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প গেড়র  আেটায়াির  uপেজলার  সেnশদীিঘ  িনু  মাধয্িমক  বািলকা  িবদয্ালয়  েথেক  3  বছের  20  জন
েজeসিস পরীkা িদেয়েছ। িকn eমিপo নীিতমালা-2018 aনযুায়ী 3 বছের pিত ানিট েথেক 120 জন
পরীkা েদয়ার কথা। pিত বছর সবর্িনু 70 শতাংশ িশkাথর্ী পাস করেত হেব। গত 2 বছের যথাkেম 30 o
40  শতাংশ  িশkাথর্ী  পাস  কেরেছ।  2016  সােল  দ’ুজন  পরীkা  িদেয়  শতভাগ  পাস  কেরেছ।  নীিতমালা
aনুযায়ী pিত ানিট eমিপoভুk হoয়ার কথা নয়। আবার eকi েজলার েবাদা uপেজলার ঝলiশাল িশির
iuিনয়েনর  নতুন  হাট  েটকিনকয্াল  aয্াn  িবজেনস  ময্ােনজেমn  কেলেজর  বাsেব  েকােনা  aিst  েনi।
যিদo চলিত বছর eiচeসিস পরীkায় aিstহীন pিত ানিট েথেক 60 জন aংশ েনয়। তােদর মেধয্ 58
জন  পাস  কেরেছ।  কাগেজ-কলেম  pিত ানিট  eবার  eমিপo  েপেয়েছ।  িশkা  মntণালেয়র  েঘাষণার  পর
রাতারািত pিত ানিট sাপেনর কাজ  হেয়েছ। pিত ােনর iেটর গাঁথিুনর ছিব সামািজক েযাগােযাগ
মাধয্েম ভাiরাল হেয়েছ।
েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, eভােব pায় aধর্শত aেযাগয্ িশkাpিত ান eবার eমিপoভুk হেয়েছ। সরকাির
হেয়  যাoয়া  pিত ান  eবং  ভাড়া  বািড়েত  পিরচািলত  pিত ানo  eমিপo  েপেয়েছ।  িবeনিপ-জামায়াত
েনতােদর pিতি ত কেয়কিট pিত ানo eমিপo েপেয়েছ। eবাের আেবদন করা pায় 72 শতাংশ pিত ান
েযাগয্তা o শতর্ পূরণ করেত না পারায় eমিপo পায়িন।
িশkা  মntণালেয়র  মাধয্িমক  o  ucিশkা  িবভােগর  িসিনয়র  সিচব  েমা.  েসাহরাব  েহাসাiন  যুগাnরেক
বেলন, আoয়ামী লীেগর aেনক বড় েনতার pিতি ত pিত ান েযমন eমিপo পায়িন, আবার aনয্ দেলর
েনতােদর pিতি ত pিত ান eমিপo েপেয়েছ। eমিপoভুিkর েkেt েকােনা ধরেনর রাজৈনিতক িবেবচনা
pাধানয্  পায়িন  বেলi  eমনিট  হেয়েছ।  েকননা,  সরকােরর  নীিতিনধর্ারকরা  মেন  কেরন,  সব  ধরেনর
pিত ােনi e েদেশর মানুেষর সnানরা েলখাপড়া কের। তাi শতভাগ নীিতমালা aনযুায়ীi eবার eমিপo
েদয়া হেয়েছ। িতিন আরo বেলন, চারিট শতর্  েদেখ eমিপo েদয়া হেয়েছ। েযসব pিত ান শতর্  aনসুরণ
কেরেছ ধু েস েলাi eমিপo েপেয়েছ। যখন sীকৃিতেক শেতর্ র মেধয্ আনা হেয়েছ তখন ধেরi েনয়া হেয়েছ,
pিত ানিট বাsেব আেছ eবং েসিট ভাড়া বািড়েত পিরচািলত হেc না। তাi e ধরেনর pিত ান বা ভুল
তথয্  েদয়া  pিত ান েলা  eমিপo  েপেয়  থাকেল  তা  বািতল  করা  হেব।  eকথা  eমিপoর  আেদেশi  বলা
আেছ।
