
িশ ায়
তােরক শামসু

aথ র্ম ী আ হ
তাঁর থম ব
শতাংশ বড়
বােজেটর 26
পিরমাণ বােজ
বরা  করা হ
যা েমাট বােজ

aথ র্ম ী তাঁর
িতিন। e স
কেরন। aথ র্ম
িতিন িবেদশ
েরেখ চলেত 
কের u িশ
িনি ত করার
ভােলা। আম
করেত পািরি

াথিমক o ম
কির u িশ
গেড় তুলেত 
আমূল পিরব
িশ া ব ার
uে াগ েনi
হেয় পেড়েছ
কখেনাi মুখয্
সুতরাং aথ র্ম
আমরা aেনক
সািট র্িফেকটস
িচিকৎসক িক
eকজন িচিক
জনগণেক েস
জিজয়িত েছ
িদেয়িছলাম আ

য় বরা  বৃ
সুর েরহমান 

 

হ ম মু ফা কামা
বােজট আর আoয়
। খাতoয়াির েয়
6.3 শতাংশi e 
জেটর 21.37 শত
হেয়েছ। eিট নতু
জেটর 6.96 শত

র বােজট ব ৃতায়
সে   িতিন জাপা

থ র্ম ীর বােজট ভাব
শ েথেক িশ ক আ
ত েগেল িশ ায় 

ার ে ে  গুণগত
র কথা বেলেছন
মরা েযাগয্ িশ ক
িন। েকন পািরিন

মা িমক িশ ায় 
াi আমােদর জ
না পাির, তাহেল

বত র্ন েয়াজন। িক
র আমরা জ  িদি
i। ম ী রাজৈনিত
ছ। কী িতিন পড়ে
খয্ নয়। তাঁর কােছ
র্ম ী গুণগত িশ া
ক সরকাির িবশব্িব
সব র্সব্ জািতেত পি
িকংবা eকজন ে
িকৎসক িকংবা eক
সবা করেবন। িত
ছেড় িবিসeস িদেয়
আমার িবভােগ। 

বৃি র া

াল পাঁচ লাখ 34 
য়ামী লীগ সরকাে
েয়র িহসােব বােজ
খােত েয়র 
তাংশ। ািবত 
তুন বােজেটর 6.7
তাংশ। 

য় িশ ার সািব র্ক 
পােনর eকসময়কা
াবনার দুিট িদক আ
আনেত চান। িশ
য় বরা  বাড়েব

গত মান িনি ত হ
। িক  িশ ার মা
ক ƣতির করেত পা
ন, e িনেয় চুলেচর

গলদ েকাথায়, e
জ  গুরুতব্পূণ র্। ত
ল তােক আমরা u
িক  eিদেক েকu
ি । আমলারা যা
তক ি তব্। তােঁ
েলন িবশব্িব ালেয়
ছ মুখয্ িবিসeস 
ার মােনর কথা য
িব ালয় িত া ক
পিরণত হেয়িছ! e
েকৗশলীেক যখন 
কজন iি িনয়ার 
তিন েকন পুিলশ ক
েয় পুিলশ কম র্কত র্
i া িছল o িশ

ােব কতটু

হাজার 2৯1 েকা
েরর তৃতীয় েময়াে
জেটর সেব র্া  বর
াব করা হেয়েছ
বােজেট েদখা য

77 শতাংশ। চলি

মােনা য়ন o গুণ
কার স াট েমiিজর
আমার কােছ গুরু
ার য় বরা  ব

ব, আিম eেত aব
হেব িকভােব? ধ
মােনর যেথ  aবন
ারিছ না। গুণগত
রা িবে ষণ হoয়

eটা িনেয় আিম আ
তেব eটা সব্ীকার ক
u পয র্ােয়o দ  
u হাত িদে  না
া কেরন, তা aেন
েক আমলারা সহে
েয় িকংবা েসi িশ
পাস করা, eকটা
যখন বেলন তখন
কেরিছ। েসi সে

eকখানা সািট র্িফেক
আিম পুিলেশর ক
ƣতির করেত রা
কম র্কত র্া হেবন? 
তর্া হেয়েছন। েকন

কতায় আসেব

2

টুকু আশাব

কািট টাকার বােজট
েদর থম বােজট
রাে র াব করা
। তেব শুধু াথিম
যায়, িশ া ম ণাল
িত aথ র্বছের সংে

