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িশ া িত ানগুেলা পিরচািলত হয়। সব্ত  iবেতদািয় মা াসায় াথিমক িশ া কায র্ ম পিরচািলত হেলo াথিমক িশ া খােত 
বরা  aথ র্ o সুেযাগ-সুিবধা eসব িত ান পায় না। দীঘ র্িদন ধের িশ া িত ানগুেলার িশ ক o িশ াথ রা ƣবষে র িশকার 
হে ন।  
 
জানা েগেছ, সারােদেশর 9 হাজার 611িট সব্ত  iবেতদািয় মা াসায় বত র্মােন 45 হাজার িশ ক চাকির করেছন। eগুেলােত 
িশ াথ র সংখয্া ায় 23 লাখ। 
 
'বাংলােদশ সব্ত  iবেতদািয় মা াসা িশ ক সিমিত'র েনতারা সমকালেক জানান, সব্ত  iবেতদািয় মা াসা o াiমাির িশ কেদর 
2৯৯5 সােল eক পিরপে  611 টাকা েবতন িনধ র্ারণ করা হেয়িছল। পরবত েত িনবি ত 37 হাজার 2৯4িট াথিমক িব ালয় 
জাতীয়করণ করা হয়। িক  29 হাজার 62৯িট মা াসার িশ করা মানেবতন জীবনযাপন কের আসেছন। eরi মে  সােড় আট 
হাজার মা াসা ব  হেয় েগেছ।  
 
সংগঠেনর সভাপিত আলহাজ কাজী রুহুল আিমন েচৗধুরী সমকালেক বেলন, '3124 সােল মহােজাট সরকার 2 হাজার 62৯িট 
িত ােনর জ  েতয্ক িশ কেক eক হাজার টাকা স ানী o 311 টাকা কের মহাঘ র্য্ভাতা েঘাষণা কের। গত বছর তা 3411 o 
ধান িশ কেদর 3611 টাকায় u ীত করা হয়। eসব িশ ক সামা  ei aথ র্ েপেলo আরo ায় সােড় আট হাজার িনবি ত 

মা াসার িশ করা িবনা aেথ র্ ম িদে ন। বত র্মােন িশ করা েখেয়-না েখেয় িদন কাটাে ন। e aব ায় আমােদর িপঠ েদয়ােল 
েঠেক েগেছ।' 
 
মািনকগে র িঘoর মিদনাতুল uলুম iবেতদািয় মা াসার িশ ক মাoলানা রিফকুল iসলাম বেলন, 'বত র্মান সমেয় েকােনা মানুেষর 
পে  34শ' টাকায় জীবনধারণ করা যায় না। eকজন িদনমজুরo মােস নয় েথেক 21 হাজার টাকা আয় কেরন।' িতিন আকুিত 
জািনেয় বেলন, তােদর সংসার আেছ, স ান আেছ, তারাo eকটু ভােলাভােব ে েচ থাকেত চান।  
 
আেরক িশ ক মাoলানা আিজজুল হক বেলন, 'iবেতদািয় মা াসাগুেলা কীভােব চলেছ েকui জােন না। eসব মা াসার িশ কেদর 
বত র্মােন েকােনা েবতন েনi, তােদর েবতন পাoয়ার aিধকার েনi। মা াসাগুেলােত িশ াসাম ী o আসবাবপ  েনi, েরিজে শন 
েনi। তারা 44 বছর ধের শুধুi aবেহিলত। eসব িশ া িত ােনর িশ করা আর eখােন থাকেত চান না। iবেতদািয় মা াসায় 
িশ কo খুেঁজ পাoয়া যায় না। তারা কত টাকা েবতন পান, তা কাuেক বলাo ল াজনক। eমিপoভু  হেল তারা ােণ ে েচ 
যােবন।' 
 
জানা েগেছ, গত কেয়ক বছর ধেরi iবেতদািয় মা াসার িশ করা েবতন বৃি র দািবেত দীঘ র্িদন ধের আে ালন কের আসেছন। 
সরকােরর তরফ েথেক কেয়কবার আশব্াস েদoয়া হেলo বা েব তা পূরণ করা হয়িন। eবার তা পূরণ করা হে । মাoলানা নজরুল 
iসলাম নােমর eক িশ ক জানােলন, াথিমক িব ালেয়র eকজন িশ ক িব ালেয় েয িসেলবােস িশ াথ েদর পাঠদান করান, 
iবেতদািয় িশ ায় eকi িসেলবাস তারা পড়ান। তেব eর বাiের আরিবসহ ধম য় িকছু িসেলবােস তারা েবিশ পাঠদান কের থােকন। 
িক  াথিমক িশ কেদর েচেয় েবিশ পাঠদান কেরo তারা ƣবষে র িশকার হে ন। িতিন বেলন, াথিমক িশ করা eকi িসেলবােস 
পাঠদান কিরেয় বত র্মান ে েল 26 হাজার েবতন পাে ন। আর তারা পাে ন 34শ' টাকা। যা িনতা i ƣবষ । তারা জানান, ei 
টাকা িদেয় aভাব-aনটেনর সংসার আর চেল না। ধানম ীর সদয় কৃপায় eবার িন য়i ei িশ কেদর ভােগয্র চাকা ঘুরেব।  
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