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‘িশ া িত ােনর পিরচালনা কিমিট গঠেন চাই
নতনু নীিতমালা’
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মাধ িমক ও উ  মাধ িমক েরর এমিপওভু  িশ া িত ােনর পিরচালনা কিমিট গঠেন নতুন নীিতমালা
চায় সংসদীয় কিমিট। নীিতমালার একিট খসড়া তিরর জ  িশ া  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী
কিমিট একিট উপ-কিমিটও গঠন কেরেছ। গতকাল ম লবার সংসদ ভবেন অ ি ত কিমিটর বঠেক এই
উপ-কিমিট গঠন করা হয়। উপকিমিটেক নীিতমালা তিরেত েয়াজনীয় পািরশ স িলত িরেপাট তিরর
অ েরাধ করা হেয়েছ। কিমিটর সদ  আ লু সুেক আ ায়ক এবং ফজেল হােসন বাদশা, আব স
সাবহান িময়া ও এম এ মিতনেক সদ  কের চার সদ  িবিশ  এ উপ-কিমিট গঠন করা হয়।

এর আেগ গত ২ ম অ ি ত কিমিটর বঠেক ম ােনিজং কিমিটর সদ েদর িশ াগত যাগ তা থাকা িনেয়
িবতক হয়। ঐ বঠেক িশ া উপম ী মিহবলু হাসান চৗধরুী নওেফল কিমিটর সদ েদর নূ নতম যাগ তা
িনধারণ করার কথা বেলন। তার ব েব  -একজন সদ  একমত হেলও িশ াম ী ডা. দীপু মিন ও
ফজেল হােসন বাদশা ি মত কেরন। তােদর যিু  িছল, একজন সংসদ সদ  িনবাচেনর জ  যখােন
িশ াগত যাগ তার িবষয় নই, সখােন এই পেদ কন সই  আসেব? পের িবষয়িট িনেয় সংসেদও
কথা ওেঠ।

স ত: সবেশষ ২০০৯ সােল মাধ িমক ও উ  মাধ িমক েরর বসরকাির িশ া িত ােনর ম ােনিজং
কিমিট  গভিনং  বিড  সং া  িবধান-২০০৯  সােল  জাির  হয়।  পের  উ  আদালেতর  এক িনেদেশর
পিরে ি েত পদািধকার বেল সংসদ সদ েদর এক বা একািধক িত ােনর কিমিটর সভাপিত থাকার
িবধানসহ িকছু ধারা বািতল করা হয়। গতকােলর বঠেক মা াসা িশ ােক আেরা আধিুনক ও যেুগাপেযাগী
করেত এবং মা াসা িশ াথীেদর ধমীয় িশ ার পাশাপািশ সাধারণ িশ া কাির লােমর আওতায় আনার
মাধ েম চাকিরেত সমান েযাগ িদেত মা াসা অিধদ র ও মা াসা বাডেক পদে প নওয়ার পািরশ
করা হয়। কিমিটর সভাপিত আফছা ল আমীেনর সভাপিতে  অ ি ত বঠেক কিমিটর সদ —িশ াম ী
ডা. দীপু মিন, িশ া উপম ী মিহবলু হাসান চৗধরুী, আ লু সু, এ ক এম শাজাহান কামাল, ফজেল
হােসন বাদশা, আব স সাবহান িময়া, এম এ মিতন এবং গালাম িকবিরয়া িটপু অংশ হণ কেরন।
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