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জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয়

      

জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয় eবার pথম বষর্ sাতক (সmান) ে িণর ভিতর্ র আেবদন ফরেমর দাম 50 টাকা
কের  বাড়ােনা  হেয়েছ।  আবার  ভিতর্ pিkয়া  সmn  করেত  েয  বয্য়  বরাd  ধরা  হেয়েছ,  েসখােন  িশkক-

কমর্কতর্ ােদর  সmানী  ভাতা  আেগর  বছেরর  েচেয়  pায়  eক  েকািট  টাকা  েবিশ  ধরা  হেয়েছ।  িবষয়িট  িনেয়

িব িবদয্ালয় কয্াmােস আেলাচনা-সমােলাচনা  হেয়েছ। বলা হেc, িশkকেদর লােভর জনয্i ভিতর্  ফরেমর

দাম বাড়ােনা হেয়েছ।

িশkকেদর eকিট aংশo বলেছ, ভিতর্  পরীkা েনoয়ার জনয্ িশkকেদর েয সmানী ভাতা েদoয়া হেc, েসিট
eত েবিশ হেব েকন?

সংি  সূেt  জানা  েগেছ,  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  ছয়িট
aনষুেদর aধীেন 34িট িবভাগ o চার iনিsিটuেট আসন রেয়েছ
eক  হাজার  889িট।  নতুন  িশkাবেষর্  (2019-20)  ভিতর্ র  জনয্
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আেবদন জমা পেড়েছ িতন লাখ 59 হাজার 962িট। eসব িবভাগ
o iনিsিটuেট ভিতর্ র জনয্ িশkাথর্ীেদর 10িট iuিনেটর আoতায়
পরীkা িদেত হেc। eবার ফরেমর দাম রাখা হেয়েছ iuিনটেভেদ

400 েথেক 600 টাকা। গত িশkাবেষর্ যা িছল 350 েথেক 550

টাকা।

তুলনা করেল মানিবক শাখার

eকজন  ভতর্ীc ু  িশkাথর্ীেক  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়  40িটরo  েবিশ
িবষেয় (খ iuিনেট) পরীkায় aংশgহণ করেত েযখােন মাt 450
টাকা  িফ  িদেত  হেc,  েসখােন  জাহা ীরনগের  মানিবক  শাখার

িশkাথর্ীেদর মাt 18িট িবষেয়র জনয্ নেত হেয়েছ দiু হাজার 400 টাকা।

িব িবদয্ালয় সূেt জানা েগেছ, eবার জাহা ীরনগের ভিতর্ র আেবদন ফরম িবিk কের েমাট আয় হেয়েছ 19
েকািট 93 লাখ 36 হাজার 200 টাকা। aনয্িদেক ভিতর্  পরীkা আেয়াজন করেত েমাট 10 েকািট 21 লাখ 22

হাজার টাকা বরাd করা হেয়েছ। eর মেধয্ িশkক-কমর্কতর্ ােদর সmানী ভাতা বাবদ খরচ হেব আট েকািট eক

লাখ  22  হাজার  টাকা।  aনয্  খােত  বয্য়  ধরা  হেয়েছ  দiু  েকািট  20  লাখ  টাকা।  eর  মেধয্  িবjাপন,  ভিতর্

িনেদর্ িশকা ছাপা, পরীkার সর াম kয়সহ কেয়কিট খাত রেয়েছ।

গত িশkাবেষর্o (2018-19) pথম বষর্ sাতক (সmান) ে িণেত 34িট িবভাগ o চার iনিsিটuেট আসন
িছল eক হাজার 889িট। ভিতর্ র আেবদন জমা পেড়িছল aথর্াৎ ফরম িবিk হেয়িছল িতন লাখ ছয় হাজার

274িট। েমাট আয় হয় 15 েকািট 37 লাখ 31 হাজার 100 টাকা। আর ভিতর্ pিkয়া সmn করেত খরচ

েদখােনা হয় 9 েকািট 47 লাখ 85 হাজার টাকা। eর মেধয্ িবjাপন, ভিতর্  িনেদর্ িশকা iতয্ািদ খােত দiু েকািট

16 লাখ টাকা খরচ ধরা হয়। আর িশkক-কমর্কতর্ ােদর সmানী ভাতা িহসােব েদoয়া হয় সাত েকািট 31 লাখ

85 হাজার টাকা।

aথর্াৎ গত বছেরর e তুলনায় eবার ভিতর্  পরীkা িনেত িশkক-কমর্কতর্ ােদর সmানী ভাতা বাদ িদেল খরচ
েবেড়েছ pায় চার লাখ টাকা। িকn িশkক-কমর্কতর্ ােদর সmানী ভাতা বাড়েছ 69 লাখ 37 হাজার টাকা।

