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পররবার পররকল্পনা অরিদপ্তভরর আইইএম ইউরনট  

কম মশালার নাভম লুট 

 

পররবার পররকল্পনা অরিদপ্তভরর আইইএম ইউরনট অরনয়ভম ের কভরভে। এখাভন নয়েয় কভর রবরেন্ন কম মশালার নাভম ককাটি ককাটি 

টাকা উভতালন কভর সংরিষ্ট শাখার কম মকর্মা আত্মসাৎ কভরভেন বভল অরেভ াগ উভেভে। অরনয়ভমর রবষয়টি মন্ত্রণালভয়র দৃরষ্টভর্ 

এভসভে। মন্ত্রী ইরর্মভেই ব্যবস্থা রনভর্ সংরিষ্টভদর রনভদ মশ রদভয়ভেন। 

 

জানা  ায়, স্কুল-মাদ্রাসা রশক্ষকভদর বাল্যরবভয় প্ররর্ভরাভি রকভশার-রকভশারীর প্রজনন স্বাস্থয, পুরষ্ট ও ব্যরিগর্ পররচ্ছন্নর্া রবষভয় 

অবরির্করণ রবষভয় কম মশালার আভয়াজন করার কথা পররবার পররকল্পনা অরিদপ্তভরর আইইএম ইউরনভটর। এরই অংশ রিভসভব 

আইইরস অপাভরশনাল প্ল্যাভনর আওর্ায় ২০১৮-১৯ অথ মবেভর কদভশর উপভজলা প মাভয় ৪৮৬টি  কম মশালা পররচালনা করার কথা। এ 

জন্য বরাদ্দও রেল ৭ ককাটি টাকা।  রদও আইইএম ইউরনভটর পররচালভকর রবচক্ষণর্ায় এসব কম মশালা িভয়ভে। র্ভব র্া বাস্তভব নয়; 

কাগভজ কলভম।  

অরিদপ্তভরর আইইএম ইউরনভটর পররচালক আশরাফুভন্নো র্ার দুরদশীর্ার মােভম কম মশালা না কভরই এই টাকা উভতালন কভরভেন 

বভল অরেভ াগ অরিদপ্তভরর সংরিষ্ট রবোভগর কমীভদর। এভক্ষভে রর্রন কম মশালার নাভম কম মকর্মাভদর স্বাক্ষর জাল এবং ভুয়া রবল 

োউচাভরর মােভম সব টাকা উভতালন কভরভেন বভল অরেভ াগ এভসভে। 

 

অরিকাংশ রবল োউচাভরর প্ররর্ষ্ঠাভনরই ককান অরস্তত্ব কনই। এসব অরেভ াভগর কপ্ররক্ষভর্, পররবার পররকল্পনা অরিদপ্তভরর আইইএম 

ইউরনভট সম্প্ররর্ অরে ান পররচালনা কভর দুনীরর্ দমন করমশন (দুদক)। অরে াভন দুদক কম মকর্মারা কদভখন, গর্ অথ ম বেভর 

উপভজলা প মাভয় ৪৮৬টি কম মশালা অনুরষ্ঠর্ িভয়ভে বভল র্থ্য কদখাভনা িভয়ভে। রকন্তু এসব কম মশালার রবল-োউচার প মাভলাচনায় 

অসামঞ্জস্যর্া রভয়ভে। অরে াভন দুদক কম মকর্মারা আভরা কদভখন-আমদারন-রপ্তারনকারভকর লাইভসন্সিারী ‘সুকন ম ইন্টারন্যাশনাল 

ককাং’ এবং ‘কমসাস ম রুিী এন্টারপ্রাইজ’ নাভম দু’টি প্ররর্ষ্ঠানভক রবজ্ঞাপন প্রচাভরর কাজ কদয়া িভয়ভে। দরপভের শর্ম লংঙ্ঘন কভর এ 

দুটি প্ররর্ষ্ঠানভক ১ ককাটি ৮৫ লাখ টাকার রবল কদয়া িভয়ভে বভল দুদক দভলর কাভে প্রাথরমকোভব প্রমারণর্ িভয়ভে। এসব রবষভয় 

রবস্তাররর্ অনুসন্ধাভনর অনুমরর্ কচভয় করমশভন প্ররর্ভবদন দারখল করা িভব বভল দুদক সূভে জানা কগভে। 

 

