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এমপিও পিক্ষকের ঈদ বেোনোস মূল বেতকনর ২৫ িতোাংি 

 

রোজধোনীর যোত্রোেোড়ী থোনো এলোেোর সবুজ পেদ্যোিীঠ স্কুল অ্যোন্ড েকলকজর অ্ধ্যক্ষ বমো. েোওছোর আলী বিখ। উচ্চ মোধ্যপমে পিক্ষোপ্রপতষ্ঠোকনর প্রধোন 

পিকসকে তোর বেতন বেল ২৯ িোজোর টোেো। পতপন এমপিওভুক্ত পিক্ষে। আসকছ ঈদুল আজিোয় পনয়ম অ্নুযোয়ী তোর ঈদ বেোনোস িোেোর েথো 

বেকলর সমোন অ্থ থোৎ ২৯ িোজোর টোেো। পেন্তু পতপন ঈদ বেোনোস বিকত যোকেন মোত্র ৭ িোজোর ২৫০ টোেো। মূল বেতকনর এে-চতুথ থোাংি মোত্র।  

 

এেই পেদ্যোিীকঠর সিেোরী পিক্ষে আপতকুর রিমোন। সিেোরী পিক্ষে পিকসকে তোর বেতন বেল ১৬ িোজোর টোেো। পতপনও মূল বেতকনর চোর 

ভোকের এে ভোে বেোনোস বিকত যোকেন। এই পিক্ষোপ্রপতষ্ঠোকনর দুই পেকলোপমটোকরর মকধ্য অ্েপিত শ্যোমপুর থোনোধীন একে িোইস্কুল অ্যোন্ড েকলজ। 

এ প্রপতষ্ঠোকনর েকলজ িোখোর ইাংকরপজর প্রভোষে আবু জোপমল বমো. বসপলম। প্রভোষে পিকসকে বেতন বেল ২২ িোজোর টোেো িকলও পতপন ঈকদ 

বেোনোস িোকেন ৫ িোজোর ৫০০ টোেো মোত্র।  

 

এই পিক্ষেকদর মকতোই সোরোকদকির লোখ লোখ এমপিওভুক্ত পিক্ষে আকছন যোরো ঈকদ মূল বেতকনর চোর ভোকের এে ভোে অ্থ থ উৎসে ভোতো 

পিকসকে িোকেন। পিক্ষোপ্রপতষ্ঠোকনর েম থচোরীরো িোকেন মূল বেতকনর অ্কধ থে টোেো। রোজধোনীর 

 

পমরপুর পসদ্ধোন্ত িোইস্কুকলর তৃতীয় বেপির েম থচোরী (দপ্তপর) সুলতোন আিকমদ। তোর বেতন বেল ৮ িোজোর ৫০০ টোেো। পতপন ঈকদ বেোনোস িোকেন 

এর অ্কধ থে ৪ িোজোর ২০০ টোেো। এই প্রপতষ্ঠোকনর প্রধোন পিক্ষে নজরুল ইসলোম রপন েকলন, ঈদ বেোনোকসর নোকম িোস্যের িপরমোি টোেো বদওয়ো 

িয়। সবুজ পেদ্যোিীঠ স্কুল অ্যোন্ড েকলকজর অ্ধ্যক্ষ বমো. েোওছোর আলী বিখ সমেোলকে েকলন, এই যুকে িপরেোর-িপরজন পনকয় চোর, িাঁচ েো ছয় 

িোজোর টোেোয় েীভোকে ঈদ উদযোিন েরো সম্ভে? পিক্ষেরো লজ্জোয় এই স্বল্প িপরমোি বেোনোস িোওয়োর েথো েোউকে েলকত িোকরন নো। 

সোমোপজেতো রক্ষো েকর সম্মোন পনকয় চলোই েঠিন। প্রভোষে আবু জোপমল বমো. বসপলম েকলন, একে বতো নোমমোত্র বেোনোস, তোও আেোর েখনও 

েখনও বিকত বিকত ঈদ িোর িকয় যোয়।  

 

সমেোকলর অ্নুসন্ধোকন জোনো বেকছ, পিক্ষো মন্ত্রিোলকয়র বনওয়ো এে পসদ্ধোকন্তর ফকল সোরোকদকির বেসরেোপর প্রোয় ৫ লোখ এমপিওভুক্ত পিক্ষে-

েম থচোরী এে দিে আকে বথকে নোমমোত্র উৎসে ভোতো বিকয় আসকছন। তোর আকে বেসরেোপর পিক্ষে-েম থচোরীরো সরেোর বথকে বেোকনো উৎসে 

ভোতো বিকতন নো। ২০০৩ সোকল এমপিওভুক্ত বেসরেোপর পিক্ষে-েম থচোরীকদর উৎসে ভোতো বদওয়োর পসদ্ধোন্ত বনওয়ো িয়। ওই েছকরর অ্কটোের 

