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33 ধরেনর aিনয়ম o aস িত * eকi কােজ বছের ছয়িট েবানাস * pেণাদনা না িদেল কাজ
হয় না
pকাশ : 30 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

িবিভn  িশkা  েবােডর্  33  ধরেনর  aিনয়ম  o  aস িতর  aিভেযাগ  uেঠেছ।  eর  মেধয্  চারিট  aিনয়েম
আিথর্ক kিত না হেলo aবিশ েলােত সরকােরর 167 েকািট টাকা গcা েগেছ। e aথর্ েবােডর্ র কমর্কতর্ া-
কমর্চারী, িঠকাদারসহ সংি েদর পেকেট চেল েগেছ।
তেব সmানী েনয়ার েkেt সবেচেয় েবিশ aিনয়ম হেয়েছ। সmানীর নােম aথর্ লেুটর ঘটনা ঘেটেছ। আটিট
িশkা  েবােডর্  2017-18  িশkাবেষর্র  আয়-বয্েয়র  oপর  sানীয়  সরকার  o  রাজs  aিডট  aিধদফতর
aনুসnান  চািলেয়  িনরীkা  pিতেবদন  ৈতির  কেরেছ।  27  আগs  িশkা  মntণালেয়  pিতেবদনিট  পাঠােনা
হেয়েছ।
pিতেবদেন বলা হয়, দiু ঈেদর দিুটসহ বছের আটিট েবানাস িশkা েবােডর্ র কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর েদয়া
হেc। পাবিলক পরীkায় aিতিরk কােজর নােম aবিশ  ছয়িট েবানাস েদয়া হেc। eরপর eকi পরীkার
িবিভn পযর্ােয়র কােজর জনয্ আলাদা সmানী েদয়া হেc।
e pিkয়ায় eক বছের আট িশkা েবােডর্  সmানীর নােম নয় েকািট টাকা লেুট েনয়া হেয়েছ। e ছাড়া আরo
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24িট খােত সরকােরর 158 েকািট টাকা গcা েগেছ। েফbয়াির েথেক eিpল aনসুnান কের pিতেবদন
ৈতির করা হয়।
e  বয্াপাের  ঢাকা  িশkা  েবােডর্ র  সিচব  তপন  kমার  সরকার  যুগাnরেক  বেলন,  eসeসিস-eiচeসিসেত
পরীkার জনয্ চারিট েবানাস েনয়া হয়। eেত েবাডর্  কিমিটর aনুেমাদন আেছ। তেব েজeসিসর বয্াপাের
eকটু ঝােমলা আেছ। িতিন বেলন, ঢাকা েবােডর্  েকােনা aিডট আপিt েতা থাকার কথা নয়।
aিডট  aিধদফতেরর  িচিhত  33  aিনয়েমর  মেধয্  রেয়েছ-  pাপয্  না  হoয়া  সেtto  েজeসিস  পরীkায়
েরিজেsশন করা, পরীkা পিরচালনা eবং ফলাফল pকাশ সংkাn কােজ সবর্sেরর কমর্কতর্ া-কমর্চারীেক
সmানী  pদান;  মাধয্িমক  o  uc  মাধয্িমক  পরীkায়  নmরপt  o  সনদপt  িলখন,  যাচাi,  sাkর  o
পাঠােনার কােজ pাপয্তার aিতিরk সmানী pদান; বয্বহািরক পরীkার utরপt যাচাi-বাছাi কােজর
জনয্ aিতিরk aথর্ pদান; aনলাiন িনবnেনর জনয্ aথর্ pদান; eসব সmানীর িবল েথেক িনধর্ািরত হাের
uৎেস আয়কর কতর্ ন না করা।
aিডট দেলর eক কমর্কতর্ া যুগাnরেক জানান, ছয়িট খােত 12 েকািট টাকার েবিশ আিথর্ক kিত হেয়েছ।
eর মেধয্ নয় েকািটর েবিশ িবিভn বয্িkর পেকেট চেল েগেছ। পরীkা সংkাn কােজর জনয্ কমর্কতর্ া-
কমর্চারীরা েবানােসর নােম মূল েবতেনর সমপিরমাণ aথর্ েনয়া বাড়াবািড়।
িতিন বেলন, eসব aথর্ gহেণর বয্াপাের েবাডর্  কিমিটেত aনুেমাদন েনi। আর aনেুমাদন থাকেলo eকi
কােজ eকািধকবার pেণাদনা েনয়া aৈবধ o aৈনিতক।
aিনয়েমর  মেধয্  আরo রেয়েছ- কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর েদয়া  দীঘর্েময়ািদ  ঋেণর  েkেt িশkা  মntণালেয়র
িনধর্ািরত  হােরর  েচেয়  কম  হাের  সুদ  আদায়  করা;  আnঃিশkা  েবাডর্  তহিবল  o  িবিজ  েpসেক
