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িশ া িত ান েলােত মাি িমিডয়া াস ম াপন ও তথ যুি েত িশ কেদর দ  করার কে  িবিভ
খােতর ায় ৯৬ কািট টাকা ব েয় নয়ছেয়র অিভেযাগ উেঠেছ।

িবগত অথবছের ই ধরেনর িশ ণ কায ম বা বায়ন এবং ওই িশ ণসাম ী কনাকাটায় অিনয়েমর
এ অিভেযাগ মি পিরষদ িবভােগ জমা পেড়। এরপর িশ া ম ণালেয়র িনেদেশ মাধ িমক ও উ িশ া
অিধদফতর (মাউিশ) একদফা তদ  কের।

পের ব য়িভি ক অিনয়ম- নীিত ও অথ লুটপােটর িচ  বর করেত আেরকিট কিমিট গঠন করা হয়। থম
কিমিট এরই মেধ  িতেবদন িদেয়েছ।

িশ া  ম ণালেয়র অধীেন  বা বায়নাধীন  ‘আইিসিটর  মাধ েম মাধ িমক ও উ  মাধ িমক ের িশ ার
চলন (ি তীয় পযায়)’ শীষক ওই কে  ই ধরেনর িশ ণ আেয়াজন করা হয়।

ুল, কেলজ ও মা াসার িশ কেদর িশ েণর জ  ায় ২৮ কািট টাকা ছাড় করা হয়। এসব িশ কেক
িশ েণর জ  আবার িশ ক তিরর িশ ণ আেয়াজন করা হয়। এ খােতর জ  বরা  িছল ায় ৬৭

কািট টাকা।

  যুগা র িরেপাট
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এ ই ধরেনর িশ েণর জ  ায় সােড় ৯ কািট টাকার িবিভ  সাম ী কনাকাটা করা হয়। অিভেযাগ
উেঠেছ, এ িতন খােতর অথ ব েয় পরেত পরেত সরকাির িনয়মনীিত ল ন ও অিনয়ম করা হেয়েছ।

সবেচেয় বড় অিনয়েমর অিভেযাগ উেঠেছ পাঁচিট িভ  িভ  খােতর টাকা িশ ণ খােত একীভূত কের
একে  ছাড় করার ি য়ায়। িশ ণ খােত অি ম অথ উে ালেন ক  পিরচালেকর (িপিড) মতা ৩০
লাখ টাকা। িক  ৯৬ কািট টাকা অি ম তালার ে  ম ণালেয়র কােনা অ েমাদন নয়া হয়িন। সূ
বলেছ, মাউিশর তদে  বশিকছু অিনয়েমর মাণ পাওয়া গেছ।

এ সে  জানেত চাইেল িপিড অধ াপক ড. আব স সবুর খান রাববার যুগা রেক বেলন, কে র
আিথক ব য়, অথ ছাড়, িশ ণ ও কনাকাটা সবই িব ািরত ক  াব (িডিপিপ) মেন স  করা
হেয়েছ। কােনা অিনয়ম ও অেথর নয়ছয় করা হয়িন। যেহতু এসব িবষয় তদ  চলেছ তাই িব ািরত কথা
বলেত চাি  না।

অিভেযাগ রেয়েছ, িশ ণ সাম ী  কনাকাটায় অিনয়ম হেয়েছ। কােটশন ছাড়া  িশ ণ ম া য়াল ও
সািটিফেকট ছাপােনা হয়। িশ েণর উপকরণ ও পিরবহন ব য় সরবরােহর ে  িপিপআর (সরকাির য়
িবিধমালা) অ সরণ করা হয়িন। ক  থেক সরবরাহ করা হয় উপকরণসাম ী। িক  এর িবল পিরেশাধ
করা হয় িশ ণ ভ  থেক।

িবষয়িট জুেন িম া িটচাস িনং কেলেজর অধ ে র পাঠােনা এক িচিঠ থেক জানা গেছ। ওই িচিঠেত
সরকাির আেরক পে র রফাের  িদেয় বলা হয়, এভােব অথ পিরেশাধ করা যায় না।