ণগত িশ ার oপ
র মেতা েয়াজেন

রুতব্পূণ র্। eক. িতি
বাড়েব, eটা সব্াভ
বাক হi না। িক
ধানম ী eকািধক
নিত হেয়েছ। eখ
ত মান িনি ত কর
য়া েয়াজন। 

আেলাচনা করব ন
করেতi হেব, মা
মানবস েদ পি

। িশ া ম ণালয়
নকটাi রুিটন oয়
েযািগতা করেবন
শ া িদেয় িতিন জ
টা সরকাির চাকির
ন িবিসeসিনভ র্র e
ে  eক শর oপর
কট আমােদর দর
কম র্কত র্া িহেসেব 
 মাথািপছু eকজ
eকজন মিহলা ে
ন? আমার eক ভ
। না, েস চেল েগ
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বাদী হেত

ট েপশ কেরেছন 
ট। ািবত বােজ
রা হেয়েছ িশ া o
িমক o গণিশ া 
ালেয়র দুi িবভাে
ংেশািধত বােজেট 

পর গুরুতব্ িদেয়েছ
েন িবেদশ েথেক 
তিন গুণগত িশ ার
ভািবক। সব িকছুে

 গুণগত িশ ার
কবার িশ ার, িবে
খােন আমােদর 
রার দািয়তব্ যার o

না। েকননা e ে
মা িমক পয র্ােয় e
িরণত করেত পার
য় যাঁরা চালান, তাঁ
য়াক র্। eখােন পির
ন না। বত র্মান িশ
জািতেক কতটুকু 
ির, চাকিরর েবশ
ei িশ া ব ায়
র েবসরকাির িবশব্
রকার। তারপর িব
পাi তখন িশ া

জেনর েপছেন কত
েজলা জেজর ছিব
ভােলা ছা । তােক
গল পুিলেশ, িবিস

ত পাির 

ন গত 24 জুন। e
েজট চলিত বােজে
o যুি েত। আ
eবং িশ া ei 

েগর জ  3৯ হাজ
ট বরা  36 হাজা

ছন। দ  িশ েক
িশ ক িনেয় আস
র মান বাড়ােত চ

ছুেত য় েবেড়েছ
র মান িনি ত কর
েশষ কের u িশ
থ র্তা আেছ, eটা

oপর, েসi েযাগয্

ে ে  আমার aিভ
eকটা ছা েক আ
রব না। আর e জ

তাঁেদর aিভ তা ক
িরবত র্ন বা সং ার
শ া ব া  aেনক
সমৃ  করেত পার

শপেথi গািড়-বািড়
য় গুণগত িশ া িন
শব্িব ালয় িত া
িবিসeস পরী া ি
া ব ার oপর আ
ত খরচ কেরেছ? ি
িব েসা াল িমিডয়
ক খ কালীন িশ
িসeস িদেয়। 21 ব

eিট aথ র্ম ী িহেস
জেটর আকার েথেক
আগামী aথ র্বছের 
দুi ম ণালেয় ব
জার 735 েকািট 
ার 978 েকািট টা

কর কথাo বেলেছ
আসার কথাo uে
চান। দুi. েয়াজ
ছ। তার সে  সংগ
রব িকভােব? িবেশ
শ ার গুণগত মান
টা সব্ীকার কের েন
গয্ েনতৃতব্ আমরা ƣ

িভ তা কম। আি
আমরা যিদ দ  িহ
জ  িশ া ব া
কম। আমলািনভ র্র
ার আনার েকােনা
কটাi িবিসeস েব
ারেবন, eটা তারঁ 
িড়র সুেযাগ iতয্া
িনি ত হেব িকভ
া কের আমরা 
িদেয় আমলা! eক
আ াটা ন  হেয় য
িতিন িচিকৎসক হ
য়ায় েদখলাম। িত
কতার সুেযাগ 
বছেরর চাকিরজী

সেব 
ক 24 

বরাে র 
টাকা 

টাকা, 

ছন 
খ 
জেন 
গিত 
শষ 
ন 
নoয়া 
ƣতির 

িম মেন 
হেসেব 
ায় 

ভ র্র 
া 
েবiসড 
র কােছ 
ািদ। 
ভােব? 

