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বাংলােদেশ  pাথিমক  িশkার  unিতকেl  সরকার  uপবিৃt  pদান  কিরয়া  থােক।  pাথিমক  o  গণিশkা
মntণালেয়র  আoতাধীন  pাথিমক  িশkা  aিধদpেরর  aধীেন  uপবিৃt  pকl  পিরচািলত  হiয়া  থােক।
বতর্ মােন pকেlর তৃতীয় পযর্ায় চিলেতেছ। eর েময়াদ েশষ হiেব আগামী িডেসmের। uপবিৃt পাiয়া থােক
1 েকািট 40 লk িশkাথর্ী। িশkাথর্ীেদর ে িণেভেদ 50 টাকা হiেত  কিরয়া 300 টাকা পযর্n uপবিৃt
েদoয়া  হয়।  iহা  েদoয়া  হয়  পালী  বয্াংেকর  ‘িশoর  কয্াশ’  নামক  েমাবাiল  বয্াংিকংেয়র  মাধয্েম
িশkাথর্ীেদর  মােয়েদর  িহসােব।  pাথিমেকর  ei  uপবৃিt  pকেl  aিনয়েমর  িবষেয়  কথা  uিঠয়ােছ।
aিনয়মিট eকটু জিটল পdিতেতi করা হiয়ােছ। ei uপবিৃt িবতরেণর জনয্ েসবা মা ল পূেবর্ িছল েদড়
শতাংশ, যাহা গত বtসর দiু শতাংশ করা হয়। iহােত বাড়িত 6 েকািট টাকা েবিশ আয় হয়। েসi টাকায়
pাথিমক  িশkা  মntণালেয়র  কমর্কতর্ া,  পালী  বয্াংক  o  uপবিৃt  pকlসংি  12  জন  eক  দফা  িবেদশ
সফর  কিরয়ােছন।  eখন  পুনরায়  আেরক  দফা  সফেরর  psিত  চিলেতেছ।  eখােনi  েশষ  নেহ,  বাড়িত
সmািন o pিশkেণর টাকাo খরচ হiেতেছ েসবা মা ল হiেত। ei টাকা পাiেতেছন pাথিমক o গণিশkা
মntণালেয়র সিচব, মহাপিরচালক, pকl পিরচালক হiেত  কিরয়া গািড়র চালক পযর্n। েসবা মা ল
কী কারেণ েদড় শতাংশ হiেত বাড়াiয়া দiু শতাংশ করা হiল তাহা লiয়া pথম p িট uিঠেব; িdতীয়ত,
েকান িনয়েম তাহারা িবেদশ সফেরর আেয়াজন কিরেলন o বািক টাকা সmািন িহসােব িনেজেদর মেধয্ ভাগ
কিরয়া লiেলন তাহা েবাধগময্ নেহ। সংবাদ হiেত জানা িগয়ােছ, pাথিমক o গণিশkা সিচব পাiয়ােছন 1
লk 50 হাজার টাকা, aিতিরk সিচব (unয়ন) পাiয়ােছন 1 লk 20 হাজার টাকা, যুgসিচব (unয়ন) o
যুgpধান (পিরকlনা) পাiয়ােছন 80  হাজার কিরয়া।  iহা বয্তীত িনেচর পেদর আেরা 13 জনেক 8
হাজার  েথেক  6  হাজার  টাকা  কিরয়া  েদoয়া  হiয়ােছ।  iহা  ছাড়া  aিধদpেরর  মহাপিরচালেকর  জনয্
aিতিরk সিচেবর সমান o pকl পিরচালেকর জনয্ যুgসিচেবর সমান বরাd রাখা হয়। আমরা েদিখেত
পাiেতিছ, মntণালয় o pকেlর ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা ei বাড়িত েসবা মা েলর সুিবধােভাগী। iহা aবশয্i
মntণালেয়র ucপদsেদর ajাতসাের হয় নাi। মntণালেয়র শীষর্ পযর্ােয়র কমর্কতর্ া যখন েকােনা িবষেয়
িনেদর্শনা pদান কেরন তখন তাহা aমানয্ করা aধীনs কাহােরা পেk সmব হয় না। তাহা হiেল ei দায়
কাহার uপর বতর্ াiেব? ei aিনয়ম েকােনা kেমi কািkত হiেত পাের না। 
বতর্ মান সরকার pাথিমক িশkায় বাড়িত মেনােযাগ pদান কিরয়ােছ। iহার ফেল pাথিমক িশkার হার
বািড়য়ােছ,  িশkার  মান  unত  হiয়ােছ।  েসi  pেচ া  েযন  েকােনা  ভােবi  েকােনা  মহেলর  সুিবধাবাদী
কমর্কাে র ফেল বয্াহত না হয়, েসi িদেক সজাগ দিৃ  রািখেত হiেব। সব ধরেনর aনাকািkত aিনয়ম
দরূ কিরেত হiেব।  
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