
জাতীয় িব িবদ ালেয় নীিতর অিভনব কৗশল
ধানম ীর িনেদশনাও মানা হে  না । দরপে র শত ছলচাতরুী, পছে র িত ানেক ৫০ কািট টাকার

কাজ দওয়ার পায়ঁতারা

জাতীয় িব িবদ ালেয় নীিতর অিভনব কৗশল

ধানম ীর নীিতিবেরাধী  ও  ট ডার বা  দরপে র িনেদশনা  মানেছ না  জাতীয় িব িবদ ালয়। জানা
গেছ, মা ার িসেম  পপার িলিমেটড নােমর পছে র িত ানেক ৫০ কািট টাকার কাজ পাইেয় িদেত

দরপে র শতাবিলেত ছলচাতরুীর আ য় নওয়া  হেয়েছ। অিভনব কৗশল ও অবা ব শত যু  কের বাদ
দওয়া  হেয়েছ  অ  িত ান েলােক।  পরী ার  উ রপে র  কাগজ  এবং  অপিটক াল  মাক  িরিডং  বা

ওএমআর ফরম সরবরাহ কােজ কিতপয় কমকতা ৫ কািট টাকা  ঘুষ িনেয়েছন। ফেল কািট কািট টাকা
বাড়িত খরচ হে । গত বছরও একই িত ানেক কাজ িদেয় ৯ কািট টাকা বাড়িত খরচ হেয়েছ। নীিত
দমন কিমশেনর ( দক) তদে  এসব অিনয়েমর তথ  বিরেয় আসেব। এ তথ  জাতীয় িব িবদ ালয় সূে র।

এ সে  জাতীয়  িব িবদ ালেয়র কাষাধ  ও  ওই দরপ  মূল ায়ন  কিমিটর ধান  অধ াপক নামান-
উর-রশীদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘এখন পয  আিম িকছু জািন না।’ এ কথা বেলই িতিন ফােনর
সংেযাগ িবি  কের দন। এ ছাড়া জাতীয় িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক হা ন অর রশীদ, ভার া
রিজ ার মা া মাহফজু আল- হােসন ও পরী া িনয় ক মা. বদ ামােনর ব ব  জানার চ া কেরও

পাওয়া  যায়িন। তােদর মুেঠােফােন  বাতা  পািঠেয়ও উ র মেলিন। দরপে র তা  সে  ধানম ীর
উ িৃত িদেয় পিরক নাম ী এম এ মা ান জািনেয়েছন, ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন দরপ  এমনভােব
তির করেত হেব, যােত িনিদ  কােনা িঠকাদার বা বড় িঠকাদাির িত ান বারবার কাজ না পায়। নতনু

িঠকাদার যােত কাজ পায় তা িনি ত করেত হেব। ধানম ীর এ িনেদশনা মানেছ না জাতীয় িব িবদ ালয়।

সূ  জানায়, জাতীয় িব িবদ ালেয় পরী ার উ রপে র কাগজ এবং অপিটক াল মাক িরিডং বা ওএমআর
ফরম সরবরাহ কােজ ৫০ কািট টাকার দরপে  বশ িকছু শত ও কৗশল হণ কের অ  িত ান েলােক
বাদ দওয়ার েচ া চলেছ। এসব শতেক অবা ব িচি ত কের জাতীয় িব িবদ ালয় কতৃপে র কােছ িলিখত
অিভেযাগ িদেয়েছ পাচঁিট িত ান। দরপে  একিট িত ানেক কাজ পাইেয় িদেত যসব শত আেরাপ করা
হেয়েছ,  এর  মেধ  রেয়েছ-  িবগত  িতন  বছেরর  মেধ  ওএমআরসহ  উ রপ  সরবরাহ  কােজর  একক
কাযােদশ কমপে  ২০ কািট টাকা এবং সংি  কােজ মাট কাযােদশ কমপে  ৫০ কািট টাকার অিভ তা
থাকেত হেব। বাড বা িব িবদ ালেয় িতন বছেরর মেধ  একক কাযােদশ কমপে  ১ কািট ওএমআর ফরম
সরবরােহর অিভ তা থাকেত হেব। সংি  িত ােন কমপে  িট অনলাইন িলেথােকাড মিশন থাকেত
হেব। অ া  িশ া বাড যখােন সােড় ৮ বাই ১১ ইি  উ রপ  কেন, সখােন জাতীয় িব িবদ ালয়
সােড় ৮ বাই পৗেন ১২ ইি র খাতা এবং সােড় ৮ বাই ১১ দশিমক ৬৯ ইি র ওএমআর ফরম কনার কথা
দরপে  বেলেছ। দরপে র এসব শত পূরণ কের ধু একিট িত ান। মা ার িসেম  পপার িলিমেটড
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নােমর এই িত ানিট িতন বছর ধের জাতীয় িব িবদ ালেয় উ রপ  সরবরাহ করেছ।

