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বসরকাির িত ােন খরচ ১৯ ণ বিশ 

শরী ল আলম মন    

দেশর অ তম সরা প চ  পাবিলক িব িব ালেয়র প চজন িশ াথ র কােছ জানেত চাইেল তােদর মািসক িফ বা ািত ািনক 
খােত খরচ কত তা তারা জানােত পােরিন। তেব এক  গড়পড়তা িহসাব তারা িদেত পেরেছ। অথচ প চ  বসরকাির 
িব িব ালেয়র প চজন িশ াথ র সে  কথা বলেল তারা কড়ায়গ ায় িঝেয় দয় খরেচর িহসাব। মােস অথবা সিম ার- িত 
কান খােত কত খরচ সবই তােদর খ । 

অ স ােন জানা যায়, পাবিলক িব িব ালেয় িবিভ  িফ এতই কম য িশ াথ রা তা মেন রাখার তািগদ বাধও কের না। আর 
বসরকাির িব িব ালেয়র ে  িচ  েরা ির উে া। তােদর খরচ এতই বিশ য নািভ াস ওেঠ অিভভাবকেদর। ফেল খরেচর 

সব িহসাব খ  অিভভাবক ও িশ াথ েদর। পাবিলক িব িব ালেয়র লনায় এক  মাঝাির মােনর বসরকাির িব িব ালেয় 
ািত ািনক খােত িশ াথ েদর ১৯ ণ বিশ অথ খরচ করেত হয়। আর নথ সাউথ ও াক ইউিনভািস র মেতা নামকরা 

িব িব ালেয় এই য় আেরা অেনক বিশ।  

কােলর ক ’র প  থেক বশ কেয়ক  পাবিলক ও বসরকাির িব িব ালেয়র িশ াথ  ও অিভভাবকেদর সে  কথা বেল 
বসরকাির িব িব ালেয় ািত ািনক খােত ১৯ ণ বিশ েয়র ত  পাওয়া গেছ। আবািসক য়, খাবারসহ অ া  খরচ িমিলেয় 
ই ে  খরেচর িব র ফারাক ল  করা গেছ। অ স ােন জানা গেছ, পাবিলক িব িব ালেয়র একজন িশ াথ  যখােন মােস 

মা  ছয় হাজার টাকা য় কের চলেত পাের, সখােন বসরকাির িব িব ালেয়র িশ াথ র মােস য় হয় ২৫ হাজার টাকা। 

জানা যায়, ২০১৮ সােল এইচএসিস ও সমমােনর পরী ায় উ ীণ হয় আট লাখ ৫৮ হাজার ৮০১ জন। তােদর মে  িজিপএ ৫ 
পেয়েছ ২৯ হাজার ২৬২ জন। তেব ৪২  পাবিলক িব িব ালেয়র মে  চা  থাকা ৩৮ েত আসনসং া ৪৮ হাজার। আর সরকাির 
মিডক াল ও ড াল কেলেজ আসন মাট চার হাজার। ফেল জাতীয় িব িব ালেয় যারা পড়ােলখা করেত চায় না, তােদর ১০৩  
বসরকাির িব িব ালেয়ই পড়েত হয় বা  হেয় হেলও। িক  সরকাির বা ায় শািসত িত ােনর লনায় কেয়ক ণ বিশ অথ 

খরচ কের বসরকাির িত ােন পড়েলও মােনর িদক িদেয় িপিছেয়ই থাকেত হয় িশ াথ েদর। 

িব িব ালয় ম ির কিমশেনর (ইউিজিস) সবেশষ ২০১৭ সােলর ত া যায়ী, পাবিলক িব িব ালেয় একজন িশ াথ র পছেন 
বছের গেড় পৗনঃ িনক য় এক লাখ ৬০ হাজার টাকা। সাধারণ িব িব ালেয়র চেয় িব ান, িচিকৎসা, েকৗশল ও িষ 
িব িব ালেয়র িশ াথ েদর পছেন গড় য় বিশ। ওই বছর ব ব  শখ িজ র রহমান মিরটাইম ইউিনভািস র িশ াথ  িত 
মাথািপ  য় িছল চার লাখ ৬৭ হাজার ৭৮৮ টাকা। এ ছাড়া বাংলােদশ িষ িব িব ালেয় িতন লাখ ৯৬ হাজার ৫৩ টাকা, ঢাকা 
িব িব ালেয় এক লাখ ৯৪ হাজার ৩৯০ টাকা, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয় এক লাখ ৯৫ হাজার ১১০ টাকা, জাহা ীরনগর 
িব িব ালেয় এক লাখ ৩৫ হাজার টাকা। ওই টাকার ায় েরাটাই দয় সরকার। 

