
গণসা রতা অিভযােনর গেবষণা িতেবদন

মাধ িমক ের িশ কেদর ব াপক বতনৈবষম
মা  ৪০ শতাংশ িশ েকর খরচ িমিটেয় িকছ ুউ ৃ  থােক
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দেশর  মাধ িমক  েরর  িশ কেদর  মেধ  ব াপক বতনৈবষম  রেয়েছ।  সরকাির,  এমিপওভু  এবং
ননএমিপও—এই িতন ধরেনর িশ কেদর বতন কাঠােমা িবে ষণ কের িতেবদেন এমন তথ ই তুেল
ধরা  হেয়েছ।  ঐ িতেবদেন বলা হেয়েছ,  মাধ িমক েরর এক প মাংশ িশ ক সবেচেয়  বিশ আয়
কেরন। য এক প মাংশ িশ ক বিশ আয় কেরন তােদর গড় আয় সবেচেয় কম আয় কেরন এমন এক
প মাংশ িশ েকর গড় আেয়র সােড় িতন ণ। সরকাির িবদ ালেয়র আয় সবেচেয় বিশ। তােদর আয়
এমিপওভু  িশ কেদর আেয়র ায় ি ণ। আর এমিপওভু  নন এমন িশ কেদর আেয়র ায় সােড় ৩

ণ।

গতকাল রিববার রাজধানীর এলিজইিড ভবেন অ ি ত িতেবদন কাশনা অ ােনর আেয়াজন কের
গণসা রতা অিভযান।  গেবষণার তথ  অ যায়ী,  সরকাির িবদ ালেয়র িশ েকর গড় আয় ৫ লাখ ৩৭
হাজার টাকা। আর এমিপওভু  িশ েকর বািষক আয় ২ লাখ ৮৬ হাজার। এছাড়া এমিপওিবহীন িশ েকর
আয় ১ লাখ ৪১ হাজার টাকা। দেশর িবিভ  ােনর িশ কেদর ব ব  িনেয় এই গেবষণা করা হয় বেল
জানােনা হেয়েছ।

জিরেপর ৫ শতাংশ িশ ক জািনেয়েছন, তারা সব সময়ই অভােব িছেলন। ২০ শতাংেশর বিশ িশ েকরা
জািনেয়েছন তারা  মােঝ মােঝ অভােব িছেলন। ায় ৩৫ শতাংশ খেয় পেড় সমান িছেলন। তার ৪০
শতাংশ িশ ক জািনেয়েছন বছেরর সব খরচ িমিটেয় তােদর িকছু টাকা উ ৃ  িছল।

জিরেপর ই তৃতীয়াংশ িশ েকর ি তীয় একিট পশাও রেয়েছ। িশ কেদর এক প মাংেশর ি তীয় পশা
িহেসেব গৃহব ব াপনা রেয়েছ। নারীেদর ে  এই হার ৮৬ শতাংশ। িশ কেদর ২৩ শতাংেশর ি তীয়
পশা কৃিষ কাজ। ১১ শতাংেশর গৃহিশ কতা। ব বসা ৪ শতাংেশর। সরকাির েুলর ৫৭ শতাংেশর বিশ

এবং অ া  িত ােনর এক তৃতীয়াংশ িশ েকর একমা  পশা িশ কতা।

তথ  অ যায়ী, িণকে  ােসর চাপ সরকাির েুলর িশ কেদর চেয় বসরকাির েুল বিশ। বতমান
িটন অ যায়ী  সরকাির েুলর িশ কেদর স ােহ ২১িট াস িনেত হয়। এ সংখ া বসরকাির েুলর

িশ কেদর ে  ায় ২৩িট। আর দািখল মা াসার ে  এ সংখ া ২৬িট। গেবষণার তথ  অ যায়ী, ৬০
শতাংশ  িশ ক  স ােহ  ১৯  থেক  ২৭িট  িপিরয়ড  পিরচালনা  কেরন।  স ােহর  এত েলা  িপিরয়ড
পিরচালনােক িশ করা অিতির  কােজর চাপ িহেসেব দখেছন। তাই তারা কােজর চাপ কমােনার াব
কেরেছন।

িতেবদেন বলা হয়, িত ানেভেদ িশ কেদর িশ াগত যাগ তা, অবকাঠােমা ও অ া  িবধাসং া
যসব  পাথক  রেয়েছ  স েলা  দরূ  করেত  হেব।  িত ােনর  ধরনেভেদ  িশ কেদর  একই  প িতেত

িনেয়াগদান এবং চাকির ও অবসরকালীন আিথক ও অ া  িবধার ে  সমতা িবধান করেত হেব।
বলা হয়, চিলত িশ ক িনেয়াগ প িত সমেয়র সে  ধু অসমতা বািড়েয় িদেয়েছ। তাই এ ে  এর

  িনজামলু হক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

একটা পরী া-িনরী া  ও পযােলাচনা এখন সমেয়র দািব। এ ে  বসরকাির মাধ িমক িবদ ালয় ও
দািখল মা াসার িত িবেশষ নজর দওয়া উিচত বেল মেন করা হয়। বাংলােদশ িশ ক সিমিতর সভাপিত
নজ ল ইসলাম রিন বেলন, আমরা এমিপওভু  িত ােনর িশ ক। সরকাির েুলর মেতাই আমরা একই
িসেলবাস পড়াই। অথচ বতেনর পাথক  ব াপক। মা  ১ হাজার টাকা বািড় ভাড়া পাই। এই টাকা িদেয়
কী কাথাও বািড় ভাড়া পাওয়া যায়। আিম মেন কির, িশ ার মান উ য়েন িশ কেদর বতন বষম  দরূ
করেত হেব। এ ে  জাতীয়করণই সম ার সমাধান হেত পাের।
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