
 /৯ েম, 312৯ 
যু রাে র েচেয়o খরচ েবিশ 
শরীফুল আলম সুমন  

স ানেদর েলখাপড়ার েপছেন যু রাে র েচেয়o েবিশ য় করেত হয় বাংলােদেশর aিভভাবকেদর। যু রাে  
িশ া খােত সরকােরর িবিনেয়াগ েবিশ eবং oi েদেশর নাগিরকেদর গড় আয়o aেনক েবিশ। ফেল 
aিভভাবকেদর কম য় করেত হয়। a িদেক বাংলােদেশ িশ া খােত সরকােরর িবিনেয়াগ কম eবং 
নাগিরকেদর গড় আয়o aেপ াকৃত কম। তার oপর e েদেশ েলখাপড়া েকািচং o াiেভট-িনভ র্র। ফেল েবিশ 
য় করেত হয় aিভভাবকেদরi। াে  eকিট পিরবারেক স ােনর িশ ার েপছেন মা  27 হাজার ডলার 

পিরেশাধ করেত হয়, বািকটা েদয় রা । যু রােজয্ নাস র্াির েথেক ‘e’ েলেভল পয র্  েলখাপড়া স ণ র্ িবনা মূে । 
ভারেতর িবিভ  েবসরকাির িবশব্িব ালেয়o খরচ বাংলােদেশর েচেয় কম। 

গত বছেরর েসে মব্ের িবিসিস বাংলার eক িতেবদেন বলা হেয়িছল, যু রাে  3129 িশ াবছের aিভভাবকেদর 
েমাট খরেচর পিরমাণ দাঁড়ােব দুi হাজার 861 েকািট ডলার। আর েস েদেশ েলখাপড়ার ে ে  সবেচেয় েবিশ 
খরচ হয় কি uটােরর েপছেন। েতয্ক পিরবার eকজন িশ াথ র েপছেন oi খােত মােস য় কের 3৯৯ 
ডলার। e ছাড়া েলর েপাশাকসহ a া  খােত খরচ হয় 397 ডলার। টয্াবেলট o কয্ালকুেলটেরর মেতা 
iেলক িনক সর াম িকনেত লােগ 382 ডলার। সবেচেয় কম aথ র্ খরচ হয় ফাiল, েফা ার, বi, হাiলাiটারসহ 
a  সাম ী িকনেত। eসেবর েপছেন খরচ হয় 223 ডলার। 

েসi িহসােব যু রাে  মােস eকজন িশ াথ র েপছেন aিভভাবেকর য় হয় ৯79 ডলার। আর যু রাে র িত 
নাগিরেকর বছের গড় আয় 71 হাজার 311 ডলার aথ র্াৎ মােস পাঁচ হাজার 27 ডলার। েসi িহসােব eক স ােনর 
েপছেন aিভভাবেকর য় তার আেয়র 6.29 শতাংশ। 

aপরিদেক কােলর ক ’র aনুস ােন েবিরেয় eেসেছ, েদেশ াথিমক েথেক u  মা িমক র পয র্  িত 
িশ াথ র েপছেন aিভভাবেকর য় হয় সাত হাজার েথেক 26 হাজার টাকা পয র্  aথ র্াৎ গড় য় 22 হাজার টাকা 
( ায় 238 ডলার)। েতয্ক বাংলােদিশর বছের গড় আয় eক হাজার ৯11 ডলার aথ র্াৎ মােস 269 ডলার। েসi 
িহসােব েতয্ক aিভভাবক তাঁর eেকক স ােনর িশ ার েপছেন য় কেরন আেয়র ায় 91 শতাংশ। যু রাে র 
তুলনায় ei য় 26 গুেণরo েবিশ। 

aনুস ােন জানা যায়, e েদেশ িশ া খােত যেথ  য় করেলo সম ায় পড়েত হয় না u িব  aিভভাবকেদর। 
e ে ে  সবেচেয় েবিশ সম ায় ম িব  o িন ম িব  aিভভাবকরা। তাঁেদর আেয়র বড় aংশi চেল যায় 
স ােনর েলখাপড়ায়। eেত সংসােরর a া  খরচ েমটােত িহমিশম েখেত হয়। িন িব  পিরবােরর আয় েদেশর 
নাগিরকেদর গড় আেয়র েচেয়o কম। ফেল তারা স ানেদর পড়ােশানা aেনকটা রাে র হােতi েছেড় িদেয়েছ। 
ফেল িন িব  েরর েবিশর ভাগ স ানi িশ া aস ণ র্ েরেখ ঝের পড়েছ। বত র্মােন াথিমেক ঝের পড়ার হার 
ায় 2৯ শতাংশ আর মা িমেক 4৯ শতাংশ। 