এ িবষেয় খাঁজ িনেয় জানা যায়, িট বসরকাির িত ান থেক কােনা ট ডার ি য়া ছাড়া ায় ১ কািট
১৬ লাখ টাকা মূেল র বই ও সািটিফেকট ছাপােনা হয়। আরও ায় ১ কািট ৭০ লাখ টাকার িশ ণ
উপকরণ এবং ায় ৫৩ লাখ টাকার পুর ারসাম ী ট ডার কােটশন ছাড়া কনা হেয়েছ।

এরপর এসব উপকরণ িশ ণ ভ েত পাঠােত পিরবহন ব েয়র ায় ২৪ লাখ টাকাও ছাড় করা হয়।
ক  দফতর এসব কম করেলও তা ব েয়র অথ পাঠােনা  হয় িশ ণ ভ েত। এরপর তা একিট

বসরকাির িহসােবর মাধ েম ক  কাযালেয় ফরত আনা হয়।

এ িবষেয় জানেত চাইেল িপিড বেলন, এ খােতর ব য় িনয়ম মেন করা হেয়েছ। বসরকাির িহসােবর
মাধ েম কােনা অথ ফরত আনা হয়িন। কেয়ক খােতর টাকা এক খােত আনার িবধান অথ ম ণালেয়র
িনেদশনা অ যায়ী করা যায়। না জেন অিভেযাগ করা হে ।

বিসক িটচার িনং (িবিটিট) ও িত ান ধান িনংেয়র (এইচআইিট) ১ হাজার ১৮৯িট ব ােচর ভ
চাজ, ম চাজ, ই টারেনট িবল ও িবিবধ খােতর ১৯ কািট টাকা িবল ভাউচার দখােনা হেয়েছ। ওই অথ
বা েব ব য় হেয়েছ িকনা তা িনেয় সংশয় রেয়েছ। এছাড়া ইন-হাউজ িনং কােস ই টারেনট িবল বাবদ
আরও ১ কািট ৭৭ লাখ ৮১ হাজার টাকা ব য় িনেয়ও সে হ আেছ।

৬ িদেনর এই ইন-হাউজ িনং কােসর জ  ছাড় করা হেয়েছ ২৭ কািট ৮৪ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। এ
িনং  হয় জুেনর ি তীয় স ােহ। অথচ ওই কােসর ১ লাখ ২০ হাজার ম া য়াল এবং সমসংখ ক

সািটিফেকট ছাপােনার জ  ২িট িত ানেক কাযােদশ দয়া হয় ১৭ জুন।

ফেল িশ ণাথী িশ করা িশ ণ ম া য়াল ছাড়াই িশ ণ শষ কেরন। আবার ৬ িদেনর ইন-হাউজ
িনং হেলও কাথাও ৩ িদেন, আবার কাথাও আধােবলা কের ৪ থেক ৬ িদেন নােমমা  হেয়েছ বেল

অিভেযাগ এেসেছ।

িশ ণ কােসর ভ  চাজ, জন িত মচাজ ও িত ব ােচর ই টারেনট িবল এবং িত কােসর িবিবধ
িবলসহ ১৯ কািট টাকার শতভাগ খরচ দখােনা হেয়েছ। অথচ িশ েণর জ  ব বহার করা হয় সরকাির

িত ান। সংি রা বলেছন, ভ  চাজ বা ম চােজর টাকা খরেচর সং ান নই।

এছাড়া  িশ ণ কােসর সমাপনী  অ ােনর ধান  অিতিথ  এবং  া াম  কা-অিডেনটর উপি ত না
থাকেলও িতিট কােসর স ানী িনেয়েছন। িশ েণ না থাকেলও ক  কমকতােদর ১ কািট টাকার
বিশ স ানী দয়া হেয়েছ। এভােব ই ধরেনর িশ েণ অথ নয়ছয় হেয়েছ বেল অিভেযাগ পাওয়া গেছ।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এছাড়া  ক  দফতেরর  গািড়র  ালািন,  মরামত,  আপ ায়ন,  শনাির  ও  অ া  ে  নগদ
কনাকাটা  এবং  কােটশেন  িনয়ম  ল ন,  ব েয়র  সীমা  অিত ম  এবং  সরকাির  িবিধিবধান  ল েনর

