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২৭৩০ িশ া িত ান এমিপভু  হে
আজ ঘাষণা দেবন ধানম ী

কাশ : ২৩ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দীঘ ৯ বছর পর এমিপওভুি র ব  দরজা খুলেছ আজ বধুবার। আজ নতনু িশ া িত ান এমিপওভুি র
ঘাষণা  দওয়া  হেব।  ধানম ী  শখ হািসনা  গণভবেন পুর ১২টায়  এই  ঘাষণা  দেবন।  গতকাল

ম লবার  রাজধানীর  আ জািতক  মাতৃভাষা  ইনি িটউেট  এমিপওভুি র  িবষেয়  সাংবািদকেদর  সে
মতিবিনময়কােল িশ াম ী ডা. দীপু মিন এ তথ  জানান। এ সময় স ােবর সামেন চলমান অনশন
কমসিূচ থেক িশ কেদর ােস িফের যাওয়ারও আ ান জানান িতিন।

িশ া ম ণালয় সূ  জানায়, এবার ২ হাজার ৭৩০িট িশ া িত ান এমিপওভু  হে । এর মেধ  লু ও
কেলেজর সংখ া ১ হাজার ৬৫১িট, মা াসা ৫৫৭িট এবং কািরগির িশ া িত ান ৫২২িট। স ণূ নতনু

লু-কেলজ এমিপওভু  হে  ৬৮০িট এবং িত ােনর নতুন র এমিপওভু  হে  এমন িত ােনর
সংখ া ৯৭১িট। নতনু এমিপওভুি র মেধ  িন মাধ িমক িবদ ালয় ৪৩৯িট, মাধ িমক িবদ ালয় ১৪৬িট,

লু অ া ড কেলজ ২িট এবং কেলজ ৯৩িট। আর র এমিপওভু  হেয়েছ এমন িত ােনর মেধ  মাধ িমক
িবদ ালয় ৮৪৯িট, লু অ া ড কেলজ ৬৬িট এবং কেলজ ৫৬িট।

আর নতুন এমিপওভু  দািখল মা াসার সংখ া ৩৫৯িট, িত ােনর নতুন র এমিপওভু  হে  এমন
িত ােনর মেধ  আিলম  ১২৭িট,  ফািজল  ৪২িট  ও  কািমল  ২৯িট।  কািরগিরর  সব  িত ানই  নতনু

এমিপওভু  হে । এর মেধ  কৃিষ ৬২িট, ভােকশনাল ত  ৪৮িট, ভােকশনাল সংযু  ১২৯িট, িবএম
ত  ১৭৫িট ও িবএম সংযু  ১০৮িট িত ান এমিপওভু  হে ।                 িশ াম ী ডা. দীপু মিন

বেলন, নীিতমালা অ যায়ী মানদে র ওপর িভি  কের তািলকা করা হেয়েছ। িত ান েলার দওয়া তথ
স চক করা হেয়েছ।  তািলকািট ধানম ীর কাযালেয় পাঠােনার পরও িকছু  যাচাই-বাছাইেয়র জ

আবারও পাঠােনা হেয়েছ। সব সিঠকতা যাচাই কেরই এমিপওভুি র ফাইেল ধানম ী া র কেরেছন।
সবেশষ য-সংখ ক িশ া িত ান এমিপওভিু  করা হেয়িছল, এবার সংখ ায় তার ায় ি ণ। তেব একটু
দির হেলও গত জুলাই মাস থেকই এই এমিপওভিু  কাযকর হেব। ম ী বেলন, ইিতমেধ  এমিপওভু

হওয়াসহ সব িত ানেক নীিতমালা অ যায়ী তােদর মান ধের রাখেত হেব। কােনা িত ান এেত ব থ
হেল তােদর এমিপও সামিয়ক িগত করা হেব। পুনরায় যাগ তা অজন করেত পারেল আবারও এই

িবধার আওতায় আনা হেব। এমিপও পেয় গেছ ভেব হাল ছেড় িদেল তারা িবপেদ পড়েব।

যাগ  িনবািচত িতিট িত ানই এমিপওভু  করা হেয়েছ দািব কের ম ী বেলন, িকছু উপেজলা রেয়েছ,
যখান থেক কােনা আেবদনই পাওয়া যায়িন। আবার নারী িশ া, পাহািড় অ লসহ অন সর এলাকা

িবেবচনা কের নীিতমালা অ যায়ী িকছু িত ান এমিপওভু  করা হেয়েছ। তেব খুবই কম উপেজলা আেছ,
যখান থেক িত ান এমিপওভু  হয়িন।
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