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শিক্ষকদের শিক্ষা সফদরযাদেন কর্ মকর্মারা 

উদ্ভাবদনর নাদর্ র্াউশিদর্ যা হদে 

 

শিক্ষা শনদে উদ্ভাবনীমূলক (ইদনাদেিন) কাদে শবদিষ পারেশি মর্া দেখাদর্ পারা শিক্ষকদের েন্য আদোশের্ একটি সরকাশর শিক্ষা সফদর চীন 

যাদেন শিক্ষা র্ন্ত্রণালে এবং র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শিক্ষা (র্াউশি) অশিেপ্তদরর ৯ কর্ মকর্মা। শিক্ষা র্ন্ত্রণালদের কর্ মকর্মা একেন, বাশকরা র্াউশির। 

র্ার র্দধ্য দু'েন পশরচালক, চারেন উপপশরচালক ও দু'েন সহকারী পশরচালক রদেদেন। এরই র্দধ্য এ শবষদে সরকাশর আদেি (শেও) োশর 

কদরদে শিক্ষা র্ন্ত্রণালে। চলশর্ র্াদসর দিদষ চীদনর উদেদি উড়াল দেদবন র্ারা। 

 

র্াউশির এই আট কর্ মকর্মা হদলন- পশরচালক (কদলে ও প্রিাসন) িাদহদুল খশবর দচৌধুরী, পশরচালক (প্রশিক্ষণ) প্রবীর কুর্ার েট্টাচায ম, 

উপপশরচালক (সািারণ প্রিাসন) দর্া. রুহুল দর্াশর্ন, উপপশরচালক (প্রশিক্ষণ) েশহরুল আলর্, উপপশরচালক (পশরকল্পনা ও উন্নেন) ড. োহাঙ্গীর 

দহাদসন, উপপশরচালক (র্শনটশরং অযান্ড ইেল্যযদেিন) দসশলনা োর্ান, সহকারী পশরচালক (সািারণ প্রিাসন) দর্া. োশকর দহাদসন ও সহকারী 

পশরচালক আদিকুল হক। র্াদের সদঙ্গ যুক্ত হদেদেন শিক্ষা র্ন্ত্রণালদের উপসশচব োশকো পারেীন।  

 

শিক্ষা র্ন্ত্রণালদের উপসশচব (প্রশিক্ষণ) ইব্রাহীর্ ভ ূঁইোর স্বাক্ষর করা সরকাশর আদেদি বলা হে, উশিশখর্ কর্ মকর্মারা ২৫ দেদক ৩০ জুন পয মন্ত 

অেবা যাত্রার র্াশরখ দেদক পাঁচ শেন উদ্ভাবক টিদর্র সেস্য শহদসদব চীন সফর করদবন। 

 

র্াউশি অশিেপ্তদর উদ্ভাবনীমূলক কাে র্োরক করার েন্য একটি টির্ রদেদে। এ শবষদে পৃেক অশফস আদেিও রদেদে। র্াউশির দর্াট ১০ 

কর্ মকর্মা রদেদেন দসখাদন। পশরচালক (প্রশিক্ষণ) এ কশর্টির আহ্বােক এবং সহকারী পশরচালক (প্রশিক্ষণ-২) সেস্য সশচব। র্াউশির পশরচালক 

(কদলে ও প্রিাসন) িাদহদুল খশবর দচৌধুরী ইদনাদেিন টিদর্র সেস্য নন। র্বুও এ সফদর যাদেন শর্শন। সফদরর বাশক সার্েন কর্ মকর্মা 

উদ্ভাবনীমূলক কাে দেখোদলর োশেদে োকদলও এই শিক্ষা সফর আদোেন করা হদেদে মূলর্ স্কুল ও কদলে পয মাদের শিক্ষকদের েন্য। অেচ 

শিক্ষকদের এ সফদর বাে দেওো হদেদে র্াদেরই।  

 

সংশিষ্ট একাশিক সূদত্র োনা দেদে, শিক্ষা খাদর্ উদ্ভাবনীমূলক কাদে েশড়র্ শিক্ষকদের (ইদনাদেটর) কাে দেদক শনর্যনতুন  আইশডো সংগ্রহ 

কদর সরকার। এ েন্য দুই, শর্ন ও পাঁচ শেদনর কর্ মিালা করা হে র্াদের শনদে। দেওো হে প্রশিক্ষণ। এরপর র্াদের দেওো আইশডোগুদলা 