অ িদেক ইউিজিসর ত া যায়ী, ২০১৭ সােল বসরকাির িব িব ালয় েলা তােদর িশ াথ  িত গেড় য় কেরেছ ৮১ হাজার ১৮২ 
টাকা। তেব নথ সাউথ ইউিনভািস  য় কেরেছ ৯২ হাজার ৭৪৪ টাকা, ইনিডেপনেড  ইউিনভািস  বাংলােদশ (আইইউিব) ই লাখ 
১৩ হাজার ৪৫০ টাকা, আহছানউ াহ ইউিনভািস  অব সােয়  অ া  টকেনালিজ ৮৩ হাজার ৬৩৪ টাকা, ই  ওেয়  ইউিনভািস  
৮৭ হাজার ২৮৩ টাকা, াক ইউিনভািস  এক লাখ ৪৯ হাজার ২৩৭ টাকা, ামেফাড ইউিনভািস  বাংলােদশ এক লাখ ৯ হাজার 
৫৭৫ টাকা িশ াথ িত য় কেরেছ। 

ইউিজিসর চয়ার ান অ াপক আব ল মা ান কােলর ক েক বেলন, ‘িশ া এমন এক  খাত যখােন সরকারেক ভ িক িদেতই 
হেব। ল ার সরকার উ িশ ায় শতভাগ ভ িক দয়। তেব ভারেত আমােদর চেয় কম। আর পািক ােন অিভভাবকেদর আেয়র 



সে  সংগিত রেখ িব িব ালেয় িফ িনধারণ করা হয়। িক  আমােদর অেনক আেগ যটা িনধারণ করা হেয়িছল, সটাই আেছ। 
এখন যিদ আমরা িশ াথ েদর কাছ থেক আেরক  বিশ আদায় করেত পাির, তাহেল তা তােদর ক ােণই য় করা যত।’ ঢাকা 
িব িব ালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর িশ াথ  আিবর হােসন কােলর ক েক বেলন, ‘ছয় মােসর সিম াের 
আবািসক হেলর িসটভাড়াসহ িবিভ  ধরেনর িফ িমিলেয় িদেত হয় িতন হাজার ৮২৫ টাকা। পড়ােলখার জ  লাইে িরেত গেলই 
হয়। াস েলা কমেতা করেল আর কােনা িচ া করার েয়াজন নই।’ 

সই িহেসেব ঢাকা িব িব ালেয় একজন িশ াথ র মােস য় ৯১৬ টাকা, বছের য় ১০ হাজার ৯৯২ টাকা। আর খাওয়াসহ অ া  
খরচ িমিলেয় কউ ছয় হাজার টাকার মে ই চলেত পােরন বেল অেনক িশ াথ র কাছ থেক জানা যায়। এই িহসােবর সে  
ইউিজিসর িহসাব লনা কের দখা যায়, ঢাকা িব িব ালেয়র একজন িশ াথ র পছেন সরকার ভ িক দয় বছের এক লাখ ৮৩ 
হাজার ৩৯৮ টাকা।  জানা যায়, জাহা ীরনগর িব িব ালেয় মািসক িফ ১৪ টাকা, সশন চাজ ২০০ টাকা, পরী ার ফরম রেণর 
িফ ৫০ থেক ১০০ টাকা। আবািসক িসটভাড়া ২০ টাকা। সব িমিলেয় একজন িশ াথ র মােস ািত ািনক খােত য় ২০০ টাকার 
বিশ নয়। বছের এই য় ই হাজার ৪০০ টাকা। সরকার ওই িব িব ালেয়র িত িশ াথ র জ  ভ িক দয় বছের এক লাখ ৩২ 