গত বছর েকndীয় ভিতর্  পরীkা পিরচালনা কিমিটর সভাপিত িহেসেব uপাচাযর্ িতন লাখ টাকা, দজুন uপ-
uপাচাযর্, েকাষাধয্k, সব aনষুেদর িডন o iনিsিটuেটর pধানেদর pেতয্েক েপেয়েছন দiু লাখ 90 হাজার
টাকা কের। আর িশkক o pথম ে িণর কমর্কতর্ ারা pেতয্েক েপেয়েছন eক লাখ 45 হাজার টাকা কের। eক
িদন দািয়t পালেনর জনয্ eকজন িশkক-কমর্কতর্ া িনেয়েছন 14 হাজার 500 টাকা কের। চলিত বছর িশkক-

কমর্কতর্ ােদর সmানী ভাতার পিরমাণ আেরা বাড়েছ বেল িব িবদয্ালয় সূেt জানা েগেছ।

ধু e বছর ভিতর্ র আেবদন ফরম িবিk কের udtৃ থাকেছ pায় সােড় 9 েকািট টাকা। গত বছর udtৃ িছল
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পাঁচ  েকািট  টাকার  েবিশ।  ei  udtৃ  টাকা  িব িবদয্ালেয়র  েকান  খােত  বয্য়  করা  হেব,  তা  িনেয়o  রেয়েছ

েধাঁয়াশা।  িব িবদয্ালয়  ম িুর  কিমশেনর  িনেদর্শনা  aনুযায়ী  ভিতর্  খাত  েথেক  আেয়র  40  শতাংশ

িব িবদয্ালেয়র  েকndীয়  েকাষাগাের  জমা  িদেত  হেব।  িকn  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  েকাষাগাের  e

পিরমাণ টাকা জমা পেড়েছ িক না, েসিট িনি তভােব জানা যায়িন।

িব িবদয্ালেয়র েরিজsার রিহমা কািনজ কােলর ক েক বেলন, ‘িবভাগ েলােত িশkাথর্ীরা আেগ েযখােন ছয়
হাজার বা তারo েবিশ টাকা িবভাগ unয়ন িফ িদত, eখন আর েসিট েনoয়া হয় না। ছাt-ছাtীেদর েখলাধুলা

o সাংsৃিতক কমর্কা সহ aনয্ানয্ কােজ তােদর জনয্ eকিট িনিদর্  aথর্ বয্য় করা হয়। সব িকছু িবেবচনা

কের তাi e বছর 50 টাকা কের বাড়ােনা হেয়েছ। তা ছাড়া িজিনসপেtর (ভিতর্  পরীkার সর ামািদ) দাম

েবেড়েছ। তারপর সরকার টয্াk বািড়েয়েছ। সরকার আমােদর েয বােজট েদয়, তােত আমােদর হােত টাকা

থােক না। িকছু আকিsক বয্েয়রo িবষয় থােক।’

জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র aথর্নীিত িবভােগর aধয্াপক ড. আনু মহুাmদ বেলন, ‘ভিতর্  ফরেমর দাম েয
eবার বাড়ােনা হেলা, েসটাo সিঠক মেন হয়িন আমার কােছ। কারণ গত বছরo ভিতর্  ফরম িবিk বাবদ

আেয়র টাকা udtৃ িছল। udtৃ েযখােন eত েবিশ, েসখােন (ফরেমর) দাম বাড়ােনাটা েকােনাভােবi যুিkযুk

নয়।’

িশkক-কমর্কতর্ ােদর সmানী ভাতার িবষেয় aধয্াপক আনু মুহাmদ বেলন, ‘িশkকেদর আলাদা সmানী সব
জায়গায় থােক, তাi েসটা eখােনo থাকেত পাের। িকn েসটার eকটা gহণেযাগয্ মাtা থাকা দরকার।’

নিৃবjান িবভােগর aধয্াপক ড. সাঈদ েফরেদৗস বেলন, ‘ভিতর্  পরীkার সmানী বাবদ বছেরর পর বছর ধের
আমরা (িশkকরা) েয aথর্টা িনিc, েসটা aবশয্i আমােদর েভেব েদখা uিচত। ধের িনলাম পির েমর জনয্

িশkকেদর সmানী েদoয়া uিচত। িকn েসi টাকার পিরমাণটা eমন হেব েকন, যা েন eকজন সাধারণ
মানষু চমেক uঠেবন?’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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