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এমপিওতে 'পিেপকিে' পিক্ষাপ্রপেষ্ঠান 

এমপিতের পিভ্রান্ত না হতে পিক্ষামন্ত্রীর পিঠি 

ভুল েথ্য পেতে োপলকাে স্থান িাওোর প্রমাণ পমলতল আইনানুগ ব্যিস্থা 

 

পিক্ষাপ্রপেষ্ঠাতনর এমপিওভুপির োপলকা-সংক্রান্ত পিেতকি এমপিতের পিভ্রান্ত না হওোর আহ্বান জাপনতেতেন পিক্ষামন্ত্রী ডা. েীপু মপন। সম্প্রপে সি 

সংসে সেতের কাতে দেওো এক পিঠিতে পেপন এ পিষতে মন্ত্রণালতের অিস্থান ব্যাখ্যা কতরতেন। ওই পিঠিতে 'পিেপকিে' ২৬টি প্রপেষ্ঠান পনতে 

মন্ত্রণালতের ির্ িতিক্ষণও তুতল ধরা হতেতে। 

পিঠিতে পিক্ষামন্ত্রী জাপনতেতেন, ভুল েথ্য পেতে এমপিওভুপির োপলকাে স্থান িাওোর প্রমাণ পমলতল আইনানুগ ব্যিস্থা দনওো হতি। আর েথ্য 

সঠিক থাকতল এমপিওভুপির আতেি কার্ িকর হতি। মন্ত্রীর পনজস্ব প্যাতড োর স্বাক্ষপরে িার িাোর এই পিঠি দিতেতেন এমন একাপধক সংসে 

সেে পিষেটি সমকালতক পনপিে কতরতেন। 

প্রাে ১০ িের ির গে ২৩ অতটাির দেতির দুই হাজার ৭৩০টি পিক্ষাপ্রপেষ্ঠান এমপিওভুি করা হে। র্পেও আতিেন কতরপেল ৯ হাজার ৬১৪টি 

পিক্ষাপ্রপেষ্ঠান। কতেক িের ধতর নিম, েিম ও িলপে একােি সংসতের বিঠতক সংসে সেেরা এ পিষতে িারিার সরকাতরর কাতে োপি 

জাপনতে আসপেতলন। িািািাপি োরা দিতেপেতলন, পিক্ষাপ্রপেষ্ঠান এমপিওভুপির পিষতে এমপিতের সুিাপরি দর্ন পিতিিনাে দনওো হে। পকন্তু 

সরকাতরর িক্ষ দথতক পিক্ষামন্ত্রী িারিার িতলতেন, সরকার দ াপষে নীপেমালাতকই প্রাধান্য দেওো হতি। েতি োপলকা দ াষণার ির পকছু 

প্রপেষ্ঠাতনর পিষতে পিেতকির অপিতর্াগ উতঠতে। এর আতগ ২০১০ সাতল এক হাজার ৬২৪টি পিক্ষাপ্রপেষ্ঠান এমপিওভুি করা হতেপেল। 

 

গে ১১ নতিম্বর দেওো এই পিঠির সতে দুই িাোর সংযুি োপলকাে 'পিেপকিে' ২৬ পিক্ষাপ্রপেষ্ঠাতনর নাম উতেখ কতর িলা হতেতে, এমপিও 

নীপেমালার দকাতনা ব্যেযে এ দক্ষতে  তেপন। েতি র্তিার দজলার অিেনগর উিতজলার িাজ দেক্সোইল মাধ্যপমক পিদ্যালতের এমপিও পনম্ন 

মাধ্যপমক স্ততর আতগই পেল। এ দক্ষতে ভুলিিে একই স্ততরর জন্য আতিেন করা হতেতে। ফতল একই স্ততর পুনরাে কার্ িকতরর সুতর্াগ দনই। 

 

নরপসংেী আইপডোল কতলজ ও নরপসংেী পিজ্ঞান কতলতজর দক্ষতে 'িাড়া িাপড়তে পিক্ষা কার্ িক্রম িপরিাপলে হওো'র অপিতর্াগ প্রসতে 

মন্ত্রণালতের ব্যাখ্যাে িলা হতেতে, সি িেি পূরণ করাে দর্াগ্য পিতিপিে হতেতে। িাড়া িাপড়তে পিক্ষা কার্ িক্রম িপরিালনা করা র্াতি না- এমন 

