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চাই আলাদা শিক্ষা বাজেট 

ড. আশিউর রহমান 

 

কজেকশদন আজে ঢাকা শবশ্বশবদ্যালজের 'সেন্টার অন বাজেট অযান্ড পশলশে' আজোশেি উচ্চশিক্ষা বাজেট শবষজে এক আজলাচনাে উপশিি শিলাম। 

শবশ্বশবদ্যালজের সকাষাধ্যজক্ষর েভাপশিজে অনুশিি আজলাচনাে প্রধান অশিশি শিজলন পশরকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। উজবাধক শিজলন উপাচার্ য ড. 

আকিারুজ্জামান। েমােশবজ্ঞান অনুষজদর সমাোফ ফর আহমদ সচৌধুরী হলটিজি শিক্ষক ও িাত্রিাত্রীজদর উপশিশি শিল সচাজে পড়ার মজিা। মন্ত্রী 

িরুণজদর কাি সিজক সুশনশদ যষ্ট প্রস্তাব প্রিযািা কজরন বজল োনাজলন। িজব িা কীভাজব নীশিশনধ যারকজদর কাজি সপৌৌঁিজব সে শবষজে সুশনশদ যষ্ট কজর 

বলজলন না। বক্তারা সুস্পষ্ট কজরই উচ্চশিক্ষা োজি বাজেট বরাদ্দ বাড়াজনার কিা বলজলন। 

 

আমরা সোর শদজেই বজলশি সর্, োমশিক শিক্ষা োজি এবং শবজিষ কজর উচ্চশিক্ষা োজি শবশনজোে বাড়াজি হজব। সর্ হাজর োমশিক বাজেট 

বাড়জি, সেই হাজর উচ্চশিক্ষা বাজেট বাড়জি না। আরও বজলশি, কজম যাপজর্ােী েনবল তিশরর েন্যই গুণমাজনর শিক্ষার সকাজনা শবকল্প সনই। এটা 

অস্বীকাজরর উপাে সনই সর্, টাকার অজে েি দি বিজর শিক্ষা োজি েরকাশর ও সবেরকাশর েরচ র্জিষ্ট সবজড়জি। িজব পশরমাণ বাড়জলও শিক্ষার 

গুণমান শনজে আমাজদর স্বশস্তর সিমন অবকাি সনই। 

 

েি ২৭ সম বশণক বািযাে োইফ সুেন শিক্ষার গুণমান শনজে প্রােশিক একটি প্রশিজবদন উপিাপন কজরজিন। শিশন শলজেজিন, এক দিজক 

শিক্ষাপ্রশিিাজনর েংখ্যা শবগুণ হজেজি। সবজড়জি েব যস্তজর শিক্ষািীর অংিিহজণর হার। প্রািশমক শিক্ষািী ভশিযর হার এেন প্রাে িিভাে। ঝজর 

পড়ার হার কজমজি। িাই মাধ্যশমজক শিক্ষািীর অংিিহণ সবজড়জি। প্রাশিক পর্ যাজে কজলে প্রশিিা হওোে েনআিহ সবজড়জি উচ্চ মাধ্যশমক 

শিক্ষাে। পাবশলজকর পািাপাশি িিাশধক সবেরকাশর শবশ্বশবদ্যালে এেন চালু রজেজি। উচ্চশিক্ষার সুজর্াে শনিঃেজেজহ সবজড়জি। িার মাজন শিক্ষার 

েংখ্যােি ব্যাপক পশরবিযন ঘজটজি। িজব েব যস্তজরই শিক্ষার মান প্রশ্নশবদ্ধ। দুব যল শিক্ষাব্যবিাে অদক্ষিা শনজেই পাে কজর সবর হজে শিক্ষািীরা। 

ফজল কম যবাোজর িারা সুশবধা করজি পারজি না। শিক্ষার সুজর্াে সৃশষ্টজি বড় অজের অি য েরচ করজি েরকার। িিাংজি না হজলও এ োজি 