নতুন eমিপoভুিkর জনয্ গত বছেরর আগেs আেবদন কের 9 হাজার 615 িশkাpিত ান। e েলার
মেধয্ 2 হাজার 730িট pিত ানেক বধুবার eমিপoভুিkর েঘাষণা েদয়া হয়। eমিপopাp pিত ােনর হার
28  শতাংশ।  নীিতমালার  eকািধক  ধারায়  েফেল  204িট  pিত ানেক  িবেশষ  িবেবচনায়  eমিপo  েদয়া
হেয়েছ। েসi িহসােব 7 হাজার 15িট pিত ানi aেযাগয্। eসব pিত ােন কাময্ িশkাথর্ী েনi, পােসর হার
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েনi। আেছ আরo নানা সমসয্া।
নীিতমালা  aনযুায়ী  চার  শতর্  পূরণ  করেল  eমিপo  পাoয়া  যায়।  শতর্ েলা  হল-  pিত ােনর  বয়স  বা
sীকৃিতর েময়াদ, িশkাথর্ীর সংখয্া, পরীkাথর্ীর সংখয্া o পােসর হার। pিতিট পেয়েn 25 কের নmর থােক।
কাময্ িশkাথর্ী o পরীkাথর্ীর সংখয্া eবং sীকৃিতর বয়স পূরণ করেল শতভাগ নmর েদয়া হয়। সবর্িনু 70
নmর পাoয়া pিত ানo eমিপoভুিkর জনয্ িবেবিচত হেয়েছ।
সংি রা বলেছন, আেবদনকারী pিত ান েলা িনেজরাi aনলাiেন তথয্ িদেয়েছ। oiসব তথয্ যাচাiেয়র
বয্বsা  িছল  বেল  িবিভn  সমেয়  মntণালেয়র  কমর্কতর্ ারা  জািনেয়েছন।  িকn  eমিপo  তািলকা  pকােশর
pমািণত হেয়েছ, তথয্ যাচাi হয়িন। e কারেণ ভাড়া বািড়েত পিরচািলত, aিstহীন eবং জাতীয়করণ
হoয়া  pিত ানo  eমিপo  েপেয়েছ।  eমন  pিত ান েলার  মেধয্  ঢাকার  বা ার  নয্াশনাল  আiিডয়াল
কেলজ ভাড়া বািড়েত আেছ। eমন আরo িকছু pিত ান আেছ। সরকাির হoয়ার পরo eমিপo পাoয়া
pিত ােনর নাম হিবগে র মাধবপুেরর শাহজালাল কেলজ।
e বয্াপাের মntণালেয়র সংি  কমর্কতর্ ারা বেলন, sীকৃিতর eকিট িনিদর্  সমেয়র পর pিত ানেক িনজs
ভূিমেত পিরচালনা করেত হয়। েসi সময়টা ধেরi sীকৃিতেক eমিপoভুিkর শেতর্  anভুর্ k করা হেয়েছ।
িকn sীকৃিতpাp pিত ান েলা যিদ eকটা সমেয়র পরo ভাড়া বািড়েত পিরচািলত হয় তাহেল eর দায়
সংি  িশkা  েবােডর্ র।  েবােডর্ র  aসাধু  কমর্কতর্ ােদর  কারেণ  ভুেলর  দায়  eখন  িনেত  হেc  িশkা
মntণালয়েক।
িশkা  মntণালেয়র  কমর্কতর্ ারা  জানান,  িবপুলসংখয্ক  pিত ান  eমিপoর  জনয্  আেবদন  করায়  eবার
সরকার দiু িবভােগর জনয্ eমিপoভুিk খােত বরাd কেরিছল 1147 েকািট টাকা। িকn েযাগয্ pিত ান
না পাoয়ায় মাt 882 েকািট টাকার (বয্েয়) eমিপo িদেত েপেরেছ। eমিপo খােত মাধয্িমক o ucিশkা
িবভােগ 865 েকািট টাকা বরাd িছল। e িবভােগ eমিপoর জনয্ 6141িট িবিভn ধরেনর িশkাpিত ান
আেবদন কেরিছল। eর মেধয্ 1651িট sুল o কেলজেক eমিপoভুk করায় pায় 450 েকািট 84 লাখ
