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গ া সােড় ৪ হাজার কািট টাকা
এসএসিস-সমমােন কাি ত পাস নই ২ সহ ািধক িত ােন * শতভাগ িশ াথী ফল করা

িত ােনর এমিপও িগত এবং ীকৃিত া  িত ােনর ীকৃিত বািতল করা হেব -সিচব,
কািরগির ও মা াসা িবভাগ

কাশ : ১৪ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চলিত বছর ২ হাজার ৬১িট িশ া িত ান থেক এসএসিস ও সমমােনর পরী ায় অংশ নয়া িশ াথীর
অেধকই ফল কেরেছ। এবার সবিমেল পৗেন ৪ লােখর বিশ পরী াথী ফল কেরেছ।

ফল করা িশ াথী ও িত ােনর কারেণ সবেমাট গ া গেছ সােড় ৪ হাজার কািট টাকা। এর মেধ
উি িখত িত ােনর পছেন কবল এমিপও িহেসেব সরকাির িবিনেয়াগ আেছ অ ত ১ হাজার ৭৮১ কািট
টাকা। বািকটা ফল করা িশ াথীর পছেন ’বছের অিভভাবকেদর লখাপড়াসহ অ া  ব য়।

সরকাির িনয়ম অ যায়ী, একিট এমিপওভু  সাধারণ ও ভােকশনাল লু থেক পাবিলক পরী ায় অংশ
নয়া িশ াথীর মেধ  কমপে  ৭০ শতাংশ পাস করেত হেব।

একিট মা াসায় অ ত ৬০ শতাংশ িশ াথী পাস করেত হেব। নইেল এসব িত ান এমিপওর (িশ ক-
কমচারীর বতেনর সরকাির অংশ) জ  িবেবিচত হেব না। িক  উি িখত ২ হাজার ৬১ িত ােনর মেধ
১০৭িটর কােনা পরী াথীই পাস কেরিন। ১ হাজার ৭৫১িট িত ান থেক সেবা  ৫০ শতাংশ িশ াথী
পাস কেরেছ। ১৪৩ িত ােনর পােসর হার সেবা  ২০ শতাংশ এবং ৬০িট িত ােন ১০ শতাংশ।

  মসুতাক আহমদ
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কম  পাস  ও  ফল কেরেছ  এমন িত ােনর মেধ  অিধকাংশ িশ া  ম ণালেয়র কািরগির ও মা াসা
িবভােগর অ ভু ।

এ ব াপাের জানেত চাইেল ওই িবভােগর সিচব মা. আলমগীর শিনবার যগুা রেক বেলন, যসব িত ান
’বছর ধের লখাপড়া  কিরেয়ও  সে াষজনক হাের িশ াথী  পাস  করােত পােরিন,  সসব  িত ােনর

িব ে  ব ব া নয়া হেব। থেম শাকজ করা হেব। সে াষজনক জবাব না পেল এমিপওভু  শূ  পাস
িত ান েলার  এমিপও  িগত  করা  হেব।  আর  যসব  িত ান  এমিপওভু  নয়  িক  ীকৃিত া ,

স েলার ীকৃিত বািতল হেব। গত বছরও আমরা একই ধরেনর ব ব া িনেয়িছ।

এ বছর এসএসিস, দািখল এবং এসএসিস ভােকশনাল পরী ায় ২৮ হাজার ৬৭৩িট িত ান থেক ২১
লাখ ৪৯ হাজার ১৬৫ ছা ছা ী অংশ নয়। এর মেধ  ায় ২৩ হাজার িত ান এমিপওভু ।

য ২ হাজার ৬১ িত ােনর ৫০ শতাংশ িশ াথী ফল কেরেছ, স েলার মেধ  ায় ১ হাজার ৯৫০িটই
এমিপওভু । এ েলার পছেনই ’বছের ১ হাজার ৭৮১ কািট ২২ লাখ টাকা এমিপও িহেসেব সরকার
ব য় কেরেছ।

