভূ র্তভােব সহকারী a াপেকর ে ড িনেয়েছন। তার েনoয়া 5 লাখ 29 হাজার টাকা সরকাির 
েকাষাগাের েফরতেযাগয্। সহকারী a াপক জািকয়া আ ার aিনয়ম কের সরকােরর েকাষাগার েথেক িনেয়েছন 5 লাখ 33 হাজার ৯51 টাকা। 
িবিধবিহভূ র্তভােব সহকারী a াপেকর টাiমে ল িনেয়েছন মেনািব ােনর সহকারী a াপক শাহানা আখতার, ভূেগােলর সহকারী a াপক 
খােদম আশরাফুল আলমসহ আরo ছয়জন িশ ক। িবিধবিহভূ র্তভােব টাiমে ল িনেয় aিতির  েয টাকা িনেয়েছন তা সরকােরর েকাষাগাের 
জমা েদয়া কথা বলা হেয়েছ। eছাড়া eমিপoভু  িশ ক-কম র্চারীরা েবসরকাির িহেসেব বািড়ভাড়া হণ কেরেছন। আবার সরকাির 
চাকিরজীবীেদর ায় সরকাির িবিধমেত কেলজ েথেক বািড় ভাড়া িনে ন। বািড় ভাড়া িনে ন 3 বার কের। সরকাির িহসােব সব বািড়ভাড়া 
েফরতেযাগয্। বিধ র্ত েবতনo িনে ন সরকােরর কাছ েথেক o কেলেজর ফা  েথেক। eক বছেরর iনি েম  বাবদ আড়াi লােখর েবিশ টাকা 
েফরতেযাগয্।e কেলেজ বাড়িত েকােনা িশফেটর ম ণালেয়র aনুেমাদন েনi। কেলজ পয র্ােয় িশফট চালুর িনয়মo েনi। aথচ িশ ক কম র্চারীরা 
মূল েবতেনর 31 শতাংশ িশফট ভাতা িনে ন। eক মােসi 226 িশ ক-কম র্চারী 7 লাখ 98 হাজার টাকার েবিশ িশফট ভাতা িনেয়েছন। 
েবতনভাতা বাবদ eমিপoভু েদর েথেক 31 টাকা o নন eমিপoেদর কােছ 21 টাকা েকেট রাখা হেলo েবতন িবেল েকােনা রাজসব্ বহার করা 
হয়িন। িশ ক eকরামুল হক িত মােস সরকািরভােব েবতনভাতা বাবদ 54 হাজার 536 টাকার পাশাপািশ েবসরকািরভােব কেলজ েথেক 
িনেয়েছন ৯8 হাজার 243 টাকা। eছাড়া িত মােস ভাতাo িনেয়েছন 36 হাজার কের। aথচ মূল পেদ থাকা aব ায় aিতির  ভাতা েনয়া 
েকােনা সুেযাগ েনi। ভার া  a  সহকারী a াপক সায়রা েবগম েবতনভাতা বাবদ সরকািরভােব িত মােস িনেয়েছন 49 হাজার 886 
টাকা। কেলজ ফা  েথেক িনেয়েছন িত মােস 2 লাখ 4 হাজার 4৯7 টাকা। eছাড়া দািয়তব্ভাতা বাবদ িহেসেব িত মােস িনেয়েছন 52 হাজার 
টাকা। aথচ িবিধমেত মূল েবতেনর 21 শতাংশ aথ র্াৎ সেব র্া  েদড় হাজার টাকা িনেত পারেবন িতিন। aিতির  েনয়া eসব টাকা িত ােনর 
তহিবেল েফরতেযাগয্। তার জ  গািড় বরা  রেয়েছ। aথচ aিনয়েমর আ য় িনেয় গািড় বাবদ আরo aিতির  িত মােস 6 হাজার 359 টাকা 
েনন িতিন। জানা েগেছ, কেলজিট 2৯95 সােল আর মা িমক র eমিপoভু  হয় 2৯97 সােল। পের 2৯৯4 সােল াতক র eমিপoভু  
হয়। 3116 সােল 465 জন কেলেজর সমিনব্ত আেদেশর মা েম u  মা িমক েরর েকাড পিরবত র্ন করা হয়। u  মা িমক o িডি  েরর 
সেব র্েশষ eমিপo হয় 3129 সােলর নেভমব্র মােস। মেনিব ােনর সহেযাগী a াপক শাহানা আ ার, াণীিব ার ভাষক লুৎফন নাহার eবং 
aথ র্নীিতর হািবনা সুলতানা চাকির েছেড় আেমিরকা o দুবাi চেল েগেছন। লাiে িরয়ান oিহদু ামান চাকির েছেড় চেল েগেছন। eছাড়া আরo 
িতনজন মৃত্ুযবরণ কেরেছন। তােদর েবতন িনয়িমত uঠােনা হে  বেলo িতেবদেন বলা হয়। পুেরা aিভেযােগর াপাের কেলেজর ভার া  
a  সায়মা সুলতানা 'িমিটংেয় আিছ' বেল েফান েকেট েদন। পের eকািধকার েচ া কেরo তার সে  েযাগােযাগ করা স ব হয়িন তদ  
কিমিটর। 
 