হাজার ৬০০ টাকা। 

ামেফােডর িসিভল ইি িনয়ািরংেয়র িশ াথ  মাবারক হােসন বেলন, ‘আমার মাট কাস িফ ছয় লাখ ৯০ হাজার টাকা। এ ছাড়া 
ভিত িফ িদেত হেয়েছ ২০ হাজার টাকা, িত সিম াের রিজে শন িফ চার হাজার ৫০০ টাকা। এর বাইেরও বই-খাতা, ফেটাকিপ, 
যাতায়াতসহ নানা খরচ রেয়েছ।’ ত র কাস িফ মােস পেড় ১৪ হাজার ৩৭৫ টাকা আর বছের এক লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা। এর 

েরাটাই িদেত হয় ত র পিরবারেক। ই  ওেয়  ইউিনভািস র ইেলক িনক অ া  ইেলক িন  িবভােগর িশ াথ  বায়জীদ মাহ দ 
জানান, ত র মাট কাস িফ সাত লাখ ৯৯ হাজার টাকা। িত সিম াের াব িফ ই হাজার ৬০০ টাকা। ভিত িফ একবাের িদেত 
হেয়েছ ২৬ হাজার টাকা। এর বাইেরও িক  খরচ রেয়েছ। ফেল বায়জীেদর মােস খরচ ১৭ হাজার ২৯৫ টাকা। বছের ত র 

ািত ািনক খােত খরচ ই লাখ সাত হাজার ৫৪০ টাকা। এর েরাটাই অিভভাবকেক পিরেশাধ করেত হয়। 

 পাবিলক িব িব ালেয়র িশ াথ েদর ািত ািনক খােত িত মােসর খরচ গড় করেল দ ড়ায় জন িত ৮৩৭ টাকা। আর 
বসরকাির ই িব িব ালেয়র খরচ গেড় জন িত ১৫ হাজার ৮৩৫ টাকা। সই িহসােব পাবিলক িব িব ালেয়র লনায় বসরকাির 

িব িব ালেয় ১৯ ণ বিশ খরচ কের পড়েত হয় িশ াথ েদর। 

সংি  ি রা জানান, িবে র  িব িব ালয় েলার মে  অ তম হাভাড ও ক ামি জ ইউিনভািস । ই বসরকাির 
িব িব ালয়। িক  সখােন ওই দেশর সরকার অ দান দয়। আর উশন িফর একটা িসিলং িনধারণ কের দয়। িক  বাংলােদেশর 
বসরকাির িব িব ালেয় সরকােরর কােনাই সহায়তা নই। ফেল বসরকাির িব িব ালয় েলা িফ বাড়ােত থাকেলও সরকােরর 
কােনা হ ে প নই। বাংলােদশ বসরকাির িব িব ালয় সিমিতর সভাপিত শখ কিবর হােসন কােলর ক েক বেলন, ‘আেগ 

আমােদর সম া িচি ত কের সমাধােনর ব া করেত হেব, এরপর চাপ িদেত হেব। ায়ী ক া াস িনমােণ জিম দওয়া তা েরর 
কথা বতমান আইন অ যায়ী আমরা জিম িকেন াংক ঋণও িনেত পারব না। তাহেল অলাভজনক িত ােন ায়ী ক া াস করার 
জ  িবশাল অে র অথ ক দেব?’ তেব জাতীয় িব িব ালেয়র অধীেন িবিভ  কেলেজ িব লসং ক িশ াথ  উ িশ া স  
করেলও এর মান িনেয় সংশয় রেয়েছ খাদ ইউিজিসরই। ইউিজিসর ২০১৭ সােলর ত া যায়ী, জাতীয় িব িব ালয় তােদর 
িশ াথ িত বছের য় কের এক হাজার ৩৬২ টাকা। ওই অথ িদেয় কােনাভােবই মানস ত উ িশ া দান করা স ব নয় বেল 
মেন কের ইউিজিস। 

ঢাকা িব িব ালেয়র সােবক উপাচায অ াপক আ আ ম স আেরিফন িসি ক কােলর ক েক বেলন, ‘জাতীয় িব িব ালেয় িশ ক 
নই বলেলই চেল। কমকতােদর অধীেন উ িশ ার মান িনেয় সে হ থাকাটা াভািবক। স িত ধানম ীর অ শাসন অ যায়ী, 

ঢাকার সাত  সরকাির কেলজেক ঢাকা িব িব ালেয়র অধীেন দওয়া হেয়েছ। এই কেলজ েলার মান মা েয় বাড়েছ। এখন 
দেশর অ  সরকাির কেলজ েলার ে ও একই মেডল অ সরণ করা উিচত।’ 

 


