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সংসেদ িশ াম ী

সংসদ িরেপাটার ॥ িশ া িত ােনর িশ কেদর কািচং বািণজ  ব  নীিতমালা-২০১২ ণয়ন করা হেয়েছ। কািচং
বািণেজ  জিড়ত িশ ক/িশি কােদর িব ে  কারণ দশােনার নািটস জাির করা হেয়েছ এবং হে । কারণ দশােনা
নািটেসর জবাব সে াষজনক না হেল তােদর বতমান কম ল থেক অ  বদিলপবূক েয়াজনীয় ব ব া করা

হেয়েছ এবং হে ।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  রিববার জাতীয় সংসদ অিধেবশেনর থম িদেন টিবেল উ ািপত
ে া র পেব সরকার দলীয় সংসদ সদ  মাহফজুুর রহমােনর ে র িলিখত জবােব িশ াম ী ডাঃ দীপু মিন একথা

বেলন।  িতিন  জানান,  নীিতমালার  আেলােক  মে াপিলটন/িবভাগীয়,  জলা  ও  উপেজলা  পযােয়র  কিমিট েলা
িনিবড়ভােব মিনটিরং কায ম চািলেয় যাে ।

সরকার দলীয় সংসদ সদ  মামু র রশীদ িকরেণর ে র িলিখত জবােব িশ াম ী জানান, সরকারী মাধ িমক
িবদ ালেয় কমরত িশ কেদর সামািজক মযাদা বৃি , আিথক অস লতা দূর করা ও চাকিরর িনরাপ া িনি ত করার
জ  সরকার কাজ কের যাে । ইেতামেধ  সরকারী মাধ িমক িবদ ালেয়র সহকারী িশ কেদরেক ততৃীয় ণী হেত
ি তীয় ণীর মযাদা দয়া হেয়েছ এবং ধান িশ কেদর পদ থম ণীেত উ ীত করা হেয়েছ। এছাড়া তােদর
বতন-ভাতা অেনক বিৃ  করা হেয়েছ। আর িশ কেদর সামািজক মযাদা, আিথক স লতা ও চাকিরর িনরাপ া বিৃ
পেয়েছ বেলই িবিসএস পরী ায় উ ীণ িক  পদ তার কারেণ ক াডার পেদ এবং নন-ক াডার থম ণীর পেদ
পািরশ া  নন এমন াথীরা বাংলােদশ সরকারী কমকিমশেনর পািরেশর িভি েত সরকারী মাধ িমক িবদ ালেয়

ি তীয় ণীর সহকারী িশ ক পেদ যাগদান করেছন।

সংরি ত মিহলা আসেনর সংসদ সদ  মাছাঃ খােলদা খানেমর ে র জবােব িশ াম ী জানান, মা েষর মৗিলক
চািহদা পূরণ এবং দশেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার ধান চািবকািঠ হে  িশ া। বতমান সরকার এ খাতেক সেবা

 দান কের িশ াব ব ার আধুিনকায়নসহ দশেক ানিভি ক অথনীিতর দেশ পিরণত করার লে  দেশর
িতিট জলায় একিট কের িব িবদ ালয় ও িতিট িবভােগ একিট কের মিডক াল িব িবদ ালয় িত া করার

পিরক না হণ কেরেছ।

সরকার দলীয় সংসদ সদ  আবলু কালাম মাঃ আহসা ল হক চৗধুরীর ে র জবােব ডাঃ দীপু মিন জানান,
ধানম ীর িত িত অ যায়ী ২০১৮-২০১৯ সােল সম  দেশ ৩০১ সরকারী কেলজ সরকারীকরণ করা হেয়েছ।

এর মেধ  রংপুর জলার বদরগ  উপেজলায় বদরগ  িড ী কেলজিট সরকারীকরণ করা হয়।
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