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কাশ : ১৫ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

নতনু বােজেট িশ কেদর জ  আেছ নানা খবর। নয় বছর পর বসরকাির লু, কেলজ ও মা াসার
িশ করা এমিপওভু  হে ন। এ সংখ া অ ত িতন হাজার। নীিতমালায় নই তবু এমিপও পােবন আরও
৪৩১২িট ইবেতদািয় মা াসার সােড় ২১ হাজার িশ ক।

এই িশ করা এমিপওভুি র জ  ায় িতন যগু ধের আে ালন কের আসিছেলন। এ ছাড়া বসরকাির
িশ কেদর বশাখী ভাতা এবং ৫ শতাংশ ইনি েমে টর ীকৃিতও িমেলেছ ািবত বােজেট। ইতঃপূেব
তারা এই ই িবধা পেয়েছন িবেশষ বরাে র আওতায়।

এবােরর বােজেট মানস ত িশ ার ব াপােরও সবেচেয় বিশ  দয়া হেয়েছ। এ লে  জাপােনর
সােবক স াট মইিজর মেতা িবেদশ থেক িশ ক আমদািনর ঘাষণাও এেসেছ। আধিুনক তথ - যিু র
িশ া (পাঠদান) ও িশ েণর জ ই মলূত এ উেদ াগ।

এ ছাড়া াথিমক িশ ার মােনা য়ন ও আধিুনক তথ - যিু র ছাঁয়া  িদেত ‘িডিজটাল াথিমক িশ া’
শীষক ক  হেণর ঘাষণা এেসেছ। িশ কেদর চলমান দিশ-িবেদিশ িশ ণও অব াহত থাকেছ।

  মসুতাক আহমদ
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এসব কারেণ িশ া  ম ণালেয়র অ েল উ য়ন খােত বরা  বেড়েছ ৫০ শতাংশ। তেব সািবকভােব
এবােরর বােজেট িশ া  খােত  বরা  গত বছেরর তলুনায়  কেমেছ।  িশ ার ই  ম ণালয় াথিমক ও
গণিশ া এবং িশ া ম ণালেয় এ বরাে র পিরমাণ বােজেটর মা  ১০ দশিমক ২৬ শতাংশ।

অথচ চলিত অথবছের (২০১৮-১৯) সংেশািধত বােজেটর ১০ দশিমক ৪৯ শতাংশ ব য় হেয়েছ িশ ার ই
ম ণালেয়।

জানেত চাইেল িশ া উপম ী ব াির ার মিহবলু হাসান চৗধরুী নওেফল বেলন, ‘আমােদর মলূ ল -
জাতীয় বিৃ , দাির  িবেমাচন, দ তা উ য়ন, বকার  িনরসন তথা সািবক উ িতর মাধ েম দশেক
মধ ম আেয় পৗঁছােনা। এটা করেত িগেয় সরকার এবােরর বােজেট িশ ার জ  বরা  কেরেছ। িশ া
বলেত ধু পঁুিথগত িশ া নয়। এ জ  মানস ত ও কািরগির িশ ার িত জার দয়া হেয়েছ। ধু িশ া
এবং াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় এ িনেয় কাজ করেছ না। এর বাইের আরও ২৬িট ম ণালয় কাজ
করেছ। ধু িট ম ণালেয়র িদেক তাকােল বরা  কেমেছ বেল মেন হেত পাের। িশ া িনেয় কাজ করা সব
ম ণালেয়র বােজেটর িদেক নজর িদেল দখা যােব বরা  শতাংেশর িহসােব গত বছেরর চেয় অেনক
বেড়েছ।’

িতিন আরও বেলন, ধানম ী এবার িশ কেদর েযাগ- িবধার িবষয়িট আলাদাভােব িনি ত কেরেছন।
িতিন চান িশ করা তােদর শতভাগ িশ ার জ  উজাড় কের দেবন। িশ করা ধানম ীর ত াশা পূরণ
করেবন বেল আমােদর ত াশা।

৪৩১২ ইবেতদািয় মা াসা : ১৯৮৪ সােল সরকাির এক িস াে র পিরে ি েত াথিমক িশ া িব ােরর
জ  দেশ বসরকাির িবদ ালয় ও ইবেতদািয় মা াসা  িত া   হয়। এর মেধ  ২৬ হাজার ১৯৩