জানা গেছ, িলেথােকােডর ওএমআর ফরমসহ কভার পজ ছাপােনা উ রপ  সরবরােহর কাজ বাংলােদেশ
ছয়িট িত ান কের। এ েলা  হে - এিলট ি ি টং অ া ড প ােকিজং,  এিশয়া বাংলােদশ অ ােসািসেয়টস,
ি ট মা ার,  বাংলােদশ মেনা লু পপার িলিমেটড,  ব রা  পপার িমলস িলিমেটড ও মা ার িসেম
পপার িলিমেটড। এর মেধ  এিলট ি ি টং অ া ড প ােকিজং গত বছর সবিন  দরদাতা হেয়ও কাজ পায়িন।

নিথ ঘঁেট দখা গেছ, ২০১৬ সােল একই কােজর জ  এমএন মি ক ২৭ কািট ২৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা
দর িদেয়িছল, আর এিলট ি ি টং িদেয়িছল ৩২ কািট ৭৩ লাখ টাকা। ওই বছর তৃতীয় সেবা  দরদাতা িছল
মা ার িসেম । তারা ায় সােড় ৩৩ কািট টাকায় কাজিট পায়। ২০১৮ সােল একই ধরেনর কনাকাটায়
এিলট ি ি টং দর িদেয়িছল ৩২ কািট ৮৩ লাখ টাকা। িক  ায় ৪২ কািট টাকায় সই কাজিট পায় মা ার
িসেম । স িহসােব এ িত ানিটই এ বছর আেরািপত শত েলা পূরণ কের।

এসব  তথ -উপা  তেুল  ধের  জাতীয়  িব িবদ ালয়  রিজ ােরর  কােছ  িলিখত  অিভেযাগ  িদেয়েছ
িত ান েলা। ৫ নেভ র ব রা পপার িমলস িলিমেটড (িবিপএমএল), ৪ নেভ র এিলট ি ি টং অ া ড

প ােকিজং  িলিমেটড,  ৩ নেভ র  ি ট  মা ার  ি ি টং  অ া ড  প ােকিজং  িলিমেটড  ও  এিশয়া  বাংলােদশ
অ ােসািসেয়টস এ অিভেযাগ দয়।

ব রা  েপর উপব ব াপনা  পিরচালক মা.  মা ািফজরু রহমান  া িরত পে  ব রা  পপার িমলস
িলিমেটড (িবিপএমএল) বেলেছ, দরপে র বশ িকছু শত দেখ মেন হেয়েছ একিট গা ী িবেশষ কােনা

িত ানেক কাজ পাইেয়  দওয়ার লে  সম  িত হণ কেরই ট ডার িশিডউল ণয়ন কেরেছ,  যা
উ ু  দরপ  প িতর সে  সাংঘিষক। দরপ  িশিডউল সরবরাহকারী িত ােনর িবগত িতন বছেরর মেধ
৫০ কািট টাকার কাযােদশ থাকার শত জুেড় দওয়া হেয়েছ। অংশ হণকারী িত ান েলার আিথক সামথ

মাণ করার জ  কাযােদেশর যৗি কতা বাধগম  নয়। দীঘিদন ধের এ ধরেনর কাজ করার মেতা বশ
িকছু নামধ  িত ান রেয়েছ। িক  িট অনলাইন িলেথােকাড ি ি টং মিশন থাকার বাধ বাধকতা দওয়া
হেয়েছ। বাংলােদেশ কবল একিট িত ােনর এই িবধা রেয়েছ। উে খ , এনিসিটিবসহ িবিভ  িশ া বাড
লটিভি ক ট ডার ি য়া অ সরণ কের। লটিভি ক দরপ  আ ান করেল জাতীয় িব িবদ ালয় কতৃপে র
িবপুল  পিরমাণ  আিথক সা য়  হেব।  তাই  ট ডার  ও  িতেযািগতামূলক ি য়া  অ সরেণর  লে
দরপে র শত পুনিবেবচনা  এবং  লটিভি ক অংশ হেণর িবষয়িট িনি ত কের নতনুভােব পুনঃ ট ডােরর
অ েরাধ জানাি ।

