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সরকাির াথিমক িবদ ালেয় পিরচালনা কিমিটর (এসএমিস) সভাপিত হেত যাগ তা িহেসেব াতক পাশ
িনধারণ করা হে । মানস ত িশ া িনি ত করেত এমন িস া  িনেয়েছ াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়।

েুলর িশ ার মান বিৃ সহ তদারিকর  মাথায় রেখ এ সং া  িবিধমালার খসড়া তিরর কাজ 
হেয়েছ।

অ িদেক মাধ িমক েরর লু পিরচালনার জ  ম ােনিজং কিমিট ও কেলেজ পিরচালনার গভিনং বিডর
ে  যাগ তার কােনা মাপকািঠ িনধারণ করা হে  না। িশ ােবাড েলার সংি  কমকতা  এ সং া

খসড়া িবিধমালা তির কেরেছন।

বতমােন াথিমক, মাধ িমক ও কেলজ পিরচালনার ে  কােনা কিমিটেতই িশ াগত যাগ তা িনধারণ
করা  নই।  এর ফেল অেনক িত ােনর কিমিটর  সভাপিত  িহেসেব  িনর র ব ি েক িনবাচন  করায়

িত ান পিরচালনায় নানা িতব কতা সিৃ  হয়। িশ ার মান উ য়েন কােনা ভূিমকাই রাখেত পােরন না
তারা। অ িদেক িত ােনর সভাপিত হেয় নানা অিনয়েমর জিড়েয় পেড়ন তারা।

এমন িবষয়িটেক  িদেয়ই  াথিমক লু েলােত াতক িডি ধারী  সভাপিত  চাইেছ  াথিমক ও
গণিশ া ম ণালয়। াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র সিচব মা. আকরাম-আল- হােসন গতকাল বেলন,
এ িবষেয় কাজ  কেরিছ। সভাপিত াতক পাশ হওয়ার নানা িবধা িতিন উে খ কেরন।

ম ণালেয়র  কমকতারা  জানান,  সারােদেশ  ৬৫  হাজার  ৫৯০িট  সরকাির  াথিমক  িবদ ালয়  রেয়েছ।
ভুােব পিরচালনায় িতিট িবদ ালেয় ১১ সদ িবিশ  পিরচালনা পষদ গঠন করা হয়। তােদর মেধ

ধান িশ ক সদ  সিচব, একজন িশ ক িতিনিধ,  িনকটবতী মাধ িমক িবদ ালেয়র একজন িশ ক
িতিনিধ,  জিমদাতার একজন িতিনিধ,  কাউি লর বা  ইউিপ সদ ,  িশ া রাগী  জন,  অিভভাবক
িতিনিধ  চার জনসহ মাট  ১১ জন সদ  িনবাচন  করা  হয়।  তােদর মেধ  একজনেক সভাপিত ও

একজনেক সহ-সভাপিত িহেসেব িনবাচন করা হয়।

অ িদেক বসরকাির িশ া িত ােনর ম ােনিজং কিমিট বা  গভিনং  বিডর অিধকাংশ সদ  গণতাি ক
প িতেতই িনবািচত হেয় থােকন। কিমিট গঠন ১৯৭৭ বা ২০০৯ উভয় নীিতমালােতই একই ধরেনর িবিধ
রেয়েছ। এেত াথীেদর িশ াগত যাগ তার কােনা শত উে খ নই।

ঢাকা িশ ােবােডর চয়ারম ান  েফসর ম.ু িজয়াউল হক বেলন, ‘আমােদর য িবিধমালা রেয়েছ তােত
যেহতু িশ াগত যাগ তার িবষয়িট উে খ নই তাই নতুন কের যাগ তা               িনধারণ করা হয়িন।

এ িবষেয় সংসদীয় কিমিটর একিট সাব কিমিট কাজ করেছ।’

তেব এ িবষেয় সংসদ সদ েদর আপি  রেয়েছ বেল জানা গেছ। তােদর ব ব ,  সংিবধােন জাতীয়
সংসেদর সদ  পেদ িনবাচেনর জ  য সম  যাগ তার বণনা করা আেছ, তােত কাথাও কােনা কার
িশ াগত যাগ তার কথা উে খ নই। ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা ও িসিট করেপােরশেনর িনবাচনসহ

  িনজামলু হক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কােনা  ে ই  িনবাচেনর জ  াথীর িশ াগত যাগ তার কােনা  শত  নই। তােদর যিু ,  তাহেল
বসরকাির িশ া িত ােনর জ  িশি ত পিরচালনা কিমিট কন?

তেব িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর সিচব সাহরাব হাসাইন বেলন, গভিনং বিডর
িশ াগত যাগ তার িবষয়িট িনেয় সংসদীয় কিমিটেত আেলাচনা হেয়েছ। াথিমক িবদ ালেয়র পিরচালনায়
গিঠত কিমিটর সভাপিতর যাগ তা াতক িনধারণ করা হেল লু-কেলেজর ে ও যাগ তা িনধারণ করা
হেব।

সংি রা বলেছন, বসরকািরভােব পিরচািলত মাধ িমক পযােয়র লু ও কেলেজর নানামখুী আয় রেয়েছ।
সরকােরর কােনা ধরেনর িনয় ণ নই বলেলই চেল। িত ােনর আয় ও ব েয়র ে  গভিনং বিড ও
ম ােনিজং কিমিটরই সকল মতা। ইে মেতা ব য় করেত পাের। আর নািম িত ান হেল ভিত করার
মাধ েমই নানা ধরেনর েযাগ- িবধা িনেত পাের কিমিট। এ কারেণ ানীয় সংসদ সদ রা তার িনকট
ব ি েদর এই কিমিটর সভাপিত মেনানয়ন িদেয় থােকন। এ ে  িশ াগত যাগ তা িনধারণ কের িদেল
সংসদ সদ  ইে মেতা তার অ গতেদর সভাপিত িনধারেণর ে  িবপােক পড়েত পােরন।

তেব  াথিমক  িবদ ালেয়  পুেরাপুির  সরকােরর  িনয় েণ।  সভাপিত  িহেসেব  িবধা  মাধ িমক  লু  ও
কেলেজর মেতা নয়। এসব েুল িনজ  ব ি েদর সভাপিত িহেসেব মেনানয়েনর ে  ততটা আ হী নন
সংসদ সদ রা। এ কারেণ িশ াগত যাই হাক না কন আপি  নই তােদর।
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