াথিমক িবদ ালয় ২০১৩ সােল জাতীয়করণ হেয়েছ। এর আেগ এ েলা ধােপ ধােপ জাতীয় বতন েলর
অধীেন আেস। িক  একই সমেয় অিভ  আইেনর বেল িত া সে ও উেপি ত থােক ত  ইবেতদািয়
(যা প ম ণী পয ) মা াসা। তারা মা  ৫শ’ টাকা কের মােসাহারা পেয় আসিছেলন।

এমন অব ায় ২০১০ সােল এসব িত ােনর িশ কেদর কপাল খােল। থেম মােসাহারা ১ হাজার টাকা
করা  হয়।  পের ি তীয় দফায় তা বািড়েয় দড় হাজার টাকা করা হয়।  এরপর তৃতীয় দফায় সহকারী
িশ কেদর ( মৗলভী) স ানী ২৩শ’ আর ধান িশ কেদর ২৫শ’ টাকা করা হয়।

এমন  পিরি িতেত  এসব  িত ােনর িশ কেদর  ত াশা  আরও  বেড়  যায়।  েুলর  মেতা  মা াসাও
জাতীয়করেণর জ  তারা দািব তােলন। দািব আদােয় সবেশষ গত এি েল আে ালেন নােমন তারা।
িশ াম ী  তখন স ােবর সামেন িগেয় ধানম ীর ওপর আ া রেখ ঘের িফের যেত িশ কেদর
আ ান জানান। সই আ াস পূরণ হে  বেল জানা গেছ।

িশ া  ম ণালয়  সূ  জানায়,  নতনু  ৩  হাজার  মাধ িমক  পযােয়র  লু  ও  মা াসা  এবং  উ  েরর
কেলজ-মা াসা  এমিপওভুি র  িবষয়িট  অ েমাদন  কেরেছন  ধানম ী।  স েলার  সে  ৪৩১২িট
ইবেতদািয় মা াসা এমিপওভু  করার সারসংে পও অ েমাদন কেরেছন ধানম ী।

সূ  আরও জানায়,  ধানম ীর কােছ উপ ািপত এ সং া  সারসংে েপ বলা হয়,  ত  ইবেতদািয়
মা াসার  আলাদা  নীিতমালা-২০১৮  ইিতমেধ  তির  করা  হেয়েছ।  যিদও  এমিপও  নীিতমালায়  ত
ইবেতদািয় মা াসা অ ভু  নই। তবু এ ধরেনর িত ান এমিপওভু  করার িস া  নয়া হেল ৩১০
কািট ৯৭ লাখ ৭১ হাজার ২৮০ টাকা বছের েয়াজন হেব।

এক মাস আেগ গত ৮ ম িশ া ম ণালয় এ াব চড়ূা  কের ধানম ীর কাযালেয় পাঠায়। ধানম ী এ
াব ১২ জনু অ েমাদন কেরন। এর ফেল এসব িত ােনর ৫ জন কের িশ কসহ মাট ২১ হাজার

৫৬০ এমিপওভু  হওয়ার পথ গম হেয়েছ।

সূ  জানায়, াব অ যায়ী িশ করা মািসক মােসাহারার পিরবেত জাতীয় বতন েলর িবিভ  েড
বতন পােবন। সই অ যায়ী মা াসার ধানরা ১১ কােড ১২ হাজার ৫০০ টাকা কের পােবন।

এ ছাড়া দড় হাজার টাকা  বািড়ভাড়া  ও  িচিকৎসা  ভাতা  এবং  ২৫শ’  টাকা  বশাখী  ও  ৬২৫০ টাকা
উৎসব-ভাতা পােবন।  আর মৗলভীরা  পােবন  ১৬ কােড ৯  হাজার ৩শ’  টাকা  কের।  এ  ছাড়া মােস
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বতেনর সে  দড় হাজার টাকা কের বািড়ভাড়া ও িচিকৎসা এবং ১৮৬০ টাকা কের বশাখী ও ৪৬৫০
টাকা উৎসব-ভাতা পােবন।

