
িতন হাজার িশ া িত ান নতনু এমিপওভু  হে
কািশত: ০৫ - জুলাই, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

হাওড়-বাওঁড়, পাহাড়ীসহ গম এলাকার ওপর সেবা  অ ািধকার

িবভাষ বাৈড় ॥ হাওড়-বাঁওড়, পাহাড়ীসহ গম এলাকা ও নারী িশ া িত ানেক সেবা  অ ািধকােরর িভি েত দীঘ
৮ বছর পর এমিপওভু  (মা িল পেম ট অডার) হেত যাে  সরকার ীকতৃ বসরকারী িশ া িত ান। নতনু কের
এমিপও পেত পাের ায় িতন হাজার বসরকারী লু, কেলজ, মা াসা ও কািরগির িশ া িত ান। চলিত অথবছের
িশ া িত ান েলার জ  বরা  রাখা হে  এক হাজার ১৪৭ কািট টাকা। আর নতনু ও পুরাতন এমিপওভু
সকল িশ ক ও কমচারীেদর বতন-ভাতা িহেসেব সরকার ১৫ হাজার কািট টাকা বরা  রেখেছ। গত অথবছের
এই বরা  িছল ১৩ হাজার ১৪৪ কািট টাকা।

এমিপওর জ  গিঠত ‘ িত ান বাছাই কিমিটর সদ েদর সে  কথা বেল জানা গেছ, ায় ১০ হাজার িশ া
িত ান এমিপওর জ  আেবদন করেলও তােদর মেধ  যাগ  িত ােনর সংখ া খুব বিশ নই। এমিপওর জ
েযাজ  চার শত শতভাগ পরূণ করেত পেরেছ ই হাজােরও কম িত ান। তেব দীঘিদন এমিপও ব  থাকার কথা

িবেবচনায় িনেয় আরও িকছু িত ানেক এমিপওভু  করেত চায় সরকার। কিমিটর একািধক সদ  বহৃ িতবার
জনক েক বেলেছন, এখন পয  স াব  এমিপওর তািলকায় এেসেছ ই হাজার ৭৬২ িত ান। িক  হাওড়-বাঁওড়,
পাহাড়ীসহ গম এলাকা ও নারী িশ া িত ানেক অ ািধকার িদেয় তারা তািলকা চড়ূা  করেত চান। হাওড়-বাঁওড়
পাহাড়ীসহ গম এলাকা ও নারী িশ া িত ানেক অ ািধকার িদেয় তািলকা করেল মাট িত ােনর সংখ া আরও
বাড়েব। সে ে  িত ান হেত পাের ায় িতন হাজার।

বহৃ িতবার স ায় কিমিটর অ ত িতনজন সদ  জনক েক বেলেছন, তারা বহৃ িতবার সকােল িত ান যাচাই-
বাছাইেয়র  সবেশষ  অব া  িশ াম ীেক  অবগত  কেরেছন।  একই  সে  তািলকায়  গম  ও  নারী  িত ানেক
অ ািধকার দয়ার িবষয়িট িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। আগামী এক স ােহ গম ও নারী িত ান িচি ত করেত চায়
কিমিট। এসব অ েলর িত ানেক সবািধক  িদেত নতুন এমিপও নীিতমালা িকছুটা িশিথল করাও হেত পাের।

জানা গেছ, এখন পয  তািলকায় আসা িত ান েলার মেধ  আেছ এক হাজার ৬২৯িট লু  ও কেলজ, ৫৮২
কািরগির িশ া িত ান এবং ৫৫১ মা াসা। যােদর এমিপওভু  হওয়ার সব যাগ তা রেয়েছ বেল বলেছ কিমিট।
বতমােন দেশ এমিপওভু  িশ া িত ান আেছ ২৭ হাজার ৮১০িট। এসব িত ােন িশ ক-কমচারীর সংখ া ায়
৫ লাখ। নতুন আরও িতন হাজার িত ান এমিপওভু  হেল সই িত ান ও আেগর ২৭ হাজার ৮১০ িত ােনর
িশ ক ও কমচারীেদর বতন-ভাতা িহেসেব নতুন অথবছের ১৫ হাজার কািট টাকা বরা  রেখেছ সরকার।

এর আেগ ২০১৩-১৪ অথবছের এই বরা  িছল ৫ হাজার ৩৪৩ কািট টাকা, ২০১৪-১৫ অথবছের ৫ হাজার ৬২০
কািট, ২০১৫-১৬ অথবছের ৯ হাজার ৬৯১ কািট, ২০১৬-১৭ অথবছের ১০ হাজার ৯৩৩ কািট।

