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প্রাথমিক মিক্ষক মিয় াগ 

এিি পরীক্ষায়েও প্রশ্ন ফাঁস! 

সরকামর প্রাথমিক মিদ্যালয়  সহকারী মিক্ষক মিয় াগ পরীক্ষা  প্রশ্ন ফাঁয়সর ঘটিা আিায়ের গভীরভায়ি উমিগ্ন কয়রয়ে। মেি 

পাি বেয জেলা িায়ে িামক ৬১ জেলা  ১২ হাোর পয়ের েন্য আয়িেি েিা পয়েয়ে ২৪ লায়ের জিমি। এ েথ্য 

উচ্চমিমক্ষেয়ের িয়ে জিকারয়ের ভ ািহ মিত্রই তুয়ল ধয়র। িেবিায়ি সরকামর প্রাথমিক মিদ্যাল গুয়লায়ে প্রা  সায়ে মেি 

লাে মিক্ষক কি বরে রয় য়েি। োত্রোত্রী প্রা  জপৌয়ি দুই জকাটি। এসি প্রমেষ্ঠায়ি মিক্ষার িাি মিয়  দুমিন্তা-উয়িগ 

সি বিহয়লই রয় য়ে। িায়ি ঘাটমের অন্যেি কার  মহয়সয়ি িলা হ , মিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল। িেবিায়ি মিক্ষক মপছু রয় য়ে 

অধ বিয়ের িয়ো মিক্ষাথী, যা আন্তেবামেক িায়ির তুলিা  অয়িক জিমি। িতুি ১২ হাোর মিক্ষক মিয় াগ হয়লও এ সিস্যার 

েীব্রো হ য়ো কিয়ি িা। েয়ি িতুি মিয় াগ প্রমি া িয়ের ভায়লা বিমক। মকন্তু ফাঁস হও া প্রয়শ্নর সুিায়ে যমে অয়যাগ্যরা 

মিক্ষক মহয়সয়ি মিয় াগ পাি, োরা মিক্ষার িায়িান্ন য়ি কী ভূমিকা রােয়ে পারয়িি? এটা ঠিক জয প্রিাসি ও আইি-

শৃঙ্খলা িামহিী প্রশ্ন ফাঁস িয়ির সেস্যয়ের মিরুয়ে কয় কমেি ধয়রই িের জরয়েয়ে। প্রাথমিক ও গ মিক্ষা িন্ত্র াল ও সেকব 

মেল। এ কারয়  অন্তে ৩৯ েিয়ক মিমভন্ন জেলা জথয়ক জেফোর করা হয় য়ে। এয়ের িয়ে রয় য়েি মিক্ষক, ব্াংক 

ম্যায়িোর ও পুমলয়ির এসআই। ভূে োোয়িার সমরষা  জয ভূয়ের আের ঘয়টয়ে, সয়েহ জিই োয়ে। ভ্রাম্যিা  আোলে 

োৎক্ষম ক মিিায়র অন্তে ২১ েিয়ক মিমভন্ন জি ায়ে কারােণ্ড মেয় য়েি। োর পরও মিমিে কয়র িলার উপা  জিই জয, 

ফাঁস হও া প্রয়শ্নর সুমিধা জকউ পা মি। আগািী ৩১ জি মিেী  ধায়প পরীক্ষা েহয় র কথা রয় য়ে।  

ঈয়ের পর আরও দুটি ধায়প পরীক্ষা হয়ি। প্রশ্নপত্র জযি ফাঁস িা হ  জসেন্য কয় ার জগাপিী োর পািাপামি আধুমিক প্রযুমি 

সুমিধা কায়ে লাগায়িা হয় মেল। মকন্তু প্রশ্ন ফাঁয়স প্রশ্নমিে হয় ই থাকল প্রাথমিক মিক্ষক মিয় াগ পরীক্ষা। পরিেী মেিটি 

ধায়প এ ভ ঙ্কর অপরায়ধর পুিরাবৃমি ঘটয়ি িা, এটাই কাম্য। অনিমেক পয়থ এিিমক পা োয়ি সক্ষিও জকউ যমে মিক্ষক 

মহয়সয়ি মিয় াগপত্র জপয়  যাি, োর বিমেক মভমি থাকয়ি দুি বল। জকািলিমে মিশুয়ের আেি ব িাগমরক মহয়সয়ি গয়ে 

জোলার মভে রমিে হ  প্রাথমিক মিদ্যালয় । এ ধরয়ির মিক্ষকয়ের হায়ে জেিি মভে রমিে হও ার আিা দুরািা বি মকছু 

ি । জেয়ি মিমক্ষে েরু -েরু ীয়ের িয়ে জিকারয়ের হার ব্াপক। িলা যা , িাকমরর িাোয়র হাহাকার িলয়ে। এ কারয়  

িােয়ে প্রোর াও। িমিিার সিকায়ল 'প্রোর ার হায়ট পাঁি ঘায়ট মিমি িাকমরপ্রাথী' মিয়রািায়ির প্রমেয়িেয়ি িলা হয় য়ে, 

োি জথয়ক িহর পয বন্ত মিোয়িা োয়ল মিিঃস্ব হয়েি িাকমরপ্রাথীরা। এ কারয়  কি বসংস্থায়ির সয়ে সংমশ্নষ্ট সরকামর মিমভন্ন 

প্রমেষ্ঠাি এিং সি বস্তয়র প্রিাসি ও আইি-শৃঙ্খলা িামহিীর োম ে অয়িক জিমি। একমেয়ক জযাগ্য প্রাথী মিয় ায়গর েন্য 

সম্ভাব্ সিমকছু করা িাই, পািাপামি সেকব থাকয়ে হয়ি প্রোরক িয়ির মিরুয়ে।  

 