দকাতনা িেি প্রপেষ্ঠানটির স্বীকৃপেিতে পেল না। 

িঞ্চগতড়র আতোোরী উিতজলার সতেি েীপ  পনম্ন মাধ্যপমক পিদ্যালে সম্পতকি অপিতর্াগ উতঠতে, 'দরজাল্ট িাতলা নে।' এ পিষতে িলা হতেতে, 

এই উিতজলা দথতক দকাতনা প্রপেষ্ঠান দর্াগ্য পিতিপিে হেপন। আঞ্চপলক সামঞ্জেো পিধাতনর লতক্ষয এ উিতজলার সতি িাচ্চ নম্বর িাওো এই 

প্রপেষ্ঠানতক নীপেমালার ২২ ধারা প্রতোগ কতর পনি িািন করা হতেতে। 

হপিগতঞ্জর মাধিপুতরর িাহজালাল কতলজ সরকারীকরতণর িরও এমপিওভুপির অপিতর্াগ উতঠতে। এ পিষতে িলা হতেতে, আতিেতনর সমে 

প্রপেষ্ঠানটি সরকাপর পেল না। প্রপেষ্ঠানপ্রধান আতগই আতিেন কতরপেতলন। েতি সরকাপর হতে র্াওোে এমপিওভুপির আতেি এ দক্ষতে কার্ িকর 

হতি না। 

অপিতর্াগ উতঠতে, সুনামগতঞ্জর জামালগঞ্জ উিতজলার আলহাজ ঝুনুপমো উচ্চ পিদ্যালেটি যুদ্ধািরাধীর নাতম রাখা হতেতে। মন্ত্রণালতের ব্যাখ্যাে 

িলা হতেতে, এ দক্ষতে নীপেমালার ব্যেযে  তেপন। িেি পূরণ কতর দর্াগ্য পিতিপিে হতেতে। েতি নাম িপরিেিতনর সুতর্াগ রতেতে। 

 

একইিাতি কুপমোর োউেকাপের 'নাইোর ড. খেকার দমািাররফ দহাতসন হাই স্কুল', িগুড়ার গািেলীর 'িহীে পজোউর রহমান গাল িস হাই স্কুল', 

'গািেলী িহীে পজো হাই স্কুল', পিনাইেহ সেতরর 'মুপিতর্াদ্ধা মপিউর রহমান গাল িস স্কুল'- এই িারটি প্রপেষ্ঠান সম্পতকি অপিতর্াগ করা হতেতে, 



এগুতলা পিএনপি দনোতের নাতম প্রপেপষ্ঠে প্রপেষ্ঠান। এ পিষতে মন্ত্রণালতের ব্যাখ্যাে িলা হতেতে, িেি পূরতণর কারতণ দর্াগ্য পিতিপিে। 

নীপেমালার দকাতনা ব্যেযে  তেপন। 

'রাজধানীর িাড্ডার ন্যািনাল কতলজ' সম্পতকি অপিতর্াগ, ট্রাতের অনুতমােন দনওো হেপন। এ পিষতে িলা হতেতে, িেি পূরণ কতর দর্াগ্যো অজিন 

কতরতে। নীপেমালা অনুর্ােী ট্রাতের অনুতমােতনর প্রতোজন দনই। 

পসরাজগতঞ্জর রােগতঞ্জর 'দেউলমুড়া পজআর মতডল িাপলকা পিদ্যালে', 'দেউলমুড়া এনআর দেকপনকযাল ইনপেটিউে' এিং 'দেউলমুড়া পজআর 

িাপলকা পিদ্যালে (দসতক্রোপরোর সাতেন্স)'- এই পেন প্রপেষ্ঠান সম্পতকি অপিতর্াগ, এক েম্পপের পেন প্রপেষ্ঠান এমপিও। এ পিষতে িলা হতেতে, 

িেি পূরণ কতরতে। নীপেমালার ব্যেযে  তেপন। 

নড়াইতলর নড়াগাপের 'িঞ্চিেী মাধ্যপমক পিদ্যালে' সম্পতকি অপিতর্াগ অিকাঠাতমা দনই, এমপিওভুপির খিতর দিািজেল িপরস্কার কতর স্কুল র 

পনম িাণ করা হতে। এ পিষতে িলা হতেতে, িেি পূরণ কতর দর্াগ্য পিতিপিে। েতি অপিতর্াতগর পিষতে েথ্য সংগ্রহ কতর র্থার্থ ব্যিস্থা দনওো 

