
/28 aে াবর, 312৯ 

aবেশেষ eমিপo েপল 2762িট িশ া িত ান 
শুধু রাজৈনিতক িবেবচনায় 227িট িত ানেক eমিপoভু  েথেক বাদ েদoয়া হেয়েছ। a িদেক কািরগির o 
মা াসা িবভােগর eমিপo ফাiল eখেনা ধানম ীর েটিবেল রেয়েছ 

দীঘ র্ ৯ বছর পর েবসরকাির িশ া িত ােনর eমিপoভুি র জট খুলল। সারােদেশ মা িমক o u মা িমক পয র্ােয় 
2762িট িশ া িত ানেক eমিপoভুি র চূড়া  aনুেমাদন িদেয়েছন ধানম ী েশখ হািসনা। বুধবার e সং া  ফাiল 
িশ া ম ণালেয় েপৗঁেছেছ। সব েযাগয্তা থাকার পরo শুধু রাজৈনিতক িবেবচনায় 227িট িত ানেক eমিপoভু  েথেক 
বাদ েদoয়া হেয়েছ। a িদেক কািরগির o মা াসা িবভােগর eমিপo ফাiল eখেনা ধানম ীর েটিবেল রেয়েছ। েসিটo 
েযেকােনা সময় aনুেমাদন হেত পাের বেল দািয়তব্শীল সূ  িনি ত কেরেছ। সংি  কম র্কত র্ারা জানান, ধানম ীর 
aনুেমাদেনর ম  িদেয় a ত 41 হাজার িশ েকর দীঘ র্ বছর িবনা েবতেন চাকির জীবেনর aবসান ঘটেত যাে । তেব 
িত ান eমিপo হেলo ি র eমিপo হয় না। েসজ  oi িশ েকর eকােডিমক েযাগয্তা o িনেয়াগ ি য়া সিঠক 

হেত হেব। িশ াম ী ডা. দীপু মিন o মা িমক u িশ া িবভােগর িসিনয়র সিচব েদেশর বাiের থাকায় তােদর ব  
পাoয়া যায়িন। মা িমক o u িশ া িবভােগর aিতির  সিচব জােবদ আহেমদ যায়যায়িদনেক বেলন, ধানম ীর 
aনুেমাদেনর পর শাসিনক সব কাজ েশষ। eখন শুধু াপন জাির করা হেব। েসিট কেব হেব েসটা িশ াম ী বা 
ঊধব্র্তনরা বলেত পারেবন। জানা েগেছ, eমিপo নীিতমালা aনুযায়ী সব েযাগয্তা aজর্েনর পরo 227িট িত ান 
রাজৈনিতক কারেণ eবার বাদ েদoয়া হেয়েছ। a িদেক কািরগির o মা াসা eমিপoভুি র জ  ধানম ীর কায র্ালেয় 
ফাiল পাঠােনা হেলo গতকাল পয র্  তা ম ণালেয় আেসিন।    
 
িশ া ম ণালয় সূে  জানা েগেছ, ল-কেলেজর eমিপoভুি র aনুেমাদেনর জ  eকিট সার সংে প ƣতির কের eকিট 
তািলকা গত 9 আগ  ধানম ীর কায র্ালেয় পাঠােনা হয়। সে  3129 সােলর েবসরকাির িশ া িত ােনর জনবল 
কাঠােমা o eমিপo নীিতমালাo পাঠায় ম ণালয়। ধানম ীর কায র্ালয় েথেক গত 39 আগ  ফাiলিট েফরত পাঠােনা 
হয়। সে  জানেত চাoয়া হয়, েকান মানদে র িভি েত ei তািলকা ƣতির করা হেয়েছ। 3129 সােলর নীিতমালার েবশ 
িকছু িট সংেশাধেনর িনেদ র্শ েদoয়া হয়। িবeনিপ-জামায়ােতর শীষ র্ েনতােদর িতি ত িশ া িত ােনর িবষেয় িবেশষ 
িনেদ র্শনা েদoয়া হয় oi িনেদ র্শনায়। িশ া ম ণালয় সূে  জানা েগেছ, গত বছর 6 েথেক 31 আগ  পয র্  বাংলােদশ 
েকৗশল িবশব্িব ালয় (বুেয়ট) ƣতির করা িবেশষ সফটo ােরর মা েম সারােদেশ eমিপoভুি র আেবদন েনoয়া হয়। 