টাকা বয্য় হেব। বািক 4490িট pিত ানi aেযাগয্। aপরিদেক েযাগয্ pিত ান েবিশ পাoয়ায় বরাd কম
থাকার পরo সব েলােক eমিপo িদেয়েছ কািরগির o মাdাসা িবভাগ। e িবভােগ eমিপoভুk 1079িট
মাdাসা o কািরগির pিত ােনর েপছেন বয্য় হেব 431 েকািট টাকা। বরাd িছল 282 েকািট টাকা।
কািরগির o মাdাসা িবভােগর সিচব মনুশী শাহাবdুীন আহমদ বেলন, বরাd কম থাকার পরo েবিশ aথর্
বয্েয়র খাত সৃি র aথর্ হেc সরকার eমিপoভুিkর জনয্ েবশ আnিরক। যারা eমিপo পায়িন তারা েযাগয্
aজর্ ন করেত পােরিন। িতিন বেলন, eমিপo আেদশ বাsবায়নকােল aিstহীন বা তথয্ েগাপন কের পাoয়া
pিত ান বািতল হেয় যােব। eটা eমিপo আেদেশ uেlখ আেছ।
নতুন eমিপo েপেয়েছ 1428 pিত ান : িশkা মntণালেয়র দiু িবভােগ েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, 2730িটর
মেধয্ নতুন eমিপo েপেয়েছ 1428িট। বািক pিত ান েলার িবিভn sর eমিপo েপেয়েছ। aথর্াৎ, oiসব
pিত ােনর  িনsুর eমিপoভুk িছল।  নতুন eমিপoভুk  pিত ােনর  মেধয্ িনু মাধয্িমক sেরর  pিত ান
439িট o মাধয্িমক sেরর (ষ  েথেক 10 ে িণ) pিত ান 108িট। মাdাসা আেছ 359িট। বািক 522িট
কািরগির pিত ান। 62িট কৃিষ inিটিটuট, 48িট েভােকশনাল (sতnt), 129িট েভােকশনাল (সংযুk),
175িট িবeম (sতnt), 108িট িবeম (সংযুk) pিত ান eবার eমিপo েপেয়েছ।
িবেশষ  িবেবচনায়  েপেয়েছ  208িট  :  িতনিট  নীিতমালার  শতর্  পূরণ  করেত  পােরিন  eমন  208িট  sুল,
কেলজ,  মাdাসা  o  কািরগির  pিত ানেক  eমিপo  েদয়া  হেয়েছ।  জানা  েগেছ,  মাধয্িমক  o  ucিশkা
িবভােগর 89িট uপেজলা o থানা েথেক eকিট pিত ানo eমিপoভুিkর েযাগয্তা aজর্ ন করেত পােরিন।
পের eসব uপেজলায় শতর্  িশিথল কের িশkাথর্ী সংখয্া 100 জন eবং sীকৃিত েময়াদ দiু বছর িবেবচনায়
িনেয় সেবর্াc নmরpািpর িভিtেত oপের থাকা 58িট pিত ানেক eমিপo েদয়া হয়। বািক 31িট uপেজলা
েথেক েকােনা pিত ান eমিপoভুিkর জনয্ আেবদন িছল না িবধায় েসখােন েকােনা pিত ান িনবর্াচন করা
যায়িন।  aপরিদেক,  কািরগির  o  মাdাসা  িশkা  িবভােগর  আoতায়  pিত ান  বাছাiেয়  পর  েদখা  যায়
177িট uপেজলা েথেক eকিটo eমিপoভুিkর েযাগয্তা aজর্ ন কেরিন। পের e েkেt িবেশষ ধারা বয্বহার
কের সেবর্াc নmরpাp 54িট কািরগির pিত ান o 45িট মাdাসােক eমিপoভুk করা হয়। eছাড়া দগুর্ম
a েলর 51িট pিত ানেক eমিপo েদয়া হেয়েছ।
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