ভারেতর দািজর্িলংেয়র জনি য় ল রকভয্ািল eকােডিমর িশ াথ েদর াiেভট পড়েত িকংবা েকািচং করেত হয় 
না। শুধু িশ া uপকরণ িকনেত হয়। ফেল েলর খরচi েসখােন মূল। েসখােন থম ে িণর eকজন aনাবািসক 
িশ াথ র মািসক িফ বাংলােদিশ মু ায় eক হাজার 697 টাকা, আর েলর েপছেন বছের েমাট খরচ 39 হাজার 
8৯3 টাকা। দশম ে িণেত মািসক িফ দুi হাজার 673 টাকা, আর বছের েমাট খরচ 66 হাজার টাকা। দব্াদশ 
ে িণর মািসক িফ িতন হাজার 527 টাকা, আর বছের েমাট খরচ 82 হাজার 5৯3 টাকা। বাংলােদশ েথেকo 
aেনক িশ াথ  পড়েত যায় রকভয্ািল eকােডিমেত। oi েল থম ে িণর আবািসক িশ াথ র বছের েমাট খরচ 
eক লাখ 35 হাজার 551 টাকা। দশম ে িণেত বছের েমাট খরচ eক লাখ 91 হাজার 671 টাকা eবং দব্াদশ 
ে িণেত eক লাখ ৯9 হাজার 971 টাকা। তেব নতুন িশ াথ র ভিত র্ হেত ল ািধক টাকা লােগ। তেব ভিত র্ িফ 
িশ াজীবেন eকবারi িদেত হয়। 

বাংলােদেশর eকজন aিভভাবেকর eক স ান পেড় e েদেশ, a  স ান রকভয্ািল eকােডিমেত। নাম না 
কােশ aিন ক oi aিভভাবক কােলর ক েক বেলন, ‘দািজর্িলংেয় েলর েবতন েবিশ, িক  াiেভট-

েকািচংেয়র খরচ েনi। আর বাংলােদেশ েল েবতন কম হেলo াiেভট-েকািচংেয় আট-দশ গুণ খরচ। ফেল 
আমার েয স ান দািজর্িলংেয় পেড় তার েচেয় েদেশ থাকা স ােনর েপছেনi েবিশ খরচ হয়। eখন আমােদর 
েদেশo যিদ েবতন বািড়েয় াiেভট-েকািচং ব  করা যায়, তা হেলo aিভভাবকেদর িশ া য় aেনকাংেশ কেম 
যােব।’ 

ভারেতর িবিভ  েবসরকাির িবশব্িব ালেয়o খরচ বাংলােদেশর েচেয় কম। কলকাতার আদামাস iuিনভািস র্িটর 
iি িনয়ািরং িবষেয় চার বছের েমাট েসিম ার িফ বাংলােদিশ মু ায় ায় পাঁচ লাখ টাকা। আসােমর ডাuনটাuন 
iuিনভািস র্িটেত চার বছেরর িফ ায় ছয় লাখ টাকা, গুজরােটর আরআieমিট iuিনভািস র্িটর েকাস র্ িফ ায় 21 
লাখ টাকা, কলকাতার ে নo ার iuিনভািস র্িটেত ায় সাত লাখ টাকা। বাংলােদেশর েবসরকাির 
িবশব্িব ালয়গুেলােতo গেড় চার বছেরর েকাস র্ িফ সাত েথেক আট লাখ টাকা। 

‘eiচeসিবিস o ািল েম’-eর সূ  uে খ কের িবিবিস বাংলার িতেবদেন বলা হয়, েলর িফ, বiপ  েকনা, 
েল যাoয়া-আসা, থাকা-খাoয়া সব েযাগ করেল াথিমক ল েথেক কেলজ পয র্  পড়ােশানায় সবেচেয় েবিশ 
য় হয় হংকংেয়। বৃি , ঋণ, রা ীয় সহেযািগতা eসব বাদ িদেলo eকজন িশ াথ র েপছেন হংকংেয় eেককজন 

aিভভাবকেক 23 বছের িনেজর পেকট েথেক খরচ করেত হয় eক লাখ 42 হাজার 272 ডলার। সংযু  আরব 
আিমরােত ei য় ৯৯ হাজার ডলার, িস াপুের 82 হাজার ডলার eবং যু রাে  69 হাজার ডলার। যু রাে  
িবশব্িব ালেয় পড়ােশানার ে ে  aিভভাবেকর পেকট েথেক যায় েমাট খরেচর 34 শতাংশ। আর াে  eকিট 
পিরবারেক স ােনর িশ ার েপছেন মা  27 হাজার ডলার পিরেশাধ করেত হয়, বািকটা েদয় রা । 

