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রংপুর অঞ্চলে বিলেবিলের ৯০ ভাগই বিক্ষার্থী 

আলিদুে হাবিজ, রংপুর 

রংপুর অঞ্চলে বিবভন্ন বিক্ষা ও ব্যিসা প্রবিষ্ঠালে বিলেবিলের উপবিবি িাড়লে। িালের মলে িিকরা ৯০ ভাগই 

বিক্ষার্থী। িলে অর্থ থেীবির গবি িাড়ার পািাপাবি িাড়লে রাজস্ব আয়। বিষয়টি বেবিি কলরলে রংপুর বিভাগীয় 

পাসলপার্ থ ও বভসা অবিস। পাসলপার্ থ অবিস সূত্র জাোয়, ৭ িেলর বিলের ৩২টি দেলির ৪ হাজার ৫২০টি বভসা 

েিায়ে হলয়লে। িালের োবি, রংপুলর প্রবিিের বিলেবি োগবরকলের সংখ্যা িাড়লে। িালের মলে িিকরা ৯০ 

ভাগ োত্র। িারা সরকাবর-দিসরকাবর দমবিলকে কলেজ ও বিেবিদ্যােলয়র বিক্ষার্থী। বিক্ষাবিে েজরুে ইসোম 

হক্কােীর োবি- বিলেবি োগবরকলের পর্ থাপ্ত সুলর্াগ-সুবিধা ও বেরাপত্তা দেওয়া হলে িালের উপবিবি আরও 

িাড়লি। পবরসংখ্যালে দেখা র্ায়, ২০১৭ সালে বভসা েিায়লের জন্য আলিেে জমা হয় ১ হাজার ১০৫টি এিং 

২০১৮ সালে িা দিলড় হলয়লে ১ হাজার ৪৪৩টি। চেবি িেলরর জুোই মাস পর্ থন্ত জমা হলয়লে ৭৭৪টি। সূত্র জাোয়, 

রংপুলর ২০১২ সালের ৮ দিব্রম্নয়াবর দমবিে বরলিিে বভসা (এমআরবভ) চালু হওয়ার পর দর্থলক চেবি িেলরর 

জুোই মাস পর্ থন্ত সালড় ৭ মালস দমার্ বভসা েিায়ে করা হলয়লে ৪ হাজার ৫২০টি। এখে পর্ থন্ত চাকবরজীিী, 

বিক্ষার্থী, ব্যিসায়ী, পর্ থর্ক, বমিোবর, দো-বভসা বরলকায়াি থ ও বরসাচ থসহ ৩৩টি দেবিলি বভসা েিায়ে করা হলয় 

র্থালক। একই সমলয় েিায়লের মােলম সরকার রাজস্ব দপলয়লে ৯৭ োখ ৬৭৫ র্াকা। ৩২টি বভসা গ্রহিকারী দেলির 

মলে দেপাে িীলষ থ রলয়লে। এলের সংখ্যা ১ হাজার ৯৭৫ জে। ভারিীয়লের সংখ্যা ১ হাজার ৬৫৩ জে। তৃিীয় 

িালে চায়ো- ব্যিসায়ীর সংখ্যা ৫৩৭ জে, দসামাবেয়া ১১৪, পাবকস্তাে ৭৭, ভুর্াে ৬২, মােদ্বীপ ২৯, োইলজবরয়া 

২৩ এিং আলমবরকা ও দিেবজয়ালমর সংখ্যা ৫ জে কলর। জাো দগলে, রংপুলর অিিােরি বিলেবি োগবরকলের 

মলে দমবিলকে বিক্ষার্থী দিবি। িারা রংপুর দমলিবকে কলেজ, দিসরকাবর কবমউবেটি দমবিলকে কলেজ, প্রাইম 

দমবিলকে কলেজ, েে থাে থ দমলিলকে কলেজ, বেোজপুর হাজী োলেি বিজ্ঞাে ও প্রযুবি বিেবিদ্যােয় ও দিগম 

দরালকয়া বিেবিদ্যােলয়র বিক্ষার্থী। রংপুর বিভাগীয় পাসলপার্ থ ও বভসা অবিলসর উপ-পবরচােক আবু দোমাে দমা. 

জাবকর দহালসে জাোে, বকছুবেে হলো বিবে পাসলপার্ থ অবিলস দর্াগোে কলরলেে। বিবে িলেে, এখে র্ারা 

পাসলপার্ থ িা বভসা করলি আলসে িারা স্বচ্ছিার সলে করলেে। িালের প্রবি িীক্ষ্ে েজর রলয়লে র্ালি িারা 

বিড়ম্বোয় ো পলড়ে। বিবে িলেে, বিলেবি োগবরকলের উপবিবিলি অর্থ থেীবির গবি ও রাজস্ব আয় িাড়লে। 

 