টাকার অজে বরাদ্দও বাড়জি। মাধ্যশমক পর্ যি শবনামূজে বই, উপবৃশি, স্কুল-শফশডং সপ্রািাম- েরকাশর ও সবেরকাশর স্কুজল। শকন্তু শিক্ষার মান 

ভাজলা না হওোে এেব শবশনজোজের সুফল পাজে না সদি। কাশরেশর জ্ঞাজনর অভাব ও দক্ষিার ঘাটশির কারজণ সদজি ও শবজদজি শিশক্ষি এই 

েনজোিীর র্জিষ্ট কম যেংিান সৃশষ্ট হজে না। সদজি র্জিষ্ট দক্ষ কাশরেশর েনবল তিশর না হওোর কারজণ শবজদশিজদর ওপর শনভ যরিীলিা রজেই 

র্াজে। প্রচুর শবজদশি মুদ্রা চজল র্াজে সদি সিজক। অন্যশদজক সদি সিজক পাে করা প্রচুর স্নািক সবকার সিজক র্াজে।
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প্রািশমক পর্ যাজে ইংজরশে ও েশণজি দুব যলিা শনজে সবর হজে শিক্ষািীরা। োিীে এক েশরপ বলজি, পঞ্চম সেশণর ৯০ িিাংি শিক্ষািীই েশণজি 

দুব যলিা শনজে সবর হজে। মাধ্যশমজকও একই দুরবিা। অষ্টম সেশণর অজধ যজকর সবশি শিক্ষািীর বাংলা, ইংজরশে ও েশণজি কাশিি মাজনর দক্ষিা 

সনই। উচ্চ মাধ্যশমজকও িথি অবিা। ২০১৬ োজল ঢাকা শবশ্বশবদ্যালজের ভশিয পরীক্ষাে 'ে' ইউশনজটর ভশিযচ্ছু শিক্ষািীজদর মাত্র ১১ িিাংি পাে 

নম্বর তুলজি সপজরজি। 'ে' ইউশনজট এ হার শিল ৫.৫২ িিাংি। বাশণজেয মাত্র ১০ িিাংি ইংজরশেজি পাে কজরজি। 

 

উৎপাদনিীলিা বৃশদ্ধর সক্ষজত্র এ শিক্ষা সিমন সকাজনা কাজেই আেজি না। েরকাজরর েব যজিষ েমিশক্ত েশরপ অনুর্ােী ২০১৬-১৭ অি যবির সিজষ 

সবকাজরর েংখ্যা শিল ২৬.৭৭ লাে। এজদর মজধ্য ১০.৪৩ লােই শিল উচ্চ মাধ্যশমক শকংবা স্নািক ও স্নািজকাির। শবশ্বব্যাংজকর 'বাংলাজদি 

শিলে ফর টুমজরাে েবে' প্রশিজবদজন বলা হজেজি, শুরু সিজকই অক্ষরজ্ঞান ও োশণশিক শহজেজবর েক্ষমিার অভাজব পরবিীকাজল আর দক্ষিা 

অেযন কজর উঠজি পারজি না। মাধ্যশমক পর্ যাজে শিক্ষার শনম্নমুেী মাজনর কারজণ িাশিক শবষজে শিক্ষািীজদর দক্ষিার শভশি দুব যল হজে। এর ফজল 

পরবিী েমজে শিক্ষা ও প্রশিক্ষজণর মাধ্যজম কার্ যকরভাজব দক্ষিা উন্নেজনর প্রজচষ্টাও চযাজলজের মুজে পড়জি। দক্ষিার এই ঘাটশির কারজণ 

চাকশরপ্রািীরা চাকশরদািাজদর েন্তুষ্ট করজি পারজি না। এই প্রশিজবদজন শিক্ষার সর্ দুরবিার শচত্র তুজল ধরা হজেজি, িা সিজক সবর হওোর উপাে 