কজন 
যায়। 
হেয় 

িতিন 

ীবেন 



তার eকািধক য্াট, গািড়-বািড়-জিম হেয়েছ। aথচ aেনক িবশব্িব ালেয়র িশ ক eখেনা ঢাকা শহের বােস ঘুের েবড়ান, য্াট 
েকনার সাম র্ তাঁর হয়িন। আমার িসিনয়র সহকম  িছেলন a াপক আuয়াল। েশষ জীবন তাঁর কাটেছ বৃ া েম। তাঁর কথা েতা 
িটিভ চয্ােনেল চািরতo হেয়েছ। aথ র্ম ী িশ ার গুণগত মােনর কথা বেলন। িক  েয িশ া ব া িবিসeস পরী ািনভ র্র হেয় যায়, 
েসখােন দ  জনশি  আমরা গড়ব িকভােব? u িশ ার ে ে  যিদ নজরদাির বাড়ােনা না হয়, তাহেল aিচেরi u িশ া মুখ থুবেড় 
পড়েব। 

িশ ায়, িবেশষ কের u িশ ায় বােজট বরা  েবেড়েছ। িক  বােজট বরা  বািড়েয় গুণগত মান িনি ত করা যােব না। সরকার e 
ে ে  কতগুেলা পদে প িনেত পাের। 2. তথাকিথত সব্ায় শাসেনর নােম িশ করা eখন িনজ িত ােনর বাiের a  িত ােন 
সময় িদে ন েবিশ। িনজ িত ােন িতিন েয েবতন পান, a  িত ােন ‘সময় িদেয়’ িতিন তার েচেয় েবিশ আয় কেরন। সুতরাং 
আiন কের পাবিলক িবশব্িব ালেয়র িশ কেদর a  িত ােন ‘চাকির’ করা িকংবা েবসরকাির িবশব্িব ালেয় িশ কতা করা 
(েযেকােনাভােব, পাট র্টাiম বা কনসালটয্া ) িনিষ  করেত হেব। দুi িত ােন েকu িশ কতা বা চাকির করেত পারেবন না। 
আiনিট সু  হoয়া েয়াজন। 3. িশ ক িনেয়ােগ নীিতমালায় পিরবত র্ন আনেত হেব। uপাচােয র্র i ায় িবেশষ ি েক িনেয়াগ 
িদেত হেব—ei বণতা ব  কের িবশব্িব ালয় ম ির কিমশেনর (iuিজিস) aধীেন িপeসিসর মেডেল িবশব্িব ালয় পয র্ােয় িশ ক 
িনেয়াগ ি য়া শুরু করেত হেব। আর শুধু িলিখত পরী াi নয়, বরং েমৗিখক o ‘েডেমা’র মা েম িশ ক িনেয়াগ িনি ত করেত 
হেব। eবং িতিন eক বছর িশ ানিবশ থাকেবন। eরপর eকিট গেবষণাকম র্ স াদন কের ায়ী পেদ েযাগ েদেবন। সরাসির 
কাuেক ভাষক পেদ িনেয়াগ েদoয়া যােব না। িটআiিবর গেবষণায় েদখা েগেছ, িবশব্িব ালয় পয র্ােয় িশ ক িনেয়ােগর ে ে  
আিথ র্ক সব্াথ র্ জিড়ত রেয়েছ। aথ র্াৎ টাকার িবিনমেয় িশ ক িনেয়াগ। eর সতয্তা আেছ। eটা ব  হoয়া েয়াজন। 4. িবশব্িব ালয় 
পয র্ােয় িশ ক রাজনীিত ব  করেত হেব। e জ  নতুন কের িবশব্িব ালয় আiন সংসেদ ƣতির করেত হেব, যা 2৯84 সােলর 
িবশব্িব ালয় আiেনর লািভিষ  হেব। 5. uপাচায র্ িনেয়ােগ িসিনয়র িশ কেদর িদেয় eকিট ােনল ƣতির করেত হেব। 6. তরুণ 
িশ কেদর িবেদেশ িপeiচিড করার জ  পাঠােত হেব। eর জ  ফা  ƣতির করেত হেব। ধানম ীর নােম ei ফা  হেত পাের, 
েসখােন শীষ র্ বসায়ীরা aনুদান েদেবন। 7. পেদা িতর নীিতমালায় পিরবত র্ন আনেত হেব। চাকিরর বয়স পেদা িতর জ  িবেবিচত 
হেত পারেব না। পেদা িতর জ  েমৗিলক  eবং িপeiচিড িডি  থাকেত হেব। eটা বত র্মােন েনi। িপeiচিড িডি  ছাড়া 
সহেযাগী a াপক পেদo পেদা িত েদoয়া যােব না। 8. িসিনয়র a াপকেদর a  পাবিলক িবশব্িব ালেয় িশ াদােনর জ  সুেযাগ 
কের িদেত হেব। eেত নতুন িবশব্িব ালয়গুেলা uপকৃত হেব। 9. িবশব্িব ালয় ম ির কিমশন o aয্াে িডেটশন কাuি ল aকায র্কর 
িত ােন পিরণত হেয়েছ। গত 21 বছের যাঁরা িনেয়াগ েপেয়েছন, তাঁেদর কােরা কােরা িবরুে  নানা রকম aিভেযাগ রেয়েছ। িনেজর 

