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পটুয়াখালী �িতিনিধ॥
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা সমু� ব�েরর জিম অিধ�হেন �িত�� পিরবার �েলার জীবনযা�ার মান উ�য়েন কাজ
করেছ সরকার। এ লে�� কািরগরী ও �টকিনক�াল িবষয় িভি�ক �িশ�েণর মাধ�েম কম�সং�ান সৃি�েত পায়রা ব�র
কতৃ�পে�র মাধ�েম ২৫ �কািট টাকার �ক� �হন কেরেছ সরকার। �ডেভলপেম�ট অগ�ানাইেজশন অব িদ �রাল পূয়র
(ডরপ) িবিভ� �ময়ােদর এ �িশ�ন কায��ম বা�বায়ন করেছ। অথচ এসব �িশ�ন কায��েমর ��তা, জবাবিদিহতা এবং
�িশি�ত দ� �িশ�েকর অভােব সরকােরর মহিত উে�াগ বাধাঁ�� হওয়ার অিভেযাগ উেঠেছ। তেব �ানীয় উপেজলা
�শাসেনর �কউ জিম অিধ�হেন �িত��েদর �িশ�ন িনেয় কথা বলেত রাজী হনিন।
সেরজিমেন কলাপাড়া শহীদ িমনার �া�েন কার �াইিভং কাম অেটা �মকািনক �িশ�েন �দখা যায়, �’িট ভাড়া মাইে�া িনেয়
�গাল চ�র মারেছ �ই জন। একটু দূের দািড়েয় আেছ আরও ১০/১২ জন। এক একজনেক এক/�ই চ�র কের �াইিভং
�শখাে� �’িট গাড়ীর �াইিভং িসেটর পােশ বেস থাকা �ই িকেশার। তােদর কােরারই িবআরিটএ’র অ�েমািদত হালকা িকংবা
ভারী যান চালনার লাইেস� �নই বেল জানা �গল আলাপচািরতায়। একটু পেরই �মাটর সাইেকেল এেস হািজর হেলন আরও
�’জন। তােদর একজন ডরপ’র �ডপুিট িটম িলডার আর অপর জন কম�কত�া। এসময় �টকিনক�াল ইনি�িটউট’র দািয়�
�া�েক কােছ দূের �কাথাও �দখা না �গেলও �ডপুিট িটম িলডার বলেলন কার �াইিভং’র দািয়ে� আেছন িতিন।
জিম অিধ�হেন �িত��েদর �িশ�েনর দািয়��া� ডরপ’র িটম িলডার �জবা আফেরাজ বেলন, ’�থম �ময়ােদর িবিভ�
��েডর �িশ�ন �কাস� স�� করার দািয়ে� িছল পায়রা ব�র কৃত�প�, আমরা (ডরপ) সহেযাগীতা কেরিছ। ি�তীয় �ময়ােদর
একািধক ��েডর �িশ�ন �কাস� ব�র কতৃ�প�, �ানী স�দ, মৎ�, যুব উ�য়ন ও কৃিষ অিফস সহ �খপুপাড়া ইসমাইল
তালুকদার িবএম �টিকিনক�াল ইনি�িটউট’র সহায়তায় আমরা বা�বায়ন করিছ।’ অথচ �ানীয় যুব উ�য়ন অিফসার বলেলন,
’িতিন এ �িশ�েনর িবষেয় অবগত নন। মৎ� ও কৃিষ কম�কত�া বলেলন, ’তারা কেয়কিদন একিট এনিজও’র আম�েন পায়রা
ব�ের িগেয়েছন। তেব ক’িদন তা মেন �নই। ওই এনিজও’র কাগেজ স�ানী �নয়ার সময় �া�র কেরেছন। তারা বলেত
পারেবন ক’িদন �িশ�ন িদেয়িছ।’ এছাড়া কার �াইিভং, ওেয়ি�ং সহ �িশ�ন সংি�� িবষেয় �টকিনক�াল ইনি�িটউটিটর
অ�েমাদন ও �িশ�ক িনেয় সংশেয়র সৃি� হেয়েছ। পায়রা ব�র কতৃ�প� সূ� বলেছ �ট�ডার �ি�য়ার মাধ�েম ডরপ এ
�িশ�ন কায��ম স�� করার কােজ িনযু�ী লাভ কের। �িশ�ন কায��েমর ��তা, জবাবিদিহতা এবং �িশি�ত দ�
�িশ�েকর অভােব িবষয়িট উ��তন কতৃ�প�েক অবগত করার কথা বলেলন পায়রা ব�র কতৃ�প�’র উপসিচব ও যু�
পিরচালক (এে�ট) খ�কার নূ�ল হক।
জানা যায়, ২০১৮ সােল পায়রা ব�ের জিম অিধ�হেন �িত�� পিরবােরর ১১৩৪ সদ� �থম ধােপর কার �াইিভং, �বিসক
কি�উটার, রাজিম�ী, উ�ত �যুি�েত হাঁস-মুরগী পালন ও খাদ� �তির, উ�ত �যুি�র ব�বহাের পািরবািরক পিরম�ডেল গাভী
পালন, মৎ� চাষ ও উ�ত �যুি� ব�বহােরর মাধ�েম মৎ� আহরণ, �য়লার, ককেরল ও টািক� পালন, বসতবাড়ীেত সবিজ
ও ফেলর চাষ, গ� �মাটা তাজা করন, প� পাখীর খাদ� ��ত ও �তরী ��েড �িশ�ন লাভ কের। ছয় মাস, িতন মাস, এক