ইবেতদািয় িশ কেদর অিধকার আদােয় এই আে ালন কেরিছল বাংলােদশ ত  ইবেতদািয় মা াসা
িশ ক  সিমিত।  সিমিতর  মহাসিচব  কাজী  মাখেলছুর  রহমান  বার  যগুা রেক বেলন,  ‘২৪ বছর
অবেহিলত ও মানেবতর জীবনযাপন করেলও কােনা সরকার নজর দয়িন। ২০০৯ সােলর পর ধানম ী
শখ হািসনা মােসাহারা বিৃ  কেরন। এরপর িতন ধােপ তা বাড়ােনার পর এবার বতন েলই এমিপও
দয়ার য উেদ াগ িনেলন তা ইিতহােস অ য় হেয় থাকেব।’

িতিন ধানম ী এবং িশ াম ীেক কৃত তা জািনেয় বেলন, যেহতু এমিপও িহেসেব বতন-ভাতা দয়া
হেব,  তাই তােদরও ওই (এমিপও) নীিতমালায় ঢকুেত হেব। এ জ  হয়েতা ২০১৮ সােলর এমিপও
নীিতমালা সংেশাধন করা হেব। এ জ  ধানম ীর িস া  বা বায়েন িকছুটা সময় লাগেত পাের। তেব
যেহতু ধানম ীর অ েমাদন হেয় গেছ তাই িবধা পাওয়া সমেয়র অেপ া মা ।

এমিপওভুি র তািলকায় সােড় ৭ হাজােরর বিশ িত ান : উি িখত ৪৩১২িট মা াসাসহ মাট সােড় ৭
হাজােরর বিশ িশ া িত ান এবার এমিপওভু  হে । এর মেধ  বািক ৩ হাজার মাধ িমক পযােয়র লু-
মা াসা, উ েরর কেলজ-মা াসা। এ ছাড়া আেছ িবিভ  ধরেনর কািরগির িত ান।

ম ণালয় সূ  জানায়,  এমিপওর তািলকায় থাকা িত ান েলার সারসংে প আলাদাভােব ধানম ীর
কােছ উপ াপন কেরেছ িশ া ম ণালেয়র ই িবভাগ। এর মেধ  কািরগির ও মা াসা িবভাগ- ই ভােগ
িশ া িত ােনর তািলকা তুেল ধরা হেয়েছ। স অ যায়ী এমিপওর জ  সব ধরেনর (৪িট) শত পূরণ করা
মা াসা ৪৯৪িট। আর যিদ ীকৃিতর ময়াদ িবেবচনা করা না হয় তাহেল এ সংখ া দাড়ঁায় ৫৫১িট।

অপরিদেক সব শত িবেবচনায় িনেল এমিপওর জ  িবেবচনায় আসা কািরগির িত ােনর সংখ া দাঁড়ায়
৪৩৬িট। আর ীকৃিতর ময়ােদর শত িশিথল করেল এ সংখ া দাঁড়ায় ৪৪৫িট। সারসংে েপ ৮ ধরেনর
মা াসা এবং ৬ ধরেনর কািরগির িশ া িত ান আেছ।

অপরিদেক মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগও আলাদাভােব এমিপওভুি র তািলকা তির করেছ।

িশ া ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, এমিপওভুি র চার যাগ তার মানদ  পূরণ কের যাগ  িহেসেব বাছাই
তািলকায় ইিতমেধ  িন  মাধ িমক লু ৬১৫িট, মাধ িমক লু ৭৯৮িট, উ  মাধ িমক কেলজ ৯১িট ও
িডি  কেলজ ৪৪িট অ ভু  হেয়েছ। এ তািলকায় আরও আেছ দািখল মা াসা ৩৬২িট, আিলম মা াসা
১২২িট, ফািজল মা াসা ৩৮িট এবং কািমল ২৯িট।

এসেবর বাইের আরও অ ত ২শ’  িশ া িত ান িবেশষ িবেবচনায় তািলকাভু  করা  হেব বেল জানা
গেছ।  িবেশষ  িবেবচনায় হাওর-বাওঁড়,  চরা ল,  পাহািড়সহ গম এলাকার এবং  নারী  িশ া িত ান