অিভেযাগ উেঠেছ।

এসব িবষেয় িপিড যুগা রেক বেলন, আমার হােত কােনা নিথপ  নই। সংি  অিফসার অিফেস নই।
তাই এ ব াপাের িকছু বলেত পারিছ না। আমার কােনা িকছু মুখ  নই। সবেচেয় বড় কথা হে , তদ
চলেছ। তদ াধীন িবষেয় কথা বলেত পারব না। তেব কােনা কাজই িডিপিপর বাইের কিরিন। অিতিথরা
অ ােন িগেয়ই স ানী িনেয়েছন।

ক  দফতের ফরত আনা বা ভাগবােটায়ারার অিভেযাগ সিঠক নয়। িতিন বেলন, সােবক একজন িপিড
রহ জনক কারেণ এ কে র সবিকছু িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট করেছন। অথচ অিভেযােগর পিরে ি েত ওই
কমকতােক এ ক  থেক সিরেয় ায় দড় বছর ধের ওএসিড কের রাখা হেয়েছ।

ওই কমকতার এর আেগ ‘ফেরন ল া ুেয়জ িনং স টার’ াপন কে  কমরত িছেলন। সিট তদে র
জ  িতিন সরকােরর সংি েদর আ ান জানান।

২০১৫ সােল এ ক   হয়। দড় বছর কােনা িপিডই িনযু  করা হয়। ২০১৭ সােলর সে ের
অধ াপক জিসমউি নেক িপিড িনেয়াগ করা হয়। িক  নানা অিভেযােগ তােক সিরেয় ২০১৮ সােলর জুেন
ওএসিড করা হয়। বতমান িপিড গত বছেরর সে ের যাগ দন। ২০২০ সােলর জুেন শষ হেব এ

কে র ময়াদ। এ কে র মাধ েম ায় ৫০ হাজার মাি িমিডয়া াস ম াপেনর কথা আেছ। অথচ
আজ পয  একিটও াপন স ব হয়িন।

ই তদ  কিমিট ধােনর ব ব  : থম দফায় পিরচািলত তদ  কিমিটর ধান িছেলন মাউিশর সদ
সােবক পিরচালক (মাধ িমক) অধ াপক আব ল মা ান। িতিন রাববার যুগা রেক বেলন, ‘ য পেদ থেক
তদ  কাজ কেরিছ সই পেদ আিম এখন আর নই। স িত বদিল হেয়িছ। তাই িব ািরত ম ব  করা
সমীচীন মেন করিছ না। তেব ব িন  তদ  কেরিছ- এটু  বলেত পাির।’

তেব এরআেগ িতিন সাংবািদকেদর বেলন, ‘ ক  পিরচালক িনয়ম না মেন সরকাির অথ খরচ কেরেছন।
সরকাির টাকা িকভােব খরচ করেত হয়, তা না-জানার কারেণ অিনয়ম হেয়েছ। ক  কমকতা অনিভ ।
িক  সরকাির িবিধিবধান মানা জ ির িছল।’

ি তীয় তদ িট বতমােন মাউিশর অপর পিরচালক ( িশ ণ) অধ াপক বীর মার ভ াচােযর নতৃে
হে । এ ব াপাের িতিন বেলন,  িশ ণ ক েলা কীভােব অথ পেয়েছ,  তা  কীভােব ব য় কেরেছ;

িশ ণসাম ী এবং অ া  িবষেয় তথ  চেয় ২৫ নেভ র িচিঠ দয়া হেয়েছ। িকছু িত ান ইিতমেধ
তথ  পািঠেয়েছ। সব তথ  পাওয়ার পর িতেবদন চূড়া  করা হেব।
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