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প্রাথমিকের মিক্ষে বদমি প্রশ্নমবদ্ধ 

সামির নেওয়াজ ও ফমসহ উদ্দীে িাহতাব 

 

নিাছা. ঊমি িিা খাতুে। চুয়াডাঙ্গা নজিার আিিডাঙ্গা সরোমর প্রাথমিে মবদ্যািকয়র সহোরী মিমক্ষো। দি বছর ধকর েি িরত মতমে। স্বািী 

খুিো পাবমিে েকিকজর মিক্ষে। স্বািীর চােমরর সুবাকদ মতমে খুিো মসটি েরকপাকরিে অথবা আিপাি এিাোর নে নোকো প্রাথমিে 

মবদ্যািকয় বদমির জন্য আকবদে েকরকছে। েথােথ মেয়ি অনুসরণ েকর জিা নদওয়া আকবদেটি িহাপমরচািকের দপ্তকরও নপ ৌঁকছ। মেন্তু 

অজ্ঞাত োরকণ িােমবে মবষয়টি মবকবচোয় আো হয়মে।  

 

নিাছা. রাকবয়া সুিতাো েকিার নজিার িাি িা উপকজিার োভারণ নবমর োয়াণপুর সরোমর প্রাথমিে মবদ্যািকয়র সহোরী মিমক্ষো। তার 

স্বািীও খুিো িহােগরীকত এেটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংকের মসমেয়র মপ্রমিপাি েি িেতিা। স্বািীর চােমরর সুবাকদ খুিো মসটি েরকপাকরিে এিাোর 

স্কুকি শূন্য পকদ বদমির জন্য েথােথ মেয়ি অনুসরণ েকর আকবদে জাোে মতমে। নজেষ্ঠতা অনুোয়ী তার োিও আকগ মছি। মেন্তু তাকে েয়- 

বরাং বদমি েরা হকয়কছ এেজে জুমেয়র সহোরী মিক্ষেকে। 

 

এিেমে নজেষ্ঠতার মভমত্তকত খুিো, চট্টগ্রাি, মসকিটসহ অন্যান্য মবভাকগ প্রাথমিে মিক্ষা েি িেতিারা শূন্য পকদর তামিো মদকিও নসসব 

প্রাথীকে বদমি েরা হয়মে। িন্ত্রী, এিমপ, সমচবসহ মবমভন্ন সাংস্থার ঊর্ধ্িতে েি িেতিাকদর সুপামরিও আিকি আো হয়মে। নজেষ্ঠ ো হওয়ার 

পরও মিক্ষে বদমিকত এ বছর অকথ ির মবমেিকয় দািাি চক্র ব্াপে ভূমিো নরকখকছ বকি নজারাকিা অমভকোগ উকেকছ। োরা দািািকদর 

সকঙ্গ রফা েরকত নপকরকছে, তারাই পছকের মবদ্যািকয় বদমি হকত নপকরকছে। এসব দািাকির সকঙ্গ প্রাথমিে মিক্ষা অমধদপ্তকরর মবমভন্ন 

পে িাকয়র েি িেতিা-েি িচারীর নোগসাজি রকয়কছ। বদমি প্রমক্রয়া মেকয় নখাদ প্রাথমিে ও গণমিক্ষা িন্ত্রণািকয়র িীষ ি েতিাব্মিকদর িকে 

আকিাচো-সিাকিাচো চিকছ। বদমি মেকয় চামরমদকে ওো তীব্র সিাকিাচো সািাি মদকত প্রাথমিে মিক্ষা অমধদপ্তকরর পমরচািে (পমিমস ও 

অপাকরিে) যুগ্ম সমচব জসীি উমদ্দেকে তার পদ নথকে সম্প্রমত সমরকয় নদওয়া হয়। অথচ তাকে সমরকয় নদওয়ার পরও নগাপকে এোমধে 

বদমি আকদি জামরর ঘটো ঘকটকছ।  

 

েকয়ে মদে প্রাথমিে মিক্ষা অমধদপ্তকর মগকয় নদখা নগকছ, বদমি হকত আগ্রহীরা মভড় জমিকয়কছে। অকেকে িহাপমরচািকের েকক্ষ মগকয় 

োন্নাোটি েরকছে। অমধদপ্তকরর অমফস সহোরী োি েমিউটার অপাকরটররা মিক্ষেকদর সকঙ্গ দুব্িবহার েরকছে। মিক্ষেকদর েকয়েজে 