মাস ও ২১ িদন �ময়াদী এসব �িশ�ন কাগেজ কলেম ��ু ভােব স�� �দখােলও �িশ�নাথ�ীেদর মেধ� মা� ৫/৭ জন ছাড়া
অ�রা দ� �িশ�েকর অভােব সফল ভােব �িশ�ন কায��ম স�� করেত পােরিন। তাই তারা তােদর �িশ�নল� �ান
কােজ লািগেয় �কউ �াবলি� হেয়েছ এমন তথ� জানা যায়িন। এরপর ৬৬৬ জনেক িনেয় ২য় ধােপর �িশ�ন �� করা হয়
চলিত বছেরর অে�াবের। ২য় ধােপর এ �িশ�েন বসতবাড়ীেত সবিজ ও ফেলর চাষ, প� পাখীর খাদ� ��ত ��ড �’িট বাদ
িদেয় ছাগল পালন ও ওেয়ি�ং অ�ভূ�� করা হেয়েছ।
এিদেক �থম ধােপর �িশ�েন অংশ�হনকারী �িত�� পিরবােরর কেয়ক সদে�র সােথ কথা বেল জানা �গেছ, হােত �গানা
কেয়কজন ছাড়া অিধকাংশ অংশ�হনকারী সফল ভােব �িশ�ন স�� করেত পােরন িন। এে�ে� �িশ�েকর দ�তা,
উপ�াপনা এবং হােত কলেম �িশ�েনর �ব�লতা সহ অংশ�হনকারীেদর �বশীর ভাগ টাকা পাওয়ার জ� অংশ িনেয়েছন।
তেব �িতিদন ৫০০ টাকা হাের স�ানী �দয়ার কথা থাকেলও ভ�ােটর নােম টাকা কত�েন সিঠক িহসােবর টাকা �থেকও বি�ত
হেয়েছন তারা। ২য় ধােপর �বিসক কি�উটার �িশ�েন অংশ�হনকারীরা জানােলন, �ানীয় �’জন তােদর �িশ�ক িহেসেব
�িশ�ন িদে�ন। তারা �কান �িত�ােনর আইিসিট িবষেয়র িশ�ক নন। তােদর �ােস অংশ িনেয়ও িঠকমত �শখা যাে�না।
ডরপ’র িটম িলডার �জবা আফেরাজ বেলন, ’পায়রা ব�র কতৃ�প�, �ানী স�দ, মৎ�, যুব উ�য়ন ও কৃিষ অিফস সহ
�খপুপাড়া ইসমাইল তালুকদার িবএম �টিকিনক�াল ইনি�িটউট’র সহায়তায় আমরা ��ু ভােব �িশ�ন কায��ম বা�বায়ন
করিছ।’
�খপুপাড়া ইসমাইল তালুকদার িবএম �টিকিনক�াল ইনি�িটউট’র অধ�� ও সরকারী �মাজাহার উ�ীন িব�াস কেলেজর িহসাব
িব�ান িবষেয়র �ভাষক �মা: আবু সােলহ বেলন, ’ডরপ’র অ�েরােধ ওেয়ি�ং ও কার �াইিভং কাম অেটা �মকািনক শট�
�কােস�র জ� �খপুপাড়া ইনি�িটউট অব ইনফরেমশন �টকেনালিজ’র পে� সংি�� কতৃ�পে�র কাছ �থেক অ�েমাদন আনা
হেয়েছ। অিসম িসকদার নােমর একজন িসিভল ইি�িনয়ার এ শট� �কােস�র িশ�ক।’ তেব �খপুপাড়া ইনি�িটউট অব
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ইনফরেমশন �টকেনালিজ’র দািয়��া� অিসম িসকদার নােমর ওই ইি�িনয়ার বেলন, ’িতিন ইেলকি�ক�াল িবষয় �দেখন।
অ� িবষয় �েলা অধ�� সােলহ সােহব জােনন। শট� �কােস�র অ�েমাদন সং�া� কাগজ প�, খাতা ঢাকায় রেয়েছ বেলও
জানান িতিন।’
উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত�া জালাল আহেমদ বেলন, ’পায়রা ব�েরর �কান �িশ�েনর িবষেয় িতিন অবগত নন। এমনিক
কখনও তােক �কউ এ িবষেয় জানায়িন।’
উপেজলা কৃিষ কম�কত�া আ: ম�ান ও মৎ� কম�কত�া মেনাজ �মার সাহা বেলন, ’একিট এনিজও’র আম�েন পায়রা ব�ের
কেয়কিদন তারা িগেয়েছন। তেব ক’িদন তা মেন �নই। ওই এনিজও’র কাগেজ স�ানী �নয়ার সময় তারা �া�র কেরেছন।
তেব �িশ�ন সং�া� �কান িসিডউল তারা সরবরাহ কেরনিন।’
পায়রা ব�র কতৃ�প�’র উপসিচব ও যু� পিরচালক (এে�ট) খ�কার নূ�ল হক বেলন, ’জিম অিধ�হেন �িত��েদর
জীবনযা�ার মান উ�য়েন �িশ�েনর জ� সরকার ২৫ �কািট টাকা বরা� িদেয়েছ। �ট�ডার �ি�য়ার মাধ�েম ডরপ এ
�িশ�ন কায��ম স�� করার দািয়� �পেয়েছ।’
#
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