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শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান এমশিওভুশিতি ৯ বছর ির বরাদ্দ 

শনজস্ব প্রশিতবদক    

সব বতিষ ২০১০ সাতে এক হাজার ৬২৪টি শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান এমশিওভুি করা হতেশছে। এরির দীর্ ব ৯ বছর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান এমশিওভুশি 

বন্ধ শছে। িতব এই সমতের মতে জািীে সংসদ থেতক শুরু কতর রাজিতে একাশিকবার এমশিওভুশির দাশব থিাো হে। অবতিতষ 

আগামী ২০১৯-২০ অে ববছতরর প্রস্তাশবি বাতজতে এমশিওভুশির কার্ বক্রতমর জন্য প্রতোজনীে অতে বর থজাগান রাাার থর্াষাা করা 

হতেতছ। অে বমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাে অসুস্থ োকাে গিকাে বৃহস্পশিবার জািীে সংসতদ বাতজতের এই অংি িতে থিানান স্বেং 

প্রিানমন্ত্রী থিা হাশসনা। 

এমশিওভুশি শনতে দীর্ বশদন িতর নন-এমশিও শিক্ষক-কম বচারীরা আতদােন করতছন। িাাঁরা মানববন্ধন, সমাতবি, ক্লাস বজবন, 

অনিনসহ থকাতনা িরতনর কম বসূশচই বাদ থদনশন। আতদােতনর মুতাই গি বছতরর জুোই মাতস নতুন কতর থবসরকাশর 

শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাতনর জনবে কাঠাতমা ও এমশিও নীশিমাো ২০১৮ জাশর করা হে। এতি থর্াগ্য প্রশিষ্ঠান শচশিি করতি চারটি মানদণ্ড ঠিক 

কতর থদওো হে। গি বছতরর আগস্ট মাস থেতক এমশিওভুশির জন্য অনোইতন আতবদন গ্রহা শুরু কতর শিক্ষা মন্ত্রাােে। 

জানা র্াে, থমাে ৯ হাজার ৬১৪টি শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান আতবদন কতর। সব িি ব পূরা কতর থর্াগ্য প্রশিষ্ঠান হতেতছ দুই হাজার ৭৬২টি। িতব 

সম্প্রশি শিক্ষা মন্ত্রাােে থেতক অে ব মন্ত্রাােতের কাতছ নতুন প্রশিষ্ঠান এমশিওভুশির জন্য এক হাজার ২৪৭ থকাটি োকার 

প্রতোজনীেিার কো বো হে। 

শিক্ষা মন্ত্রাােে সূত্র জানাে, থর্াগ্য প্রশিষ্ঠান শচশিি হতেও এান থিষ ির্ বাতের র্াচাই-বাছাই চেতছ। খুব শিগশগর প্রশিষ্ঠানগুতোর নাম 

থর্াষাা করা হতব। িতব থর্শদনই থর্াষাা থহাক, আগামী ১ জুোই থেতক িা কার্ বকর হতব। 

শিক্ষা, স্বাস্থয ও মানবসম্পদ উন্নেন সংক্রান্ত অংতির বাতজে বিৃিার শুরুতি প্রিানমন্ত্রী বতেন, ‘শিক্ষা মন্ত্রাােতের জন্য একটি 

সুসংবাদ শদতে আমাতদর শিক্ষাব্যবস্থার ওির আশম প্রেতম আতোকিাি করতি চাই। দীর্ বশদন আমাতদর শিক্ষা মন্ত্রাােতে নানা রকম 

কারতা এমশিওভুশি কার্ বক্রমটি বন্ধ শছে। এবার শিক্ষা মন্ত্রাােতের দাশবর িশরতপ্রশক্ষতি দীর্ বশদন িতর বন্ধ োকা এমশিওভুশি 

কার্ বক্রতমর জন্য এ বাতজতে প্রতোজনীে অতে বর থজাগান রাাা হতেতছ।’ 

বাংোতদি নন-এমশিও শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান শিক্ষক-কম বচারী থফডাতরিতনর সভািশি অেক্ষ থগাোম মাহামুদুন্নবী ডোর গিকাে কাতের 

কণ্ঠতক বতেন, ‘আগামী বাতজতে এমশিওভুশির জন্য প্রতোজনীে অতে বর থজাগান রাাাে প্রিানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সবাইতক িন্যবাদ 

জানাই। থর্তহতু প্রিানমন্ত্রী শনতজ বতেতছন প্রতোজনীে অতে বর থজাগান রাাা হতেতছ, িাই আমরা আিা করব, সব শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান থর্ন 

একতর্াতগ এমশিওভুি করা হে।’ 

 