োি প্রোি ো েরার িকতি সিোিকে বকিে, োরা টাো মদকত নপকরকছে, তাকদর োজ হকে।  

 

বদমির সিয় নতা পার, তা হকি নেে মভড় েরকছে?- এ েথা জােকত চাইকি তারা বকিে, এখেও বদমি হকে। ৩১ িাকচ ির তামরখ মদকয় 

বদমি েরা হকে। বদমির আকদি অমধদপ্তকরর ওকয়বসাইকট রহস্যজেে োরকণ আপকিাড েরা হকে ো।  

 

ঘুরকত ঘুরকত হয়রাে :সরোমর প্রাথমিে মবদ্যািকয়র মিক্ষে বদমিকত মবদ্যিাে েীমতিািা িাোর েথা থােকিও তা এবার পুকরাপুমর 

অনুসরণ েরা হয়মে। েীমতিািা অনুোয়ী, মিক্ষেরা উপকজিা মিক্ষা েি িেতিা নথকে শুরু েকর িহাপমরচািে বরাবর মেমদ িষ্ট ফরম্যাকটর 

োগকজই আকবদে েকরকছে। এেই উপকজিার িকে এে স্কুি নথকে অন্য স্কুকি নেউ বদমি হকত চাইকি নসটা েকরে উপকজিা মিক্ষা 

েি িেতিা। এেই নজিার িকে বদমির নক্ষকে তা েকরে নজিা মিক্ষা েি িেতিা। এে মবভাকগর িকে মভন্ন মভন্ন নজিার নক্ষকে বদমি েকরে 

মবভাগীয় উপপমরচািে। এ ছাড়া, এে মবভাগ নথকে অন্য মবভাকগ এবাং িফস্বি নথকে িহােগকর বদমি েকর প্রাথমিে মিক্ষা অমধদপ্তর। 

রাজধােীর নক্ষকে অমধদপ্তর মিক্ষেকদর বদমি েরকিও িন্ত্রণািকয়র অনুিমত মেকত হয়। এসব বদমিকত মদকের পর মদে ঘুরকত হকে 

মিক্ষেকদর। ভুিকভাগীরা বিকছে, এভাকব বদমির নক্ষকে স্বেতা ও জবাবমদমহ মেমিত হয় ো। বরাং প্রমতটি ধাকপ মিক্ষেরা হয়রামের 

মিোর হে। পািাপামি এে নেমণর অসৎ েি িেতিা-েি িচারী বদমির আকবদেোরীকদর োছ নথকে অববধ আমথ িে সুমবধা নেে। মবদ্যিাে এ 

ব্বস্থায় বদমির আকবদকের পর মিক্ষেরা ধরো নদে সাংমশ্নষ্ট মিক্ষা অমফকস। স্কুি নথকে ছুটি মেকয় বা ক্লাস বন্ধ েকর মিক্ষেকদর মদকের পর 



মদে, েখেও িাকসর পর িাস উপকজিা ও নজিা মিক্ষা োে িািয়, উপপমরচািকের োে িািয়, প্রাথমিে মিক্ষা অমধদপ্তর ও গণমিক্ষা 

িন্ত্রণািকয় মগকয় ধরো ও তদমবর েরকত হয়। 

 

ভুিকভাগী মিক্ষেকদর অমভকোগ, উপকজিা ও নজিা পে িাকয়র বদমির তুিোয় নিকরাপমিটে মসটি ও এে মবভাগ নথকে অন্য মবভাকগ বদমির 

নক্ষকে হয়রামের ঘটো নবমি। বদমির অনুকিাদে েরাকত অকেে ধাকপ টাো মদকত হয়। নিকরাপমিটে মসটি ও এে মবভাগ নথকে অন্য মবভাকগ 

বদমির নক্ষকে মিক্ষেকদর আকবদে েরকত হয় িহাপমরচািে বরাবর। এ জন্য তাকদর মবমভন্ন নটমবকি ধরো মদকত হয়। এে েি িেতিার 

নটমবকি নূ্েেতি মতেবার েমথ চািাচামি েরকত হয়। এই প্রমক্রয়া নিকে মবদ্যািয় নথকে ছুটি মেকয় মদকের পর মদে নটমবকি নটমবকি ছুকট 

