
      

সমnয়হীনতা দরূ করেত সব uপবিৃt িবতরণ কাযর্kম eকi কমর্সূিচর aধীেন আনার িচnা
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েদেশর 250 uপেজলার মাধয্িমক sেরর pায় 15 লাখ িশkাথর্ী আড়াi বছর ধের েকােনা uপবিৃt পােc
না।  েয  pকl েথেক  ei  uপেজলা েলার  িশkাথর্ীেদর  uপবৃিt েদoয়া  হেতা  েসi  েসেকnাির  েকায়ািলিট
eডুেকশন  aয্াn  eনেহnেমn  pেজk  (েসকােয়ফ) বn  থাকায়  uপবিৃto  বn।  2017  সােলর  জনু  মাস
েথেক  ei  pকl  বn  রেয়েছ।  uপবিৃt  না  পাoয়ায়  ঐ  সব  uপেজলায়  িশkাথর্ী  o  aিভভাবকরা  kুb
pিতিkয়া বয্k কেরেছন।
সংি রা জািনেয়েছন, েদেশর sুল o কেলেজর 40 লােখর েবিশ িশkাথর্ীেক uপবিৃt েদoয়া হয়। পাঁচিট
িভn pকl েথেক e uপবৃিt িবতরেণর কারেণ রেয়েছ সমnয়হীনতা। pকেlর ধরন িভn হoয়ার কারেণ
uপবিৃt িবতরেণর েকৗশল, ছাtছাtীর aনুপাত eবং aেথর্র পিরমাণo িভn। েয pকl চলমান েসখােন
uপবিৃt িবতরণ কাযর্kম চলেছ আবার pকl েশষ হেল ঐ a েলর িশkাথর্ীরা uপবিৃt েথেক বি ত হেc।
সমnয়হীনতায়  েভেs  েযেত  বেসেছ  eকিট  মহt  uেদয্াগ।  তেব  pকl েলা  েথেক  uপবিৃtর  কাযর্kম
aনয্েকােনা eকিট কমর্সূিচেত হsাnেরর জনয্ েচ া করেছ মntণালয়। e িনেয় eকািধক কিমিটo িবিভn
সময় কাজ কেরেছ।
মাধয্িমক পযর্ােয় িশkা uপবৃিt pকl েথেক 187 uপেজলার 12 লাখ িশkাথর্ীেক uপবিৃt েদoয়া হেc।
pকেlর ৈবিশ য্ aনুযায়ী ভিতর্ কৃত ছাtেদর মেধয্ 10 শতাংশ eবং                 ছাtীেদর মেধয্ 30 শতাংশ
ei uপবিৃt পাবার েযাগয্। eেত 6  o 7ম ে িণর িশkাথর্ী 100 টাকা কের, 8ম ে িণ 120 টাকা eবং
নবম o দশম ে িণ 150 টাকা হাের মািসক uপবৃিt পােc।
তেব েসেকnাির eডুেকশন েসkর iনেভsেমn েpাgােম (েসিসপ) ছাtী uপবিৃtর সংখয্া eকi থাকেলo
ভিতর্ কৃত ছাtেদর 20 শতাংশেক uপবিৃt েদoয়া হয়। eেত 6  eবং 7ম ে িণেত 100 টাকা হেলo a ম
ে িণেত 125 টাকা, নবম ে িণেত 170 eবং দশম ে িণর েযাগয্ িশkাথর্ীেদর 210 টাকা হাের uপবিৃt
েদoয়া  হয়।  54িট  uপেজলায়  ei  েpাgােমর  মাধয্েম  3  লাখ  িশkাথর্ীেক  uপবিৃt  েদoয়া
হয়।                                                                                                              
সরকাির aথর্ায়েন পিরচািলত uc মাধয্িমক uপবিৃt pকেl pাপয্ ছােtর সংখয্া 10 শতাংশ হেল ছাtী
পােc 40 শতাংশ। ei pকেlর মাধয্েম সােড় 6 লাখ িশkাথর্ী uপবিৃt পােc। েসকােয়ফ pকেlর ছাtছাtী
িনবর্াচন pিkয়াo িছল িভn। uপবিৃtর পিরমাণo aনয্ানয্ pকl েথেক েবিশ। pকl েলা েথেক িটuশেনর
পিরমাণo কম-েবিশ রেয়েছ। pধানমntীর িশkা সহায়তা ােsর মাধয্েম sাতক পাশ o সmান ে িণর
িশkাথর্ীেক uপবিৃt েদoয়া হয়। 2 লাখ িশkাথর্ী ei uপবৃিt পােc।
সংি রা বলেছন, pকেlর ছাt িনবর্াচন pিkয়া o uপবিৃtর পিরমাণ িভn থাকায় eবং pকেlর aধীেন
uপবিৃt চালু থাকায় সমnয়হীনতা কাযর্ত s  হেc। েকাথাo েবিশ সংখয্ক িশkাথর্ী আবার েকাথাo কম
সংখয্ক িশkাথর্ী uপবিৃt পােc। েকাথাo আবার uপবৃিt েবিশ পােc, েকাথাo কম পােc। pকl েশষ হেল
uপবিৃt েথেক বি ত হয় িশkাথর্ীরা।

  িনজামলু হক
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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সংি রা মেন কেরন, uপবৃিt িবতরেণর ফেল sুল েলা িশkাথর্ী ধের রাখেত সkম হেয়েছ। িশkাথর্ী ঝের
পড়ার সংখয্া কমেছ। তাi uপবৃিt িবতরণ কাযর্kম বn করা যােব না।
েকান কমর্সিূচর aধীেন যােব uপবৃিt কাযর্kম : সব uপবিৃt িবতরণ কাযর্kম eকi ছাতার নীেচ
আনার  িবষেয়  িসdাn  চূড়াn  হেলo  েকান  কমর্সূিচর  aধীেন  তা  যােব  e  িনেয়  িdধাdnd  ৈতির  হেয়েছ।
pধানমntী িশkা সহায়তা ােsর aধীেন ei কাযর্kম পিরচালনার জনয্ কিমিট-uপকিমিট করা হেয়েছ।
ei কিমিট eকািধক ৈবঠকo কেরেছ।
aনয্িদেক েসেকnাির eডুেকশন েডেভলপেমn েpাgােমর (eসiিডিপ) aধীেন েনoয়ার জনয্ কাজ করেছ
সংি  কমর্সূিচর pধান o িশkা মntণালেয়র aিতিরk সিচব জােবদ আহেমদ। িতিন বেলন, eসiিডিপ eর
aধীেন  সব  uপবিৃt  েনoয়া  হেব।  ei  কমর্সূিচেত  eমন  কথা  বলা  আেছ।  eছাড়া  e  সংkাn  বরাd  ei
কমর্সূিচেত রাখা হেয়েছ বেল িতিন জানান।
তেব pধানমntীর িশkা সহায়তা ােs েনয়ার িবষেয়o কাজ করেছ সংি  সংsা। সংি  eক কমর্কতর্ া
বেলেছন, াs আiেন সব uপবিৃt িবতরণ কাযর্kম পিরচালনার কথা বলা আেছ। েস িহেসেব ei সংsার
aধীেন  েনয়ার  জনয্  আiনগত  িভিt  রেয়েছ।  তেব  unয়ন  pকেlর  aথর্  সরকােরর  িনয়িমত  বােজেট
বয্বহার eবং e িনেয় আiিন জিটলতা রেয়েছ কী-না তা েদখা হেc।
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