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eিপeস িশ া কয্াডাের িছেলন। িতিন িশ া কয্াডােরর বদিল o পদায়ন করেত গেড় তুেলিছেলন িসি েকট। e 
কারেণ ধানম ীর কায র্ালেয়র িনেদ র্শনায় oi eিপeসেক সিরেয় েদoয়া হয়। সােবক oi eিপeস eখন আবার 
তার িসি েকট শি শালী কেরেছন। তার পছে র কম র্কত র্ােদরo গুরুতব্পূণ র্ পেদ বসােনা হেয়েছ। গত 35 মাচ র্ 
eক আেদেশ 37 জনেক পদায়ন o পৃথক আেদেশ েরকড র্ সংখয্ক 29 জনেক eকেযােগ oeসিড করা হয়। 3117 
সাল েথেক মাuিশেত টানা চাকির কের আসা aেনক কম র্কত র্ােক eবার বদিল করা হয়িন। aথচ বদিল করা 
হেয়েছ 4 বছরo হয়িন eমন কম র্কত র্ােক। ি ন iেমেজর কম র্কত র্া o ঢাকা িবশব্িব ালেয়র eক সমেয়র তুেখাড় 
ছা লীগ েনতা মুহা দ জািকর েহােসন o কামরুন নাহার। জািকর েহােসন সাধারণ শাসন সহকারী পিরচালক 
eবং কামরুননাহার গেবষণা কম র্কত র্া িছেলন। িতন বছর না হেলo তােদর a াত কারেণ oeসিড করা হেয়েছ। 
েকােনা aিভেযাগ না থাকেলo uপপিরচালক ( শাসন) শিফকুল iসলাম িসি কীেক oeসিড করা হেয়েছ। 
পিরক না o u য়ন শাখার পিরচালক িহেসেব 3126 সােলর 36 জানুয়াির েথেক কম র্রত a াপক ড. েমাহা দ 
জাহা ীর েহােসন। eর আেগ িতিন 311৯ েথেক 3123 সােলর 27 জুলাi পয র্  িতিন িশ া aিধদ েরর 
uপপিরচালক িছেলন। ঘুের িফের িতিন আেছন। তােক বদিল করা হয়িন। সহকারী পিরচালক তাসিলমা সুলতানা 
আেছন 3116 সাল েথেক, িদলরুবা আ ার আেছন 3118 সাল েথেক। eভােব aেনক কম র্কত র্া 6 েথেক 23 বছর 
পয র্  eখনo বহাল তিবয়েত রেয়েছন। 
 
311৯ সােল মাuিশেত সহকারী পিরচালক (িবেশষ িশ া) পেদ পদায়ন পান িছি কুর রহমান। 3124 সােলর 
eি ল মােস হাiেকাট র্ তােক সশরীের হািজর হoয়ার িনেদ র্শ েদন eবং তার কম র্কাে◌ র জ  তােক িতর ার 
কেরন। দুন িত o aসদাচরেণর জ  3127 সােল তার িবরুে  িশ া ম ণালয় িবভাগীয় মামলাo কেরিছল। 
সব র্েশষ িতিন িছেলন দুয়ারীপাড়ার eকিট সরকাির ল aয্া  কেলেজর a  িহেসেব। তােক েদoয়া হেয়েছ 
মা াসা েবােড র্র েরিজ ার িহেসেব। কামালuি ন মা াসা েবােড র্র uপ-েরিজ ার িছেলন। তােক ei পদ েথেক 
সরােনার দািব িছল। তােক েদoয়া হেয়েছ আরo বড় পেদ পরী া িনয় ক িহেসেব। a াপক তপন কুমার 
সরকার 311৯ সােল ঢাকা েবােড র্ uপ-পরী া িনয় ক হন সহকারী a াপক থাকা aব ায়। পরবত  সমেয় 
িসিনয়র েফসর পদময র্াদার পরী া িনয় ক হন সহেযাগী a াপক পেদ েথেকi। তার িবরুে  রেয়েছ নানা 
aিভেযাগ। িতিন eবার দািয়তব্ েপেলন আরo uপেরর পেদ ঢাকা েবােড র্র সিচব িহেসেব। 35 মােচ র্র নতুন বদিলর 
আেদশ পাoয়া ি েদর মে  কেয়কজেনর িবরুে  গুরুতর aিভেযাগ আেছ। আেছ সরকারিবেরাধী চারণা eবং 
সরকাির িস াে র বাiের িগেয় সভা-সমােবশ করার aিভেযাগ। েয কারেণ বদিলর আেদশ জািরর পর েথেক  
িশ া কয্াডােরর কম র্কত র্ারা েফসবুকসহ সামািজক েযাগােযাগ মা েম e িনেয় েলখােলিখ করেছন। পাশাপািশ 
িশ াম ী eবং সিচেবর কােছ াiজ েপাি ং পাoয়া কম র্কত র্ােদর 'জীবনবৃ া ' তুেল ধের িচিঠ িলেখেছন 
aেনেক। তােত কেয়কজনেক আoয়ামী িবেরাধী আদেশ র্র eমনিক ছা জীবেন ছা িশিবর, ছা দল, বাসদসহ 
a া  সংগঠেনর রাজনীিতেত স ৃ  িছেলন বেল দািব করা হেয়েছ। নতুন বদিলর ফেল িশ া ভবেন 
আoয়ামীিবেরাধী কম র্কত র্ােদর আিধকয্ েবেড়েছ বেলo তােত দািব করা হেয়েছ। e সব িবষেয় িবিসeস সাধারণ 
িশ া সিমিতর সভাপিত o রাজধানীর সরকাির নজরুল কেলেজর a  a াপক আi েক েসিলমu াহ খ কার 
বেলন, যারা দীঘ র্িদন ধের eকi ােন আেছন, িশ ার সব্ােথ র্ তােদর ত বদিল করা uিচত। e ছাড়া মাuিশর 
মহাপিরচালক, পিরচালক eবং িবিভ  েবাড র্ o দ র-aিধদ েরর পদগুেলােত সাধারণত িসিনয়র িশ কেদর 
পদায়েনর েরoয়াজ থাকেলo তা মানা হে  না। eমনিট হoয়া uিচত নয়। 

 


