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কর্ মকর্মোক্ের গোফিলফর্ ও অেক্ষর্ো 

ফিক্ষো উপবৃফি ফবর্রণ ফর্ন বছর ধক্র বন্ধ 
ফিক্ষো র্ন্ত্রণোলক্ের িীর্ ম কর্ মকর্মোক্ের গোফিলফর্র কোরক্ণ ফিক্ষোে উপবৃফি ফবর্রক্ণ ‘হযবরল’ অবস্থো সৃফি হক্েক্ছ। ফর্ন বছর ধক্র 

একটি প্রকক্ের অধীক্ন ২৫০টি উপক্েলোে উপবৃফি ফবর্রণ বন্ধ রক্েক্ছ। প্রকে কর্ মকর্মোর অেক্ষর্োে অপর এক প্রকক্ের আওর্োে 

১৮৭টি উপক্েলোে গর্ বছক্রর উপবৃফি ফবর্রণ করো সম্ভব হেফন। এর িক্ল দেক্ির প্রোে অক্ধ মক অংক্ি অস্বচ্ছল পফরবোক্রর প্রোে ২০ 

লোখ ফিক্ষোর্থী দলখোপড়ো করক্র্ ফহর্ফির্ খোক্চ্ছ। উপবৃফি কোয মক্রক্র্র দবহোল অবস্থো দেক্ন দক্ষোভ প্রকোি কক্রক্ছন দখোে ফিক্ষোর্ন্ত্রী ডো. 

েীপু র্ফন। ফর্ফন গর্কোল সন্ধযোে দসগুনবোফগচোে আন্তেমোফর্ক র্োতৃভোর্ো ইনফিটিউক্ে দুটি উপবৃফি প্রকক্ের কর্ মকর্মোক্ের সক্ে েরুফর 

ববঠক কক্রন। উপবৃফি প্রকেগুক্লোসহ অন্য প্রকেগুক্লোক্ক (ক্র্োে ২৪টি ফির্) ‘দসক্কন্ডোফর এডুক্কিন দডক্ভলপক্র্ন্ট দপ্রোগ্রোর্’ 

(এসইফডফপ)-এর অধীক্ন দনেোর কোরক্ণই উপবৃফি ফবর্রণ কোয মক্রক্র্ বনরোেয সৃফি হক্েক্ছ বক্ল প্রকে কর্ মকর্মোরো েোফনক্েক্ছন। উপবৃফি 

ফবর্রণ বন্ধ র্থোকোে অক্নক ফিক্ষোর্থী অক্র্থ মর কোরক্ণ দলখোপড়ো করক্র্ নো দপক্র ঝক্র পড়ক্ছ বক্ল র্োধ্যফর্ক ও উচ্চ ফিক্ষো অফধেির্ক্রর 

(র্োউফি) এক প্রফর্ক্বেক্ন উক্েখ করো হক্েক্ছ। 

র্োউফির অধীক্ন বোস্তবোেনোধীন ফবফভন্ন (১৪টি) প্রকক্ের অগ্রগফর্র ফবর্ক্ে গর্কোল সকোক্ল র্োউফিক্র্ এক সভো চলফছল। সভো 

চলোকোলীন দবলো সোক্ড় ১১েোর ফেক্ক আকফিক উপফস্থর্ হন ফিক্ষোর্ন্ত্রী। ফর্ফন দুপুর আড়োইেো পয মন্ত ফবফভন্ন প্রকক্ের দখোঁেখবর দনন। 

এ সর্ে উপবৃফি ফবর্রণ কোয মক্রর্ ও কক্েকটি প্রকক্ের দুনীফর্ ও অব্যবস্থোপনো ফনক্ে সবক্চক্ে দবফি আক্লোচনো হে বক্ল সভোে 

উপফস্থর্ একোফধক কর্ মকর্মো সংবোেক্ক েোফনক্েক্ছন। 

দুই প্রকক্ের দুনীফর্ র্েক্ন্তর ফনক্ে মি : 

র্োউফি সভোে ‘ন্যোিনোল একোক্ডফর্ ির অটিের্ অযোন্ড ফনউক্রো-দডক্ভলপক্র্ন্টোল ফডেঅযোফবফলটিে’ (এনএএএনফড) প্রকে এবং 

‘আইফসটি’র র্োধ্যক্র্ র্োধ্যফর্ক ও উচ্চ র্োধ্যফর্ক স্তক্র ফিক্ষোর প্রচলন (২ে পয মোে)’ প্রকক্ের দুনীফর্র ফবর্ক্েও কক্ঠোর হ ুঁফিেোফর 