eমিপoভুি র নীিতমালা-3129-eর 25 ধারা aনুযায়ী, চারিট মানদে  িত ান যাছাi করা হেয়েছ। িত ােনর েযাগয্তা 
িহেসেব িত ােনর বয়স 36 নমব্র, িশ াথ র সংখয্ার ে ে  36 নমব্র, পাবিলক পরী ায় aংশ হণকারী িশ াথ র সংখয্া 
36 নমব্র eবং পােসর হাের 36 নমব্র কের েমাট 211 নমব্েরর ে িডং করা হয়। eমিপo নীিতমালা-3129 েত 
eমিপoভুি র জ  পাঁচিট র িনধ র্ারণ করা হয়। রগুেলা হেলা-িন  মা িমক (7  েথেক 9ম), মা িমক (৯ম েথেক 
21ম), u মা িমক (7  েথেক 23শ), কেলজ (22শ েথেক 23শ), াতক (পাস) তথা িডি  কেলজ  (22শ েথেক 26শ)। 
eমিপoভুি র জ  িশ া ম ণালেয় েমাট আেবদন জমা পেড়িছল 7 হাজার 252িট। যাচাi-বাছাi েশেষ o মতাসীন 
eমিপ-ম ীেদর তদিবের িবেশষ িবেবচনায় 2 হাজার 878িট িত ান চূড়া  কের থম দফায় ধানম ীর কায র্ালেয় 
পাঠােনা হয়। তােত  662িট িন  মা িমক িব ালয়, 2113িট মা িমক িব ালয়, 78িট ল aয্া  কেলজ, ৯5িট 
u মা িমক কেলজ eবং 64িট িডি  (aনাস র্-মা াস র্) িছল। সব র্েশষ ধানম ীর কায র্ালেয়র িনেদ র্শনা aনুযায়ী 2762িট 
িত ান eমিপoভুি র জ  িনব র্ািচত হেয়েছ। তেব েকান শাখায় কতিট িত ান তা জানা স ব হয়িন। ম ণালেয়র 

কম র্কত র্ারা জানান, িত ান বাছাi করার পর েদখা যায়, সারােদেশর 9৯িট uপেজলার eকিট িশ া িত ানo 



eমিপoভুি র েযাগয্তা aজর্ন করেত পােরিন। সমতার সব্ােথ র্ eসব uপেজলায় eমিপoভুি র নীিতমালার 33 নমব্র ধারা 
েয়াগ কেরেছ মা িমক o u িশ া িবভাগ। e ধারায় বলা হেয়েছ, িশ া aন সর, েভৗেগািলকভােব aসুিবধাজনক, 

পাহািড়, হাoড়-বাoঁড়, চরা ল, নারী িশ া, সামািজকভােব aন সর েগা ী, িতব ী, িবেশষািয়ত িশ া িত ান িত ার 
ে ে  িবেশষ িবেবচনায় শত র্ িশিথল করা েযেত পাের। নীিতমালার e ধারা েয়াগ কের 9৯িট uপেজলার মে  
eমিপoভুি র শত র্ পূরেণ সেব র্া  নমব্র া  িত ানেক েযাগয্ িহেসেব বাছাi করা হেয়েছ। িশ া িত ান বাছাiেয়র 
ে ে  মানদ  িহেসেব িশ াথ র সংখয্া নূয্নতম 211 জন eবং কমপে  দুi বছেরর সব্ীকৃিত থাকার িবষয় িবেবচনায় 
েনoয়া হেয়েছ। বাদপড়া িতিট uপেজলা/থানা েথেক eকিট িত ান িনব র্াচন করা হেয়েছ। ei মানদে  71িট 
িশ া িত ান বাছাi করা হেয়েছ। 33 ধারা েয়াগ কের েমাট 72িট িত ানেক তািলকায় ান েদoয়া হেয়েছ। e ছাড়া 
েদেশর দুগ র্ম o পাব র্তয্ eলাকা, পাহািড়, হাoড়-বাoঁড়, চরা ল eবং uপকূলীয় eলাকায় নীিতমালার 25 ধারা aনুসাের 
eমিপoভুি র জ  েয়াজনীয় েযাগয্তা aজর্ন করেত পােরিন, eমন 68িট িশ া িত ানেক তািলকাভু  করা হেয়েছ। 
eসব িশ া িত ানেক ছা ছা ীর সংখয্া 611 জন বা তার েবিশ eবং কমপে  দুi বছেরর সব্ীকৃিত থাকার শত র্ পূরণ 
করেত হেয়েছ। ম ণালয় সূ  জানায়, বাদপড়া 9৯িট uপেজলায় 33 ধারা েয়াগ কের 72িট িত ান eমিপoভু  করার 
পরo 3৯িট uপেজলা o থানা বাদ েথেক যায়-েযগুেলার মে  uপেজলা 23িট o থানা 28িট। ei 23 uপেজলার সাতিট 
েথেক কািরগির o মা াসা িশ া িবভােগর আoতাধীন িত ান বাছাi করা হেয়েছ। েযাগয্ না হoয়ায় aপর পাচঁিট 
uপেজলার েকােনা িত ান িনব র্াচন করা স ব হয়িন। aপরিদেক, েদেশর 34িট uপেজলা/থানা eলাকা েথেক 
eমিপoভুি র জ  e বছর েকােনা আেবদনi পাoয়া যায়িন। eিদেক িশ া ম ণালেয়র aধীন কািরগির o মা াসা িশ া 
িবভােগর eমিপoর িবষেয় জানেত চাiেল e িবভােগর সিচব মুনশী শাহাবু ীন আহেমদ যায়যায়িদনেক বেলন, ' ধানম ীর 
কায র্ালেয়র িনেদ র্শনা aনুযায়ী কেয়ক দফা তািলকা পাঠােনা হেয়েছ। কািরগির o মা াসার eমিপo aনুেমাদেনর ফাiল 
eখন পয র্  আমার িবভােগ আেসিন।'    
 