বথকে তো েোয থের িয়। তখন পসদ্ধোন্ত িয়, পিক্ষেকদর বদওয়ো িকে মূল বেতকনর ৫০ িতোাংি। দুই ঈকদ (অ্থেো পূজোয়) ২৫ িতোাংি েকর ভোে েকর 

তো বদওয়ো িকে। বসই বথকে প্রপত ঈকদ পিক্ষেরো ২৫ িতোাংি উৎসে ভোতো িোন। আর েম থচোরীকদর জন্য ওই সভোয় িতভোে বেোনোস বদওয়োরও 

পসদ্ধোন্ত িয়। দুই ঈকদ ৫০ িতোাংি েকর তো ভোে েকর বদওয়ো িকে।  

 

পিক্ষেরো জোনোন, এই পসদ্ধোন্ত যখন িকয়পছল তখন সরেোর বথকে এমপিওভুক্ত পিক্ষেকদর ৯৫ িতোাংি বেতন বদওয়ো িকতো। িকর ২০০৫ সোকল 

সরেোর ৫ িতোাংি েোপড়কয় এমপিওভুক্ত পিক্ষে-েম থচোরীকদর মূল বেতকনর িতভোে বদওয়োর পসদ্ধোন্ত পনকলও উৎসে ভোতো আর েোড়োকনো িয়পন। 

বসই বথকে অ্থ থোৎ ১৬ েছর ধকর সোরোকদকির বেসরেোপর পিক্ষে-েম থচোরীরো এই খপিত উৎসে ভোতো বিকয় আসকছন।  

 

পিক্ষেরো জোনোন, '৯৬ সোল িয থন্ত এমপিওভুক্ত পিক্ষেকদর মূল বেতকনর ৮০ ভোে সরেোর বথকে বদওয়ো িকতো। '৯৬ সোকল আওয়োমী লীে সরেোর 



আসোর ির ৯০ িতোাংকি উন্নীত েরো িয়। ২০০৫ সোকল চোরদলীয় বজোট সরেোর তো িতভোকে উন্নীকতর ব োষিো পদকলও প্রথম েোকজকট তো ৯৫ 

িতোাংি েোস্তেোয়ন েকর। িরেতী েোকজকট তত্ত্বোেধোয়ে সরেোর তো ১০০ ভোকে পনকয় যোয়। বদখো বেকছ, বেসরেোপর পিক্ষে-েম থচোরীকদর বেতন 

বেল ধোকি ধোকি িতভোকে উন্নীত িকলও উৎসে ভোতো আর েোকড়পন।  

 

এপদকে, েরোেকরর মকতোই এেোরও ঈদুল আজিোয় খপিত উৎসে ভোতো বিকত যোকেন পিক্ষেরো। পিক্ষোমন্ত্রী ডো. দীপু মপন এরই মকধ্য এ পেষকয় 

অ্নুকমোদন পদকয়কছন। এেোর ঈকদর আকেই তো িোকত িোকেন তোরো। এমপিওভুক্ত পিক্ষে-েম থচোরীকদর বেতন প্রদোনেোরী েতৃথিক্ষ মোধ্যপমে ও 

উচ্চপিক্ষো অ্পধদপ্তকরর উিিপরচোলে (প্রিোসন) বমো. রুহুল মপমন সমেোলকে জোনোন, এেোকরর ঈদুল আজিোয় সোরোকদকির ২৬ িোজোকরর বেপি 

এমপিওভুক্ত বেসরেোপর স্কুল, েকলজ ও মোদ্রোসো পমকল ২২০ বেোটি টোেোর উৎসে ভোতো বদওয়ো িকে। এর মকধ্য শুধু স্কুল ও েকলজ ১৮ িোজোর 

৫৬৭টি। এগুকলোকত েম থরত ৩ লোখ ৩৭ িোজোর ২৫৭ পিক্ষে-েম থচোরীর জন্য ঈদ বেোনোস েোেদ বদওয়ো িকে ১৯১ বেোটি ৭৯ লোখ ৩২ িোজোর ৫৭৮ 

টোেো। এর সকে জুলোই মোকসর বেতন পিকসকে তোরো িোকেন আরও ৬৮৩ বেোটি ৫১ লোখ ৪ িোজোর ৭৫০ টোেো। এে প্রকের জেোকে পতপন েকলন, 

এেোরও আকের মকতোই পিক্ষেকদর ২৫ িতোাংি আর েম থচোরীকদর ৫০ িতোাংি উৎসে ভোতো বদওয়ো িকে। 

 

জোনো বেকছ, ২৫ িতোাংি বেোনোস বিকত যোওয়ো পিক্ষেকদর মকধ্য েকলকজর অ্ধ্যক্ষকদর বেতন বেল ৫০ িোজোর টোেো, উিোধ্যক্ষ ও উচ্চ মোধ্যপমে 