ফেক্েক্ছন ফিক্ষোর্ন্ত্রী। ফর্ফন ওই দুটি প্রকক্ের শুরু দর্থক্ক সব মক্ির্ অগ্রগফর্র ফবর্ক্ে পূণ মোে প্রফর্ক্বেন দেেোর েন্য র্োউফি 

র্হোপফরচোলক্ক ফনক্ে মি ফেক্েক্ছন। এর র্ক্ধ্য আইফসটি প্রকক্ের কর্ মকর্মো উন্মুক্ত েরপক্ের নোক্র্ একটি ফবক্ির্ প্রফর্ষ্ঠোক্নর র্োধ্যক্র্ 

র্োফিফর্ফডেো ফিক্ষো উপকরণ দকনোর পোঁের্োরো করক্ছন। এক্র্ দর্োেো অংক্কর কফর্িন বোফণেয ও স্বেনপ্রীফর্র অফভক্যোগ উক্ঠক্ছ। 

কক্েকটি ঠিকোেোফর প্রফর্ষ্ঠোন ওই েরপে বোফর্ক্লর েোফব েোফনক্েক্ছন। 

‘উচ্চ র্োধ্যফর্ক উপবৃফি প্রকে’র প্রকে পফরচোলক্কর (ফপফড) রুটিন েোফেক্ে র্থোকো উপপ্রকে পফরচোলক ি র্ সোইফুল আলর্ সভোে 

েোনোন, দসক্কন্ডোফর এডুক্কিন দকোেোফলটি অযোন্ড অযোকক্সস এনহোন্সক্র্ন্ট প্রক্েক্টর (ক্সকোক্েপ) অর্থ মোেক্ন ‘উচ্চ র্োধ্যফর্ক উপবৃফি 

প্রকক্ের’ অধীক্ন সোরোক্েক্ির ২৫০টি উপক্েলোে উপবৃফি ফবর্রণ করো হক্র্ো। ২০১৭ সোক্লর জুন দর্থক্ক একোেি ও দ্বোেি দেণীর 

ফিক্ষোর্থীক্ের এ কোয মক্রর্ বন্ধ রক্েক্ছ। ২০১৭ সোক্লর জুক্ন দসকোক্েপ প্রকক্ের বোস্তবোেন দির্ হক্লও ২৫০টি উপক্েলোে উপবৃফি 

ফবর্রক্ণর েন্য দকোন পেক্ক্ষপ নো দনেোে ওইসব উপক্েলোর ফিক্ষোর্থীরো দকোন উপবৃফি পোক্চ্ছ নো। 

এই প্রকক্ের অধীক্ন ফবজ্ঞোন ফবভোক্গর ফিক্ষোর্থীরো েনপ্রফর্ ১৭৫ েোকো ও অন্য ফবভোক্গর ফিক্ষোর্থীরো েনপ্রফর্ ১২৫ েোকো কক্র র্োক্স 

উপবৃফি দপক্ে আসফছল। এছোড়ো বই দকনো বোবে বছক্র এককোলীন ফবজ্ঞোক্নর ফিক্ষোর্থী ৭০০ েোকো ও অন্য ফবভোক্গর ফিক্ষোর্থী ৬০০ 

েোকো দপর্। 

দখোঁে ফনক্ে েোনো দগক্ছ, দসকোক্েপ প্রকক্ের বোস্তবোেন হওেোর পরপরই উপবৃফি প্রকক্ের অধীক্ন এ কোয মক্রর্ চোলু রোখোর ফনক্ে মি 

ফেক্েফছক্লন র্ৎকোলীন ফিক্ষোর্ন্ত্রী নুরুল ইসলোর্ নোফহে। দস অনুযোেী ফডফপফপ (প্রকে েফলল) পূণগ মঠন করো হক্েফছল। ফকন্তু ফিক্ষো 

র্ন্ত্রণোলক্ের কক্েকেন কর্ মকর্মো বোরবোর এ কোয মক্রর্ ঝুফলক্ে রোক্খন। সব মক্ির্ এটিক্ক একক্নক সভোর অনুক্র্োক্েনর েন্য গর্ জুক্ন 

পফরকেনো কফর্িক্নও পোঠোক্নো হক্েফছল। ফকন্তু প্রকেটি এসইফডফপর উপবৃফি ফিক্র্র অন্তমভুক্ত হক্ব র্ক্র্ ম এ প্রকক্ের ফপ্র-একক্নক সভো 