কী? োিীে বাজেট শক এেব প্রজশ্ন উদােীন িাকজব? এই প্রশিজবদজনই দুটি উপাজের কিা বলা হজেজি। 

 

চাই ভাজলা ও সর্াগ্য শিক্ষক :আমাজদর শিক্ষক তিশরর অবকাঠাজমা বড়ই দুব যল। এ সক্ষজত্র শবশনজোে বাড়াজি হজব। িজব সেই ব্যে সর্ন ভাজলাভাজব 

মশনটর করা হে। প্রশিক্ষণ এ েন্য খুবই গুরুেপূণ য হজি পাজর। এেনও মাধ্যশমক পর্ যাজের ৩০ িিাংি শিক্ষজকর সকাজনা প্রকার প্রশিক্ষণ সনই 

('ব্যানজবইে')। 

 

অবকাঠাজমার অভাব :এেনও দি হাোর প্রািশমক শবদ্যালে েরােীণ য ভবজন অবশিি। িাত্রিাত্রীজদর েন্য এেব ভবন খুবই ঝৌঁশকপূণ য। ৩০ িিাংি 

মাধ্যশমক শবদ্যালজে সকাজনা শবজ্ঞানাোর সনই।  

 

আকাজর বড় হজলও শভি দুব যল আমাজদর শিক্ষাব্যবিার। ওোর্ল্য ইজকানশমক সফারাজমর মজি, শিক্ষার মাজনর শবচাজর দশক্ষণ এশিোে েবজচজে 

শপশিজে বাংলাজদি। ১৩০টি সদজির মজধ্য আমাজদর অবিান ৭৭িম। ভারি ২৭িম। শ্রীলংকার অবিান ৩৮, পাশকস্তান ৬৬, সনপাল ৭০। 

ব্যানজবইে বলজি, শিক্ষা োজি ব্যজের শদক সিজক বাংলাজদি েবার সপিজন। আিেযাশিক মানদজে শিক্ষা বাজেট শেশডশপর ৬ িিাংি হওোর 

কিা। আর িা সমাট বাজেজটর ২০ িিাংি হওোর কিা। অিচ আমাজদর শিক্ষা ব্যে ২ িিাংজির োমান্য সবশি। শিক্ষা বাজেট সমাট বাজেজটর 

১৫ িিাংজির শনজচ। আশিকার অজনক সদজিও এর সচজে সবশি। িাই োিীে উন্নেজনর স্বাজি য শিক্ষা োজি শবশনজোে বাড়াজি হজব। 

 

এই বাস্তবিাে আমাজদর শিক্ষা বাজেট, শবজিষ কজর উচ্চশিক্ষা বাজেট শনজে 'আউট অব বক্স' শচিা করার েমে এজে সেজি। েিানুেশিক উপাজে 

শুধু অি য েরচ করজলই সটকেই উন্নেজনর েন্য সর্ ধরজনর উপযুক্ত েনবল আমাজদর চাই, িা এই শিক্ষাব্যবিা শদজি পারজব না। এ কিাটি শুরুজিই 

সমজন সনওো ভাজলা। এজকবাজর প্রািশমক সিজক মাধ্যশমক, উচ্চ মাধ্যশমক, স্নািক ও স্নািজকাির শিক্ষা এবং কাশরেশর শিক্ষার শুধু েংখ্যােি 

প্রবৃশদ্ধ না ঘটিজে কী করজল িা সটকেই উন্নেজনর উপজর্ােী হজি পাজর, সে শবষজে েভীর শবচার-শবজশ্নষণ ও েমাধান সূত্র েন্ধাজনর দাশব রাজে। সে 

েন্য আংশিক উজদ্যাে র্জিষ্ট হজি পাজর না। শিক্ষা শনজে োমশিক শচিা-ভাবনা ও িার গুণেি মান রক্ষার েন্য উপযুক্ত অি যােজনর প্রজোেন 

রজেজি। আর সে েন্য হাজল দাশব উঠজি সর্, শিক্ষা োজির েন্য আলাদা বাজেট উপিাপন করা সহাক। ঢাকা শবশ্বশবদ্যালজের ওই উপিাপনাে 

আশমও সিমন প্রস্তাব কজরশিলাম। িার চার শদন আজে ২১ সম েমকাজল োংবাশদক অেে দািগুপ্তও 'পৃিক শিক্ষা বাজেট শক হজি পাজর না?' 