প্রিানর্ন্ত্রীর কায মালদের 'অযাকদসস টু ইনফরদর্িন বা এটুআই' প্রকদল্প পাঠাদনা হে। এটুআই শিক্ষকদের এই আইশডোগুদলা মূল্যােন কদর র্াশকমং 

কদর। দসখাদন শনশে মষ্ট নম্বদরর র্দধ্য মূল্যােন দিদষ প্রের্, শির্ীে ও তৃর্ীে দেষ্ঠ ইদনাদেটর শনব মাশচর্ করা হে। দেষ্ঠ উদ্ভাবক শহদসদব 

শনব মাশচর্রাই মূলর্ সরকাশর এই শিক্ষা সফদর শবদেি ভ্রর্দণর সুদযাে পান। কদেক বের িদর দেখা যাদে, শিক্ষকদের েন্য শনি মাশরর্ এই সফদর 

শিক্ষদকর সংখ্যা ক্রর্াের্ কর্দে। 

 

ের্ বেদরর শিক্ষা সফদর দেষ্ঠ শর্নেন উদ্ভাবক শিক্ষকদক দনওো হদলও এবার দনওো হেশন একেনদকও। এদর্ শবস্মে প্রকাি কদরদেন দখাে 

র্ন্ত্রণালদের কর্ মকর্মারাই। 

 

সূত্রগুদলা োনাে, শিক্ষা খাদর্ উদ্ভাবনীমূলক কাদের েন্য দিষ হওো অে মবেদর অে ম র্ন্ত্রণালে দর্াট দুই দকাটি টাকা বরাে শেদেশেল। অে মবের 



দিষ হদে দেদলও র্াউশি এখন পয মন্ত এ খাদর্র র্াত্র ২২ লাখ ৫০ হাোর টাকা খরচ করদর্ দপদরদে। ের্ ২৯ এশপ্রল এই খাদর্র অে মোড় কদর 

অে ম র্ন্ত্রণালে। ২৮ দর্ র্হা-শহসাবরক্ষদকর অশফস দেদক দচক পাে র্াউশি। উদ্ভাবদনর এই কাদে উদ্ভাবকদের েন্য প্রশিক্ষণ, কর্ মিালা, আইশডো 

উপস্থাপনসহ ইদনাদেিদনর বাশক সব কাে বাে শেদে র্াউশির কর্ মকর্মারা দকবল শবদেি সফর শনদে উৎসাহ দেখাদেন। এ শনদেও শিক্ষকদের 

দক্ষাদের দিষ দনই।  

 

োনা দেদে, এর আদে শুধু ইদনাদেটরদের (শিক্ষক) শনদে পাঁচ শেদনর একটি শিক্ষা সফদরর আদোেদনর উদযাে দনওো হদেশেল। ১০ সেদস্যর 

ওই টিদর্ বগুড়ার শর্নেন শিক্ষক ও ঢাকার চারেন শিক্ষক শেদলন। ের্ ৩০ দর্ র্হাপশরচালক অধ্যাপক সসেে দর্া. দোলার্ ফারুক অনুদর্ােনও 

দেন র্াদর্। এদর্ দবস্ট আইশডো দেওোর েন্য ইদনাদেটরদের সদঙ্গ র্াউশির শর্ন কর্ মকর্মার নার্ও শেল। র্ারা হদলন সহকারী পশরচালক 

(কদলে-২) দর্াহাম্মে দেদলাোর দহাদসন, সহকারী পশরচালক (এশকউএইউ) কার্রুন নাহার ও েদবষণা কর্ মকর্মা রশফকুল ইসলার্ শলটন। অজ্ঞার্ 

কারদণ দসই শিক্ষা সফর আর হেশন। এখন দসই নশেও আর খ ূঁদে পাদেন না র্াউশির কর্ মকর্মারা। ফদল এ েফােও শিক্ষকদের োদের শিদক 

শিঁদড়শন। 

 

োনা দেদে, ইদনাদেিন টিদর্র সেস্য শহদসদব এ সফদর র্াশলকাভুক্ত হওো কদেকেন কর্ মকর্মার শবরুদে গুরুর্র অশেদযাে রদেদে। র্ারপরও 

র্াশলকাভুক্ত করা হদেদে র্াদের। 'োর্ীে শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯' উপলদক্ষ ের্ ২৬ জুন র্াউশি দেষ্ঠ শিক্ষাপ্রশর্ষ্ঠাদনর প্রিান শহদসদব শকদিারেঞ্জ 

