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eমিপo: িশ াম ীর সে  eমিপেদর মনকষাকিষ 
নূরেমাহা দ 
 
রাজৈনিতক বা িবেশষ িবেবচনায় িশ া িত ােনর eমিপo েপেত েদৗড়ঝাঁপ শুরু কেরেছন সংসদ সদ রা। দুগ র্ম, 
চরা ল, িকংবা নারী িশ ায় িবেশষ aবদান রােখিন eমন িত ানেক 'িবেশষ িবেবচনায়' eমিপo িদেত আধা 
সরকাির প  (িডo েলটার) িদে ন eমিপরা। a িদেক eমিপoভুি েত শৃ লা বজায় রাখেত েযাগয্ িত ানেকi 
eমিপo িদেত চান িশ াম ী ডা. দীপু মিন। e িনেয় eমিপেদর সে  aেনকটা মনকষাকিষ শুরু হেয়েছ। গত 
কেয়ক িদন eমিপেদর সা াৎ েদয়া কিমেয় িদেয়েছন িতিন। সংি  শাখা সূে  জানা েগেছ, িবেশষ িবেবচনায় 
eমিপo েপেত েযসব সংসদ সদ  িডo েলটার িদেয়েছন তার eকিট তািলকা চূড়া  কেরেছ e সং া  কিমিট। 
েসi তািলকা যাচাi-বাছাi eবং চূড়া  করেত গত েসামবার িবকাল 6টায় ম ণালেয়র সভাকে  aেনকটা 
েগাপেন ƣবঠক কেরন িশ াম ী। e ƣবঠক িনেয় ম ণালয় েথেক শুরু কের েকাথাo েকােনা েনািটশ করা হয়িন। 
তদিবর বা eমিপেদর চাপ কমােতi eমন েগাপনীয়তা হেয়েছ বেল জানা েগেছ। e াপাের িশ াম ীর ব ে র 
জ  তার দ ের eকািধকার সা াৎ েচেয়o পাoয়া যায়িন। েমাবাiল েফােন েফান িদেলo িতিন িরিসভ কেরনিন। 
তেব ƣবঠেকর িবষয়িট িনি ত কেরেছন িশ া ম ণালেয়র মা িমক o u িশ া িবভােগর aিতির  সিচব জােবদ 
আহেমদ। িতিন তার দ ের যায়যায়িদনেক পা া  কের বেলন, 'ei ƣবঠেকর াপাের েকােনা েনািটশ করা 
হয়িন। আপিন জানেলন েকমেন?' 'eমিপo বাছাi কিমিট'র ধান পের িতিন ƣবঠেকর কথা সব্ীকার কের বেলন, 
েসামবার ম ীর সে  eকিট ƣবঠক হেয়েছ। েসখােন eমিপo-সং া  কােজর a গিত uপ াপন করা হেয়েছ। 
রাজৈনিতক বা িবেশষ িবেবচনায় কত িত ােনর তািলকা হেয়েছ জানেত চাiেল িতিন বেলন, eিট ম ী মেহাদয় 
ভােলা বলেত পারেবন।  
 