শিজরানাজম একই ধরজনর প্রস্তাব সরজেশিজলন। বশরিাজল আঞ্চশলক শিক্ষক েশমশির আজলাচনার সূত্র ধজর শিশন শলজেজিন, 'অিীজি সর্মন 

পাল যাজমজন্ট সরজলর েন্য পৃিক বাজেট উপিাপন করা হজিা, সিমনভাজব শিক্ষার েন্যও পৃিক বাজেট উপিাপন করা সহাক। এটা অজর্ৌশক্তক বজল 

মজন হে না। বিযমাজন সদজি িাত্রিাত্রী পাঁচ সকাটিরও সবশি। ধনবান সিজক শদনমজুর এমনশক শভোশরর পশরবাজরও শমলজব শবদ্যালেোমী িাত্রিাত্রী। 

একেমে শিক্ষা শিল মূলি অশি সমধাবী ও ধনবান পশরবাজরর েন্য শনশদ যষ্ট। শকন্তু এেন শিক্ষা েবার েন্য উনু্মক্ত ও মানবাশধকার শহজেজব স্বীকৃি। 

 

"মাধ্যশমক ও উচ্চ মাধ্যশমক পরীক্ষার ফল প্রকাশিি হওোর পর 'অদম্য সমধাবী' িব্দ েংবাদপজত্র শিজরানাম হে। হিদশরদ্র পশরবাজরর 

সিজলজমজেরা না সেজে িাকজি রাশে; শকন্তু পড়াজিানা িাড়জি রাশে নে।" অেে দািগুজপ্তর এই পর্ যজবক্ষজণর েজি আশমও একমি। আর এই 

শিক্ষা চাশহদা সৃশষ্টর সপিজন একশদজক সর্মন োধারণ মানুজষর আে-সরােোর সবজড় র্াওোর কারণটি েশিে, অন্যশদজক বিযমান েরকারও নানা 

উপবৃশি, মাজেজদর েন্য শবজিষ ভািা, স্কুল-কজলে শনম যাজণ শবজিষ মজনাজর্াে শদজে 'েরবরাহ বাশড়জে চাশহদা' তিশরর কােটিও েরাশিি কজরজি। 

শিক্ষাে বাজেট বরাদ্দ শনিঃেজেজহ সবজড়জি। িজব িাত্রিাত্রীজদর তনশিকিা, দক্ষিা ও স্বাধীনভাজব শচিা করার সুজর্াে কিটা সবজড়জি, সে শবষজে 

র্িাি য প্রশ্ন তুজলজিন অেে দািগুপ্ত। শিশন আরও আজলা সফজলজিন 'শিক্ষাে সুিােন' প্রেিটির ওপর। অজনক স্কুল এেন সকন সমধাবী শিক্ষািী 

উপহার শদজি পারজি না? এ প্রজশ্নর উির খু ৌঁেজি শেজে একেন প্রাজ্ঞ প্রধান শিক্ষজকর েবাশনজি শিশন োশনজেজিন, 'এেন সর্ ম্যাজনশেং কশমটি 

রজেজি, িার েদস্যজদর র্শদ আজের আমজল দাশেে সদওো হজিা, িাহজল ফল সমাজটও ভাজলা হজিা না। কিা বলজি বলজি প্রবীণ এ শিক্ষজকর 

কণ্ঠ ভাশর হজে আজে; সচাে িলিল কজর।' শিশন আরও শলজেজিন, স্কুল-কজলজের ম্যাজনশেং কশমটি, িানীে রােথনশিক সনিা ও প্রভাবিালীজদর 