আর এবার ফল করা ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৬৫০ িশ াথীর পছেন িতমােস একজন অিভভাবেকর গেড় ৩
হাজার টাকা খরচ হেয় থােক। ’বছের এর পিরমাণ দাড়ঁায় ২ হাজার ৭২৭ কািট টাকা। ফেল িশ ক ও
িশ াথীর পছেন মাট ব য় দাঁড়ায় ৪ হাজার ৫০৮ কািট টাকা।

সংি রা বলেছন, যসব এমিপওভু  িত ান থেক একজনও পাস কেরিন বা পােসর হার কাি ত
নয়, স েলায় ছা ছা ী সংখ াও খুবই কম। অথচ এমিপও নীিতমালা অ যায়ী, একিট শহেরর দািখল
মা াসা থেক নূ নতম ৩০ জন এবং মফ েল ২০ জন থাকেত হেব। এ বছর সব পরী াথী ফল করা
মা াসা েলার একিট গাজীপুেরর ীপুেরর মািরচর চালা ইসলািময়া দািখল মা াসা। ওই িত ান থেক
এবার দািখল পরী ায় অংশ িনেয়িছল ১২ িশ াথী।

পটয়ুাখালীর দশিমনায় আেছ পূব আলীপুরা ইসলািময়া দািখল মা াসা। সখান থেক পরী ায় অংশ নয়
১৫ জন। রংপুর সদেরর মিমনপুর হাট দািখল মা াসা থেক চারজন, িদনাজপুেরর নবাবগে র সালিট
মরুাদপুর দািখল মা াসা থেক ৯ জন, যেশােরর কশবপুেরর িমজাপুর মিহলা দািখল মা াসা থেক ১২
জন অংশ নয়। জানা গেছ, এভােব শতভাগ ফল িকংবা কম পাস নন-এমিপও িক  বােডর ীকৃিত া

িত ান েলারও একই দশা।

জানা গেছ, এবার এসএসিস ও সমমােনর পরী ায় একজন িশ াথীও পােস ব থ ১০৭ িশ া িত ােনর
মেধ  ৯৩িট এমিপওভু  নয়। এ েলা কবল বাড থেক ীকৃিত িনেয় পিরচালনা করেছ।

এসব িত ান ব  কের দয়ার ি য়া হণ করা হেব। বািক ১৪িট এমিপওভু , যা িগত করা হেব।
তেব ব ব া নয়ার আেগ সংি  িত ান েলােক শাকজ করা হেব।

অপরিদেক উি িখত ২ সহ ািধক িত ােনর মেধ  ৭৭৯িট েুলর ৫০ শতাংশ িশ াথীই ফল কেরেছ।
এর মেধ  ৩২িট িত ােনর ৮০ শতাংশই ফল। জানা গেছ, এসব িত ােনর মেধ  ৭০০িটর িশ ক-
কমচারীরা সরকােরর কাছ থেক এমিপও পাে ।

এ ধরেনর একিট িত ােন সরকার িত বছর এমিপও িহেসেব ৪৫ লাখ ১৬ হাজার টাকা িদেয় থােক।
সই িহসােব ’বছের ৭০০ িত ােনর পছেন সরকাির ব েয়র পিরমাণ ৬৩২ কািট ২৪ লাখ টাকা। এই
গাটা অথই সরকােরর গ া বেল মেন কেরন সংি রা।

এই ৭৭৯িট েুলর মেধ  ঢাকা বােডর সবািধক ৩৭৩িট। এ ব াপাের বােডর চয়ারম ান অধ াপক ম.ু
িজয়াউল হক যগুা রেক বেলন, ’বছর পড়ােনার পরও মাট ছা ছা ীর অেধকও পাস করােত পারেব না,
তা মেন নয়া যায় না।

থমত, এ ধরেনর ফল কন হল, তার কারণ অ স ান করা হেব। ি তীয়ত, িত ান েলােক কারণ
দশােত বলা হেব।  সে াষজনক জবাব না  পাওয়া গেল িনয়ম অ যায়ী  ব ব া  নয়া হেব।  েয়াজেন
এমিপও সং া  ব াপাের িস া  িনেত ম ণালয় এবং মাধ িমক ও উ িশ া অিধদফতরেক (মাউিশ)