চিকছে মিক্ষেরা। সাংমশ্নষ্ট অমফকসর মবমভন্ন স্তকর টাো মদকতও বাে হকেে।  

 

বদমি প্রমক্রয়া জটিি :মিক্ষেরা জাোে, দুেীমত-অমেয়ি েরকত ইোকৃতভাকবই বদমির প্রমক্রয়া জটিি েকর নতািা হকয়কছ। অথচ তা আরও 

সহজ েরা নেত। নোকো মিক্ষে েমদ এে মবভাগ নথকে অন্য মবভাকগ, অথবা রাজধােীকত শূন্য পকদ প্রাপ্যতা অনুোয়ী বদমি হকত চাে, তকব 

তার আকবদেপকে প্রধাে মিক্ষে, উপকজিা সহোরী মিক্ষা েি িেতিা, উপকজিা মিক্ষা েি িেতিার সুপামরি মেকয় নজিা মিক্ষা অমফকস জিা 

মদকত হয়। নজিা মিক্ষা েি িেতিা আকবদকের ফাইি সুপামরিসহ মবভাগীয় অমফকস পাোে। এরপর মবভাগীয় অমফস নথকে আকবদেটি 

অমধদপ্তকর পাোকো হয়। এ পে িাকয় শূন্য পদ মেমিত েকর ওই পকদর মবপরীকত বদমির অনুকিাদে প্রমক্রয়া শুরু হয়। 

 

'মসে' িন্তব্সকিত িহাপমরচািে ফাইিটি পমরচািকের (পমিমস ও অপাকরিে) নটমবকি পাোে। এেই িন্তব্সহ ফাইিটি পে িায়ক্রকি োয় 

উপপমরচািে (মবদ্যািয়), সহোরী পমরচািে (পমিমস) ও মিক্ষা েি িেতিার োকছ। আকবদেোরী মিক্ষে নে নজিায় বদমি হকত চাে, নসই 

নজিার সাংমশ্নষ্ট মবদ্যািকয়র শূন্য পকদ বদমির জন্য শূন্য পদ চাওয়া হকব মে-ো, তার অনুকিাদে নচকয় ওই মিক্ষা েি িেতিা এবার ফাইি 

পাঠিকয় নদে সহোরী পমরচািকের (পমিমস) োকছ। মতমে ফাইিটি ফকরায়াড ি েকরে উপপমরচািকের (মবদ্যািয়) োকছ। উপপমরচািে ফাইি 

পাোে পমরচািকের (পমিমস ও অপাকরিে) োকছ। মতমে শূন্য পদ চাওয়ার অনুকিাদে মদকয় ফাইিটি ফকরায়াড ি েকরে সহোরী পমরচািকের 

(পমিমস) োকছ। সহোরী পমরচািে (পমিমস) ফাইকি অনুকিাদে মদকয় মচঠি পাোে নজিা মিক্ষা েি িেতিার োকছ। মতমে আবার সাংমশ্নষ্ট 

উপকজিাকে মচঠি মদকয় শূন্য পকদর অনুকিাদে চাে। উপকজিা মিক্ষা েি িেতিা শূন্য পদ মেমিত েকর বদমি েরা নেকত পাকর জামেকয় মচঠি 

নদে নজিা মিক্ষা েি িেতিাকে। নজিা মিক্ষা েি িেতিা উপকজিা মিক্ষা েি িেতিার মচঠিসহ িহাপমরচািকের দপ্তকর সরাসমর ফাইি পাঠিকয় 

নদে। এরপর বদমি ও পদায়ে েরার আকদি জামরর অনুকিাদে হকি পমরচািে (পমিমস ও অপাকরিে) নসই আকদি জামর েকরে। 

 

মেয়ি-েীমত ো নিকেই বদমি :বছকরর প্রথি মতে িাকস (জানুয়ামর-িাচ ি) শুধু প্রাথমিে মিক্ষেকদর বদমি েরা হয়। গত ৩১ িাচ ি মছি বদমির 

নিষ মদে। নিষ মদে পে িন্ত শুধু রাজধােীকতই ২০০ শূন্য পকদর মবপরীকত সাকড় ১২ হাজার মিক্ষে বদমির আকবদে েকরে। খুিো, চট্টগ্রািসহ 