এিলট ি ি টং  অ া ড  প ােকিজং  িলিমেটেডর  পিরচালক মাহা.  আশরাফ আলী  া িরত  পে  বলা  হয়,
দরপে র শেত বলা আেছ, দরদাতার কমপে  িট অনলাইন িলেথােকাড ি ি টং মিশন থাকেত হেব। এই
শতিট বািতেলর অ েরাধ করিছ। এই শত বািতল না হেল কািরগির দর ােবই একিট িত ােনর ছাড়া সব

িত ােনর দর াব বািতল হেয় যােব। একক কাযােদেশ ২০ কািট টাকার কাযােদশ চাওয়া হেয়েছ, এই
শত কােনা  একিট িবেশষ সরবরাহকারীর অ েল িবধা দােনর  ইি ত বহন করেছ। তাই এই
শতিট  বািতেলর  অ েরাধ  করিছ।  বতমােন  িশ া  বাডসহ  অিধকাংশ  িঠকাদাির  িত ান  নীিত  রােধ
ই-িজিপ দরপ  আ ান করেছ। একমা  জাতীয় িব িবদ ালয়ই এখেনা ম া েয়ল বা হ কৃত প িতেত দরপ
আ ান কেরেছ। এেত নীিত করার েযাগ থােক। এ ছাড়া গত বছর একক কাযােদেশ ২০ কািট টাকার
কাযােদশ চাওয়া হয়। এ বছর কী কারেণ একক কাযােদেশ ২০ কািট টাকা চাওয়া হেয়েছ, তা বাধগম
নয়। তাই নীিত ও তার সে  দরপ  আ ােনর মাধ েম মালামাল িকনেত দরপে র শতাবিল সংেশাধন
সমেয়র দািব। ি ট মা ার ি ি টং অ া ড প ােকিজং িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক মা. শিহ ল ইসলাম

া িরত পে  বলা হয়, ট ডাের আেরািপত কেয়কিট শত িশিথল করার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করিছ।
এর মেধ  রেয়েছ- িশ া বাড বা  িব িবদ ালেয় িতন বছেরর মেধ  একক কাযােদেশ কমপে  ১ কািট
ওএমআর  ফরম  সরবরােহর  অিভ তা  থাকেত  হেব।  িবগত  পাচঁ  বছেরর  মেধ  সংি  কােজর  একক
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কাযােদেশ  কমপে  ২০ কািট  টাকা  এবং  মাট কাযােদেশ  কমপে  ৫০  কািট  টাকার  সংি  কােজ
অিভ তা থাকেত হেব। িট অনলাইন িলেথােকাড ি ি টং মিশন থাকেত হেব। িক  জাতীয় িব িবদ ালয়
ছাড়া এ পয  অ  কােনা িশ া বাড ২০ কািট টাকার একক কাযােদশ দয়িন। ফেল উি িখত শেতর
কারেণ কােনা  একিট  িত ান  মেনাপিল  বা  একেচিটয়া  অংশ হেণর  েযাগ  পােব।  িতেযািগতামূলক
অংশ হণ না হওয়ায় সরকাির অথ অপচেয়র েযাগ তির হেব।

এিশয়া  বাংলােদশ  অ ােসািসেয়টেসর  ািধকারী  আব ল  মা ান  া িরত  পে  বলা  হয়,  জাতীয়
িব িবদ ালেয়র দরপে র শতাবিল দেখ বাঝা যাে , মা ার িসেম  পপার িলিমেটডেক চতথুবােরর মেতা
কাজ পাইেয় িদেত সব শত আেরাপ করা হেয়েছ। জাতীয় িব িবদ ালয় কতৃপ  অংশ হণমূলক ট ডােরর
িচ া না কের একিট িত ােনর ােথ এ ধরেনর শত আেরাপ কেরেছ। যখােন সব িশ া বাড এবং উ ু
িব িবদ ালয়  ই-িজিপেত  ই- ট ডার  ি য়া  স  করেছ,  সখােন  মা ার  িসেম  পপার  িলিমেটডেক
দরপে র কাজ িদেত কৗশেল অ  িত ান েলােক বাদ দওয়ার চ া করেছ জাতীয় িব িবদ ালয়।