বোফর্ল করো হে। 

র্ন্ত্রণোলক্ের অফর্ফরক্ত সফচব ও এসইফডফপর দপ্রোগ্রোর্ দকোঅফড মক্নের েোক্বে আহক্র্ে গর্ ৮ আগি র্োধ্যফর্ক ও উচ্চ ফিক্ষো ফবভোক্গর 

ফসফনের সফচব বরোবর এক ফচঠিক্র্ বক্লন, ‘এসইফডফপ’র ফবফভন্ন কোয মক্রর্সমূহ অনুক্র্োফের্ ফিক্র্র আওর্োে বোস্তবোফের্ হক্ব। এ 



দপ্রফক্ষক্র্ র্োউফির অধীন সব উপবৃফি কোয মক্রর্ সর্ফির্ভোক্ব পফরচোলনোর েন্য ‘সর্ফির্ উপবৃফি কর্ মসূফচ’ িীর্ মক ফির্টি জুলোই-২০১৮ 

হক্র্ জুন-২০২৩ দর্েোক্ে বোস্তবোেক্নর েন্য অর্থ ম ফবভোগ কতৃমক গর্ ৩০ জুন অনুক্র্োফের্ হক্েক্ছ। এ পফরফস্থফর্ক্র্ সর্োপ্ত উপবৃফি 

প্রকেসমূক্হর দর্েোে বৃফি করো হক্ল ‘সর্ফির্ উপবৃফি কর্ মসূফচ’ ফিক্র্র উক্েশ্য ব্যোহর্ হক্ব এবং সংফিি প্রকে এলোকোর ফিক্ষোর্থীরো 

ফিক্র্র আওর্োে অনুক্র্োফের্ উচ্চহোক্র উপবৃফি প্রোফপ্ত দর্থক্ক বফির্ হক্ব। এর্র্োবস্থোে সম্প্রফর্ সর্োপ্ত উপবৃফি প্রকেসমূক্হর দর্েোে 

বৃফি নো করোর ফবর্ক্ে প্রক্েোেনীে ব্যবস্থো গ্রহক্ণর েন্য ফবক্ির্ভোক্ব অনুক্রোধ করফছ।’  

এই ফচঠির ফবর্েটি গর্কোল সভোে উপস্থোপন করো হক্ল ফিক্ষোর্ন্ত্রী ডো. েীপু র্ফন র্ীব্র অসক্ন্তোর্ প্রকোি কক্রন। র্ন্ত্রী বক্লন, ‘এসইফডফপ 

কী করক্ছ নো করক্ছ আফর্ দর্ো ফকছুই বুঝক্র্ পোরফছ নো। উপবৃফি বন্ধ র্থোকক্ল দর্ো অস্বচ্ছল পফরবোক্রর ফিক্ষোর্থীক্ের কুলেক্ল যোর্োেোর্ বন্ধ 

হক্ে যোক্ব।’ এ সর্ে ফিক্ষোর্ন্ত্রী এসইফডফপর কোয মক্রর্ ফনক্ে আে সকোক্ল েরুফর ববঠক্কর আক্েোেন করক্র্ র্োউফি র্হোপফরচোলক্ক 

ফনক্ে মি দেন। 

এসইফডফপর কোয মক্রর্ ফনক্ে গর্ ১৫ অক্টোবর বেফনক সংবোক্ে ‘ফিক্ষো প্রিোসক্ন দর্গোপ্রকক্ের নোক্র্ হফরলুক্ের দর্োড়ক্েোড়’ িীর্ মক 

একটি প্রফর্ক্বেন প্রকোি হে। 

র্োউফি সভোে গর্কোল ‘র্োধ্যফর্ক ফিক্ষো উপবৃফি প্রকে ২ে পয মোক্ের উপপ্রকে পফরচোলক দর্োহোম্মে েফসর্ উফেন েোনোন, প্রকেটি 

গর্ জুক্ন সর্োপ্ত হক্েক্ছ। ওই প্রকেটি যোক্র্ ফনরবফচ্ছন্নভোক্ব চলক্র্ পোক্র র্োর েন্য প্রকক্ের ফিেোফরং কফর্টির সভোর ফসন্ধোন্ত 

দর্োর্োক্বক প্রকক্ের দর্েোে এক বছর (৩০ জুন, ২০২০) পয মন্ত বৃফির প্রস্তোব কক্র প্রকে েফলল সংক্িোফধর্ আকোক্র প্রণেন কক্র ফিক্ষো 

