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শিক্ষায় বরাদ্দ শিয়য় থেয়েই যায়ে শবতেক 

 

গত েয়য়ে বছয়রর ময়তা আগামী অে কবছয়রর প্রস্তাশবত বায়েয়েও শিক্ষা ও প্রযুশি খাত শমশিয়য় বরাদ্দ ধরা হয়য়য়ছ ১৫.২ িতাাংি। খাতশিশিে 

বরাদ্দ শহয়েয়ব এটি েয়ব কাচ্চ। শেন্তু শিক্ষা থেয়ে প্রযুশি আিাদা েরা হয়ি শুধু শিক্ষায় এই বরাদ্দ ১১.৬৮ িতাাংি। আবার েরোয়রর পক্ষ থেয়ে 

বিা হয়ে, শুধু শিক্ষা বা প্রােশমে ও গণশিক্ষা মন্ত্রণািয় িয়, শিক্ষা শিয়য় অয়িে মন্ত্রণািয়ই োে েয়র। থে শহয়েয়ব শিক্ষায় আগামী অে কবছয়র 

ব্যয় হয়ব শেশিশপর ৩.০৪ িতাাংি। শেন্তু আগামী অে কবছয়র শিক্ষা এবাং প্রােশমে ও গণশিক্ষা মন্ত্রণািয়য় থয বরাদ্দ তা শেশিশপর ২.২ িতাাংি। 

ফয়ি শিক্ষায় বরাদ্দ শিয়য় শবতেক থেয়েই যায়ে। 

শিক্ষাশবদরা বিয়ছি, শিক্ষায় বরাদ্দ বিয়ত শিক্ষা মন্ত্রণািয় এবাং প্রােশমে ও গণশিক্ষা মন্ত্রণািয়য়র অনুকূয়ি বরাদ্দয়েই থবাঝায়। অন্য মন্ত্রণািয় 

শিক্ষাোংক্রান্ত থোয়িা োয়ে ব্যয় েরয়ি তা থেই মন্ত্রণািয়য়রই োয়ের অাংি। ওই বরাদ্দয়ে শিক্ষার েয়ে থমিায়ি চিয়ব িা। থযমি থমশিেযায়ির 

শিক্ষােীরা পড়ায়িখা েয়র স্বাস্থ্য মন্ত্রণািয়য়র অধীয়ি, যা স্বাস্থ্য খায়তরই অাংি। এ ছাড়া েমােেল্যাণ মন্ত্রণািয়, োংস্কৃশত মন্ত্রণািয়, যুব ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণািয়েহ আয়রা শেছু মন্ত্রণািয়য় প্রশিক্ষণোংক্রান্ত শেছু োে হয়িও থেগুয়িায়ে শিক্ষার েয়ে থমিায়িা উশচত িয়। 

প্রস্তাশবত বায়েয়ে শিক্ষা ও প্রযুশি শমশিয়য় বরাদ্দ ৭৯ হাোর ৪৮৬ থোটি োো। এর ময়ে শিক্ষা এবাং প্রােশমে ও গণশিক্ষা মন্ত্রণািয়য় বরাদ্দ ৬১ 

হাোর ১১৮ থোটি োো। প্রযুশি অাংয়ি শবজ্ঞাি ও প্রযুশি মন্ত্রণািয়য় ১৬ হাোর ৪৩৮ থোটি োো এবাং তথ্য ও থযাগায়যাগ প্রযুশি শবিায়গ এে 

হাোর ৯৩০ থোটি োো। 

ঢাো শবশ্বশবদ্যািয়য়র োয়বে উপাচায ক অোপে আ আ ম ে আয়রশফি শেশদ্দে োয়ির েণ্ঠয়ে বয়িি, ‘মূিত শিক্ষা শিয়য় োে েয়র শিক্ষা এবাং 

প্রােশমে ও গণশিক্ষা মন্ত্রণািয়। তথ্য বা প্রযুশি শিক্ষার েয়ে েরােশর থযাগ েরা িে হয়ব িা। শিক্ষায়ে েয়ব কাচ্চ অগ্রাশধোর শদয়ি দুই 