েকলকজর অ্ধ্যক্ষ ৪৩ িোজোর টোেো, সিেোরী অ্ধ্যোিে ৩৫ িোজোর ৫০০ টোেো, টোইম বেলপ্রোপ্ত প্রভোষে ও স্কুকলর প্রধোন পিক্ষে ২৯ িোজোর টোেো, 

সিেোরী প্রধোন পিক্ষে ও পনম্ন মোধ্যপমে স্কুকলর প্রধোন পিক্ষে ২৩ িোজোর, প্রভোষে/গ্রন্থোেোপরে, সিেোরী পিক্ষে (টোইম বেলপ্রোপ্ত) ২২ িোজোর, 

প্রদি থে/সিেোরী গ্রন্থোেোপরে/িরীর চচ থো পিক্ষে/ সিেোরী পিক্ষে (টোইম বেল ব্যতীত) ১৬ িোজোর এোং সিেোরী পিক্ষে (পেএড ব্যতীত) ১২ 

িোজোর ৫০০ টোেোর বেকল বেতন িোন। অ্ন্যপদকে, ৫০ িতোাংি বেোনোস বিকত যোওয়ো পিক্ষোপ্রপতষ্ঠোকনর েম থচোরীকদর মকধ্য টোইম বেল িোওয়ো 

তৃতীয় বেপির বেতন বেল ৯ িোজোর ৭০০ টোেো, টোইম বেল ছোড়ো তৃতীয় বেপির ৯ িোজোর ৩০০ টোেো, ল্যোে সিেোরীকদর ৮ িোজোর ৮০০ টোেো, 

টোইম বেল িোওয়ো চতুথ থ বেপির বেতন বেল ৮ িোজোর ৫০০ টোেো, আর টোইম বেল ছোড়ো চতুথ থ বেপির েম থচোরীকদর বেতন বেল ৮ িোজোর ৩৫০ 

টোেো।  

 

পিক্ষেকদর নেণ্য এই ঈদ বেোনোস প্রোপপ্ত সম্পকেথ প্রেীি পিক্ষে বনতো ও জোতীয় পিক্ষোনীপত প্রিয়ন েপমটির সদস্য অ্ধ্যক্ষ েোজী ফোরুে আিকমদ 

সমেোলকে েকলন, দক্ষ ও প্রপিপক্ষত পিক্ষে চোইকল সরেোরকে অ্েশ্যই িতভোে উৎসে ভোতো পদকতই িকে। জোতীয় পিক্ষোনীপতকতও পিক্ষেকদর 

বেষম্য েপমকয় আনোর েথো েলো আকছ। সরেোপর পিক্ষেরো প্রপত পতন েছকর এেটি িোপন্ত পেকনোদন ভোতো িোন। বেসরেোপর পিক্ষেকদর তো বদওয়ো 

িয় নো। সে পিক্ষেকেই এই ভোতো বদওয়ো প্রকয়োজন এোং পিক্ষেকদর েকেষিো ভোতো চোলু েরো উপচত। পতপন েকলন, বযোগ্য বলোেকদর পিক্ষেতোয় 

একন বযোগ্যতর বেতন-ভোতো পদকত িকে।  

 

স্বোধীনতো পিক্ষে িপরষকদর সোধোরি সম্পোদে অ্ধ্যক্ষ বমো. িোিজোিোন আলী সোজু েকলন, পিক্ষেকদর ২৫ িতোাংি ঈদ বেোনোস বদওয়ো িয় এটো 

শুনকতও খোরোি লোকে! এটো িতভোেই তোকদর পদকত িকে। টোেোও বেপি নয়, েছকর মোত্র দুটি বেোনোস।  

 

এ পেষকয় দৃপি আেষ থি েরো িকল পিক্ষো মন্ত্রিোলকয়র মোধ্যপমে ও উচ্চপিক্ষো পেভোকের পসপনয়র সপচে বমো. বসোিরোে বিোসোইন সমেোলকে েকলন, 

'বেসরেোপর পিক্ষে-েম থচোরীকদর উৎসে-ভোতো সরেোকরর বদেোর েথো নয়। এটো সরেোর বথকে অ্কনেটো বজোর-জেরদপস্ত েকর পনকয় আমরো 

পিক্ষেকদর পদই।' তকে পদকল পুকরো বেোনোসই বদওয়ো উপচত েকলও মকন েকরন বজযষ্ঠ এই সরেোপর েম থেতথো। পতপন েকলন, 'বেসরেোপর পিক্ষে-

েম থচোরীকদর িতভোে উৎসে ভোতো বদওয়োর পেষকয় এখনই সরেোকরর বেোকনো িপরেল্পনো বনই। তকে এটো পনকয় আলোি-আকলোচনো েকর সমোধোন 

বের েরো বযকত িোকর। সরেোকরর সক্ষমতো বেকড়কছ। নোনো পেষকয় ইপতেোচে পদকে আমরো একেোপে। এ পেষয়টিও আমরো বদখে।' 

 