কারজণ শিক্ষকরা লাশিি-অপমাশনি হন। প্রিােজন সমধাবীরা যুক্ত হজলও ঘুষ-দুনীশি আর শিক্ষকজদর অপমান করার প্রবণিা কমজি না। শিক্ষা 

োজির প্রশিটি স্তজর এই সর্ 'েভন্যযান্স' েমস্যা শবরাে করজি, সে কারজণও উপযুক্ত শিক্ষক শনজোে সদওো র্াজে না। সে েন্যও শিক্ষার মান উন্নি 



করা র্াজে না। অিচ গুণমাজনর শিক্ষা িাড়া সটকেই উন্নেজনর মূল লক্ষয- সর্মন দাশরদ্রয শনরেন, স্বািয ও উন্নি েীবন শনশিিকরণ, সেন্ডার 

েমিা শনশিিকরণ, সপিােি উৎকষ য ও অি যথনশিক প্রবৃশদ্ধ, িাশি, ন্যাে এবং প্রাশিিাশনক কাঠাজমা িশক্তিালী করা প্রাে অেম্ভব। শবজিষ কজর, 

গুণমাজনর উচ্চশিক্ষার েজি এেজবর প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ েম্পকয অস্বীকার করার সকাজনা উপাে সনই। উচ্চশিক্ষােহ েব স্তজরর শিক্ষার োমশিক 

শবস্তার এবং িার গুণমান সুরক্ষার েন্যই েরকারজক আলাদা কজর শিক্ষা বাজেট প্রণেন ও উপিাপজনর আহ্বান োনাশে। এ বির বাজেজটর 

কাঠাজমা বদলাজনা হেজিা মুিশকল হজব। িাই আোমী শদজনর েন্য এ প্রস্তাব সরজে র্াশে। এ বির অিি 'সেন্ডার বাজেট'-এর মজিা শবজিষ গুরুে 

শদজে 'শিক্ষা বাজেট' উপিাপজনর আহ্বান োনাশে। শুধু বাজেট বরাদ্দই নে, বরাদ্দকৃি এই অি য িানীে প্রভাবিালীজদর হস্তজক্ষপ এশড়জে 

কার্ যকরভাজব বাস্তবােজনর শনজদ যিনাও সর্ন এই বাজেজট িাজক, সেই আহ্বানও োনাশে। 

 

শুরু কজরশিলাম উচ্চশিক্ষার বাজেট শনজে। সিষও করজি চাই এই শবষজে শকছু প্রস্তাবনা শদজে। আিার কিা এই সর্, ক্ষমিােীন রােথনশিক দজলর 

শনব যাচনী ইিজিহার, েরকাজরর পঞ্চবাশষ যক ও সপ্রশক্ষি পশরকল্পনাে শিক্ষার মান বাড়াজনা এবং শিক্ষা েম্পশকযি অবকাঠাজমা ও শিক্ষক উন্নেজনর 

সুশনশদ যষ্ট প্রস্তাব রাো হজেজি। এেব প্রস্তাব বাস্তবােনই হজব শিক্ষা িিা উচ্চশিক্ষার মাজনান্নেজনর প্রধান প্রধান উপাে। েব যজিষ অি যবিজর শিক্ষা 

োজি বাজেজটর সমাট বরাজদ্দর োজড় ১৪ িিাংি এবং উচ্চশিক্ষা োজি ১.২৫ িিাংজির মজিা বরাদ্দ করা হজেশিল। শনিঃেজেজহ উভে বরাদ্দই 

দশক্ষণ এশিোর শবচাজরও সবি শনজচ। এ পশরশিশির দ্রুি অবোন ঘটাজনার উজদ্যাে শনজি হজব। মজন রােজি হজব, শবশ্বশবদ্যালজের উন্নেজন েরকাশর 