েমেয়েক কমনoেয়লথ লারিশপ পাiেয় েদoয়া (েয েবােড র্ িতিন িনেজ সভাপিততব্ কেরেছন), েবসরকাির িবশব্িব ালয় েথেক িডি  
েনoয়া স ানেক েযাগয্তা না থাকা সে o পাবিলক িবশব্িব ালেয় িনেয়াগ েদoয়া—e ধরেনর ‘aিভেযাগ’ রেয়েছ। iuিজিস শুধু 
পাবিলক িবশব্িব ালেয়র জ  বরা  করা টাকা িবতরণ করেব—শুধু e কাজ করাi তােদর মুখয্ কাজ হেত পাের না। পাবিলক 
িবশব্িব ালয়গুেলার িশ ার মান েদখা, পয র্ােলাচনা করা, সুপািরশ করা iতয্ািদ তােদর কােজর a ভুর্  থাকেলo eসব ে ে  তােদর 
কম র্কা  দৃ মান নয়। ফেল iuিজিসেক িনেয় ভাবেত হেব। ৯. িশ া ম ণালেয়র শীষ র্ পদগুেলােত (সিচব, aয্ািডশনাল সিচব) 
িসিনয়র িশ কেদর ে ষেণ িনেয়াগ েদoয়া েযেত পাের। eকুশ শতেক eেস কতগুেলা িবেশষ ম ণালয় (িশ া, aথ র্, বািণজয্, 
পররা ) পিরচালনার ভার িবেশষ েদর হােত েছেড় েদoয়া uিচত। ভারেত েমািদ সরকার e কাজ শুরু কেরেছ। পি ম iuেরােপর 
aেনক েদেশ e ব া আেছ। eকিট কিমশন গঠন কের সরকার eেদর কােছ মতামত চাiেত পাের। 21. u িশ া িত ােন 
‘িবেদিশ িশ ক’ িনেয়ােগর িস া িট aিবলেমব্ কায র্কর করা uিচত। eেত আমােদর লাভ হেব দুিট—eক. গুণগত মান িনি ত করা, 
দুi. আমােদর িশ কেদর মে  eক ধরেনর িতেযািগতামূলক মেনাভাব ƣতির হoয়া। 22. তরুণ িশ কেদর ( ভাষক o সহকারী 
a াপক) জ  িশ ণ জরুির। e জ  eকিট িশ ণ eকােডিম ƣতির করা েযেত পাের। 23. u িশ ার সব্ােথ র্ জাতীয় 
িবশব্িব ালয় o u ু  িবশব্িব ালয় িনেয় িচ াভাবনা করা েয়াজন। জাতীয় িবশব্িব ালয়েক েভেঙ িতিট িবভােগ পুরেনা 
কেলজগুেলােক eক কাঠােমার আoতায় eেন eকািধক িবশব্িব ালয় িত া করা েযেত পাের। বত র্মান কাঠােমায় জাতীয় 
িবশব্িব ালয় শুধু eকিট ‘সািট র্িফেকট িবতরণ’ েকে  পিরণত হেয়েছ। াস না কেরo িডি  েনoয়া যায়—eর বড় uদাহরণ জাতীয় 
িবশব্িব ালয়। 

িতবছেরর মেতা eবারo িশ া খােত বরা  েবেড়েছ। e িনেয় সরকােরর আ িরকতা শংসার েযাগয্। িক  িশ ার মান যিদ 
িনি ত না হয়, যিদ eকুশ শতক uপেযাগী eকিট তরুণ জ  আমরা ƣতির করেত না পাির, তাহেল হাজার হাজার েকািট টাকা 
বরা  িদেলo আমরা আমােদর লে য্ েকােনা িদনi েপৗঁছেত পারব না। িশ া খােত িবপুল aথ র্ বরা  িশ ার গুণগত মােনর েকােনা 
িন য়তা েদয় না। 


