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নতুন uে ােগর কথা বলা আেছ। নতুন eমিপoভুি র সে  আেগ েথেকi eমিপoভু েদর ƣবশাখী ভাতা াি সহ িকছু তয্াশা 
পূরেণর িবষয় a ভুর্  করা হেয়েছ। িশ ার u য়ন o িশ কেদর িশ েণর িবষেয় িশ া বােদo আরo 37িট ম ণালেয়র সমনব্েয়র 
কথা বলা আেছ। িতিন বেলন, ei 37িট ম ণালেয়র সমনব্েয় িশ া খােতর পৃথক বােজট ণয়ন eখন সমেয়র দািব। পাশাপািশ 
জাতীয় িশ ানীিত-3121 eর আেলােক েদেশ eকিট কািরগির িবশব্িব ালয় াপেনর জ  e বােজেটi বরা  রাখা েযেত পাের।  
 
রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, aথ র্ েয়র পিরক না আর মিনটিরং সবেচেয় েবিশ জরুির। 
 
eমিপoভুি  :জাতীয় সংসেদ বােজট াব u াপেনর পর েথেক e িনেয় কাজ শুরু কেরেছ িশ া ম ণালয়। িঠক কতিট 
িশ া িত ান eমিপoভু  করা হেব, তা িনেয় চূড়া  িস া  না হেলo ম ণালেয়র eকািধক দািয়তব্শীল সূ  িনি ত কেরেছ, eর 
সংখয্া িতন হাজােরর কম হেব না।  
 
জানা েগেছ, e বছর eমিপoভুি  খােত িশ া ম ণালয় a ত eক হাজার 321 েকািট টাকা খরচ করেব। গত জুলাiেয় 
eমিপoভুি র eমিপo নীিতমালা-3129 জািরর পর েযাগয্ িশ া িত ান িনধ র্ারণ করেত চারিট মানদ িঠক কের ম ণালয়। eগুেলার 
জ  রাখা হয় 211 নমব্র। গত বছেরর আগে  aনলাiেন আেবদন েনoয়া হয়। ৯ হাজার 725িট আেবদন জমা পেড়। সব শত র্ 
পূরণ করেত েপেরেছ দুi হাজার 873িট িত ান। তেব বাছাiেয় েদখা েগেছ, েদেশর সব eলাকা eিট কভার করেত পােরিন। 
েযমন- ঢাকা-23 আসেনর eকিট িশ া িত ানo সব শত র্ পূরণ কের e তািলকায় uেঠ আসেত পােরিন। েদখা েগেছ, েদেশর aেনক 
uপেজলায় 21 েথেক 23িট েযাগয্তাস  ল, কেলজ o মা াসা পাoয়া েগেছ। আবার aেনক uপেজলায় েযাগয্তাস  
িত ােনর সংখয্া eেকবােরi কম। আবার েকােনা uপেজলায় পাoয়াi যাে  না। িবেশষ কের পাহািড় a ল, চরা লসহ দুগ র্ম 

eলাকায় eমিপoভুি র জ  িত ানi িমলেছ না। e aব ায় িশ াম ী ডা. দীপু মিন কম র্কত র্ােদর িনেদ র্শ িদেয়েছন- িতিট 
uপেজলা েথেক a ত দুিট েযাগয্ িশ া িত ান বাছাi করেত। eেত সমতা িতি ত হেব। 
 
ম ণালয় সূ  জানায়, আেবদন করা সব িশ া িত ানেক eকসে  eমিপoভু  করা স ব হেব না। eমিপoিবহীন সাত হাজার 
253িট িশ া িত ানেক eকসে  eমিপoভু  করেত েগেল বািষ র্ক দুi হাজার 295 েকািট 38 লাখ 63 হাজার 361 টাকা লাগেব। 
eর মে  eক হাজার 338িট িন মা িমক িব ালেয়র জ  32৯ েকািট 82 হাজার 411 টাকা, eক হাজার 9৯িট মা িমক 
িব ালেয়র জ  479 েকািট 26 লাখ 38 হাজার 961 টাকা, eমিপoভু  িতন হাজার 386িট িন মা িমক িব ালয়েক মা িমেক 
u ীত কের eমিপoভু  করেত 633 েকািট 71 লাখ 92 হাজার 361 টাকা, 629িট u মা িমক কেলেজর জ  468 েকািট 23 
লাখ 58 হাজার 511 টাকা eবং eমিপoভু  eক হাজার 44িট u মা িমক কেলজেক িডি  ের u ীত কের eমিপoভু  করেত 
828 েকািট 49 লাখ 34 হাজার 561 টাকা লাগেব। িডি  কেলজ eমিপoভু  করেত বছের লাগেব 7৯ লাখ 55 হাজার 761 টাকা, 
u মা িমক কেলেজর জ  লাগেব 79 লাখ ৯5 হাজার 411 টাকা, আর িন মা িমক িব ালেয়র জ  লাগেব 26 লাখ ৯6 হাজার 
861 টাকা। 
 
নতুন পাবিলক িবশব্িব ালয় : জানা েগেছ, পাবিলক িবশব্িব ালয়িবহীন েজলাগুেলােত eকিট কের নতুন পাবিলক িবশব্িব ালয় 
াপেনর পিরক না সরকােরর রেয়েছ। 312৯-3131 aথ র্বছেরর বােজেট তার েথেক েবশ কেয়কিট াপেনর পিরক না করা হে । 

বত র্মােন েদেশ 51িট পাবিলক িবশব্িব ালয় রেয়েছ। 52তম পাবিলক িবশব্িব ালয় িহেসেব সুনামগ  কৃিষ িবশব্িব ালয় সরকােরর 
aনুেমাদন েপেয়েছ। eিট ছাড়া আরo ািবত িতনিট নতুন পাবিলক িবশব্িব ালেয়র আiন ƣতিরর কাজ েশষ পয র্ােয় রেয়েছ বেল 
িশ া ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা জািনেয়েছন। ঠাকুরগাঁo, প গড়, ঝালকািঠ, চাঁদপুর, বগুড়া, িপেরাজপুর, বােগরহাট, খাগড়াছিড়, 
হিবগ , সাত ীরা, চুয়াডা া, মাগুরা, ফিরদপুরসহ বহু েজলায় েকােনা পাবিলক িবশব্িব ালয় েনi।  
 
5423 iবেতদািয় মা াসা :বরা  বাড়েছ কািরগির o মা াসা িশ া িবভােগo। তাi থমবােরর মেতা eমিপoভু  করা হেব 
সারােদেশর চার হাজার 423িট iবেতদািয় মা াসা। eেত eসব মা াসায় কম র্রত ায় সােড় 32 হাজার িশ েকর সরকাির েবতন চালু 
হেব। মা াসাগুেলােত িশ াথ র সংখয্া ায় 23 লাখ। বত র্মােন eসব মা াসার িশ করা েকােনা েবতন পান না। তারা সরকার েথেক 
িতন মাস পর পর নামমা  ভাতা পান। 
 
 

 