তািলকায় ঠাইঁ পেত পাের বেল জািনেয়েছন একজন অিতির  সিচব।

এ ছাড়া যসব উপেজলা থেক শত অ যায়ী কােনা িত ান তািলকাভু  করা যায়িন সসব উপেজলা
থেকও িকছু িশ া িত ান িবেশষ িবেবচনায় তািলকাভু  করা হেব। এ লে  গত বধু ও বহৃ িতবার
’িদন ম ণালেয় কেয়ক দফা বঠক হেয়েছ। তেব তািলকা তিরর কাজ শষ করেত আরও -একিট
বঠক লাগেত পাের বেল জািনেয়েছন কিমিটর ধান অিতির  সিচব জােভদ আহেমদ।

এমিপওভুি র চার শত হে - িত ােনর একােডিমক ীকৃিত, িশ াথীর সংখ া, পরী াথীর সংখ া এবং
পরী ায় পােসর হার। িতিট মানদে র জ  ২৫ ন র রাখা হয়।

উে খ , এমিপওভুি র লে  গত আগে  িব ি  িদেয় আেবদন নয় িশ া ম ণালয়। তখন ৯ হাজার
৬১৪িট িশ া িত ান আেবদন কেরিছল। এসব িত ান এমিপওভু  করেত লাগেব ৪ হাজার ৩৯০
কািট ১২ লাখ ৫ হাজার টাকা। তেব যাগ  িবেবিচত িত ান েলােক যিদ এমিপও দয়া হয় তাহেল

লাগেব ১ হাজার ২০৭ কািট ৬৬ লাখ ৬৭ হাজার টাকা।

আর ীকৃিতর ময়াদ িবেবচনা না কের যিদ এমিপও দয়া হয় তাহেল লাগেব ১ হাজার ২১০ কািট ৩৭
লাখ ৫৪ হাজার টাকা।  তেব শত িশিথল কের আরও ২শ’  িত ানেক এমিপও দয়ার িচ া  থাকায়
ম ণালয় থেক মাট ১ হাজার ২৪৭ কািট টাকার েয়াজনীয়তার কথা অথ ম ণালয়েক জানােনা হেয়েছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ইনি েম ট  ও বশাখী  ভাতা  :  িশ কেদর আে ালেনর পিরে ি েত িবগত জাতীয় িনবাচেনর আেগ
িশ কেদর  ইনি েম ট  (বািষক বতন বিৃ )  সরকাির চাকিরজীবীেদর মেতাই  ৫  শতাংশ বাড়ােনা  ও
বশাখী ভাতা দয়ার আ াস দন ধানম ী। সটা ইিতমেধ  বা বািয়ত হেয়েছ। িক  এই বাড়িত ব য়

িবেশষ বরাে র মাধ েম পিরচালন কের িশ া ম ণালয়। চলিত বােজেট এই ই িবধার ীকৃিত িমেলেছ।

িডিজটাল াথিমক িশ া  :  আইিসিট ব বহােরর মাধ েম াথিমক িশ ার ণগত মান উ য়েনর লে
‘িডিজটাল াথিমক িশ া’ শীষক একিট পাইলট ক  হণ করা হেব। ওই কে র আওতায় ৫০৩িট
মেডল াথিমক িবদ ালেয়  ই টারঅ াকিটভ াস ম  তির করা  হেব।  এ  ছাড়া  এেত পুরেনা  অ া
কমসিূচ চাল ুকরার কথা বলা হেয়েছ।

লু িফিডং :  বতমােন দেশর িকছু উপেজলায় লু িফিডং কমসিূচর অংশ িহেসেব িব টু দয়া হে । এ
ছাড়া কেয়কিট উপেজলায় পুের রা া করা খাবারও দয়া হে । এই কমসিূচ সারা দেশ ছিড়েয় দয়ার
লে  কাজ চলেছ। এ লে  তির হে  খসড়া নীিতমালা। সরকাির অথায়েন এ কমসিূচ বা বায়ন করা
হেব বেল জানা গেছ।

ািবত বােজেট এ ব াপােরও িনেদশনা এেসেছ।  এ ব াপাের বলা হয়,  লু  িফিডং  কায েম ানীয়
ব ি সহ  বসরকাির  িত ােনর  (এনিজও)  স ৃ তা  বিৃ  এবং  সামি ক  কায ম  স সারণ  ও
সমি তভােব বা বায়েনর জ  আগামী ২০১৯-২০ অথবছের জাতীয় লু িফিডং নীিত ণয়ন করা হেব।
যার ি য়া চলমান আেছ।
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