িশ া ম ণালেয়র সূে  জানা েগেছ, কািরগির o মা াসা িবভােগর তািলকা িনেয় জটলা ƣতির হেয়েছ। e িবভােগর 
কম র্কত র্া চান, eমিপo েদয়ার ে ে  েযাগয্তা েচেয় িবেশষ িবেবচনােক াধা  েদয়া েহাক। কারণ িহেসেব তারা 
বলেছন, কািরগির o মা াসা িত ানগুেলা সাধারণত দুগ র্ম eলাকায় িতি ত হয়। কম র্কত র্ারা বলেছন, িনধ র্ািরত 
শত র্ পূরণ করেত পােরিন তারপরo শুধু রাজৈনিতক িবেবচনায় eমিপo েপেত েদেশর িবিভ  eলাকার মতাসীন 
দলীয় সাংসদরা আধা সরকাির প  (িডo) িদেয়েছন। eমিপo েদয়ার ে ে  চরা ল, দুগ র্ত, নারী িশ াসহ আরo 
কেয়কিট কয্াটাগির িবেশষ িবেবচনায় াধা  েদয়া হেব- িশ া ম ণালেয়র eমন িস াে র পরi eসব িডo 
েলটার আসা শুরু হয়। iেতামে  েদড় শতািধক eমিপ ায় িতন শতািধক িত ানেক িবেশষ িবেবচনায় eমিপo 
েদয়ার জ  aনুেরাধ কেরেছন। িডo েলটাের eমিপরা eসব িত ােনর নানা ধরেনর িতব কতার কথা uেল খ 
কেরেছন। eসব িতব তা o চয্ােল  েমাকািবলা করার কারেণ eমিপoভুি র িনধ র্ািরত শত র্ পূরণ করেত 
পােরিন। েসজ  eসব িত ানেক িবেশষ িবেবচনায় eমিপo েদয়ার েয়াজন বেলo মেন কেরন আiন 
েণতারা। eসব িত ান eমিপoভু  হেল সব্ সব্ aব ান েথেক িশ ার আেলা আরo ত ছড়ােত পারেব বেল 

uেল খ কেরেছন তারা। িশ া ম ণালয় সূে  জানা েগেছ, সব র্েশষ 3121 সােলর eমিপo িদেত িগেয় িব তকর 
পিরি িতর িশকার হয় িশ া ম ণালয়। eমিপo িনেয় তৎকালীন িশ াম ী নুরুল iসলাম নািহদ o ধানম ীর 



িশ া uপেদ া ড. আলাuি েনর মে  চরম দব্  েবেধ যায়। েসi aিভ তা েথেকi eবার eমিপoভুি েত 
সব্ তার জ  নতুন প িত চালু করা হয়। নতুন িনয়ম aনুযায়ী eমিপo েপেত i ক িত ানগুেলা aনলাiেন 
িনিদ র্  ফরেম আেবদন কের তার সব ত  জমা িদেয়েছ। আেবদেনর েযাগয্তা িহেসেব 211 নমব্র িনধ র্ারণ করা 
হয়। েসখােন িত ােনর বয়স, িশ ক-িশ াথ  সং া  ত , পাবিলক পরী ায় aংশ হণকারী িশ াথ র সংখয্া 
o পােসর হার, aবকাঠােমা iতয্ািদ িবেবচনায় নমব্র েদয়া হয়। সারা েদেশর সােড় 8 হাজার িত ান eমিপoর 
জ  আেবদন কের। েসখান েথেক মা  দুi হাজার িতন শ িত ান িনধ র্ািরত েযাগয্তা aজর্ন কের। eর মে  
ল-কেলজ ায় 23শ', মা াসা 6শ' eবং সােড় 4শ' কািরগির িত ান। িনধ র্ািরত শত র্ পূরণ কের িফটিলে  

জায়গা পায়িন eমন uপেজলাo রেয়েছ। আবার eকi uপেজলা েথেক 21িটর েবিশ িত ান িফটিলে  জায়গা 
েপেয়েছ। eগুেলা যাচাi-বাছাi করার পর eমিপoেত eলাকািভি ক ƣবষ  কমােত 'িবেশষ িবেবচনা'য় eমিপo 
েদয়ার কথা ভােব িশ া ম ণালয়। eরi ে ি েত দুগ র্ম, চরা ল, িপিছেয় পড়া o নারী িশ ায় িবেশষ aবদান 
রাখেছ eমন কয্াটাগিরর িত ানেক eমিপo েপেত ানীয় সংসদ সদে র িডo েলটার চাoয়া হয়। eরপর িডo 
েলটােরর িহিড়ক পেড়েছ ম ণালেয়। যা িনেয় aেনকটা িব ত aব ায় পেড়েছন ম ীসহ সংি রা। সংি  সূে  
আরo জানা েগেছ, সরকাির দেলর ম ী-eমিপেদর িত ান eমিপoভুি  েথেক বাদ পড়েল aসে ােষর শ া 
েথেক e uে াগ েনয়া হেয়েছ। িক  eখন েদখা যাে  uে াটা। িফটিলে  6-8িট িত ান থাকার পরo িবেশষ 
িবেচনায় আরo িত ান েচেয় িডo েলটার িদেয়েছন তারা। তেব eমিপoভুি র তািলকা ƣতিরর সে  জিড়ত 
িশ া ম ণালেয়র eকজন ঊধব্র্তন কম র্কত র্া নাম কাশ না করার শেত র্ বেলন, 'সফটo ােরর মা েম aেমােটশন 
প িতেত িশ া িত ােনর তািলকা করা হেয়েছ। তেব িপিছেয় পরা হাoড়, পাহাড় o চরা েলর িবেশষ িকছু 
িত ান eমিপoভু  করা হেব। নারী িশ া িত ানo a ািধকার পােব। েসিট খুবi কম। েসজ  eত িডo 

