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pিত বছর eকিট সরকাির pাথিমক িবদয্ালয় সরকােরর িবিভn pকl েথেক kুd aবকাঠােমা unয়ন o
সংsােরর জনয্ িশkাথর্ী aনুপােত কমেবিশ সােড় পাঁচ লাখ টাকা বরাd েপেয় থােক। তদপুির sানীয় সংসদ
সদেসয্র aনুেরােধ িবিভn pকেlর মাধয্েম সেবর্াc 5 লাখ টাকা পযর্n eেককিট িবদয্ালয়েক েদoয়া হয়।
eরপর েটs িরিলেফর aথর্o েছােটাখােটা েমরামতকােজর নােম েদoয়া হয়। িকn তার পরo েদখা যায়,
েদেশর েবিশর ভাগ pাথিমক িবদয্ালয় থােক জরাজীণর্, িশkাথর্ী পাঠদােনর aনুপেযাগী ভবন। তাহেল ei
aথর্ েকাথায় যায়, তা িনেয় eখন বেড়া p  েদখা িদেয়েছ।
জানেত চাiেল pাথিমক o গণিশkা মntণালেয়র সিচব আকরাম আল েহাসাiন iেtফাকেক বেলন, যথাযথ
তদারিক আর বছেরর েশষ সমেয় বরাd েদoয়ার কারেণ aেনক েkেt aেথর্র বয্বহার েয িঠকমেতা হয়
না  েসিট  asীকার  করার  uপায়  েনi।  িতিন  জানান,  িবদয্ালয়  পিরচালনা  কিমিট,  uপেজলা  িশkা
aিফসার, েজলা িশkা aিফসার o uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ ার তttাবধােন pকl বাsবায়ন কিমিট কের
aথর্ খরচ করার িনয়ম। আর মntণালয় েথেক তদারিকর জনয্ দািয়t েদoয়া হয় েজলা pশাসকেক। িতিন
িনবর্াহী  কমর্কতর্ ার  মাধয্েম  তদারক  কের  থােকন।  েktিবেশেষ  মntণালয়  o  aিধদpেরর  কমর্কতর্ ারাo
তদারক কের থােকন।
সিচব বেলন, aেথর্র যথাযথ বয্বহাের eবার eিpেলi বরাd েদoয়া হেব। পিরমাণo বাড়ােনা হেc। eেkেt
সময়মেতা কাজ েশষ করার সুেযাগ িদেয় তদারিক বয্বsায়o পিরবতর্ ন আনা হেc।
জানা  যায়,  kুd  kুd  সংsার  বা  unয়েনর  জনয্  সরকার  আটিট  খােত  pাথিমক  িবদয্ালয়েক  িশkাথর্ী
aনুপােত বরাd িদেয় থােক। খাত েলা হেc :িবদয্ালেয়র িটন েমরামেতর জনয্ বছের 40 হাজার টাকা,
ে িণকk  সিjত  করার  জনয্  10  হাজার  টাকা,  oয়াশbক  পিরcn  রাখার  জনয্  20  হাজার  টাকা,
েমরামেতর জনয্ েদড় েথেক 2 লাখ টাকা, বi িবতরেণ 400 টাকা, বািষর্ক kীড়া aনু ােনর জনয্ 2 হাজার
টাকা, জাতীয় েশাক িদবস পালন aনু ােন 2 হাজার টাকা, িবিবধ খােত 8 হাজার টাকা, িপiিডিপ-4 েথেক
50 o 70 হাজার টাকা, রাজs খাত েথেক েদড় লাখ টাকা eবং kুd েমরামতকােজর জনয্ pিত বছর 2
লাখ টাকা। িকn p  হেc, pিত বছরi েযখােন সংরkণ o েমরামতকােজর জনয্ eত টাকা বরাd েদoয়া
হয়, েসখােন েকন pাথিমক িবদয্ালেয়র aেনক েলা বছেরর পর বছর বয্বহার aনপুেযাগী হেয় পড়েছ।
িবিভn uপেজলা েথেক pাp তথয্ েথেক জানা যায়, দবুর্ল তদারিক আর েসi সুেযােগ পিরচালনা পিরষদ,
sুলpধান eবং sানীয় pশাসেনর েযাগসাজেশ pকৃতপেk eসব টাকার uেlখেযাগয্ aংশi বয্বহূত হয় না।
eেkেt ভুয়া িবল-ভাuচােরর মাধয্েম সংি রা eসব বরাd পেকটs করেছন িক না, েস িবষেয় তদেnর
দািব জািনেয়েছন aেনেকi। 
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