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জানা েগেছ, 312৯-31 aথ র্বছেরর বােজট েঘাষণার স াবনা রেয়েছ 24 জুন। িত বছর জুেন থম 
বৃহ িতবাের েঘাষণা করা হয় বােজট। িক  e বছর েরাজার ঈেদর ছুিটর কারেণ েঘাষণার তািরখ েপছােনার 
ি য়া চলেছ। a া  বছেরর মেতা eবারo বােজেট কেয়কিট খাতেক a ািধকার েদয়া হেব। eর মে  িশ া 

খাতo রেয়েছ। 

আগামী বােজেট aথ র্ বরাে র জ  পাঠােনা িডo েলটাের িশ া ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব বেলন, ধানম ী েশখ 
হািসনার েঘাষণা aনুযায়ী েয সব uপেজলায় eকিট কের কেলজ করা হেয়েছ। পাশাপািশ eকিট লেক 
সরকািরকরেণর েঘাষণা েদয়া হয়। eসব ল o কেলজেক পয র্ায় েম aথ র্ বরা  করেত হেব। eছাড়া নন 
eমিপo িশ া িত ােনর কম র্চারীরা দীঘ র্িদন ধের eমিপoভুি র দািব জািনেয় আসেছ। eসব খােত aিতির  o 
eককালীন বরাে র েয়াজন। 

সূ  মেত, আগামী বােজেট েকান খােত িক পিরমাণ aেথ র্র েয়াজন eর eকিট া লন কেরেছ িশ া ম ণালেয়র 
মা িমক o u  মা িমক িবভাগ। e িহসাবিট পাঠােনা হেয়েছ aথ র্ ম ণালেয়। েসখােন বলা হয়, নতুনভােব 
443িট িব ালয়েক সরকািরকরেণর জ  eর য় েমটােত আগামী aথ র্বছের টাকার েয়াজন হেব 353 েকািট 62 
লাখ 22 হাজার। eছাড়া 3৯৯িট কেলজেক সরকািরকরেণর কারেণ eর েপছেন aিতির  য় হেব 737 েকািট ৯4 
লাখ 73 হাজার টাকা। িহসােব আরo েদখােনা হয় েবসরকাির িশ ক িনব ন o তয্য়ন কতৃর্প  
(eনিটিসআরিসe) eমিপoভু  পেদ 2৯ হাজার ৯5 জন সহকারী িশ ক িনেয়ােগর সুপািরশ কেরেছ। তােদর 
েবতন-ভাতার জ  েয়াজন হেব 59৯ েকািট 68 লাখ টাকা। eছাড়া 3 হাজার 982 জন ভাষকেক িনেয়ােগরo 
সুপািরশ কেরেছ eনিটিসআরিসe। তােদর িনেয়াগ েদয়ার পর েবতন-ভাতা খােত aেথ র্র েয়াজন হেব ৯৯ েকািট 
38 লাখ ৯3 হাজার টাকা। 

জানা েগেছ, নন eমিপoভু  িশ েকরা বহু বছর ধের আে ালেন আেছন। aেনেকর চাকিরর বয়সo েশেষর 
িদেক। িশ াম ী দীপু মিন a ীকার পূরেণ িনিদ র্  কের েয ‘দু-eক মাস’ সময় িনেয়েছন। eর মে  িশ া 
ম ণালয় e uে াগ িনেয়েছ। eিট বা বায়ন হেল নন eমিপoভু  িশ কেদর দীঘ র্িদেনর দািব পূরণ হেব। 

সূ  আরo জানায়, 7 হাজার 252িট িশ া িত ানেক eমিপoভুি র াব করা হেব। eর aনুেমাদন হেল 
পিরচালনা য় খােত aেথ র্র েয়াজন হেব 3 হাজার 98৯ েকািট টাকা। িশ া ম ণালেয়র ঊধব্র্তন eক কম র্কত র্া 
যুগা রেক বেলন, eকিট িনু মা িমক িব ালয় (ষ  েথেক 9ম) পয র্  eমিপoভুি র জ  বািষ র্ক েয়াজন হেব 
45 লাখ 93 হাজার 411 টাকা। eকিট মা িমক িব ালয় (নবম-দশম) পয র্  eমিপoভুি র জ  েয়াজন হেব 
56 লাখ 27 হাজার 911 টাকা। eভােব eকিট u  মা িমক িব ালেয়র (eকাদশ েথেক দব্াদশ) জ  য় হেব 
74 লাখ 63 হাজার 211 টাকা, u  মা িমক কেলেজর জ  য় হেব ৯2 লাখ 81 হাজার 911 টাকা। িডি  
কেলেজর জ  য় ধরা হেয়েছ 55 লাখ 5 হাজার 861 টাকা। 7 হাজার 252িট িত ানেক eমিপo করার খােত 
eসব aথ র্ য় করা হেব। 

জানা েগেছ, বত র্মােন সারা েদেশ eমিপoভু  িশ া িত ান ায় 39 হাজার। eর ায় পাঁচ লাখ িশ ক-
কম র্চারীর েবতন-ভাতায় মােস খরচ হয় 2 হাজার েকািট টাকা। eর বাiের সব্ীকৃিত পাoয়া নন-eমিপoভু  
িশ া িত ান আেছ সােড় পাঁচ হাজােরর মেতা। eগুেলােত িশ ক-কম র্চারী 86 েথেক 91 হাজার। সব্ীকৃিতর 
বাiেরo কেয়ক হাজার নন-eমিপoভু  িশ া িত ান আেছ। সব র্েশষ 3121 সােল 2 হাজার 735িট 
িশ া িত ান eমিপoভু  করা হয়। eরপরi eমিপoভুি র দািবেত নন-eমিপoভু  মা িমক িব ালয়, কেলজ, 
মা াসা o কািরগির িশ া িত ােনর িশ ক-কম র্চারীরা আে ালন কের আসেছ। 


