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বছর ধের u িশ া ের িশ াথ র পাশাপািশ বাড়েছ য়। িক  িসডমািন েথেক া  লােভর aেথ র্ চািহদা 
পুেরাপুির পূরণ হয় না। eমন পিরি িতেত গত কেয়ক বছর ধানম ী েথাক বরা  িদেয় uপবৃি সহ a  কায র্ ম 
চািলেয় িনে ন। aথচ া  আiন aনুযায়ী বসায়ীেদর কাছ েথেক িসeসআেরর aথ র্ সং হ করা েগেল ei 
সংকট ƣতির হেতা না। 

জানা েগেছ, চলিত বছর 3125-3126 েথেক িতনিট িশ াবেষ র্র ায় 4 লাখ িশ াথ র মে  uপবৃি  o িটuশন িফ 
েদয়ার ি য়া শুরু হেয়েছ। e খােত 281 েকািট টাকা দরকার। িক  া  ফাে  েয়র মেতা আেছ 86 েকািট 
টাকা। aথ র্াৎ ৯6 েকািট টাকাi ঘাটিত পেড় েগেছ। eমন aব ায় চলিত বছর uপবৃি  েদয়া যােব িকনা- েসটা 
িনেয় সংশয় ƣতির হেয়েছ। 

e সে  া  ফাে র eমিড যুগা রেক বেলন, ‘uপেদ া পিরষেদর সভার জ  আমরা ধানম ীর সময় 
েচেয়িছ। তার সে  ƣবঠেক িবিভ  িবষয় oেঠ আসেব। আশা কির সব সম ার সমাধান আমরা তার কাছ েথেকi 
পাব।’ 

িশ া ম ণালেয়র eকজন কম র্কত র্া জািনেয়েছন, 35 েফ য়াির া  ফাে র নবম সভা aনুি ত হয়। oi সভায়o 
ei িবষয়িট u ািপত হয়। eরপর সভায় বলা হয়, াে র সব্াভািবক কায র্ ম চালােত বারবার ধানম ীর কাছ 
েথেক aনুদান েনয়া েশাভন নয়। আiন aনুসরণ কের aব i িসeসআর খাত েথেক িসডমািন বাড়ােনার uে াগ 
িনেত হেব। সভায় uপি ত মা িমক o u িশ া িবভােগর সিচব েমা. েসাহরাব েহাসাiন পরামশ র্ েদন, আগামী 
6 বছর া  েথেক কত জনেক uপবৃি  েদয়া হেব eবং e খােত কত টাকা দরকার হেব- তার eকিট ে পণ 
থাকা বা নীয়। oi সভায় uপি ত িছেলন িশ াম ী ডা. দীপু মিন। িতিন েদেশর বসায়ী eবং াংকারেদর 
তািলকা কের aনুদান চাoয়ার পদে প েনয়ার পরামশ র্ েদন। পাশাপািশ বেলন, া  ফা  সব্য়ংস ণ র্ না হoয়া 
পয র্  e েচ া চািলেয় েযেত হেব। 

aনুস ােন জানা েগেছ, a  uপবৃি  ক  া  ফাে  eকীভূত করার ে ে  ধান বাধা িশ া ম ণালয় eবং 
িশ া কয্াডােরর eক ে ণীর কম র্কত র্া। তারা সরকারেক জুজুর ভয় েদিখেয় যাে ন। e ে ে  তারা ম ণালেয়র 
নীিত-িনধ র্ারকেদর যুি  িদেয় যাে ন, েযসব uপবৃি  কে  িবেদিশ দাতােগা ী aথ র্ায়ন কের থােক, া  ফাে র 
aধীেন েসগুেলা েনয়া হেল তারা (দাতা) aথ র্ েদেব না। e aব ায় uপবৃি র মেতা জনি য় কােজ েকােনা িবরিত 
বা থ র্তা েদখা িদেল তা জনেরাষ ƣতির করেব। eমন জুজুর ভয় েদখােনার কারেণ সরকােরর নীিত-িনধ র্ারকরাo 
aেনকটাi ধীের চেলা নীিত হণ কেরন। 