নীিতমালা সংেশাধন: েবসরকাির িশ া িত ান eমিপoভুি র নীিতমালায় িডি  ( াতক) েরর েযাগয্ িত ান িনধ র্ারেণর 
ে ে  নানা িট িছল। িডি  েরর eমিপo করার ে ে  নীিতমালায় পরী াথ  o পােসর হার uেল খ করা হয়িন। 
aিভেযাগ িছল, eমিপo াি র েযাগয্তা িনধ র্ারেণ 211 নমব্েরর ে িডং হেলo িডি  েরর িত ােনর ে ে  61 নমব্েরর 
ে িডং করা হেয়েছ। ে িডং প িতর e aস িতর কারেণ িডি  েরর aেনক েযাগয্ িত ান eমিপoর তািলকা েথেক বাদ 
পড়ার আশ া ƣতির হেয়িছল। e িনেয় সংবাদ মা েম সংবাদ কােশর পর ধানম ীর কায র্ালেয়র িনেদ র্শনা aনুযায়ী 
নীিতমালািট সংেশাধন করা হেয়েছ বেল ম ণালয় সূে  জানা েগেছ। েয ি য়ায় eমিপoভু  করা হেব: মাuিশর 
কম র্কত র্ারা জানান, িশ া িত ান eমিপoভুি র িজo জািরর পর সংি  িত ান ধানেদর মা েম aনলাiেন uপেজলা 
মা িমক িশ া কম র্কত র্ার কােছ আেবদন করেত হেব। িশ া কম র্কত র্া যাচাi-বাছাi েশেষ েজলা িশ া কম র্কত র্ার কােছ 
পাঠােবন। েসখান েথেক মাuিশর নয়িট আ িলক পিরচালেকর কােছ আেবদন ফেরায়াড র্ করেবন। েসখান েথেক চূড়া  
aনুেমাদেনর জ  মাuিশর িডিজর সভাপিতেতব্ aনুি ত সভায় aনুেমাদন েদoয়া হেব। তেব িশ া িত ান eমিপoভু  
হেলi িশ করা eমিপoভুি  হেবন না। সারােদেশ aেনক িত ান রেয়েছ eমিপoভু  হেলo সব েযাগয্তা পূরণ না 
করায় eকজন িশ কo eমিপoভু  নয়। কারণ aেনক িশ েকর সিঠক ি য়ায় িনেয়াগ হয়িন। সািট র্িফেকট বািণেজয্র 
কারেণ ব  দারুল iহসান িবশব্িব ালয়সহ aেনক িবশব্িব ালেয়র সনদ িনেয় চাকির িনেয়েছন। eমিপoভুি র ে ে  
েতয্ক িশ কেকর িনেয়াগ সং া  কাগজপ  যাচi-বাছাi কেরi eমিপo েদoয়া হেব। 3121 সােলর 27 জুন সব র্েশষ 

2 হাজার 735িট িশ া িত ান eমিপoভু  করা হয়। তখনi aেনক িত ান বাদ পেড়। দীঘ র্ ৯ বছেরর েবিশ সময় 
িশ া িত ান eমিপoভুি  ব  থাকায় নন-eমিপo িশ া িত ােনর তািলকািট দীঘ র্ হয়। বত র্মােন সারােদেশর ায় সােড় 
আট হাজার নতুন িশ া িত ান eমিপoভুি র aেপ ায় রেয়েছ। 
 