র্ন্ত্রণোলক্ের র্োধ্যক্র্ একক্নক সভোে অনুক্র্োেক্নর েন্য পফরকেনো কফর্িক্ন পোঠোক্নো হে। দস দর্োর্োক্বক পফরকেনো কফর্িক্ন 

প্রকেটির দর্েোে বৃফির লক্ক্ষয ফপ্র-একক্নক সভোর র্োফরখ (গর্ ৮ আগি) ফনধ মোরণ করো হে। ফকন্তু ওই সভোর ফেন কোয মসূফচ হক্র্ 

প্রকেটিক্ক বোে দেেো হে। র্ন্ত্রণোলক্ের িীর্ ম কর্ মকর্মো এ ফবর্ক্ে ফনিঃশু্চপ র্থোক্কন। 

এই প্রকক্ের অধীক্ন ৬ষ্ঠ দর্থক্ক ৭র্ দেণীর ফিক্ষোর্থীরো েনপ্রফর্ র্োক্স ১১৫ েোকো এবং ৮র্ দেণীর ফিক্ষোর্থীরো ১৩৫ েোকো এবং ৯র্ ও 

১০র্ দেণীর ফিক্ষোর্থীরো েনপ্রফর্ র্োক্স ১৭০ েোকো দপর্। এছোড়ো পরীক্ষো ফি বোবে বছক্র এককোলীন ৭৫০ েোকো দপর্ একেন ফিক্ষোর্থী। 

উপবৃফি ফবর্রক্ণ অেক্ষর্োর িোফস্ত পুরির! 

র্োউফি সূক্ে েোনো দগক্ছ, র্োধ্যফর্ক ফিক্ষো উপবৃফি প্রকে ২ে পয মোক্ের ফপফড ফছক্লন উপসফচব িফরি মুর্মেো। র্োর গোফিলফর্র কোরক্ণ 

এই প্রকক্ের অধীক্ন ১৮৭টি উপক্েলোে গর্ বছক্রর উপবৃফি এখনও ফবর্রণ করো সম্ভব হেফন। এই ব্যর্থ মর্োর েন্য র্োক্ক িোফস্ত নো ফেক্ে 

উক্িো পুরস্কৃর্ কক্রক্ছ ফিক্ষো র্ন্ত্রণোলে। র্োক্ক আক্রো বড় পক্ের েোফেে দেেো হক্েক্ছ। র্োক্ক সম্প্রফর্ এসইফডফপর ‘সর্ফির্ উপবৃফি 

ফিক্র্র’ পফরচোলক করো হক্েক্ছ। িফরি মুর্মেো গর্ ২৭ অক্টোবর এসইফডফপক্র্ দযোগেোন কক্রন। 

গোফড় ফবলোস : 

এফেক্ক র্োউফির প্রিোসন িোখো সূক্ে েোনো দগক্ছ, ‘উচ্চ র্োধ্যফর্ক উপবৃফি প্রকক্ের’ ফপফড ফছক্লন যুগ্ম সফচব (সম্প্রফর্ অফর্ফরক্ত সফচব 

ফহক্সক্ব পক্েোন্নফর্ দপক্েক্ছন) র্োহোবুবুর রহর্োন। ফর্ফন ফনে প্রকক্ের েটিলর্ো ফনরসন করক্র্ নো দপক্র গর্ ৯ দসক্েম্বর একটি সংস্থোর 

প্রধোন ফহক্সক্ব বেফল হক্ে যোন। অন্য সংস্থোে বেফল হক্ে দযোগেোন করক্লও পূক্ব মর প্রকক্ের গোফড় ছোড়ক্র্ চোনফন; যফেও পুরোর্ন 

কর্ মস্থল র্যোক্গর প্রো্োক্ল গোফড়সহ যোবর্ীে র্োলোর্োল ফর্ফন কোগক্ে-কলক্র্ প্রকে কতৃমপক্ষক্ক বুফঝক্ে ফেক্ে যোন। ফকন্তু নতুন 

দযোগেোনকৃর্ সংস্থোর গোফড়র পোিোপফি পূক্ব মর প্রকক্ের গোফড়টিও ব্যবহোর কক্রন। এ ফনক্ে দবি ফবপোক্ক পক্ড় র্োউফি র্হোপফরচোলক। 

বোরবোর বলোর পরও গোফড় দিরর্ ফেফচ্ছক্লন নো ফপফড। সব মক্ির্ গর্কোল ফবকোক্ল ফর্ফন র্োউফিক্ক গোফড়টি বুফঝক্ে ফেক্েক্ছন বক্ল েোনো 

দগক্ছ। 

 