শুধু তাi নয়, আগামী জুেন মা িমক িশ া uপবৃি  ক  (eসieসিপ) eবং u  মা িমক িশ া কে র 
(eiচeসeসিপ) েময়াদ েশষ হেব বেল iিতমে  থমিটর েময়াদ eক বছর o পেররিট দু’বছর বাড়ােনার াব 
ম ণালয় চূড়া  কেরেছ। oi াব aনুেমাদেনর জ  ািনং কিমশেন পাঠােনা হেয়েছ। eখােন ল য্ণীয়, 
পেররিটরo eক বছর বাড়ােনার কথা থাকেলo রহ জনক কারেণ দু’বছর করা হেয়েছ। 

e াপাের িশ াম ী ডা. দীপু মিন 35 েফ য়ািরর াি  েবােড র্র নবম সভায় বেলন, া  ফাে র aধীেন সব 
uপবৃি  কায র্ ম পিরচালনায় আiিন বা বাধকতা আেছ। তাi াে  সব uপবৃি  ক  ানা েরর াব 
েযৗি ক o বা বস ত। e িবষেয় কায র্কর েয়াজনীয় uে াগ েনয়ার িনেদ র্শনা েদয়া আেছ। আশা করিছ e 
াপাের িশগিগরi eকিট চূড়া  িস া  আসেব। 



3123 সােল ধানম ীর িশ া সহায়তা া  ফা  গঠনকােল িস া  িছল, ষ  েথেক াতেকর ছা ছা ীেদর েদয়া 
সরকাির uপবৃি  কায র্ ম ei া  ফাে র aধীেন আনা হেব। াথিমক েথেক াতক পয র্  েমাট 8িট uপবৃি  
ক  আেছ। eসব কে র আoতায় াথিমেক িপiিডিপ-5 (চতুথ র্ াথিমক িশ া u য়ন ক )। eর আoতায় 

eক েকািট 41 লাখ িশ াথ  uপবৃি  পাে । ষ  েথেক াতেক 51 লােখর েবিশ ছা ছা ী uপবৃি  পাে । 
মা িমক o u  মা িমক ের uপবৃি র জ  চারিট ক  আেছ। eগুেলা হে - eসieসিপ, eiচeসeসিপ, 
েসকােয়প o েসিসপ। eরমে  থম দু’িটর aথ র্ায়ন কের সরকার। 

পেরর দু’িটেত সরকােরর পাশাপািশ যথা েম িবশব্ াংক o eিডিব aথ র্ায়ন কের। eছাড়া ø◌াতেকর ছা ছা ীরা 
uপবৃি  পায়। ei aথ র্ ধানম ীর িশ া সহায়তা া  ফা  েথেক সরবরাহ করা হয়। েসিসেপর েময়াদ েশষ 
হoয়ােক সামেন েরেখ স িত eসiিডিপ (মা িমক িশ া u য়ন কম র্সূিচ) নােম eকিট কম র্সূিচ হণ করা 
হেয়েছ। eর aধীেন মা িমক o u  মা িমক িশ ােকি ক সব ক  eকীভূত করার ল য্ আেছ। সূ  
জািনেয়েছ, uপবৃি  ক o oi কম র্সূিচর aধীেন েনয়ার তৎপরতা চলেছ বেল জানা েগেছ। 

uে খয্, েদেশ সব ধরেনর িশ া িত ােন a য়নরত দির  o েমধাবী ছা ছা ীেদর েলখাপড়া িনি েতর লে য্ 
আিথ র্ক সহায়তার জ  বৃি  িদেত সাত বছর আেগ েশখ হািসনার i ায় ধানম ীর িশ া সহায়তা া  ফা  
গঠন করা হয়। ‘ ধানম ীর িশ া সহায়তা া  িবল, 3123’ আiেনর 8(2) uপ-ধারা aনুযায়ী াে র 6 
সদে র eকিট uপেদ া পিরষদ গঠন করা হেয়েছ। ধানম ী uপেদ া পিরষেদর েচয়ার ান। আর আiেনর 
9(2) uপ-ধারা aনুযায়ী 34 (েতiশ) সদ িবিশ  াি  েবােড র্র সভাপিত হেলন িশ াম ী। 

 


