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। e জ  িশ া ম
রা েডেভলপেম  
ল কাজ শুরুi হয়ি
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িশ েণর নােম ভুয়া িবল-ভাuচােরর নােম লুটপাট করা হেয়েছ েবিশর ভাগ টাকাi। গত জুন মােস কািশত মাuিশ aিধদ েরর 
3129 সােলর মিনটিরং িরেপােট র্ ক িট িনেয় aসে াষ কাশ করা হেয়েছ। eেত বলা হেয়েছ, ক  বা বায়েন a গিত না 
হoয়ায় কে র েময়াদ বাড়ােনা হেয়েছ। e পয র্  জিম aিধ হণ ছাড়া ানীয় পয র্ােয় িকছু িশ ণ কম র্সূিচ বা বায়ন করা হেয়েছ। 
তেব aবিশ  কােজর বা বায়ন eখেনা দৃ মান হয়িন। তেব গত েফ য়ািরেত সালমা েবগমেক সিরেয় নতুন িপিড িহেসেব a াপক 
েমাহা দ িদদারুল আলমেক িনেয়াগ েদoয়া হয়। eর পরo কােজ গিত আেসিন। আবার কে র থ র্তার জ  সালমা েবগেমর 
কােছ েকােনা ƣকিফয়তo চায়িন মাuিশ aিধদ র।  জানা যায়, aিটজম ে ক াম িডস-aড র্ার (eeসিড) eবং িনuেরা 
েডেভলপেম াল িডস-eিবিলিটজ িশশুেদর িশ ার মূলধারায় a ভুর্  করেতi িনম র্াণ করা হেব জাতীয় aিটি ক eকােডিম। তােদর 
বৃি মূলক o a া  িশ েণর মা েম স ম কের গেড় েতালা হেব। িশ ক, aিভভাবক o a  aংশীজনেদর মে  সেচতনতা 
ƣতির করেতo কাজ করেব eকােডিম। সূ  মেত, পূব র্াচেল কে র িনধ র্ািরত জায়গায় eকােডিমেত শাসিনক ভবন, কম র্কত র্া-
কম র্চারীেদর জ  ভবন, েহলথ েকয়ার েস ার, েখলার মাঠ রাখার কথা। eসব কােজর তদারিক o নকশা করার জ  e পয র্  
িতনবার দরপ  আহব্ান কেরo পরামশ র্ক িত ান িনেয়াগ েদoয়া স ব হয়িন। কে র জ  থম 3128 সােল পরামশ র্ক িত ান 
িনেয়ােগর িব ি  িদেল দুিট িত ান কািরগির o আিথ র্ক াব দািখল কের। িক  দরপ  মূ ায়ন কিমিট েকােনা াব হণ না 
কের িদব্তীয় দফায় দরপ  আহব্ান কের। eবার শহীদু াহ aয্া  aয্ােসািসেয়টস েদয় ছয় েকািট 61 লাখ ৯2 হাজার 69 টাকার 

াব। আর ভান র্াকুলার কনসালটয্ানস াব েদয় 24 েকািট 22 লাখ ৯9 হাজার টাকার। িক  কিমিট ভান র্াকুলারেকi চূড়া  করার 
েচ া কের। তেব িশ া ম ণালেয়র হ ে েপ েশষ পয র্  oi দরপ o বািতল করা হয়। সব র্েশষ গত বছর তৃতীয় দফায় দরপ  
ডাকা হয়। eেত aংশ েনয় ছয়িট িত ান। ‘সৃজনী uপেদ া িল.’ সব র্িন  দর েদয় eক েকািট ছয় লাখ টাকা। তারা কািরগির ােব 
89.23 েপেয় চতুথ র্ ান েপেলo আিথ র্ক ােব থম ােন থাকায় সেব র্া  নমব্র পায়। কািরগির ােব eবার সেব র্া  নমব্র ৯7 
পায় ‘শহীদু াহ aয্া  aয্ােসািসেয়টস িলিমেটড iন aয্ােসািসেয়শন uiথ ায়া ল কনসালটয্া ’। তেব তারা পাঁচ েকািট 93 লাখ 
টাকার আিথ র্ক াব েদoয়ায় গড় নমব্ের িপিছেয় যায়। িক  কািরগির াব িবেবচনা না কের সৃজনী িল.েক কাজ িদেত uেঠপেড় 
েলেগেছন বত র্মান িপিড। 

