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শিক্ষায় ৬১ হাজার ১১৮ ককাটি টাকা বরাদ্দ 

টাকার অঙ্কে বাড়ঙ্কেও িতাাংঙ্কি বাঙ্কড়শন 

শনজস্ব প্রশতঙ্কবদক    
আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছঙ্করর প্রস্তাশবত বাঙ্কজঙ্কট শিক্ষায় বরাদ্দ রাখা হঙ্কয়ঙ্কছ ৬১ হাজার ১১৮ ককাটি টাকা, যা কমাট বাঙ্কজঙ্কটর ১১.৬৮ 

িতাাংি। আর চেশত অর্ থবছঙ্কর শিক্ষায় বরাদ্দ শছে ৫৩ হাজার ৫৪ ককাটি টাকা, যা কমাট বাঙ্কজঙ্কটর ১১.৫৩ িতাাংি। চেশত অর্ থবছঙ্করর 

তুেনায় আগামী অর্ থবছঙ্কর টাকার অঙ্কে প্রায় আট হাজার ককাটি টাকা বাড়ঙ্কেও িতাাংঙ্কি প্রায় একই রঙ্কয়ঙ্কছ।  

তঙ্কব ইউঙ্কনসঙ্ককা দীর্ থশদন ধঙ্কর শিক্ষা খাঙ্কত শজশিশির ৬ িতাাংি অর্বা কমাট বাঙ্কজঙ্কটর ২০ িতাাংি বরাঙ্কদ্দর কর্া বঙ্কে আসঙ্কছ। 

কসখান কর্ঙ্কক শিক্ষায় বরাদ্দ এখঙ্কনা অঙ্কনক দূঙ্কর অবস্থান করঙ্কছ। গত িাাঁচ-সাত বছর ধঙ্করই শিক্ষায় বরাদ্দ ১০ কর্ঙ্কক ১২ িতাাংঙ্কির 

মঙ্কেই ঘুরিাক খাঙ্কে। তঙ্কব প্রশতবছর বাঙ্কজঙ্কটর আকার বৃশির সঙ্কে সঙ্কে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ শকছুটা বাড়ঙ্কছ। 

আগামী অর্ থবছঙ্কর প্রার্শমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণােঙ্কয় বরাদ্দ রাখা হঙ্কয়ঙ্কছ ২৪ হাজার ৪১ ককাটি টাকা। আর চেশত অর্ থবছঙ্কর এই 

মন্ত্রণােঙ্কয় বরাদ্দ শছে ২২ হাজার ৪৬৬ ককাটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণােঙ্কয়র মােশমক ও উচ্চশিক্ষা শবভাঙ্কগ আগামী অর্ থবছঙ্কর বরাদ্দ রাখা 

হঙ্কয়ঙ্কছ ২৯ হাজার ৬২৪ ককাটি টাকা, চেশত অর্ থবছঙ্কর বরাদ্দ শছে ২৪ হাজার ৮৮৮ ককাটি টাকা। একই মন্ত্রণােঙ্কয়র কাশরগশর ও 

মাদরাসা শিক্ষা শবভাঙ্কগ আগামী অর্ থবছঙ্কর বরাদ্দ রাখা হঙ্কয়ঙ্কছ সাত হাজার ৪৫৩ ককাটি টাকা, চেশত অর্ থবছঙ্কর বরাদ্দ শছে িাাঁচ হাজার 

৭০০ ককাটি টাকা। তঙ্কব আগামী অর্ থবছঙ্করর বাঙ্কজঙ্কট শিক্ষা ও প্রযুশি খাত শমশেঙ্কয় বরাদ্দ রাখা হঙ্কয়ঙ্কছ ১৫.২ িতাাংি। 

তঙ্কব শিক্ষা খাঙ্কতর বাঙ্কজট বরাঙ্কদ্দর বড় অাংিই ব্যয় হঙ্কে অনুন্নয়ন খাত অর্ থাৎ শিক্ষক, কম থকত থা ও কম থচারীঙ্কদর কবতন-ভাতায়। 

শিক্ষার মাঙ্কনান্নয়ঙ্কন এই বরাদ্দ শনঙ্কয় খুব একটা কাজ হঙ্কে না। প্রশতবছর বাঙ্কজঙ্কট টাকার অঙ্কে শকছু না শকছু বরাদ্দ বাড়ঙ্কেও 

শিক্ষার্ীঙ্কদর মাঙ্কনর ককাঙ্কনা উন্নয়ন হঙ্কে না। তাঙ্কদর আঙ্কগর মঙ্কতাই কদৌড়াঙ্কত হঙ্কে ককাশচাং ও প্রাইঙ্কভট শিক্ষকঙ্কদর কিছঙ্কন। 