মন্ত্রণািয়য়ে ধয়রই েয়ব কাচ্চ বরাদ্দ োো উশচত। আমায়দর মািেম্পন্ন শিক্ষা শিশিত েরয়ত মািেম্পন্ন শিক্ষে দরোর। শবয়িষ েয়র এেেি 

শিক্ষােীয়ে প্রােশমে থেয়েই গয়ড় থতািা দরোর। এ েন্য শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ায়িার থোয়িা শবেল্প থিই। তয়ব এেই েয়ে এই বরায়দ্দর যোযে 

ব্যবহারও শিশিত েরয়ত হয়ব।’ 

ঢাো শবশ্বশবদ্যািয়য়র শিক্ষা ও গয়বষণা ইিশিটিউয়ের োয়বে পশরচািে এবাং োতীয় শিক্ষািীশত ২০১০ প্রণয়ি েশমটির েদস্য অোপে 

শছশদ্দকুর রহমাি বয়িি, ‘শিক্ষায় বরাদ্দ পশরমায়ণ বাড়য়িও িতেরা হায়র বায়ড়শি। আমায়দর দাশব, শিক্ষায় থমাে বায়েয়ের ২০ িতাাংি অেবা 

শেশিশপর ৪ িতাাংি বরাদ্দ োেয়ত হয়ব। তয়ব এো েয়য়ে বছরয়ে োয়গ কে েয়র পয কায়ক্রয়ম উন্নীত েরা থযয়ত পায়র। শেন্তু এর অে ক এই িয় থয 

অন্য মন্ত্রণািয় শিক্ষাোংক্রান্ত োয়ে েী ব্যয় েরয়ছ, থেো থযাগ েরা। তয়ব শিক্ষাোংক্রান্ত েব ব্যয়ই শিক্ষা মন্ত্রণািয় েমন্বয় েরয়ত পায়র। এ ছাড়া 

শিক্ষািীশত বাস্তবায়য়িও োতীয় বায়েয়ে প্রশতফিি োেয়ত পারত। থেো িা োোয় থবাঝা যায়, শিক্ষািীশত বাস্তবায়য়ি েরোয়ররও পশরেল্পিা 

থিই।’ 



োহােীরিগর শবশ্বশবদ্যািয়য়র অোপে ি. এ থে এম িাহিাওয়াে বয়িি, ‘শবশিন্ন থদয়ি শিক্ষার প্রতযক্ষ ব্যয়ই শিক্ষায় বরাদ্দ শহয়েয়ব ধরা হয়। 

আিপায়ির েব থদিই শিক্ষা খায়ত আমায়দর থচয়য় শেশিশপর অনুপায়ত থবশি বরাদ্দ েরয়ছ। গত েয়য়ে বছয়র আমায়দর শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাি থবয়ড়য়ছ, 

শিক্ষােী থবয়ড়য়ছ। থেই অনুপায়ত বরাদ্দ বায়ড়শি। গয়বষণায়ে আমরা এখয়িা শবশিয়য়াগ শহয়েয়ব থদখয়ত পাশরশি। আমরা বারবার অে কনিশতে 

উন্নয়য়ির শহোবোয়ে োময়ি আিশছ। শেন্তু উন্নয়িো থযই োঠায়মার ওপর দাঁশড়য়য় োেয়ব, থেশদয়ে থখয়াি রাখশছ িা।’ 

ইউয়িেয়ো শিক্ষা খায়ত শেশিশপর ৬ িতাাংি অেবা থমাে বায়েয়ের ২০ িতাাংি বরায়দ্দর েো বয়ি আেয়ছ দীর্ কশদি ধয়র। থেশদে থেয়ে শিক্ষায় 

বরাদ্দ এখয়িা অয়িে েম। গত পাঁচ-োত বছর ধয়রই এই বরাদ্দ ১০ থেয়ে ১২ িতাাংয়ির ময়ে ঘুরপাে খায়ে। এ ছাড়া শিক্ষা খায়ত বরায়দ্দর বড় 