২০১৭-১৮ অথবছের ১১ হাজার ১২ কািট, ২০১৮-১৯ অথবছের ১৩ হাজার ১৪৪ কািট টাকা বরা  রাখা হেয়িছল।
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এমিপওভুি র ‘বাছাই কিমিট’র সদ  ও ব ানেবইেসর মহাপিরচালক মাঃ ফিসউ াহ বেলেছন, এমিপওভুি র
জ  ১০০ ন েরর যাগ তা িনধারণ করা হেয়েছ। গম এলাকার যসব িত ান শতভাগ যাগ তা অজন করেত
পােরিন, স েলােক কীভােব িবেবচনায় নয়া যায় তা ভাবা হে । নারী িশ া িত ানও অ ািধকার পােব। এটা
করা হেল এমিপওভু  িত ােনর সংখ া িকছু বাড়েব। এক ে র জবােব িতিন বেলন, এখনও িকছু চড়ূা  হয়িন।
তেব কাজ ত এেগাে ।

জানা গেছ, ২০১০ সােলর পর গত ৮ বছের এমিপওভু  হয়িন কান বসরকারী িশ া িত ান। অথচ এই সমেয়
৭ হাজােররও বিশ বসরকারী লু, কেলজ, মা াসা িতি ত হেয়েছ। ২০১০ সােলর আেগ একােডিমক ীকিৃত
পাওয়া নন-এমিপও িত ানও আেছ ায় িতন হাজার। সব িমিলেয় ১০ হাজােররও বিশ সরকার ীকতৃ িত ান
আেছ এমিপওর অেপ ায়। এসব িত ােনর কেয়ক লাখ িশ ক কমচারী বছেরর পর বছর ধের অেপ া করেছন
এমিপওর জ । ২০১১ সাল  থেকই চলেছ এমিপওর দািবর আে ালন। িবিভ  সময় সংসদ সদ রাও িনজ
এলাকার িত ান এমিপওর জ  একই দািবেত সা ার হেয়েছন। তেব িশ াম ী ডাঃ িদপু মিনসহ ম ণালেয়র
কমকতারা বলেছন, এবার এমিপও িনেয় অেপ ার অবসান হে ।

িশ া ম ণালেয়র কমকতারা বলেছন, সম া হে  কেয়ক হাজার িত ান এমিপওর অেপ ায় থাকেলও এমিপওর
যাগ তা  পূরণ  করেত  পারেছ  না  অিধকাংশ  িত ানই।  ফেল  অথ স েটর  বাইেরও  িত ােনর  অেযাগ তাও

এমিপওর পেথ একিট বড় বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ।

গত বছেরর ৫ থেক ২০ আগ  বসরকারী লু ও কেলেজর কাছ থেক অনলাইেন এমিপওভুি র আেবদন নয়া
হেয়িছল। ায় ১০ হাজার িশ া িত ান অনলাইেন আেবদন কের। নতনু এমিপওর জ  চারিট শত িদেয় আেবদন
করার িনেদশ দয়া হয়। এই চারিট শত হেলা- িত ােনর একােডিমক ীকিৃতর বয়স, িশ াথী সংখ া, পাবিলক
পরী ায় অংশ হণকারী পরী াথীর সংখ া এবং পােসর হার। যসব িত ান এই শত েলা পূরণ কেরেছ তােদর
মধ  থেক য়ংি য় িডংেয়র মাধ েম শীষ িত ানেক এমিপও দয়ার জ  বাছাই করা হয়।

বতমােন দেশ এমিপওভু  িশ া িত ান আেছ ২৭ হাজার ৮১০িট। এসব িত ােন িশ ক-কমচারীর সংখ া ায়
৫ লাখ। িত মােস এেদর বতনভাতা বাবদ সরকােরর খরচ হয় ৯৪২ কািট টাকা। এমিপওভু  িশ া িত ােনর
মেধ  িকছু িত ান সরকারী করার ি য়ায় আেছ।

সবেশষ ২০১০ সােল এক হাজার ৬২৪ বসরকারী িশ া িত ান এমিপওভু  করা হয়। এরপর আর কান িশ া
িত ান এমিপওভু  করা হয়িন। িত ান এমিপওর দািবেত ব িদন যাবত আে ালন করেছ এসব িত ােনর

িশ ক-কমচারীেদর সংগঠন ‘ননএমিপও িশ ক-কমচারী ফডােরশন’। ফডােরশেনর সভাপিত িহেসেব আেছন
অধ  গালাম মাহামু বী ডলার ও সাধারণ স াদক অধ  ড. িবনয় ভূষণ রায়। স িত এ ই েত িশ াম ীর
সে  বঠকও কেরন সংগঠেনর নতারা।

অধ  গালাম মাহামু বী ডলার বেলন, নন-এমিপও িশ া িত ােনর ায় এক লাখ ২০ হাজার িশ ক কমচারী
১০-১৫ বছর ধের িবনা বতেন চাকির করায় তােদর মানেবতর জীবন যাপন করেত হে । বছেরর পর বছর ধের
আে ালন চলেলও সরকার তােদর দািব বা বায়ন করেছ না। আমরা ধানম ী শখ হািসনার িদেক তািকেয় আিছ।
িতিন আমােদর দািব পূরণ করেবন বেল আশা করিছ।
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