স্কুেগুঙ্কোও ক্লাঙ্কসর িািািাশি আঙ্কয়াজন করঙ্কছ ককাশচাংঙ্কয়র। অশভভাবকঙ্কদর শকনঙ্কত হঙ্কে একগাদা কনাট-গাইি বই। 

বাঙ্কজট বিৃতায় বো হয়, প্রার্শমক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃশির জন্য প্রার্শমক শিক্ষা উন্নয়ন কম থসূশচ (শিইশিশি-৪) চেমান 

রঙ্কয়ঙ্কছ। দাশরঙ্কযের কারঙ্কণ প্রার্শমক শবদ্যােঙ্কয় গমঙ্কনািঙ্কযাগী শিশুর শিক্ষা যাঙ্কত ব্যাহত না হয় কস েঙ্কক্ষে উিবৃশি প্রদান চেমান 

র্াকঙ্কব। শবদ্যােয়সমূঙ্কহর অবকাঠাঙ্কমা শনম থাণ, শনরক্ষরতামুি বাাংোঙ্কদি শবশনম থাঙ্কণ সারা কদঙ্কি কমৌশেক সাক্ষরতা িশরচােনা, আইশসটি 

ব্যবহাঙ্করর মােঙ্কম শিশজটাে প্রার্শমক শিক্ষার প্রসার র্টাঙ্কনা হঙ্কব। স্কুে শিশিাংঙ্কয়র সামশিক কায থক্রম সম্প্রসারণ করা হঙ্কব। 

বিৃতায় আঙ্করা বো হয়, ২০১৯-২০ অর্ থবছঙ্কর শুধু মােশমক ও উচ্চশিক্ষা খাঙ্কত উন্নয়ন প্রকঙ্কের জন্য প্রায় ৯ হাজার ককাটি টাকা বরাদ্দ 

রাখা হঙ্কয়ঙ্কছ, যা চেশত অর্ থবছঙ্করর তুেনায় ৫৪ িতাাংি কবশি। মােশমক ও উচ্চশিক্ষা শবভাঙ্কগর আওতায় চার হাজার ৫০০ কঙ্কেঙ্কজর 

কভৌত অবকাঠাঙ্কমা উন্নয়নকাজ চেশত বছঙ্করর জুঙ্কনর মঙ্কেই কিষ হঙ্কব। ২৬ হাজার ২০০ শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাঙ্কন ৪৮ হাজার ৯৪৭টি 

মাশিশমশিয়া কেশণকক্ষ, ২০০টি ল্াাংগুঙ্কয়জ কাম আইশসটি ল্াব, এক হাজার সাঙ্কয়ন্স ল্াব, ২১২০টি স্মাট থ কেশণকক্ষ, ৪৬টি কহাঙ্কেে 

শনম থাণ করা হঙ্কে। এ ছাড়া উিবৃশি, িাবশেক শবশ্বশবদ্যােঙ্কয়র কভৌত অবকাঠাঙ্কমার উন্নয়ন হঙ্কে। িাাঁচটি নতুন শবশ্বশবদ্যােয় আইন িাস 

হঙ্কয়ঙ্কছ। 

শিক্ষাশবদ ও গঙ্কবষক অোিক ি. শসরাজুে ইসোম কচৌধুরী কাঙ্কের কণ্ঠঙ্কক বঙ্কেন, ‘টাকার অঙ্কে শিক্ষায় বরাদ্দ কত বাড়ে কসটা বড় 

নয়, অনুিাত বা িতািাংই গুরুত্বপূণ থ। আমাঙ্কদর কদঙ্কি শিক্ষায় বরাদ্দ কমিঙ্কক্ষ বাঙ্কজঙ্কটর ২০ িতাাংি হওয়া দরকার। এটা ২৫ 

িতাাংিও হঙ্কত িাঙ্কর। কারণ আমাঙ্কদর শবপুেসাংখ্যক তরুণঙ্কক দক্ষ করঙ্কত এই বরাদ্দ শদঙ্কত হঙ্কব। আর কয টাকাটাই বরাদ্দ হয় তা 

ঠিকমঙ্কতা খরচ হঙ্কে শক না কসটা কদখঙ্কত হঙ্কব। কারণ দুনীশতর মােঙ্কম বড় অঙ্কের টাকা নষ্ট হঙ্কয় যায়। এই খাঙ্কত সরকাঙ্করর 

িািািাশি সামাশজকভাঙ্কবও সকেঙ্কক জবাবশদশহর আওতায় আনঙ্কত হঙ্কব।’ 

 