এ রবষভয় পররবার পররকল্পনা অরিদপ্তভরর মিাপররচালক কাজী আ খ ম মরিউল ইসলাম মানবজরমনভক বভলন, অরেভ াভগর কপ্ররক্ষভর্ 

দুনীরর্ দমন করমশভনর র্দন্ত দল প্রাথরমক র্দভন্ত এভসরেল। র্ারা রকছু কাগজপে কচভয়ভেন। আরম সংরিষ্ট সবাইভক পুভরা মাোয় 

সব িরভনর সিভ ারগর্া করভর্ রনভদ মশ রদভয়রে। অরেভ াগ ক ভিতু এভসভে র্াই কেরিভনটরল রবষয়টি কদখভর্ িভব। র্দভন্ত কদাষী 

প্রমারণর্ িভল র্ার রবরুভে আইন অনু ায়ী ব্যবস্থা কনয়া িভব বভল রর্রন উভেখ কভরন। 



 

আইইএম ইউরনট সংরিষ্টরা জানান, ২০১৮-১৯ অথ ম বেভর রবরেন্ন কজলা উপভজলায় ৪৮৬টি কম মশালার নাভম কম মকর্মাভদর স্বাক্ষর 

জাল এবং ভুয়া রবল োউচাভরর মােভম সব টাকা উভতালন করা িভয়ভে। কম মশালার ব্যয়বাবদ রর্রন ক  সব রবল োউচার ব্যবিার 

কভরভেন র্ার কবরশরোগ প্ররর্ষ্ঠাভনরই ককান অরস্তত্ব কনই। কম মশালায় ব্যবিাভরর জন্য ককন্দ্রীয় োভব ককান িরভনর কটন্ডার বা 

ককাভটশন োড়াই রকছু ব্যাগ, কলম, প্যাে ক্রয় কভর আইইএম ইউরনট। রর্নটি সরবরািকারী প্ররর্ষ্ঠান আইইএম পররচালভকর কমৌরখক 

রনভদ মভশর রেরতভর্ এসব পণ্য সরবরাি কভর। ক খাভন ব্যাভগর জন্য ৩৭০ টাকা এবং কলম ও প্যাে  থাক্রভম ১০ ও ২০ টাকা মূল্য 

রনি মারন করা িয়। অথচ রবল োউচাভর ব্যাভগর দাম কদখাভনা িভয়ভে ১ িাজার ৫০ টাকা, প্যাে ৭০ টাকা এবং কলম ৮০ টাকা। 

এোড়া কম মশালায় ররভসাস ম পাস মনভদর সম্মানী োর্া আয়করসি ১ িাজার ৬৮০ টাকা, স্থানীয় সমন্বয়কারীভদর সম্মানী আয়করসি ১ 

িাজার টাকা, অংশ্রগিণকারীভদর োর্া বাবদ ৭শ’ টাকা কদরখভয় উভতালন করা িভয়ভে। 

 

অনুসন্ধাভন আভরা কদখা কগভে, কমৌলেীবাজাভর অনুরষ্ঠর্ কম মশালার জন্য ‘কমসাস ম আচল কপপার, কেশনারী এন্ড লাইভেরী’ কথভক ব্যাগ, 

প্যাে কলম ককনা িভয়ভে।  ার ঠিকানা কেশন করাে, কমৌলেীবাজার। কযাশ কমভমাভর্ কক্রর্ার নাম ঠিকানা কলখা িভয়ভে, ‘পররচালক 

আইইএম এবং প:প: অরি, ঢাকা’। এোড়া ‘সাম্পান করস্টুভরন্ট এন্ড কযাভটররং’ নাভম একটি কযাশ কমভমাভর্ কক্রর্ার একই ঠিকানা 

ব্যবিার কভর আপ্যায়ন উভবািনী ও আপ্যায়ন সমাপনী নাভম রবল করা িভয়ভে। রকন্তু ককান পভণ্যর নাম কসখাভন কনই। কখোঁজ রনভয় 

কদখা কগভে, কমৌলেীবাজাভর কেশন করাে নাভম ককান সড়ক কনই। এমনরক ‘কমসাস ম আচল কপপার, কেশনারী এন্ড লাইভেরী’ ‘সাম্পান 

করস্টুভরন্ট এন্ড কযাভটররং’ নাভম ককান প্ররর্ষ্ঠানও কনই।  

 

একই ঘটনা ঘভটভে কদভশর প্রায় কবরশরোগ উপভজলায়। মাে ৩ রদভন ময়মনরসংি রবোভগর চারটি কজলার ৩৩টি উপভজলায় 