হতি। নীপেমালার ব্যেযে  তেপন। 

িঞ্চগতড়র দিাো উিতজলার 'নতুনহাে দেকপনকযাল অযান্ড পিজতনস ম্যাতনজতমন্ট কতলতজ' সম্পতকি অপিতর্াগ, এটির একাতডপমক িিন পেল না; 

এমপিওভুপির খিতর রাোরাপে িিন পনম িাতণর কাজ শুরু করা হতেতে। এ পিষতে িলা হতেতে, এইিএসপস (পি.এম) স্ততর িেি পূরণ করাে দর্াগ্য 

পিতিিে। নীপেমালার ব্যেযে  তেপন।  

একই উিতজলার আতরক প্রপেষ্ঠান 'িঞ্চগড় পিপসকনগর দেকপনকযাল অযান্ড পিজতনস ম্যাতনজতমন্ট কতলজ' সম্পতকি নামসি িতস্বর অপিতর্াগ 

উতঠতে। েতি মন্ত্রণালে িলতে, ২০১০ সাতলই এটি এমপিওভুি হতেতে। োই অপিতর্াগ প্রতর্াজয নে।  

িঞ্চগড় সেতরর 'সাপমর উদ্দীন প্রধান মাদ্রাসা'র প্রপেষ্ঠাো যুদ্ধািরাধী ও িাপন্ত কপমটির সেে পেতলন। এ পিষতে িলা হতেতে, িেি পূরণ কতর 

দর্াগ্য পিতিপিে; েতি নাম িপরিেিতনর সুতর্াগ রতেতে। নীপেমালার ব্যেযে  তেপন।  

িালকাঠির নলপেটির 'প্যাতলোন দেকপনকযাল স্কুল অযান্ড কতলজ', রাজধানীর কামরােীরিতরর 'পহলফুলফজুল দেকপনকযাল পিএম কতলজ' এিং 

দনেতকানার কলমাকাোর 'পহলফুলফজুল োপখল মাদ্রাসা' সম্পতকি অপিতর্াগ উতঠতে, এগুতলা জামাোতে ইসলামীর প্রপেষ্ঠান। েতি মন্ত্রণালে 

িতলতে, িেি পূরণ করাে দর্াগ্য পিতিপিে।  

কুপমোর োউেকাপের 'ড. দমািাররফ দহাতসন ইসলাপমো োপখল মাদ্রাসা' পিএনপি দনোর নাতম প্রপেপষ্ঠে হতলও িেি পূরণ করাে দর্াগ্য পিতিপিে 

হতেতে। 

দফনীর োগলনাইোর 'িহীে পজো ইসলাপমো আলীম মাদ্রাসা', সােক্ষীরার োলাে 'িহীে পজোউর রহমান মহাপিদ্যালে' এিং পসতলতের 

দগাোইন াতে 'এম সাইদুর রহমান (সাইফুর রহমান) দেকপনকযাল অযান্ড পিএম স্কুল'- এ পেনটি প্রপেষ্ঠান পিএনপি দনোর নাতম। মন্ত্রণালে িলতে, 

িেি পূরতণ দর্াগ্য পিতিপিে; নীপেমালার ব্যেযে  তেপন। েতি নাম িপরিেিতনর সুতর্াগ রতেতে। 

জামালপুর সের উিতজলার 'পেিাইে (পে িাইে) িামসুল হক পডপগ্র কতলজ' সম্পতকি অপিতর্াগ, পিক্ষক দনই একজনও। পিক্ষাথী িারজন। 

কতলজটিতে কৃপষ পডতলামার অনুতমােন দনই। এইিএসপস (পি.এম) িাখার জন্য আতিেন করা হতলও এমপিওভুি হতেতে কৃপষ পডতলামা। এ 

অপিতর্াগ সম্পতকি িলা হতেতে, প্রপেষ্ঠানটি উিে পিষতের জন্য আতিেন কতরপেল। িেি পূরণ করাে কৃপষ দট্রড দর্াগ্য পিতিপিে হতেতে। 

প্রপেষ্ঠাতনর িক্ষ দথতক দকাতনা অসেয েথ্য দেওো হতে থাকতল েেন্ত কতর এমপিও িাপেতলর ব্যিস্থা দনওো হতি। 

মন্ত্রণালতের িক্ষ দথতক এ ধরতনর অপিতর্াতগর পিষতে আরও িলা হতেতে, প্রপেষ্ঠাতনর নাম িপরিেিনতর্াগ্য। পেন িেতরর িরীক্ষাথী সংখ্যা, 