অন্যান্য মবভাকগর মবমভন্ন সরোমর প্রাথমিে মবদ্যািকয়ও আকবদে জিা পকড়মছি েকয়ে হাজার। েকয়ে ধাকপ এসব মবভাকগ বদমি েরা হয়। 

গত ৩১ িাচ ি প্রাথমিে মিক্ষা অমধদপ্তকরর (মডমপই) পমরচািে খাে নিা. নুরুি আমিকের স্বাক্ষমরত এে প্রজ্ঞাপকে চট্টগ্রাকির নজিা িহকরর 

মবমভন্ন মবদ্যািকয় ২৩ জেকে বদমি েরা হকয়কছ। এেই তামরকখ স্বাক্ষমরত আরও মতেটি আিাদা আকদকি মিতীয় দফায় ঢাোর মবমভন্ন 

সরোমর প্রাথমিে মবদ্যািকয় ৬৫ জে সহোরী মিক্ষেকে বদমি েরা হকয়কছ। এসব আকদকি বিা হয়, শূন্য পকদর মবপরীকত চট্টগ্রাকির 

মবমভন্ন উপকজিামভমত্তে সরোমর প্রাথমিে মবদ্যািকয় সহোরী মিক্ষেকদর বদমি েরা হকিা। তাকদর মেকজকদর আকবদকের পমরকপ্রমক্ষকত এ 

আকদি জামর েরায় বদমি মিক্ষেরা নোকো ভ্রিণ ভাতা পাকবে ো। আকদকি আরও বিা হয়, মডমপই িহাপমরচািকের অনুকিাদকের পর এ 

আকদি জামর েরা হকয়কছ। সাত মদকের িকে তাকদর বদমিকৃত স্কুকি নোগ মদকত হকব। 

 

খুিো, চট্টগ্রাি, মসকিটসহ অন্যান্য মবভাকগর ভুিকভাগী মিক্ষেরা জাোে, েকয়েটি মবদ্যািকয় শূন্য আসে সাকপকক্ষ তারা সমিমিতভাকব 

বদমির আকবদে েকরমছকিে। পকর মডমপই অমফকস িহাপমরচািকের সকঙ্গ তারা সাক্ষাৎ েরকি মতমে তাকদর শূন্য পকদর তামিো আেকত 

বকিে। োকদর আকবদকের সকঙ্গ শূন্য পকদর তামিো থােকব, বদমির জন্য তাকদর অগ্রামধোর নদওয়া হকব বকিও জামেকয়কছে 

িহাপমরচািে।  

 

ভুিকভাগী মিক্ষেরা জাোে, নজিা মিক্ষা অমফস নথকে শূন্য পকদর তামিো একে নজেষ্ঠতা অনুসরণ েকর মডমপইকত জিা মদকিও তাকদর 

বদমি েরা হয়মে। আবার অকেকের আকবদেও গাকয়ব হকয় নগকছ। নোকো নোকো মিক্ষেকে আকবদে েরকতই নদখা োয়মে, অথচ তারা 

রহস্যজেেভাকব তাকদর পছকের প্রমতষ্ঠাকে বদমি নপকয়কছে। নেউ নেউ নে প্রমতষ্ঠাকের শূন্য পকদর োি প্রস্তাব েকর পাঠিকয়কছে, তাকে 

নসখাকে ো মদকয় অন্য মবদ্যািকয় বদমি েরা হকয়কছ। 

 

এ মবষকয় জােকত চাইকি প্রাথমিে মিক্ষা অমধদপ্তকরর িহাপমরচািে এ এফ এি িেজুর োমদর বকিে, অকথ ির মবমেিকয় বদমি হওয়ার 

নোকো সুকোগ নেই। োরা এিে েথা বিকছে, তারা সঠিে বিকছে ো। মেয়ি-োনুে অনুসরণ েকরই মিক্ষে বদমি েরা হকে। এেই 

প্রমতষ্ঠাকে বদমি হকত আগ্রহী দু'জে মিক্ষে আকবদে েরকি নজেষ্ঠতার মভমত্তকত বদমি েরা হকে। 

 

মতমে বকিে, আকবদেোরীর ফাইি গাকয়ব হয় ো, আকগ আকবদে েরায় অকেে সিয় ফাইি হয়কতা খু ৌঁকজ পাওয়া োয় ো। বদমির নক্ষকে 

ব্মির প্রকয়াজে এবাং িােমবে োরণকেও গুরুত্ব নদওয়া হয়। 

 

 