কম মশালা সম্পন্ন করা িভয়ভে। বাস্তভব  া অসম্ভব। উপভজলা প মাভয় কম মশালায় অংশগ্রিণকারীভদর সম্মানী প্রদাভনর র্ারলকার নাম ও 

স্বাক্ষর ঢাকা অরিভস বভসই ইভচ্ছমভর্া বরসভয় এসব টাকা আত্মসার্ করা িভয়ভে। সংরিষ্ট শাখার কম মকর্মারা জানান, কম মশালায় 

অংশগ্রিণকারীভদর ব্যাগ প্রদাভনর জন্য ককন্দ্রীয় োভবও ব্যাগ ককভনন পররচালক আশরাফুভন্নসা। র্ভব ককান িরভনর কটন্ডার বা 

ককাভটশন োড়াই রর্নজন সরবরািকারীভক রর্রন ব্যাগ প্রদাভনর জন্য কমৌরখক রনভদ মশ কদন। র্ার কপ্ররক্ষভর্ উইভমক্স কেে 

ইন্টারন্যাশনাল, জাররন এন্টারপ্রাইজ এবং এমআর এন্টারপ্রাইজ  থাক্রভম ৮ িাজার, ৩ িাজার ৪’শ এবং ২ িাজার ব্যাগ সরবরাি 

কভর। রকন্তু ৩৭০ টাকা কথভক ৪শ’ টাকায় ব্যাগ সরবরাি করভলও রর্রন সরবরািকারীভদর অভি মক টাকা পররভশাি করভলও বাকী টাকা 

রদভর্ পারভবন না বভল জারনভয়ভেন। ২০১৯-২০ অথ ম বেভর ককান কাজ না কভরই ৪৮টি ককাভটশভনর মােভম ২ ককাটি ৪০ লাখ টাকা 

উভতালন কভরভেন আশরুফুভন্নসা।  ার ককান নরথপে কনই। ভুয়া কা মাভদশ তর্রর কভর রবভলর সভে সংযুি কভর এসব রবল এরজ 

অরিস কথভক পাশ করাভনা িভয়ভে।  রদও সরকারর রনয়মানু ায়ী একজন পররচালক বেভর ৬টির কবরশ ককাভটশন করার ককান রনয়ম 

কনই। 

 

সংরিষ্টরা জানান, রনভজর োভের প্ররর্ষ্ঠান ময়মনরসংভির রুরি এন্টারপ্রাইভজর কেে লাইভসভন্স ‘আমদারনকারক’ উভেখ থাকভলও 

রর্রন অরিদপ্তভরর শর্ম েে কভর এই প্ররর্ষ্ঠানভক সরকারর প্ররর্ষ্ঠাভনর রবজ্ঞাপন প্রচাভরর কাজ রদভয়ভেন। এভক্ষভে দরপভে উরেরখর্ 

৩ বেভরর অরেজ্ঞর্ার শর্মও মানা িয়রন। কর্মরনোভব কাজ রদভয়ভেন রনভজর চাচাভর্া োইভয়র ময়মনরসংভির প্ররর্ষ্ঠান সুকণ ম 

ইন্টারন্যাশনালভক। োভে ও চাচাভর্া োইভয়র প্ররর্ষ্ঠান নাভম িভলও মূলর্ঃ ১ ককাটি ৮৫ লাখ টাকার এই দুটি কাজ রর্রন রনভজই 

করভেন। রবজ্ঞাপন প্রচাভরর কক্ষভে দরপভে উরলরখর্ শর্মও েে কভরভে এই দুটি প্ররর্ষ্ঠান। সূে জানায়, রশক্ষা কযাোর কথভক প্রশাসন 

কযাোভর আসা এই কম মকর্মা ইরর্পূভব ম বাংলাভদশ রশশু একাভেরমর দারয়ভত্ব থাকা অবস্থায় অরনয়ভম জরড়ভয় পভড়ন। দুনীরর্র কারভণ 

র্াভক কসই সময় ওএসরে করা িয়। সারব মক রবষভয় পররবার পররকল্পনা অরিদপ্তভরর পররচালক (আইইএম) আশরাফুভন্নোর সভে 

কমাবাইভল কথা বলভর্ চাইভল রর্রন বভলন, আরম মাভকমভট। কথা বলভর্ পারভবা না। 

 