জানা গেছ, জাতীয় িব িবদ ালয় বােদ উ রপ  এবং ওএমআর ফরম কনাকাটার কাজ কের িবিভ  িশ া
বাড। এর মেধ  সবেচেয় বড় কনাকাটা করেছ ঢাকা িশ া বাড। এই বােডর একজন ঊ তন কমকতা

নাম কাশ না করার শেত বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘আমােদর একক কাযােদশ কখেনাই ২০ কািট
টাকার বিশ হয় না। আমরা  বছের িতনিট পরী ার জ  িতনবাের সেবা  ১৬ থেক ১৭ কািট টাকার
কনাকাটা কির।’

সংি েদর মেত, নীিত ঠকােত সরকার ই- ট ডািরং বতন কেরেছ। িক  সখােন এই িত ানিট ‘ ই
খাম’ প িত চালু রেখেছ। এ প িতই নীিতর হািতয়াের পিরণত হেয়েছ। এ প িতেত থম খােম থােক
দরপে  অংশ হণকারীর নিথপ । এ েলার িভি েত একিট িত ানেক কােজর জ  মেনানীত বা বািতল
করা হয়। এরপর কােজর দরসং া  খাম খালা  হয়। এ ি য়ায় চাইেল আেগ থেক িঠক কের রাখা

িত ানেক বাছাই করা যায়। ফেল সবিন  দরদাতা আর কাজিট পায় না।

এ  সে  ধানম ীর  উ িৃত  িদেয়  ৫  নেভ র  পিরক নাম ী  এম  এ  মা ান  একেনক  বঠক  শেষ
সাংবািদকেদর জািনেয়িছেলন, ধানম ী বঠেক বেলেছন, দরপ  এমনভােব তির করেত হেব, যােত িনিদ
কােনা িঠকাদাির িত ান িকংবা বড় িঠকাদাির িত ান বারবার কাজ না পায়। নতনু িঠকাদার যােত কাজ

পান,  তা  িনি ত করেত হেব। কােজর মান  িঠক রেখ সবাই যােত সরকােরর উ য়নকােজ অংশ িনেত
পােরন।

পিরক না  ম ণালেয়র  স াল  িকউরেম ট  টকিনক াল  ইউিনট  (িসিপিটইউ)  সূ  জানায়,  সরকাির
কনাকাটা আইেন ২০১৬ সােল একিট সংেশাধনী আনা হয়। সই আইেনর ৩১ ন র ধারায় বলা হেয়েছ,

দরপ  জমা দওয়ার সময় ১০ শতাংশ ভিরেয়শন করা যােব। অথাৎ ১০০ টাকার দরপে  কােনা িঠকাদার
চাইেল ৯০ টাকা আবার ১১০ টাকা াব করেত পারেবন। এই ধারা সংেযাজেনর কারেণ বড় বড় িঠকাদাির

িত ান দরপ  জমা দওয়ার সময় ১০ শতাংশ কমেবিশ দখায়। দরপ  মূল ায়েনর সময় বড় কা ািনর
বিশ কাজ করার অিভ তা থাকায় তারা কাজিট বািগেয় নয়। পের সই কাজ কিমশেনর মাধ েম অ

কারও কােছ িবি  কের দয়। এেত একিদেক যমন ছাট ছাট িঠকাদাির িত ান কােনা কাজ পায় না,
অ িদেক কিমশন  িনেয়  অেযাগ  িঠকাদারেক কাজ  দওয়ার  কারেণ  মান  িঠক থােক না।  ১০  শতাংশ
ভিরেয়শেনর ধারািট বাদ িদেল াভািবকভােবই বড় কা ািনর কাজ পাওয়ার পথ ব  হেব এবং ছাট
কা ািনর কাজ পাওয়ার পথ গম হেব বেল মেন কের িসিপিটইউ।
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