অাংিই ব্যয় হয়ে অনুন্নয়ি খাত অে কাৎ শিক্ষে, েম কেতকা ও েম কচারীয়দর থবতি-িাতায়। শিক্ষার মায়িান্নয়য়ির িয়ক্ষয বরাদ্দ থতমি োয়ে িা। 

প্রশতবছর বায়েয়ে োোর অয়ে বরাদ্দ শেছু বাড়য়িও শিক্ষােীয়দর মায়ির থোয়িা উন্নয়ি হয়ে িা। তায়দর আয়গর ময়তাই থদৌড়ায়ত হয়ে থোশচাং 

ও প্রাইয়িয়ের থপছয়ি। স্কুিগুয়িায়তও ক্লায়ের পািাপাশি আয়য়ােি েরা হয় থোশচাংয়য়র। অশিিাবেয়দর শেিয়ত হয়ে এেগাদা থিাে-গাইি বই। 

প্রস্তাশবত বায়েয়েও শিম্নশবি ও মেশবিয়দর শিক্ষাব্যয় েমায়িার থোয়িা উপায় বিা হয়শি। স্কুি-েয়িয়ে মাশেে থবতি-শফয়ত বড় অয়ের োো 

ব্যয় িা হয়িও েয়য়ে গুণ থবশি চয়ি যায়ে প্রাইয়িে-টিউিশির থপছয়ি। শিক্ষাপ্রশতষ্ঠািই শিক্ষােীয়দর বাে েরয়ছ প্রাইয়িে-থোশচাংয়য় থযয়ত। শেন্তু 

বায়েয়ে এই অশিয়ম থেয়ে মুশির উপায় থিই। এমিশে িতুি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাি এমশপওভুশিয়ত বরাদ্দ রাখা হয়িও থেেব প্রশতষ্ঠায়ির শিক্ষেয়দর 

প্রাইয়িে-থোশচাং চাশিয়য় থযয়ত থোয়িা শবশধশিয়ষধ রাখা হয়শি। 

২০১০ োয়ি র্ো েয়রই োতীয় শিক্ষািীশত প্রণয়ি েরা হয়। থেখায়ি প্রােশমে শিক্ষা অষ্টম থেশণ পয কন্ত এবাং মােশমে শিক্ষা দ্বাদি থেশণ পয কন্ত 

উন্নীত েরা, স্থ্ায়ী শিক্ষা েশমিি গঠি, শিক্ষেয়দর েন্য আিাদা থবতিোঠায়মােহ িািা ব্যবস্থ্া রাখা হয়। শেন্তু গত ৯ বছয়র এর শেছুই বাস্তবায়ি 

হয়শি। 

োংশিষ্ট ব্যশিরা বিয়ছি, শিক্ষািীশত বাস্তবায়ি েরয়ত হয়ি োতীয় বায়েয়েই এর পশরেল্পিা োেয়ত হয়ব। োরণ প্রােশমে শিক্ষা অষ্টম থেশণয়ত 

উন্নীত েরয়ত শিক্ষাব্যবস্থ্ায় বড় পশরবতকি আিয়ত হয়ব। এ েন্য প্রয়য়ােি অয়ে কর। শেন্তু বায়েয়ে এর থোয়িা প্রশতফিি থিই। 

োিা যায়, দশক্ষণ-পূব ক এশিয়ায় মািয়য়শিয়া, ইয়দায়িশিয়া, োইল্যায়ের ময়তা থদিগুয়িা বাাংিায়দয়ির ময়তা অবস্থ্ায়ি োোোয়ি েবয়চয়য় থবশি 

বরাদ্দ শদত শিক্ষায়। অয়িে থদিই শেশিশপর ৪ িতাাংয়িরও থবশি বরাদ্দ শদত। এর সুফি এখি পায়ে তারা। োশতোংয়র্র ইয়োিশমে অযাে 

থোশ্যাি েশমিি ফর এশিয়া অযাে দ্য প্যাশেশফেভুি (এেোপ) থদিগুয়িার ময়ে েয়ডাশিয়াই শুধু বাাংিায়দয়ির থচয়য় েম বরাদ্দ েয়র শেশিশপ 

অনুপায়ত। 

 