জানা যায়, যু রাে র eকজন aিভভাবক স ােনর পড়ােশানার ে ে  সবেচেয় েবিশ য় কেরন কি uটােরর 
েপছেন। aপরিদেক বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার (িবিবeস) ত ানুযায়ী, e েদেশর aিভভাবকরা স ােনর 
পড়ােশানায় সব র্ািধক য় কেরন াiেভট o েকািচংেয়র েপছেন, যা েমাট িশ া েয়র 3৯ শতাংশ। ফেল a া  
েদেশ পড়ােশানার পাশাপািশ দ তা িনেয় েবেড় uঠেছ িশ াথ রা। আর বাংলােদেশ েবেড় uঠেছ মুখ িব ায় ভর 
কের, যা কম র্ে ে  েতমন eকটা কােজ আসেছ না। 

মিতিঝল আiিডয়াল ল aয্া  কেলেজর eক িশ াথ র aিভভাবক আতাuর রহমান বেলন, ‘ িতিট ােস 
ছা ছা ীর সংখয্া 91 জেনর oপের। নানা কারেণ বছেরর aেধ র্ক সময়i ল ব  থােক। যতটুকু সময় েখালা 
থােক েস সমেয়o ােস েতমন eকটা পড়ােলখা হয় না। িশ করাo াiেভট-েকািচংেয় েযেত uৎসাহ েদন। 



িতিট িবষেয় েনাট-গাiডo িকনেত হয়। ফেল a া  খােত য় কিমেয় হেলo স ােনর পড়ােলখার খরচ 
েজাগাড় করেত হয়।’ 

রাজধানীর িকশলয় বািলকা িব ালয় o কেলেজর a  েমা. রহমত u াহ বেলন, ‘aিধকাংশ িশ ক িত ােন 
পূণ র্ পাঠদান কেরন না। েদখা যায়, াস সমেয়র বাiের িতিন সময় েদন না। আবার িশ ক-িশ াথ  aনুপাত 
েবিশ। ফেল সব িশ াথ  পড়া িঠকমেতা ধরেত পাের না। e ছাড়া ায় িতিট ল-কেলেজi ডাবল িশফেটর 
কারেণ িশ করা খুব েবিশ সময় িদেত পােরন না িশ াথ েদর। বiেয়o িট আেছ। ফেল িশ াথ েদর াiেভট-
েকািচংেয় েযেত হয়। তেব েবসরকাির িশ করা পয র্া  েবতন-ভাতা পান না বেলi াiেভট পড়ান বেল চিলত 
রেয়েছ। e ে ে  আমার পা া , সরকাির িশ করা তাহেল েকন াiেভট পড়ান?’ 

জাহা ীরনগর িবশব্িব ালেয়র a াপক ড. e েক eম শাহনাoয়াজ কােলর ক েক বেলন, ‘িবিভ  ল বা  
করেছ াiেভট-েকািচং করেত, গাiড িকনেত। আমােদর েদেশর িশ া কাঠােমা েযেহতু পরী ািনভ র্র, তাi 
aিভভাবকরা াiেভট-েকািচংেয়র েপছেন ছুটেছন। eেত য় েবেড় যাে । eখন িতেবশী েদশগুেলার মেতা 
আমােদর েদেশo েবতন বািড়েয় েমধাবী িশ ক িনেয়াগ িদেত হেব। িশ করা যিদ স লভােব চলার িন য়তা পান 
তাহেল েলi েবিশ েজার েদেবন। a  েদেশর মেতা আমােদর েদেশo িশ ায় সব র্ািধক গুরুতব্ িদেয় সরকােরর 
পিরক না সাজােত হেব।’ 

যু রােজয্ নাস র্াির েথেক ‘e’ েলেভল পয র্  স ণ র্ িবনা মূে  : জানা যায়, যু রােজয্ নাস র্াির েথেক ‘e’ েলেভল 
পয র্  পড়ােশানা স ণ র্ িবনা মূে । েসখােন সরকাির াথিমক ের িত িশ াথ র জ  বছের 26 হাজার পাu  
eবং মা িমক েলর িত িশ াথ র জ  য় করা হয় 33 হাজার পাu । তেব সরকার oi aথ র্ েদয় সংি  
eডুেকশন aথিরিটেক। তারা সংি  েল oi aথ র্ েথেকi িশ কেদর েবতন, িশ া uপকরণ, বi, যাতায়াতসহ 
নানা খােত খরচ কের। েসখানকার িশ াথ রা গাiড বi পড়েলo তা ল েথেকi িকনেত হয়, েসটা বািড়েতo 
েনoয়া যায় না। েকােনা েকােনা িশ াথ  াiেভট িশ েকরo দার  হয়। েস জ  িত িবষেয় িত ঘ ায় 31 
েথেক 61 পাu  লােগ। 

তেব iং াে  8 শতাংশ াiেভট ল আেছ, েযখােন পড়ােত aিভভাবকেদর খরচ করেত হয়। ভােলা াiেভট 
েল বািষ র্ক িফ 51 হাজার েথেক 61 হাজার পাu । আর আবািসক িশ াথ র জ  আেরা 21 হাজার পাu  খরচ 

করেত হয়। 

 