এস শে সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবযালদের প্রিান িাহনাে কবীরদক পুরস্কার দেে। আন্তেমাশর্ক র্াতৃোষা ইনশস্টটিউদট এক অনুষ্ঠাদন প্রিান অশর্শে 

শহদসদব শিক্ষার্ন্ত্রী ডা. েীপু র্শন পুরস্কার শহদসদব র্ার হাদর্ পেক, সনে ও দক্রস্ট তুদল দেন। এই পেক, সনে ও দক্রদস্ট গুরুর্র ভুল শেল। প্রিান 

শিক্ষক িাহনাে কবীর সর্কালদক বদলন, "ভুদলর শবষেটি শুরুদর্ আর্ার নেদর আদসশন। বাসাে দফরার পর ভুলগুদলা দচাদখ পদড়। আশর্ এস শে 

সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবযালদের প্রিান শিক্ষক হদলও পেদক 'এর্ শে' সরকাশর 'বাশলক' উচ্চ শবযালে দলখা হদেদে। একইোদব সনেপদত্রও 'এস 

শে' না শলদখ দলখা হদেদে 'এর্ শে', আবার শবযালেটি শকদিারেদঞ্জর প্রশর্ষ্ঠান হদলও সনেপদত্র দলখা হদেদে 'র্ের্নশসংহ'। পািাপাশি দক্রদস্টও 

'এস শে' না শলদখ দলখা হদেদে 'এর্ শে'। সনেপদত্র র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শিক্ষা অশিেপ্তদরর র্হাপশরচালক অধ্যাপক ড. সসেে দর্া. দোলার্ ফারুক ও 

র্ন্ত্রণালদের শসশনের সশচব দর্া. দসাহরাব দহাসাইদনর দযৌে স্বাক্ষর রদেদে।" 

 

িাহনাে কবীর োনান, এসব ভুল সংদিািদনর েন্য পরশেন দুপুদর শর্শন র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ র্াধ্যশর্ক শিক্ষা অশিেপ্তদর যান। র্দব র্ার অশেদযাে 

োনাদনার েন্য পশরচালক, উপপশরচালকসহ ঊর্ধ্মর্ন কর্ মকর্মাদের কাউদক পানশন। ফদল ভুদল েরা পুরস্কার শনদেই ওই শেন সন্ধ্যাে শফদর যান 

শকদিারেদঞ্জ। র্াউশির কদেকেন কর্ মকর্মা োনান, গুরুর্র এই ত্রুটির েন্য নূ্যনর্র্ একটি কারণ েি মাও দনাটিিও র্াউশি ের্ দুই সপ্তাদহ কাউদক 

দেেশন। উদটা োর্ীে শিক্ষা সপ্তাদহর এই পেক, সনে ও দক্রদস্টর োশেদে োকা র্াউশির অন্তর্ চারেন কর্ মকর্মা এবাদরর এই শবদেি সফদর 

স্থান দপদেদেন। 

 

'শিক্ষকদের সফদর কর্ মকর্মারা যাদেন দকন'- োনদর্ চাইদল র্াউশি র্হাপশরচালক অধ্যাপক ড. সসেে দর্া. দোলার্ ফারুক সর্কালদক বদলন, 

'এই সফরটি ইদনাদেিন টির্ আর দর্ন্টরদের েন্য। ইদনাদেটরদের (শিক্ষক) শনদে আদরকটা টুযর পদর করা হদব। দসটার টাকা োড় হেশন 

এখনও।'  

 

'টাকা োড় হদেদে এবং র্াউশি অশগ্রর্ টাকাও তুদল খরচ কদরদে'- োনাদনা হদল শর্শন বদলন, 'আশর্ পদর খবর শনদে দেখব।' র্হাপশরচালক এ 

শবষদে আর মুখ খলদর্ চানশন।  

 

র্দব র্হাপশরচালক বলদলও র্াউশির একাশিক সূত্র শনশির্ কদরদে, সফরটি ইদনাদেটরদের েন্যই আদোেন করা হদেশেল। এ োড়া আোর্ীদর্ 

আদোেন করদর্ যাওো সফদর শিক্ষকদের রাখা হদলও র্াউশি ও শিক্ষা র্ন্ত্রণালদের কর্ মকর্মারাও বাে যাদবন না র্াদর্। 

 