aিনয়িমতভােব aথর্ পিরেশাধ; িঠকাদােরর িবল েথেক ভয্াট কতর্ ন না করা; কয্াশ বiেয়র িহসাব aনযুায়ী
বয্াংক িহসােব aিমল; গািড় েকনায় সরকার িনধর্ািরত হােরর েচেয় aিতিরk দােম েকনা; িবিভn খােত
বােজট বরােdর েচেয় aিতিরk বয্য়; aিনয়িমতভােব চািহদা ৈতিরর মাধয্েম কিmuটার সামgী েকনা;
বািষর্ক kয় পিরকlনা ছাড়া সmদ সংgহ খােত aিনয়িমত বয্য়; বয্াংেকর eফিডআর, স য় িহসাব েথেক
pাp  আয়  িহসােব  anভুর্k  না  করা;  িহসাব  বiেয়  আয়  কম  েদখােনা;  িঠকাদারেদর  পিরেশািধত  িবেল
গরিমল করা; িবভাগীয় কােজ েদয়া aিgম aথর্ সমnয় না করা; আবািসক বাসার কমর্কতর্ া/কমর্চারীেদর
গয্াস  িবল  বাবদ  aিতিরk  aথর্  pদান;  পিরেশািধত  িবল  েথেক  সংি  pিত ানেক  aথর্  েফরত  েদয়া;
মেডল কেলেজর আয় েবাডর্  তহিবেল জমা না কের মেডল কেলেজর িশkকেদর েবতন-ভাতা েবাডর্  েথেক
pদান; aথর্ েলনেদেন কয্াশ বi যথাযথ সংরkণ না করা; কমর্চারীেদর সািভর্ সবেুক চাকির সংkাn েকােনা
তথয্  সংরkণ  না  করা;  পুরাতন  গািড়  aেকেজা  েঘাষণা  করা  সেtto  েস েলা  িবkয়  না  করা  eবং
aভয্nরীণ িনয়ntেণর aবয্বsাপনা।
e  বয্াপাের  শিনবার  রােত  েবাডর্ েলার  সমnয়  কিমিটর  আhায়ক  ঢাকা  িশkা  েবােডর্ র  েচয়ারময্ান
aধয্াপক ম.ু িজয়াuল হক যুগাnরেক বেলন, pাপয্তার বাiের েবােডর্  েকােনা সmানী েদয়া হয় না। েবানাস
o সmানী েদয়ার েkেt েবােডর্ র pিবধানমালা o আiনকাননু েদখা হয়।
‘সনদ sাkর, নmরপt েলখার মেতা sাভািবক কােজo সmানী েনয়া যায় িক না’- eমন pে র জবােব
িতিন বেলন, িবিভn পাবিলক পরীkায় েবােডর্ র কমর্কতর্ া-কমর্চারীরা aিতিরk সময় কাজ কেরন। কাজ
করেত িগেয় কখনo রাত পার হেয় যায়। তাi pেণাদনা না িদেল েতা কাজi uঠেব না।
আেরক pে র জবােব িতিন বেলন, বয্াংেক িবিভn ধরেনর aথর্ েলনেদন হয়। নগদ aথর্ gহণ করা হয় না।
তাi কয্াশ বi েযমন েনi, েতমিন িহসােব আয় কম-েবিশ েদখােনার েকােনা সুেযাগ েনi।
aিডট দল  বলেছ- কয্াশ বiেয়র িহসাব aনযুায়ী  বয্াংক  িহসােব েয aথর্ থাকার কথা, িবিভn েবােডর্ র
িহসােব তা েনi। আটিট িশkা েবাডর্  িমেল pায় 46 েকািট টাকা িহসােব কম আেছ।
aিডট pিতেবদেন বলা হয়, আয় িববরণীেত আেয়র েচেয় 20 েকািট 58 লাখ টাকা কম েদখােনা হেয়েছ।
েলনেদেনর িহসাব aনযুায়ী কয্াশ বi o বয্াংক িহসােবর মেধয্ 37 েকািট 51 লাখ টাকার গরিমল আেছ।
মালামাল েকনার েkেt unkু েটnার uেপkা করা হেয়েছ।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

e pিkয়ায় িজিনসপt িকেন eক েকািট 23 লাখ টাকা গcা েদয়া হেয়েছ। কিmuটার সামgী েকনাকাটায়
aনুেরাধ পdিত বয্বহার কের সরকাির েকনাকাটা িনয়ম ল ন করা হেয়েছ। e খােত eক েকািট 98 লাখ
টাকা গcা েগেছ।
e pসে  জানেত চাiেল িশkা মntণালেয়র যুg সিচব (aিডট) শামীম আল রাজী যুগাnরেক বেলন, sানীয়
সরকার  o  aিডট  aিধদফতেরর  আপিtসহ  eকিট  pিতেবদন  েপেয়িছ।  pিতেবদেন  আপিtর  oপর  eক
মােসর মেধয্ জবাব চাoয়া হেয়েছ।
pচিলত  িনয়ম  aনযুায়ী  eখন  েবাডর্ েলা  জবাব েদেব।  eরপরo িন িt  না  হেল  িশkা  মntণালয় িবিধ
aনুযায়ী বয্বsা েনেব।
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