
২৯৯ কেলজ ও ৩২৫ লু

িশ া িত ান সরকাির িশ ক বসরকাির
কাশ : ০৯ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

লু-কেলজ সরকাির করা হেলও এর িবধা পাে ন না  িশ ক-িশ াথীরা। ই-িতন বছেরও িশ ক-
কমচারীেদর চাকির জাতীয়করণ হয়িন।  আর ছা ছা ীেদর কাছ থেক িটউশনসহ অ  িফ নয়া হে
আেগর হােরই।

ভু েভাগী িশ কেদর অিভেযাগ, পদ সজৃেনর নােম িনেয়ােগর মলূ িব ি , এেত জাতীয় িব িবদ ালেয়র
িতিনিধ িনেয়ােগর িচিঠ এবং ারক বই অ স ােনর নােম হয়রািন চলেছ। অেনক ে  একািধকবার

পিরদশন করা হে  িত ান।

এ  ে  একই  সং া  তার আেগর িটেমর পিরদশন িতেবদনেক  িদে ন  না।  এই  ি য়ায়
সময়ে পণ চলেছ। পদ সজৃন বা িশ ক-কমচারীেদর চাকির আ ীকরণ না হওয়ায় বসরকাির আমেলর
মেতা এখনও বতন িহেসেব এমিপওই তােদর ভরসা।

অপরিদেক িশ াথী-অিভভাবকেদর অিভেযাগ, সরকাির িত ােনর চেয় এখনও ৫ থেক ১০ ণ বিশ
িটউশন িফ িনে  বিশর ভাগ লু-কেলজ। এছাড়া উ য়ন িফ, সশন িফ, মািসক পরী া, অধবািষক ও
বািষক পরী ার নােম মাটা অে র অথ আদায় করেছ িত ান েলা। ওই অথ আেগর মেতাই লটু করেছ

িত ান েলা।

  মসুতাক আহমদ
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,

এ সে  জানেত চাইেল িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ িশ া িবভােগর িসিনয়র সিচব মা. সাহরাব
হাসাইন যগুা রেক বেলন, জনবেলর চাকির আ ীকরেণর নানা ধাপ আেছ। থমত মাধ িমক ও উ িশ া

অিধদফতর  (মাউিশ)  থেক  াব  আসেত  হয়।  এরপর  সিট  ম ণালেয়  যাচাই  শেষ  জন শাসন
ম ণালেয় যায়। সখানকার কাজ শষ হেল অথ ম ণালেয় ই ভােগ কাজ হয়।

থম ণীর চাকির হেল সটা অ েমাদেন সিচব কিমিটর বঠক এবং ধানম ীর অ েমাদন লােগ। এসব
ি য়ায় িকছুটা সময় লাগেছ। তেব কাজ যােত ত হয় স জ  ম ণালয় এবং মাউিশর সংি  শাখায়

অিতির  লাকবল িনেয়াগ করা হেয়েছ। যখন সিট িনভুলভােব আসেছ তখন সিট অ েমাদন হেয় যাে ।
িতিন এ কােজ তথ  িদেয় িশ কেদরও সহায়তা অ েরাধ কেরন। পাশাপািশ বেলন, যারা এখন সরকাির
বতন পাে ন না এমিপও পাে ন এক সমেয় তােদর বতন সম য় করা হেব। তরাং তারা চাকির বাবদ

পয়সা কম পাে ন না। তাই কােনা অজুহােতই বসরকাির আমেলর মেতা িশ াথীেদর কাছ থেক অথ
আদায় করা যােব না। িবষয়িট মািণত হেল সংি  িত ােনর দািয় া েদর িব ে  ব ব া নয়া হেব।

খাঁজ িনেয় জানা যায়, মাউিশর কেলজ শাখায় এই কােজর জ  িতনজন সহকারী পিরচালক িছেলন।
তােদর সে  আরও ৯ িশ া ক াডার কমকতা সংযু  করা হেয়েছ। ইিতমেধ  মা  ১০িট কেলেজর যাচাই-
বাছাইেয়র কাজ শষ হেয়েছ। এই শাখা থেক জানােনা হেয়েছ, িত মােসর ১৫ এবং ৩০ তািরেখর মেধ
অ ত ১৮িট কেলেজর পদ সজৃেনর াব ম ণালেয় পাঠােত মাউিশেক িনেদশ দয়া আেছ। তেব কাজ
শষ হেল এর চেয় বিশ সংখ ক কেলেজর পদ সজৃেনর াব ম ণালেয় পাঠােনা হেব।

লু সরকািরকরেণ কাজ কেরন মাউিশর সহকারী পিরচালক আিম ল ইসলাম টু । িতিন যগুা রেক বেলন,
আমােদর িবল  কবল কাগজপ  যাচাইেয় হেয় থােক। তেব ম ণালয় এই কােজ খুবই তৎপর। সবার
সহেযািগতা কামনা করিছ।

কেলজ সরকািরকরেণর দািয় া  সহকারী পিরচালক এেকএম মা দ বেলন,  আসেল িশ েকর চাকির
আ ীকরেণর কােজ জিটলতার শষ নই।  এ কােজ িশ করা আ িরকভােব সহায়তা  না  করেল িবল
হেবই। িতিন বেলন, আমরা িত মােস অ ত ৩-৪ বার চড়ূা  ফাইল ম ণালেয় পাঠােনার লে  কাজ
করিছ।

উে খ , িত উপেজলায় একিট কের লু ও কেলজ সরকাির করার ঘাষণা দন ধানম ী শখ হািসনা।
এর অংশ িহেসেব ইিতমেধ  ২৯৯ কেলজ ও ৩২৫িট লু সরকাির করা হেয়েছ। এসব িত ােনর মেধ
কেলেজ ১২ হাজার এবং েুল ায় আট হাজার িশ ক আেছন। জাতীয়করণ হওয়া কেলেজর িশ কেদর
মযাদা  কী হেব  তা িনেয় গত বছেরর ৩১ জলুাই  ‘সরকািরকৃত কেলজ িশ ক ও কমচারী  আ ীকরণ
িবিধমালা ২০১৮’ জাির কের িশ া ম ণালয়। স অ যায়ী কাজ চলেছ। িক  কােজর গিত খুবই ধীর। ৩
বছেরও সংি রা সরকাির করার কাজ শষ করেত পােরিন। বারবার পিরদশন ও নিথপ  চাওয়ার মাধ েম
কােজ িবল  করা হে । কখনও িনেয়ােগ জাতীয় িব িবদ ালেয়র িতিনিধর িচিঠ চান কমকতারা। আবার
কখনও মলূ িব ি  বা  ারক বই চান। এভােব তােদর অজুহােতর শষ নই। িক  অধ  পিরবতন
হেয়েছ। সবাই কাগজ সংর ণ কেরিন। এমন অব ায় অেনেকই িবপােক পেড়েছ। িতিন বেলন, িত ান
সরকাির হেলও আমরা এখনও বসরকািরই রেয় গিছ। জানা গেছ, সব কেলেজ সমি ত পদ সজৃন করার
অংশ িহেসেব গত বছেরর ২৩ অে াবর ঢাকা জলার চারিট কেলেজর িশ ক-কমচারীেদর আ ীকরেণর

াব জন শাসন ম ণালেয় পাঠায় িশ া  ম ণালয়। জন শাসন ম ণালয় ৭ ফ য়াির এ িনেয় সভা
কের।
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সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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