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দেশর িশ া খােত ব য় বাড়েলও মােনর ে  অিভেযােগর অ  নই। মাধ িমক পয  সরকার িবনামূেল  বই
িদেলও কািচংেয় ঝুঁেক বাড়েছ খরেচর বাঝা। েুলর পড়ােশানার মান িনেয়  িব র অিভেযােগর কারেণ

াইেভট, িটউশন ও কািচংেয় বাড়েছ িশ াথীেদর দৗড়ঝাপঁ। িশ া খাত িনেয় সািবক পিরক না ও সিঠক
ব ব াপনার  বলমােন  এই  বহাল  দশা  বেল  অিভেযাগ  করেছন  অিভভাবকরা।  িব ব াংেকর  ‘ওয়া
ডেভলপেম ট িরেপাট ২০১৮ : লািনং টু িরয়ালাইজ এডেুকশনস িমজ’ শীষক িতেবদেন বলা হয়, িবে র

িবিভ  দেশর িশ াথীেদর তুলনায় িশখন মােন িপিছেয় আেছ বাংলােদেশর িশ াথীরা। াক- াথিমক থেক
মাধ িমক শষ করা পয  বাংলােদেশর িশ াথীেদর লু সময় হে  ১১ বছর। িক  বাংলােদেশর িশ রা ১১
বছের যা িশখেছ, অ  দেশর িশ রা মা  সােড় ছয় বছেরই তা িশখেছ। অথাৎ একজন িশ াথীেক অ
দেশর িশ াথীেদর তলুনায় একই িবষয় িশখেত সােড় চার বছর সময় বিশ ব য় করেত হে । এর মেধ

অ তম কারণ িহেসেব লু ব ব ার বল মােনর কথা বলা হেয়েছ। িব ব াংেকর িতেবদেন বলা হেয়েছ,
েুল িনয়িমত যাতায়াত করা  অথই শখা  নয়। বাংলােদেশর ততৃীয়  িণর ৩৫ শতাংশ িশ াথী  বাংলা

িবষয়িটও সিঠকভােব পড়েত পাের না। আর প ম িণর মা  ২৫ শতাংশ িশ াথী সিঠকভােব গিণত বােঝ,
অথাৎ ৭৫ শতাংশই বােঝ না। িতেবদেন বাংলােদেশর িশ ার এ অব ার জ  যসব কারণ তেুল ধরা
হেয়েছ স েলা হেলা- াক- শশেব িশ েদর িঠকমেতা উ য়ন হে  না, বল িশ াদান প িত, িবদ ালয়
পিরচালনা  ব ব ায়  বলতা  এবং  সরকাির  িশ াব ব ায়  সামি ক ব য়  কম।    িব ব াংেকর  িতেবদেন
বাংলােদেশর উ িশ া িনেয় বলা হেয়েছ, পাবিলক িব িবদ ালয় েলােত বছের য বােজট এর ১ শতাংশও
গেবষণায় ব য় করা  হয়  না,  যা  খুবই হতাশাজনক। এ ব াপাের ঢাকা  িব িবদ ালেয়র িশ া  ও গেবষণা
ইনি িটউেটর সােবক পিরচালক অধ াপক ড. িছি র রহমান বেলন, ‘িব ব াংক যা বলেছ তা স ণূ িঠক
না হেলও আংিশক সত । আমােদর িশ াথীেদর ১১ বছেরর লুজীবেন যা অজন হওয়ার কথা তা হে  না।
আমােদর ভােলা  িশ েকর সংখ া  কম। িশ াদান  প িত,  িশ কেদর যাগ তার ঘাটিত আেছ। িশ ণ
যভােব হওয়ার কথা তা হে  না। ফেল িশ কেদর যভােব পড়ােনার কথা তা তারা পারেছন না।’ িশ ার

