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pাথিমক িবদয্ালেয়র pধান িশkেকর পদিট িdতীয় ে িণর হেলo তারা েবতন পান 11তম
েgেড। aথচ িdতীয় ে িণর aনয্ সব চাকিরজীবী দশম েgেড েবতন পান। eমনিক 34তম
িবিসeস েথেক যখন িdতীয় ে িণর পেদ িনেয়ােগর সুপািরশ করা হয় তখন সবাi দশম েgড
েপেলo ধু সরকাির pাথিমেকর pধান িশkকরা েপেয়েছন 11তম েgড।

eবার pাথিমক sেরর pধান িশkকেদর ei েgড ৈবষময্ কমােনার িসdাn িনেয়েছ সরকার।
িসdাn বাsবায়েন e িনেয় eকািধক সভাo হেয়েছ। নতুন ei িসdাn বাsবায়ন হেল pধান
িশkকরা দশম েgেড েবতন পােবন। eকiসে  ৈবষময্ কমেব সহকারী িশkকেদরo। েদেশ
সরকাির pাথিমক িবদয্ালেয় pায় সােড় 3 লাখ িশkক কমর্রত রেয়েছ। িনবর্াচনী iশেতহার
aনুযায়ী েgড ৈবষময্ কমােনা হেলo eসব িশkকেদর েবতন বৃিd পােব।

pাথিমক  o  গণিশkা  মntণালেয়র  সিচব  আকরাম-আল-েহােসন  বেলন,  আoয়ামী  লীেগর
িনবর্াচনী iশেতহাের pাথিমক িবদয্ালেয়র িশkকেদর েবতন েgডসহ ৈবষময্ িনরসেনর কথা বলা
হেয়েছ। তাi মntণালয় e িবষয়িট িবেশষ t িদেয় েদখেছ।

আoয়ামী লীেগর 2018 সােলর িনবর্াচনী iশেতহাের বলা হেয়েছ, িশkকেদর েবতন o মযর্াদা
বিৃdসহ  সরকােরর  নানা  কলয্াণমুখী  o  যুেগাপেযাগী  uেদয্াগ  সেtto  সরকাির  pাথিমক
িবদয্ালেয়র িশkকগেণর েবতন েgডসহ িশkা খােতর িকছু িকছু েkেt েয ৈবষময্ eখনo রেয়
েগেছ, আগামী েময়ােদ তা নয্াযয্তার িভিtেত িনরসেনর uেদয্াগ gহণ করা হেব।

মntণালেয়র কমর্কতর্ ারা বলেছন, নতুন e িসdাn বাsবায়ন হেল সহকারী িশkকেদর সােথ
pধান িশkকেদর ৈবষময্i ধুi কমেছ না। মাধয্িমক sেরর সহকারী িশkকেদর সােথ pাথিমক
িবদয্ালেয়র েয েgড ৈবষময্ রেয়েছ তাo কমেব।

বতর্ মােন pিশkণিবহীন pধান িশkক েবতন পান 12 তম েgেড (11300 টাকা েবতন
েsল) eবং pিশkণpাp 11তম েgেড (12500 টাকা েবতন েsল)। আর pিশkণিবহীন
সহকারী িশkক 15 তম েgেড (9700 টাকা েবতন েsল) eবং pিশkণpাp সহকারী িশkক
14তম েgেড (10200 টাকা েবতন েsল) েবতন পান।

pধান িশkকেদর সে  তােদর েবতেনর পাথর্কয্ িতন ধাপ। সহকারী িশkকরা ei পাথর্কয্
কমােনার দািবেত আেnালনo কেরেছন। e িবষেয় pাথিমক o গণিশkা সিচব বেলন, সহকারী
িশkকেদর েgডo unীত হেব। 

বাংলােদশ pাথিমক িবদয্ালয় সহকারী িশkক সিমিতর সভাপিত েমাহাmদ শামছুdীন মাসুদ
বেলন, ‘আমােদর দািব pধান িশkেকর পেরর েgড। pধান িশkকরা 11 তম েgড হেল
আমােদর দািব 12 তম। আর pধান িশkকরা 10ম েgেড েপৗঁছেল আমােদর 11তম েgড
িদেত হেব।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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