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প্রাথমিক মিক্ষকরাও কি মকর্মা হবেন 

কপাল খুলবে সহকারী মিক্ষকবের, প্রধান মিক্ষক পবে পাবেন ির্ভাগ পবোন্নমর্, িাঠ কি মকর্মারাও 

অমধেপ্তবরর পমরচালক হবর্ পারবেন 

 

ননায়াখালী সের উপবেলার কৃপালপুর সরকামর প্রাথমিক মেদ্যালবয়র সহকারী মিক্ষক মেবলন নিাোবেল নহাবসন। টানা ৪২ েের 

একই পবে চাকমর কবর ২০১৭ সাবলর অবটােবর যান অেসবর। র্ার সুেীর্ ম মিক্ষকর্া েীেবন হাোর হাোর োত্রোত্রীবক 

আবলামকর্ কবরবেন জ্ঞাবনর আবলায়। সিাবের উঁচু পবে অমধমির্ হবয়বেন র্ারা। নকেল র্ার ভাবে নোবটমন নকাবনা 

পবোন্নমর্। একই পবে প্রায় অধ মির্াব্দীর কাোকামে সিয় পয মন্ত ধধয মসহকাবর মিক্ষকর্া কবরবেন। অবনকটা নীরবে-মনভৃবর্ চবল 

যান অেসবর।  

 

নারায়ণগঞ্জ নেলার েন্দর উপবেলার লক্ষ্মণবখালা সরকামর প্রাথমিক মেদ্যালবয় টানা ৩০ েের সহকারী মিক্ষক পবে চাকমর 

করবেন সাবেরা নেগি। প্রধান মিক্ষক হবর্ পাবরনমন মর্মনও। মিক্ষকর্ায় এবসমেবলন ১৯৯০ সাবল। এখনও নকািলিমর্ 

মিশুবের িবে জ্ঞাবনর েীপ জ্বামলবয় যাবেন। আবেৌ প্রধান মিক্ষক হবর্ পারবেন মক-না, মনমির্ নয় র্াও। নেেির্ার র্ামলকায় 

আসবর্ পাবরনমন এখনও।  

 

েিবকর পর েিক ধবর একই পবে চাকমর কবর অেসবর চবল যাওয়ার িবর্া দুভ মাে সারাবেবির হাোর হাোর  প্রাথমিক 

মিক্ষবকর। র্াবের পবোন্নমর্ না পাওয়ার মূল কারণ, সহকারী মিক্ষকবের সোইবক প্রধান মিক্ষক করা হয় না। নিাট সহকারী 

মিক্ষবকর ৬৫ ভাগ প্রধান মিক্ষক পবে পবোন্নমর্ পান। সরাসমর প্রধান মিক্ষক মনবয়াগ করা হয় োমক ৩৫ ভাগ পবে। আোর 

চাকমরর নিষ েয়বস এবস যমেও নকউ প্রধান মিক্ষক হবর্ পাবরন, র্াবের মনয়ন্ত্রণকারী কি মকর্মা মহবসবে র্োরক কবরন সন্তাবনর 

েয়সী উপবেলা ও নেলা প্রাথমিক মিক্ষা কি মকর্মারা। 

 

র্বে এোর কপাল খুলবে সারাবেবির লাখ লাখ প্রাথমিক মিক্ষবকর। আর ৬৫ ভাগ নয়, েরং প্রধান মিক্ষক পবে র্ারা পাবেন 

ির্ভাগ পবোন্নমর্। নকেল প্রধান মিক্ষকই নয়, উপবেলা সহকারী মিক্ষা অমিসার (এটিও), উপবেলা মিক্ষা অমিসার (টিও), 

নেলা প্রাথমিক মিক্ষা অমিসার (মিমপও), মেভাগীয় উপপমরচালক, এিনমক প্রাথমিক মিক্ষা অমধেপ্তবরর পমরচালক পে পয মন্ত 

পবোন্নমর্ পাবেন র্ারা। এিনই পমরকল্পনা কবরবে প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়। গর্ ১৩ নি সহকারী মিক্ষকবের এক 

সংগঠবনর সবে আবলাচনায় েবস এ আশ্বাস নেন প্রাথমিক ও গণমিক্ষা সমচে নিা. আকরাি আল নহাবসন। 

 

োনবর্ চাইবল মর্মন েবলন, 'মিক্ষকবের েীেনিান উন্নয়বনর েন্য র্াবের পেিয মাোও োড়াবনা প্রবয়ােন। এ েন্য মেষয়টি মনবয় 

িন্ত্রণালয় কাে শুরু কবরবে।'  

 

প্রাথমিক মিক্ষা অমধেপ্তবরর িহাপমরচালক এ এি এি িনজুর কামের েবলন, 'প্রাথমিক মিক্ষকবের ির্ভাগ পবোন্নমর্ ও 

