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২০০০ িশ ক সংকেট ধুঁকেছ সরকাির মাধ িমক লু

ায় ২ হাজার সহকারী িশ েকর শূ পদ িনেয় ধুঁকেছ সরকাির মাধ িমক িবদ ালয় েলা। েয়াজনীয় িশ ক
না  থাকায়  এসব েুল নােমমা  পাঠদান  সবা  দওয়া  হে । এ অব ায়  ব াহত হে  কাি ত িশ া
কায ম। মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া অিধদফতর (মাউিশ) সূে  জানা গেছ, সারা দেশ সরকাির উ
মাধ িমক িবদ ালয় রেয়েছ ৩৪৩িট। এসব িবদ ালেয় িশ েকর সৃ পদ রেয়েছ মাট ১০ হাজার ৫৬৩িট। িক

লু েলােত কমরত রেয়েছন মা  ৮ হাজার ৫৬৪ জন িশ ক। বািক ১ হাজার ৯৯৯ জন িশ েকর পদই
শূ  রেয়েছ। মাউিশ সূ  জানায়, অেনক েুল িশ ক তা থাকেলও ঢাকা, রাজশাহী, বিরশাল, খলুনা,

িম া িশ ােবােড িশ েকর তা খবু কম। জলা সদর েলােতও িশ েকর তা কম।

এক অ স ােন জানা গেছ, নামগে  সদের অবি ত সরকাির এস.িস উ  িবদ ালেয় ৫২ জন িশ েকর
সৃ পদ থাকেলও কমরত রেয়েছন মা  ৩৩ জন। ১৯ জন িশ েকর শূ পদ িনেয় কােনামেত িশ াকায ম
চািলেয় আসেছ জলা সদের অবি ত এ িবদ ালয়িট। সরকাির এস.িস উ  িবদ ালেয়র ভার া  ধান িশ ক
হািফজ মা. মাশ দ চৗধরুী িতেবদকেক বেলন, ই বছেরর বিশ সময় ধের এখােন িশ েকর তা।
িশ েকর পাশাপািশ শূ  রেয়েছ কেয়কিট কমচািরর পদও। িতিন বেলন, এ পদ েলােত িনেয়াগ দওয়া
স ব হেল িশ াথীেদর ফলাফল আরও   ভােলা হেতা। শিরয়তপুের পালং তলুাসার দাস সরকাির উ
িবদ ালেয়র  ৫০িট িশ েকর সৃ পদ থাকেলও এখােন  িশ ক কমরত রেয়েছন  মা  ২৭ জন।  ২৩ জন
িশ েকর তা িনেয় ধুঁকেছ িবদ ালয়িট। চ ােমর পিটয়ায় অবি ত আব র রহমান সরকাির বািলকা উ
িবদ ালেয় িশ েকর পদ রেয়েছ ২৫িট। এ  িবদ াপীেঠ ৮ জন  িশ েকর পদই শূ ।  ধু  এই কেয়কিট
সরকাির মাধ িমক লুই নয়,  দেশর অেনক সরকাির মাধ িমক িবদ ালয় িশ ক সংকেট ভুগেছ। িশ ক
সংকট, িবষয়িভি ক িশ ক না থাকা,  এক িবষেয়র িশ ক িদেয় অ  িবষেয় াস নওয়া, লাইে িরয়ান
সংকটসহ নানা  সম ায় পযুদ  দেশর সরকাির মাধ িমক লু েলা। নায়াখালীর হািতয়া শহর সরকাির
বািলকা উ  িবদ ালেয় ছা ীর সংখ া ায় ২৫০ জন। একজন ধান িশ ক, একজন সহকারী ধান িশ ক
ও ২৫ জন সহকারী িশ কসহ মাট ২৭ জন িশ েকর পদ থাকেলও অেধেকর বিশ িশ েকর পদ শূ
এখােন। গত ায় ই বছর ধের লুিটেত িশ েকর এমন সংকটাব া রেয়েছ। ধু নায়াখালীর হািতয়া
বািলকা  উ  িবদ ালয়  নয়,  িশ ক  সংকেট  দেশর  অেনক  সরকাির  উ  িবদ ালেয়র  ছা -ছা ীরা
কাি তমােনর পাঠদান  সবা  থেক বি ত হেয়  পড়েছ। বাংলােদশ সরকাির মাধ িমক িশ ক সিমিতর
সাধারণ স াদক ও রাজধানীর বাংলাবাজার সরকাির বািলকা উ  িবদ ালেয়র ধান িশ ক মা. জালাল
উি ন সরকার এ ব াপাের বেলন, িশ ক সংকেটর কারেণ সরকাির মাধ িমেক ব াপকভােব িশ া কায ম
ব াহত হে । রাজধানীর লু েলােতও রেয়েছ িশ েকর তা। উপেজলা পযােয় িশ ক সংকট কট।
অিবলে  এ সংকটাব া কাটােত উেদ াগ িনেত হেব। সংি  সূে  জানা গেছ, সরকাির মাধ িমক িশ কেদর
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ি তীয় িণর গেজেটড মযাদা দওয়ার পর িনেয়াগিবিধ সংেশাধনজিনত কারেণ গত ২০১২ সাল থেক
সরকাির মাধ িমেক িশ ক িনেয়াগ ব  রেয়েছ। এর ফেল সরকাির মাধ িমক িবদ ালয় েলােত িশ ক সংকট
চরম আকার  ধারণ কেরেছ।  মােঝ-মেধ  নন  ক াডার  থেক সরকাির  মাধ িমেকর সহকাির  িশ ক পেদ
িনেয়াগ িদেলও শূ তা থেকই গেছ। এসব িবষেয় মাউিশ’র পিরচালক (মাধ িমক) অধ াপক আব ল মা ান
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, এ বছেরর ৩১ িডেস র পয  মাধ িমক েুলর যারা অবসের যােবন- তােদর
িহসাব কের শূ পেদর তািলকা কের বাংলােদশ সরকাির কমকিমশেনর একিট িনেয়াগ িব ি  কাশ করা
হেয়েছ। এখােন ায় ২ লাখ ২৫ হাজার আেবদনপ  জমা হেয়েছ। িশগিগরই এ িনেয়ােগর কায ম 
করেব কিমশন। আগামী বছেরর থমিদেক এসব িবদ ালেয়র সব শূ পদ পূরণ করা স ব হেব।
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