ও সবেরকাশর অি যােন বাড়জল মানব িশক্ত উন্নেন সর্মন ঘজট, োশব যকভাজব শিল্পােন, ব্যবো-বাশণজেযরও প্রোর ঘজট। িাই উচ্চশিক্ষা ও 

শিজল্পাজদ্যাক্তাজদর মাজঝ সমলবন্ধন বাড়াজনার উজদ্যাে সনওোটা েরুশর হজে পজড়জি। 

 

সটকেই উন্নেন অেযজনর লজক্ষয উচ্চশিক্ষার উন্নেন ও দক্ষ মানবেম্পদ সৃশষ্টজি িাই আমরা সুশনশদ যষ্ট এই প্রস্তাবনাগুজলা রােজি চাই : 

 

উচ্চশিক্ষার েন্য উজেেজর্াগ্য হাজর বাজেট বরাদ্দ বৃশদ্ধ (অিি শেশডশপর ৪ িিাংি)। 

 

উচ্চশিক্ষা প্রশিিান এবং শিল্প ও আশি যক প্রশিিানগুজলার মাজঝ কার্ যকরী েংজর্াে িাপন। 

 

কাশরেশর ও প্রযুশক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষজণর মান ও আওিা আরও দ্রুি বৃশদ্ধ করা। 

 

সবেরকাশর োিজক েহােক ভূশমকাে েংযুক্ত করা। এ োজির শেএেআর আইজনর আওিাে এজন িার একটা অংি উচ্চশিক্ষার উন্নেজন ব্যে করার 

ব্যবিা করা সর্জি পাজর। 

 

শিক্ষািী ও েজবষকজদর উচ্চশিক্ষা অেযন ও জ্ঞান চচ যার েন্য আশি যক োহায্য ও প্রজণাদনা প্রদান। 

 

েজবষণা ও উন্নেন কম যকাজের েন্য িাৎপর্ যপূণ য হাজর অি যােন করা। এ েন্য আলাদা কজর বরাদ্দ সদওো। 

 

উচ্চশিশক্ষি িরুণজদর মাজঝ উজদ্যাক্তা হওোর আিহ সৃশষ্ট ও িাজদর কাজের উপজর্ােী পশরজবি প্রদান ও কাঠাজমােি েহােিা প্রদান। প্রজিযক 

শবশ্বশবদ্যালজে উদ্ভাবনী োব ও উজদ্যাক্তা তিশর সকন্দ্র িাপজনর েন্য শবজিষ িহশবল সৃশষ্ট করা সহাক। 'স্টাট যআপ' েংস্কৃশি শবশ্বশবদ্যালে সিজকই শুরু 

সহাক। 

 

নীশিশনধ যারণী পর্ যাজে উচ্চশিক্ষার উন্নেজন েংশশ্নষ্ট েব সক্ষজত্র ইশিবাচক েহােিা প্রদান। শবজিষ কজর েজবষণা ও েনিশক্ত প্রশিক্ষজণ 

শবশ্বশবদ্যালেজক েংযুক্ত রাো চাই। 

 

পশরজিজষ আমরা বলজি চাই, সদজির অি যনীশির েমৃশদ্ধর েন্য সুশচশিি ও সুশনশদ যষ্ট কম যপশরকল্পনা িহণ করা প্রজোেন। আর এ কাজে 

শবশ্বশবদ্যালে ও েজবষণা ইনশস্টটিউট বড় ধরজনর ভূশমকা রােজি পাজর। বাজেট বাস্তবােজনর পজি েবজচজে বড় বাধা দুনীশি, েক্ষম েনিশক্তর 

অভাব ও দুব যল ব্যবিাপনা। এই শিনটি বাধা দূর করজি রােথনশিক ও প্রাশিিাশনক উজদ্যাে েরুশর। প্রাশিিাশনক ও রােথনশিক দােবদ্ধিা েমিে 

ঘটিজে বাজেট পশরকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন করা হজল এেব দুব যলিা কাটিজে ওঠা অজনকটাই েম্ভব।  
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