পািরশ করা হেব।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ফল করা িত ােনর মেধ  শীেষ আেছ মা াসা। ১০৭িটর মেধ  ৫৯িটই এ ধরেনর িত ান। এর মেধ
অব  ৯িট এমিপওভু । অপরিদেক অংশ নয়া িশ াথীর মেধ  ৫০ শতাংশ ফল কেরেছ এই ধরেনর

িত ােনর মেধ ও মা াসা শীেষ, ৮২২িট।

আবার উি িখত সংখ ার মেধ  ৮৭িট মা াসায় পােসর হার সেবা  ২০ শতাংশ। অথাৎ, এসব িত ােনর
৮০ শতাংশ িশ াথী ফল কেরেছ। এমিপও নীিতমালা অ যায়ী, একিট দািখল মা াসায় সরকােরর বািষক
ব য় ৫৩ লাখ ১০ হাজার টাকা।

সই িহসােব কাি ত হাের পােস ব থ এমিপওভু  ৭৫০ মা াসার পছেন সরকার ’বছের ব য় কেরেছ
৭৯৬ কািট ৫০ লাখ টাকা। ’বছর ধের িশ াথীেদর লখাপড়ার পরও পাস করেত ব থতার কারেণ
সরকাির এই ব েয়র সাথকতা িনেয়  উেঠেছ।

এ ব াপাের মা াসা বােডর চয়ারম ান অধ াপক এেকএম ছােয়ফউ া যগুা রেক বেলন, যসব িত ান
ছা ছা ীেদর লখাপড়া করায় না এবং পাস করােত পাের না, স েলার ব াপাের আমরা কেঠার অব ােন
আিছ।

িবেশষ কের নােম মা াসা,  িক  িশ াথী  নই,  আউটপুট (ফলাফল) নই- স েলার ব াপাের অতীেত
ব ব া নয়া হেয়েছ। এ বছরও নীিতমালা ও িবিধমালা অ সাের ব ব া নয়া হেব। তেব এমিপও বে র
কাজিট ম ণালয় কের থােক। আমরা পযােলাচনা শেষ পািরশ পাঠাব।

একজন  িশ াথীও  পাস  করােত  পােরিন-  এ  ধরেনর ১০৭  িত ােনর  মেধ  এসএসিস  ভােকশনাল
পযােয়র লু আেছ ৪৩িট। আর পরী ায় অংশ নয়া পরী াথীেদর মেধ  ৫০ শতাংশই ফল কেরেছ-
এমন ভােকশনাল  িত ান  ৪৬০িট।  জানা  গেছ,  এ েলার বিশর  ভাগই  সাধারণ  হাই লু  সংযু

িত ান।  এমিপওভু  লু  শাখার  সে  তারা  ভােকশনাল  খুেলিছল।  এ েলার  মেধ  ায়  ৪শ’
এমিপওভু  বেল জানা গেছ।

এ ধরেনর একিট িত ােনর পছেন সরকােরর িতন ধরেনর ব য় আেছ। এর মেধ  ত  ভােকশনাল
েুলর পছেন বছের ব য় ৪৪ লাখ ৬ হাজার টাকা। সংযু  েুল ৩৫ লাখ ৬৮ হাজার আর মা াসার

ভােকশনাল শাখার পছেন ব য় হয় ২৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা।

গেড়  ৪০০ িত ােনর  পছেন  এই  ব েয়র  পিরমাণ  ৩৫২  কািট  ৪৮  লাখ  টাকা।  কািরগির বােডর
চয়ারম ান ড. মারাদ হােসন মা া এ ব াপাের বেলন, ফল পযােলাচনার পর িত ান েলার ব াপাের

যথাযথ ব ব া িনেত ম ণালয় ও অিধদফতরেক িচিঠ পাঠােনা হেব।
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