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বতর্ মান সরকার িশkা িনেয় েবশ িকছু pশংসনীয় কাজ কেরেছ, যার মেধয্ বছেরর pথম িদন িশkাথর্ীেদর
কােছ  বi  েপৗঁছােনার  িবষয়িট  uেlখেযাগয্।  আর  eিট  িনি ত  করেত  িগেয়  বছেরর  aিধকাংশ  সময়
বiেয়র  মdুণ  তদারিকর  কােজi  বয্য়  করেছন  জাতীয়  িশkাkম  o  পাঠয্পুsক  েবােডর্ র  (eনিসিটিব)
কমর্কতর্ ারা। ফেল বছেরর েত িশkাথর্ীরা েয বi পােc তার মান িনেয় েযমন p  ৈতির হেc, েতমিন
ভাষার বয্বহার o বানােনর েkেto ভুল ািn েথেক যােc। eেত kিতgs হেc িশkাথর্ীরা। 
eনিসিটিবর লkয্ o uেdশয্ হেলা িশkাkম o পাঠয্পুsেকর মান unয়ন, পাঠয্পুsক মdুণ o িবতরেণর
বয্বsা  gহণ  eবং  িশkাkম  িবsরণ  pিশkেণর  মাধয্েম  িশkকেদর  দkতা  বিৃd।  বতর্ মােন  লkয্  েথেক
aেনকটাi  দেূর  সের  েগেছ  eনিসিটিব।  ধুমাt  পাঠয্পুsক  মdুণ  করাi  েযন  তােদর  pধান  কাজ  হেয়
দাঁিড়েয়েছ।
কমর্কতর্ ারা জািনেয়েছন, eনিসিটিবর মলূ কাজ িছল িশkাkম o পাঠয্পুsেকর মান unয়ন eবং িশkাkম
িবsরণ pিশkেণর মাধয্েম িশkকেদর দkতা বিৃd। 2010 সাল েথেক সরকার িবনামূেলয্ িশkাথর্ীেদর হােত
বi তুেল েদoয়ার কমর্সূিচ েনয়। e কারেণ eনিসিটিব িনেজi দরপt আহবান কের বi ছাপার দািয়t কাঁেধ
েনয়।  ফেল  বছেরর  েবিশরভাগ  সময়i  pিত ানিটর  গেবষণা  কমর্কতর্ ারা  কাজ  কেরন  ছাপাখানায়,  বi
ছাপা েকমন হেc তা তদারিকেত। ছাপা হoয়া বi িঠক মেতা ােক uঠেছ িক না, তার নজরদািরেত।
কািরkলাম  unয়েন  িনেয়ািজতেদর  কীভােব  ছাপা  তদারিক  েথেক  দেূর  রাখা  যায়-েস  বয্াপাের  েকান
কাযর্কর uেদয্াগo িনেc না eনিসিটিব।
eনিসিটিবর সদসয্ (পাঠয্পুsক) aধয্াপক ফরহাদলু iসলাম িবষয়িট sীকার কের বেলন, জনবল সংকেটর
কারেণ কািরkলাম সংি েদর o গেবষণা কমর্কতর্ ােদর মুdণ কােজ সংি  রাখা হয়। আবার িবষয়িভিtক
যত সংখয্ক গেবষক থাকা দরকার, তা েনi। eছাড়া পদায়েনর pিkয়া িনেয়o িতিন p  েতােলন।
eনিসিটিবর সদসয্ (কািরkলাম) pেফসর েমা.মিশujামান বেলন,         বi মুdণ কােজ জড়ােনার কারেণ
িকছুটা হেলoেতা কািরkলাম কােজ kিত হেc। িতিন জানান, eনিসিটিব pিত ার সময় বi ছাপােনা হেতা
না। ফেল aরগােনাgােম e সংkাn েকান জনবল রাখা হয়িন। িকn যখন বi ছাপার কাজ eনিসিটিবর
oপর  পের  তখন  েথেকi  কািরkলােম  জিড়তেদর  মুdণ  কােজ  জড়ােনা  হেc।  e  েkেt  নতুন  জনবেলর
pেয়াজনীয়তার কথা uেlখ কেরন িতিন।
eনিসিটিবর eক কমর্কতর্ া জানান, eনিসিটিব eকিট িশkা িবষয়ক িবেশষািয়ত pিত ান। গেবষণায় মন
আেছ eবং েযাগয্ eমন কমর্কতর্ ােদর eখােন পদায়েনর দািব িছল দীঘর্িদেনর। aথচ তা হেc না। সংি রা
বলেছন, কািরkলাম unয়েনর জনয্ েমধাবী o েযাগয্ িবষয় িভিtক িশkক pেয়াজন eনিসিটিবেত। িকn
তিdেরর চােপ েসটাo সmব হেc না। eনিসিটিবেত বাংলা িবষেয়র anত 4 জন িশkক pেয়াজন। িকn
েনi  eকজনo।  pেয়াজন  না  থাকেলo  দশর্ন  িবষেয়র  6  জন  িশkক  রেয়েছন।   iংেরিজ  িবষেয়  4  জন
িশkক pেয়াজন। aথচ আেছন মাt 1 জন। তারা aিভেযাগ কেরন, ঢাকায় থাকার জনয্ aেনেক তিdর

  িনজামলু হক
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

কের কািরkলাম িবেশষj হন। তারা কীভােব গেবষণা করেবন? কািরkলাম unয়েন তারা কী ভূিমকা
রাখেবন?  তারা  িশkা  মntণালেয়র  শীষর্  কমর্কতর্ ােদর  আtীয়-sজন  বেলi  পিরিচত।  eছাড়া  রেয়েছ
pভাবশালী মntী-eমিপেদর তদিবের পদায়ন। 
eনিসিটিবর  শীষর্পদ েলােত  িছেলন  eমন  eকািধক  কমর্কতর্ া  ei  pিতেবদকেক  বেলন,  eনিসিটিবেত
পদায়ন  o  কােজর  ধরণ  পিরবতর্ ন  করেত  হেব।  aনয্ানয্  aিধদpর  o  েবােডর্  েযভােব  ঢালাoভােব  েয
কাuেক পদায়ন করা হয়, eনিসিটিবেতo েসভােব করা হয়। ঢাকায় থাকার জনয্ aনয্ েকাথাo শনূয্ পদ না
থাকায়  aেনকেকi  eনিসিটিবেক  পদায়ন  েদoয়া  হয়।  aথচ  eখােন  পরীkার  মাধয্েম  পদায়ন  েদoয়া
uিচত।
e pসে  eনিসিটিব েচয়ারময্ান aধয্াপক নারায়ন চnd সাহা বেলন, জনবল সংকেটর কারেণ সবাiেকi
মdুণ সংkাn কােজ যুk করেত হয়। তেব eনিসিটিবর নতুন আiন হেয়েছ। eর ফেল জনবল বাড়েব।
িতিন বেলন, নতুন আiেন গেবষণার জনয্ পৃথক eকটা uiং রেয়েছ। eনিসিটিবেত যােত েযাগয্ েলাক 
পদায়ন পায় েস িবষয়িট মntণালয় ভাবেছ বেল িতিন জানান।
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