সংি  ি রা বলেছন, aিটি ক eকােডিম িনম র্াণকােজ পরামশ র্ক িত ােনর কােছ 34 জন িবেশষে র পরামশ র্ চাoয়া হেয়েছ। 
তাঁরা ছয় েথেক 47 মাস পয র্  িবিভ  েময়ােদ কাজ করেবন। তাঁেদর মে  পিত, পুর েকৗশলী, aিটজম িবষেয়র আ জর্ািতক 
িবেশষ সহ িবিভ  পয র্ােয়র পরামশ র্ক আেছন। মা  eক েকািট টাকায় ‘সৃজনী uপেদ া িল.’ িতন বছর েময়ােদ পরামশ র্ o নকশা 
িকভােব করেব তা িনেয় সে হ রেয়েছ। িঠকাদাির িত ােনর সে  সমেঝাতা ছাড়া eত কম টাকায় েকােনাভােবi কাজ করা স ব 
নয় বেল জািনেয়েছ দরপে  aংশ হণকারী a া  িত ান। পরামশ র্ক িত ান িনেয়ােগ aিনয়ম িনেয় eরi মে  ম ণালয়েক 
িলিখতভােব জািনেয়েছ ‘শহীদু াহ aয্া  aয্ােসািসেয়টস িলিমেটড iন aয্ােসািসেয়শন uiথ ায়া ল কনসালটয্া ’। aিভেযােগ বলা 
হয়, মা  eক েকািট ছয় লাখ টাকা দর িদেয় ভােলা মােনর কাজ পাoয়া স ব নয়। েয িত ানিট ei দর িদেয়েছ তারা কািরগির o 
আিথ র্ক ােব যথাযথভােব কায র্পিরিধ িতপালন কেরিন। e াপাের শহীদু াহ aয্া  aয্ােসািসেয়টস িলিমেটেডর ব াপনা 
পিরচালক আ েমা নু েসাবহান কােলর ক েক বেলন, ‘মা  eক েকািট টাকায় aিটজম কে র পরামশ র্ক িত ােনর কাজ েযেকােনা 
িত ােনর পে  করাটা aস ব। eক হেত পাের যখন মানুেষর মেনােযাগ ei ক  েথেক সের যােব তখন পরামশ র্ক িত ান 

তােদর য় বাড়ােব। আর েয েসবা েদoয়া দরকার তা েদেব না। aথবা তারা েকােনা aিনয়েমর সে  যু  হেয় কাজিট চািলেয় 
েনেব।’ তেব িবষয়িট িনেয় ভান র্াকুলার কনসালটয্া  িল. eকিট িরট মামলা করেল আদালত িদব্ধািবভ  রায় িদেয়েছন। মামলািট eখন 
ধান িবচারপিতর eখিতয়াের। e জ  পরামশ র্ক িত ান িহেসেব সৃজনী uপেদ া িল.-র সে  eখনi েকােনা চুি েত না েযেত 

স িত িপিডেক িচিঠ িদেয়েছ িশ া ম ণালয়। eসব িবষেয় ক  পিরচালক a াপক েমাহা দ িদদারুল আলম বেলন, ‘পরামশ র্ক 
িত ান িনেয়ােগ মামলা চলমান থাকায় আপাতত িনেয়াগ েদoয়া স ব হে  না।’ eত কম টাকায় পরামশ র্ক িত ান িনেয়ােগর 

িবষেয় িতিন বেলন, ‘eখন েকােনা পরামশ র্ক িত ােনর যিদ িনেজর aিভ তা থােক, েস যিদ রাে র জ  কাজ করেত চায়, তাহেল 
েস কম টাকায়o কাজ করেত পাের।’ মাuিশ aিধদ েরর মহাপিরচালক a াপক ড. ƣসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, ‘aিটজম ক  
িনেয় েবশ িকছু জিটলতা রেয়েছ। আশা করিছ িশগিগরi সম ার সমাধান হেব। আমরাo ত মূল কাজ শুরু করেত পারব।’ 

 