কি মকর্মা পবে র্াবের পোয়ন করবর্ হবল মনবয়াগমেমধর সংবিাধন করবর্ হবে। ের্মিান মনবয়াগমেমধর আবলাবক মিক্ষকবের 

প্রর্োিা পূরণ করা সম্ভে নয়। নস কারবণ সহকারী মিক্ষক, প্রধান মিক্ষক ও মিক্ষা কি মকর্মাবের মনবয়াগমেমধ সংবিাধন করার 

উবদ্যাগ ননওয়া হবয়বে।'  

 



ের্মিাবন সারাবেবি ৬৫ হাোর ৬০১টি সরকামর প্রাথমিক মেদ্যালয় রবয়বে। এসে মেদ্যালবয় মিক্ষক মহবসবে কি মরর্ আবেন মর্ন 

লাখ ২২ হাোর ৭৬৬ েন। মেদ্যালয়গুবলাবর্ দুই নকাটি ১৯ লাখ ৩২ হাোর ৬৩৮ োত্রোত্রী পড়াবিানা করবে।  

 

সরকামর প্রাথমিক মেদ্যালবয়র মিক্ষকরা োনান, ১৯৮৫ সাবলর আগ পয মন্ত র্ারা টিও, এটিও ও মিমপও পয মন্ত হবর্ পারবর্ন। 

১৯৯৮ সাবল নতুন মিক্ষক মনবয়াগ মেমধিালা োমর করা হবল মিক্ষকবের কি মকর্মা হওয়ার পথ রুদ্ধ হবয় পবড়। ের্মিাবন প্রাথমিক 

মিক্ষকবের পবোন্নমর্র সুবযাগ খুে সীমির্। সরকাবরর নতুন পমরকল্পনা োস্তোয়ন হবল পবোন্নমর্র নসাপান সৃমি হবে। এবর্ 

প্রাথমিক মেদ্যালবয় মিক্ষকর্ার চাকমর অর্েন্ত আকষ মণীয় হবয় উঠবে এেং এ নপিায় আকৃি হবেন নিধােীরা।  

 

নখোঁে মনবয় োনা নগবে, সরকামর প্রাথমিক মেদ্যালবয় সহকারী মিক্ষক নথবক প্রধান মিক্ষকসহ অন্য সে পবে ির্ভাগ পবোন্নমর্র 

োমে েীর্ মমেবনর। প্রধান মিক্ষক পবে ৬৫ ভাগ সহকাীীর মিক্ষবকর পবোন্নমর্র মেধান থাকবলও ২০০৯ সাল নথবক আোলবর্ 

িািলা থাকায় পবোন্নমর্ েন্ধ রবয়বে। পবোন্নমর্ েবন্ধর কারবণ সারাবেবি প্রায় ২০ হাোর সরকামর প্রাথমিক মেদ্যালয় প্রধান 

মিক্ষকশূন্য হবয় পবড়। এির্ােস্থায় মিক্ষকবের আবন্দালবনর মুবখ প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় ২০১৭ সাবল পবোন্নমর্বযাে 

মিক্ষকবের প্রধান মিক্ষক পবে চলমর্ োময়ত্ব নেওয়া শুরু কবর, যা অব্যাহর্ রবয়বে এখনও। িািলার েটিলর্া মনষ্পমি হবল 

চলমর্ োময়বত্বর পেগুবলাবক পবোন্নমর্ মহবসবে নেখাবনার পমরকল্পনা রবয়বে এ িন্ত্রণালবয়র। 

 

অনুসন্ধাবন োনা নগবে, গর্ ৪ এমপ্রল 'প্রাথমিক মেদ্যালয় মিক্ষক মনবয়াগমেমধ-২০১৯' োমর করা হয়। এবর্ সহকারী মিক্ষক ও 

প্রধান মিক্ষক- উভবয়র মনবয়াগ নযাের্া স্নার্ক ো সিিান মনধ মারণ করা হবয়বে। 

 

নতুন োমর করা 'প্রাথমিক মিক্ষক মনবয়াগমেমধ-২০১৯'-এ প্রধান মিক্ষক পবে ৩৫ ভাগ সরাসমর মনবয়াবগর কথা েলা হবয়বে, 

যাবের মিক্ষাগর্ নযাের্া চাওয়া হবয়বে শুধু স্নার্ক ো সিিান। মকন্তু সহকারী মিক্ষকবের িে নথবক ৬৫ ভাগ পবোন্নমর্র 

নক্ষবত্র মনবয়াগ নযাের্া চাওয়া হবয়বে স্নার্ক সিিান এেং সহকারী মিক্ষক পবে কিপবক্ষ সার্ েেবরর অমভজ্ঞর্া ও মিমপএি 

ো মেএি মিমি। এবর্ প্রধান মিক্ষক পবে সরাসমর মনবয়াগপ্রাপ্ত ও পবোন্নমর্র িােবি মনবয়াগ পাওয়াবের িবে চরি ধেষম্য 