মােনর এই পিরি িতেত িশ াথী ও অিভভাবকরা ঝুঁকেছ কািচং, াইেভট িটউশেন। বাংলােদশ পিরসংখ ান
বু েরার ২০১৬ সােলর পিরসংখ ােন বলা হয়, একজন িশ াথী বছের তার িশ ার পছেন য টাকা ব য়
কের, তার মেধ  ৩০ শতাংশ চেল যায় কািচং এবং হাউস িটউটেরর িফ বাবদ। ওই িশ াথীর ি তীয় সেবা
১৮ শতাংশ টাকা খরচ হয় বই, খাতা-কলমসহ িবিভ  িশ া উপকরণ কনার পছেন। তৃতীয় সেবা  টাকা
ব য় হয় ভিত, সশন িফ, পরী া িফ বাবদ ১৭ শতাংশ। এ ছাড়া যাতায়াত ও িটিফন বাবদ খরচ হয় ১৬
শতাংশ,  িটউশন  িফেত ১০ শতাংশ এবং  িশ া িত ােনর  ইউিনফম  কনায় ৯  শতাংশ  অথ খরচ হয়।
িবিবএস জিরপ বলেছ, সাধারণত শহেরর িশ াথীরা কািচং ও াইেভট পড়েত িগেয় বিশ টাকা খরচ কের
আর তােদর খরেচর হার ৩৩ শতাংশ। উ িশ া হেণর জ  সরকাির িব িবদ ালেয়র ভিত পরী ায় উ ীণ
হেত কািচং স টাের িভড় জমায় িশ াথীরা।  এ ব াপাের িবিশ  লখক ও গেবষক সয়দ আবুল মক দ
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বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘পি েমর অেনক দেশই উ িশ া ব য়ব ল। উ িশ া সবার জ  নয়ও।
ধ ুঅিত মধাবীেদর জ । ব য়ব ল হেলও তােদর িশ ার মান অিত উচুঁ। আমােদর দেশ িশ  িণ থেক

িব িবদ ালয়  পয  সম  িশ াই  ব য়ব ল।  িবদ া  অজেনর  চেয়  কােনাভােব  একিট  সনদ অজনেকই
অিভভাবকরা বিশ পূণ মেন কেরন। এই েযাগেক ব বহার করেছ কািচং ব বসায়ীরা। ফেল গত ই
দশেক িশ ার মান নেম গেছ সবিন  পযােয়।  িতিন আরও বেলন, ‘  ফাসঁ হেল াথিমক থেক 
কের িব িবদ ালয় পযােয়  মানস ত িশ ার ই আেস না। এ জ  িশ া  ম ণালেয়র কিতপয় অসাধু
কমকতা দায়ী। দেশর খ ািতস  িশ ািবদেদর িনিল তাও এর জ  কম দায়ী নয়।’  চটকদার বাহাির
িব াপেন  িশ াথী  ও  অিভভাবকেদর  আকৃ  করেত  ব বসায়  নেম  পেড়েছ  কািচং  স টার েলা।
উ মাধ িমক সািটিফেকেটর (এইচএসিস) ব বহািরক পরী া শষ হেয়েছ ২৫ ম। ফল কােশর ই মাস
বািক থাকেলও কািচং স টার েলার তৎপরতা বেড় গেছ। এবার এইচএসিস ও সমমােনর পরী া িদেয়েছ
১১ লােখর বিশ িশ াথী। িব িবদ ালয় ম িুর কিমশেনর অধীন উ িশ ার মােনা য়ন কে র গেবষণায়
দখা গেছ, ভিত-ই কু এেককজন িশ াথীর পছেন বছের ভিত কািচং ও আ ষি ক বাবদ খরচ হে  ায়

৪৩ হাজার  টাকা।  ২০১৩ সােল কািশত ওই গেবষণায়  দখা  যায়,  ায়  ৯২  শতাংশ  কািচং  কেরন।
গেবষণায় অংশ নওয়া  িশ াথীেদর মেধ  আেগর বছর িব িবদ ালেয় ভিত হওয়া  িশ াথীেদর ায় ৮৪
শতাংশ ভিত পরী ার জ  কািচং কেরেছন। তােদর কািচং িফসহ আ ষি ক িমিলেয় খরচ পেড়িছল ায়
সােড় ৩১ হাজার টাকা। এখন এই ব য় আরও বেড়েছ। কািচং িফ িত বছরই ৫০০ থেক ১০০০ কের
বাড়ােনা হে । ধু িব ান িবভােগ (‘ক’ ইউিনট) কাস িফ নওয়া হে  ায় ১৫ হাজার টাকা, মানিবেকর
(‘খ’ ইউিনট) জ  ১৪ হাজার, ব বসায় িশ ার (‘গ’ ইউিনট গিণতসহ) জ  ১৬ হাজার টাকা। একসে
একািধক ইউিনেটর জ  কাস িফ আরও বিশ। িব িবদ ালেয় পাঠ বই িনভর  হেলও কািচংেয়র ফােঁদ
পা িদে ন িশ াথীরা।
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