েলটার জমা পড়েব ভাবেত পােরিন।  
 
ম ণালয় সূ  জানায়, বত র্মােন 37 হাজার 291িট িত ান eমিপoভু  আেছ। eর মে  ল 27 হাজার 2৯8িট, 
কেলজ দুi হাজার 476িট, মা াসা সাত হাজার 729িট। e খােত সরকােরর য় বরা  আেছ বছের 25 হাজার 
293 েকািট টাকা। e য় বত র্মােন িশ া ম ণালেয়র বােজেটর 74 শতাংেশর েবিশ। আেবদনকৃত িত ানেক 
eমিপo িদেল বছের a ত আরo িতন হাজার েকািট টাকা েয়াজন। আগামী aথ র্ বছেরর বােজেট িশ া িত ান 
eমিপoভুি  o সরকািরকৃত িশ া িত ান পিরচালনা য় েমটােত aিতির  চার হাজার 448 েকািট টাকা বরা  
েচেয়েছ িশ া ম ণালয়। স িত e িবষেয় aথ র্সিচবেক eকিট আধা সরকাির প  িদেয়েছন িশ া ম ণালেয়র 
িসিনয়র সিচব। তার আেগ মা িমক o u িশ া িবভােগর aিতির  সিচব (েবসরকাির মা িমক) জােবদ 
আহেমেদর েনতৃেতব্ গঠন করা হয় নয় সদে র ' িত ান বাছাi কিমিট'। কিমিটর aপর সদ রা হেলন বাংলােদশ 
িশ াত  o পিরসংখয্ান ব্ুযেরার ( ানেবiস) মহাপিরচালক, মা িমক o u িশ া িবভােগর যু  সিচব 
(েবসরকাির মা িমক), যু  সিচব (আiন), মা িমক o u িশ া aিধদ েরর পিরচালক (মা িমক), পিরচালক 
(কেলজ), মা িমক o u িশ া িবভােগর uপসিচব (কেলজ), েজয্  সহকারী সিচব (বােজট)। কিমিটর 
সদ সিচব করা হয় যু  সিচবেক (েবসরকাির মা িমক-4)। a িদেক aনলাiেন আেবদন হেণর জ  
ানেবiেসর মহাপিরচালক েমা. ফিসuল াহর েনতৃেতব্ গঠন করা হয় আট সদে র কািরগির কিমিট। ei 

কিমিটেত বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালেয়র িতিনিধসহ িশ া ম ণালয়, aিধদ েরর েজয্  িসে ম 
aয্ানািল , ে া ামারসহ িবেশষ েদর কিমিটর সদ  করা হয়। গত বছেরর 6 েথেক 31 আগ  পয র্  িশ া 
ম ণালেয়র ƣতির করা oেয়বসাiেটর মা েম আেবদন েনয়া হয়। ei কিমিট সফটo ােরর মা েম সব্য়ংি য়ভােব 

ত করা িশ া িত ােনের ে েডশন তািলকা ' িত ান বাছাi কিমিটর' কােছ uপ াপন কেরেছ। 

 


