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eমিপoভুি  যাচাi-বাছাi কিমিটর আহব্ায়ক o িশ া ম ণালেয়র aিতির  সিচব জােবদ আহেমদ কােলর ক েক 
বেলন, ‘eমিপoভুি র জ  িত ান িনব র্াচেনর কাজ চলেছ। তেব যত েবিশ পারেফকশন o যত েবিশ েবিনিফট 
েদoয়া যায় েসটাi আমােদর ল য্। আশা করিছ, েকােনা uপেজলাi eমিপoভুি র তািলকা েথেক বাদ যােব না।’ 
eমিপo নীিতমালা 3129 aনুযায়ী, eকিট িত ানেক eমিপoভুি  েপেত ধান চারিট শত র্ রাখা হেয়েছ। 
eগুেলার জ  রাখা হেয়েছ 211 নমব্র। eেত eকােডিমক সব্ীকৃিতর তািরেখর জ  রাখা হেয়েছ 36 নমব্র। িত 
দুi বছেরর জ  পাঁচ নমব্র eবং 21 বা eর েচেয় েবিশ বছর হেল পােব 36 নমব্র। িশ াথ র কা  সংখয্া থাকেল 
oi িত ান পােব 26 নমব্র eবং eর পরবত  21 শতাংশ বৃি র জ  পােব পাঁচ নমব্র, সেব র্া  36 নমব্র। কা  
েযাগয্তা পূরণ করেত নীিতমালা aনুযায়ী, সহিশ া o বালক িত ােনর জ  eকিট িন  মা িমক িব ালেয় 
শহের 311 eবং মফসব্েল 261 িশ াথ  থাকেত হেব। মা িমেক শহের 411 eবং মফসব্েল 311 িশ াথ  
থাকেত হেব। ল aয্া  কেলেজ শহের 561 eবং মফসব্েল 431 িশ াথ  থাকেত হেব। u  মা িমক কেলেজ 
শহের 311 eবং মফসব্েল 261 িশ াথ  থাকেত হেব। াতক পাস কেলেজ শহের 361 eবং মফসব্েল 311 
িশ াথ  থাকেত হেব। আর িতিট ে িণর পরী ায় শহের 71 eবং মফসব্েল 51 িশ াথ েক aংশ িনেত হেব। 
eর মে  u ীণ র্ হেত হেব 81 শতাংশ িশ াথ েক। মা িমক o u  িশ া (মাuিশ) aিধদ েরর eডুেকশন 
ােনজেম  iনফরেমশন িসে ম (ieমআieস) েসেলর সব র্েশষ িহসাব েথেক জানা যায়, েদেশ eখন 

eমিপoভু  িত ােনর সংখয্া ায় 39 হাজার। তেব সবেচেয় েবিশ eমিপoভু  িশ া িত ান রেয়েছ রাজশাহী 
িবভােগ। eরপর রংপুর o খুলনা িবভােগ। eখন পয র্  বিরশাল িবভােগ eমিপoভু  িশ া িত ান রেয়েছ দুi 
হাজার 812িট, চ ােম দুi হাজার 26, কুিম ায় eক হাজার ৯95, ঢাকায় িতন হাজার 38, খুলনায় িতন হাজার 
68৯, ময়মনিসংেহ িতন হাজার 68, রাজশাহীেত চার হাজার 219, রংপুের িতন হাজার ৯৯8 eবং িসেলট 
িবভােগ মা  eক হাজার 9৯িট। েযসব eলাকায় কম িত ান রেয়েছ েসসব eলাকা নতুন eমিপoভুি র ে ে  
a ািধকার পােব বেলo জানা েগেছ। 

বাংলােদশ নন-eমিপo িশ া িত ান িশ ক-কম র্চারী েফডােরশেনর সভাপিত a  েগালাম মাহামুদু বী ডলার 
কােলর ক েক বেলন, ‘বােজট ব ৃতায় েযেহতু ধানম ী িনেজ বেলেছন েয eমিপoভুি র জ  েয়াজনীয় 
aেথ র্র েজাগান রাখা হেয়েছ, তাi আমরা আশা করব সব িশ া িত ান eকেযােগ eমিপoভু  করা হেব। 
সরকােরর প  েথেক eকিট িত ােনর সব্ীকৃিতi eমিপoভু  হoয়ার ধান েযাগয্তা। eখােন a  েকােনা 
মানদ  িবেবচনায় আসেত পাের না। সব্ীকৃিত া  পাঁচ হাজার 353িট িত ােনর eমিপoভুি i আমরা চাi।’ 

 


