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অথৈনিতক  িরেপাটার  ॥  বােজেট  অ তুল  বরাে র  কারেণ  বশ  কেয়ক  বছর  ধের  ঝুেল  আেছ িশ া িত ান
এমিপওভুি র ি য়া। তেব আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট এমিপওভিু র িত িত থাকেছ। এ জ
বরা  রাখা হে  এক হাজার ১৫০ কািট টাকা। চলিত ২০১৮-১৯ অথবছর এ খােত বরা  িছল মা  ৫০০ কািট
টাকা। নানা িদক িবেবচনায় স টাকা অব ব তই থেক যায়।

অথ ম ণালয় সূে  জানা গেছ, িবিভ  িশ ক সংগঠন ও সব মহেলর দীঘিদেনর দািব এবং সবেশষ নন-এমিপও
িশ কেদর  গত  বছেরর  লাগাতার  আে ালেনর  মুেখ  এমিপওভুি র  ি য়া   কের  সরকার।  নানা  ধােপ
যাচাই-বাছাই ও নীিতমালা সংেশাধন কের িশ া িত ান বাছাই ি য়াও শষ কেরেছ ম ণালয়।

সূ  জানায়, আওয়ামী লীগ সরকােরর িতিট বােজেট িশ া খাত  পায়। িক  তারপরও ২০০৯ সােলর পর মা
একবার িশ া িত ান এমিপওভু  করা হয়। এরপর ব  নতুন িশ া িত ান িতি ত হেলও এমিপওভু  হয়িন
একিটও। িশ ক-কমচারীেদর আে ালেনর পিরে ি েত গত বছেরর জুলাই থেক এমিপওভুি র আেবদন নয়া

 কের সরকার। অনলাইেন ায় সােড় নয় হাজার আেবদন জমা পেড়।

স িত িশ া ম ণালয় ই হাজার ৭৬২িট িশ া িত ানেক এমিপওভিু র জ  যাগ  িবেবচনা কের। এর মেধ
মাধ িমক ও উ িশ া িবভােগর অধীন লু  ও কেলজ এক হাজার ৬২৯িট, কািরগির ও মা াসা িবভােগর অধীন
মা াসা ৫৫১িট এবং কািরগির িত ান ৫৮২িট।

অথ ম ণালেয়র িহসােব, ওই সব িত ান এমিপওভু  করা হেল সরকােরর বাড়িত খরচ হেব দড় হাজার কািট
টাকারও বিশ। অথচ লু-কেলজ, কািরগির ও মা াসা এমিপওভুি  খােত আেছ মা  ৫০০ কািট টাকা। এত কম
টাকায় িবপুলসংখ ক িত ান এমিপওভু  করা অস ব। িবষয়িট যােত অেথর অভােব ঝুেল না থােক স জ
আগামী অথবছর এক হাজার ১৫০ কািট টাকা বরা  রাখা হে ।

জানা গেছ, নতুন অথবছের এক হাজার ১৫০ কািট টাকা ও চলিত বছর অব ব ত ৫০০ কািট টাকা, অথাৎ মাট
এক হাজার ৬৫০ কািট টাকায় িবিভ  িশ া িত ান এমিপওভু  করা হেব। এমিপওভুি র জ  াথিমকভােব
৩৩২িট লু এবং ২৯৯িট কেলেজর একিট তািলকা কেরেছ িশ া ম ণালয়।

অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল এ সে  সাংবািদকেদর জানান, যসব িশ া িত ান এমিপওভিু র অেপ ায়
স েলা যাচাই-বাছাই কের আগামী িতন অথবছের ধােপ ধােপ এমিপওভু  করা হেব। তেব কতসংখ ক িত ানেক

এমিপও দয়া হেব সটা উে খ কেরনিন িতিন। িতিন আরও বেলন, এমিপওভিু র জ  যাচাই-বাছাই চলেছ।
য েলা যাগ  বেল িবেবচ  হেব স েলােক পযায় েম এমিপওভু  করা হেব।

এ িবষেয় গত ১০ এি ল সিচবালেয় িশ াম ী ডাঃ দীপু মিন সাংবািদকেদর বেলন, এমিপওভিু র দািবেত অেনক
িদন ধের িশ ক-কমচারীরা আে ালন কেরেছন। তােদর িবষয়িট  িদেয় আমরা অেনক আেগই এমিপওভুি র
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কাজ  কেরিছ।
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