িাতসর সংখ্যা এিং িাতসর হার পিক্ষা দিাড ি দথতক সংগ্রহ করা হতেতে। স্কুল, কতলজ ও মাদ্রাসা পিক্ষাথীতের সংখ্যা ব্যানতিইস িাপষ িক পিক্ষা 

জপরি-২০১৭ এিং কাপরগপর প্রপেষ্ঠাতনর পিক্ষাথী সংখ্যা কাপরগপর পিক্ষা দিাড ি দথতক সংগ্রহ করা হতেতে।  

এমপিতের দেওো এই পিঠিতে মন্ত্রী আরও জাপনতেতেন, এমপিও োপলকা দ াষণার ির গণমাধ্যতম অপনেতমর অপিতর্াগ পনতে সংিাে প্রকাতির 

ফতল জনমতন পিভ্রাপন্তর সৃপি হতেতে। এমপিতের কাতে প্রকৃে েথ্য তুতল ধরতেই এ পিঠি দেওো হতে। 

পিঠিতে পেপন জানান, পিক্ষার মান উন্নেতন অেীকারিদ্ধ দথতক নীপেমালা অনুসরতণর স্বাতথ ি প্রপেষ্ঠান পনি িািতন দকাতনা রাজননপেক িা েলীে 

পিতিিনা করা হেপন। মাতনর পিপিতেই প্রপেষ্ঠানতক পনি িাপিে করা হতেতে। দর্াগ্য প্রপেষ্ঠানতক িাে দেওোর দকাতনা সুতর্াগ পেল না। 

পিঠিতে পেপন জানান, মাধ্যপমক ও উচ্চ পিক্ষা পিিাতগর আওোে সি মানেণ্ড পিতিিনাে পনতে এক হাজার ৫৪২টি প্রপেষ্ঠানতক পনি িািন করা হে। 

এ োড়া দমাে ৮৯টি উিতজলা/থানা দথতক একটি প্রপেষ্ঠানও দর্াগ্যো অজিন করতে িাতরপন। এ দক্ষতে আঞ্চপলক ন্যায্যো ও সামঞ্জেোর লতক্ষয 

নীপেমালার ২২ ধারা প্রতোতগর মাধ্যতম প্রপেটি উিতজলা দথতক একটি কতর ৫৮টি প্রপেষ্ঠানতক পনি িাপিে করা হতেতে। এ োড়া দুগ িম অঞ্চল ও 

উিকূলীে এলাকা পিতিিনাে ৫১টি প্রপেষ্ঠানতক পনি িািন করা হতেতে। সি পমপলতে এক হাজার ৬৫১টি প্রপেষ্ঠানতক দর্াগ্য পহতসতি পিতিিনা করা 

হতেতে। 

এরিরও ৮৯টি উিতজলার মতধ্য ৩১টি উিতজলা দথতক একটি প্রপেষ্ঠানও দর্াগ্য পহতসতি িাওো র্ােপন। অন্যপেতক ২৩ উিতজলা দথতক দকাতনা 

আতিেনই িাওো র্ােপন, অথ িাৎ ৫৪টি উিতজলা/থানা দথতক একটি প্রপেষ্ঠানও এমপিওভুি হেপন।  

অন্যপেতক, কাপরগপর ও মাদ্রাসা পিিাগ দথতক সি িতমাে এক হাজার ৭৬টি [মাদ্রাসা ৫৫৬টি, কাপরগপর (তিাতকিনাল) ১৭৫টি, কাপরগপর (পি.এম) 

২৮৩টি, কৃপষ পডতলামা ৬২টি] প্রপেষ্ঠানতক এমপিওভুপির আতেি জাপর করা হতেতে। পিক্ষা মন্ত্রণালতের উিে পিিাগ দথতক দুই হাজার ৭৩০ 

প্রপেষ্ঠান িেি পূরণ করাে দর্াগ্য পিতিপিে হতেতে। এর মতধ্য দুই হাজার ৭২৬টি প্রপেষ্ঠাতনর অনুকূতল সরকাপর আতেি জাপর করা হতেতে। িাপক 

িার প্রপেষ্ঠাতনর পিরুতদ্ধ মামলা িা অপিতর্াতগর িপরতপ্রপক্ষতে সরকাপর আতেি স্থপগে রাখা হতেতে। উিে পিিাতগর োপলকা ির্ িাতলািনাে দেখা 

দগতে, েে উিতজলা দথতক দকাতনা প্রপেষ্ঠানই এমপিওভুি হেপন।  

 