ধর্মর হবয়বে।  

 

োনা নগবে, প্রাথমিক মেদ্যালবয়র সহকারী মিক্ষকরা েীর্ মমেন ধবরই নের্ন-ধেষম্য মনরসনসহ প্রধান মিক্ষক পবে ির্ভাগ 

পবোন্নমর্ োমে কবর আসবেন। নের্ন-ধেষম্য মনরসবনর োমের পািপামি র্াবের োমে সহকারী মিক্ষক পেবক এমি পে ধবর 

প্রাথমিক মিক্ষা অমধেপ্তবরর িহাপমরচালক পয মন্ত ির্ভাগ মেভাগীয় পবোন্নমর্। ৪ এমপ্রল োমর করা মনবয়াগমেমধর নগবেট হওয়ার 

পর র্ারা মেমভন্ন োমের সবে প্রাথমিক মিক্ষার আওর্াধীন সে উচ্চর্র পবে ির্ভাগ পবোন্নমর্র োমে োমনবয় গর্ ২০ নি নথবক 

ঢাকায় োর্ীয় নপ্রস ক্লাবে লাগার্ার অেস্থান কি মসূমচর নর্াষণা নেন। এ আবন্দালবনর িাক নেওয়ার পর প্রাথমিক ও গণমিক্ষা 

িন্ত্রণালবয়র পক্ষ নথবক সমচে ও মিমেসহ ঊর্ধ্মর্ন কি মকর্মারা আবন্দালনরর্ মিক্ষক সংগঠনগুবলার ১৯ েন প্রমর্মনমধর সবে 

প্রাথমিক মিক্ষা অমধেপ্তবর গর্ ১৩ নি এক রুদ্ধদ্বার ধেঠক কবরন। নসখাবনই মিক্ষকবের ির্ভাগ পবোন্নমর্র আশ্বাস নেওয়া হয়। 

 

ওই সভায় অংি ননওয়া োংলাবেি প্রাথমিক মেদ্যালয় সহকারী মিক্ষক সমিমর্র সভাপমর্ িািছুমিন িাসুে েবলন, 'ির্ভাগ 

পবোন্নমর্ মনবয় মিক্ষকবের যুমি হবলা, প্রাথমিক মেদ্যালবয়র একেন সহকারী মিক্ষক ২৫/৩০ েের চাকমর করার পর প্রধান 

মিক্ষক পবে পবোন্নমর্ পান। পবোন্নমর্ না মেবল নেমিরভাগ মিক্ষকবকই অেসবর চবল নযবর্ হবে। আেীেন সহকারী মিক্ষক 

মহবসবে একই পবে চাকমর করা িানমসক যন্ত্রণার। র্া োড়া প্রধান মিক্ষক পেটি প্রিাসমনক পে হওয়ায় এখাবন অমভজ্ঞর্ার 

অেশ্যই প্রবয়ােন আবে। অনমভজ্ঞ নকউ এবস ২৫/৩০ েেবরর মসমনয়র সহকারী মিক্ষবকর সবে কাে করবর্ স্বমস্ত নোধ করবেন 

না।' 

 

মর্মন েবলন, সহকারী মিক্ষক হবর্ অন্য সে পবে ির্ভাগ পবোন্নমর্বর্ সেবচবয় েড় োধা মনবয়াগমেমধ-১৯৮৫। নসখাবন প্রধান 

মিক্ষক হবর্ সহকারী উপবেলা মিক্ষা অমিসার পবে পবোন্নমর্র মেষবয় নকাবনা ব্যাখ্যা না থাকায় প্রধান মিক্ষক পেটি ব্লক 

নপাবে পমরণর্ হবয়বে।  

 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা সমচে আকরাি আল নহাবসন মিক্ষকবের েবলবেন, র্ারা মিক্ষক ও কি মকর্মাবের দুটি মনবয়াগমেমধবক 

সিন্বয় কবর একটি মনবয়াগমেমধ ধর্মর করবেন, নযন এই মিপাট মবিবে শুধু সহকারী মিক্ষক পেবক এমি পে ধবর মনবয়াগ হবে। 

আর প্রধান মিক্ষক নথবক শুরু কবর কি মকর্মা পয মন্ত সে পবে ির্ভাগ মেভাগীয় পবোন্নমর্ নেওয়া হবে। 

 

সাধারণ মিক্ষকরা িবন কবরন, নের্ন-ধেষম্য মনরসনসহ ির্ভাগ পবোন্নমর্র ব্যেস্থা থাকবল প্রাথমিক মিক্ষায় সহকারী মিক্ষক 

পবে নিধােীরাই আসবেন। নিধােীবের ট্রানমেট পবয়ে মহবসবে এই মিপাট মবিবের নয অপোে রবয়বে, র্া মকছুটা হবলও ঘুচবে। 

গুণগর্ িান োড়বে প্রাথমিক মিক্ষার। 

 


