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াফ িরেপাটার ॥ সরকারী মাধ িমক িবদ ালেয় আগামী (২০২০) িশ াবেষ নতুন িশ াথী ভিতর নীিতমালা জাির
কেরেছ িশ া ম ণালয়। যথারীিত এবারও লটািরর মাধ েম থম ণীেত িশ াথী ভিত করােনা হেব। ষ  ও নবম

ণীেত সমাপনী  পরী ার  ফল এবং  অ া  ণীেত  পরী ার  মাধ েম  িশ াথী  ভিত  করা  হেব।  মহানগরী,
িবভাগীয় শহর ও জলা সদেরর সকল সরকারী মাধ িমক িবদ ালেয় অনলাইেন ভিত ি য়া স  করেত হেব।
এবারও ঢাকা মহানগরীর ুল পা বতী িশ াথীেদর জ  ৪০ শতাংশ এলাকা কাটা সংর ণ করার িনেদশনা িদেয়
নীিতমালা কাশ কেরেছ িশ া ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ। নীিতমালায় বলা হেয়েছ, ভিত কায ম

র আেগই মাধ িমক ও উ িশ া অিধদফতর সকল িত ান থেক কান ণীেত কতিট আসন শূ  রেয়েছ তার
তািলকা সং হ করেব। ভিতর পর কান িত ান তােদর আেগ পাঠােনা আসন সংখ ার চেয় বিশ িশ াথী ভিত
করেছ িকনা তা যাচাই করেব। যিদ কান িত ান ভিত কায ম র আেগ পাঠােনা শূ  আসন সংখ ার চেয়
বিশ িশ াথী ভিত কের তাহেল সংি  িত ােনর িব ে  িবিধ অ যায়ী ব ব া নয়া হেব। সরকারী কমকতা-

কমচারীেদর বদিলজিনত কারেণ তােদর স ানেদর ভিতর ে  িবদ মান মহানগরী বা জলা ও উপেজলা ভিত
কিমিটর িস া  িনেয় ভিতর ব ব া নেব।

সরকারী কমকতা-কমচারীেদর কম ল পিরবতেনর জ  স ােনর ুল পিরবতেনর েযাগ আেগ িছল জলা থেক
জলায় বদিলর কারেণ। যমন এক জলা থেক আেরক জলায় বদিল হেল স ােনরও ওই জলায় বদিলর েযাগ

িছল। িক  এক জলার মেধ  িভ  িভ  উপেজলায় বাবা িকংবা মা বদিল হেল স ােনর ুল পিরবতেনর েযাগ িছল
না। তেব এবােরর নীিতমালায় একই জলার মেধ  উপেজলায় বদিল জিনত কারেণও স ােনর ুল পিরবতেনর

েযাগ রাখা হেয়েছ। তেব শূ  আসেনর অিতির  িশ াথী ভিত করােনা যােব না। অিতির  ভিত করােত হেল
ম ণালয় থেক আেগ থেকই অ মিত িনেত হেব।

মাধ িমক ও উ িশ া অিধদফতেরর (মাউিশ) পিরচালক (মাধ িমক) অধ াপক আব ল মা ান সরকার বলিছেলন,
নীিতমালা জাির করা হেয়েছ। ায় সকল িবষয়ই আেগরমেতা আেছ। তেব সরকারী  কমচারীেদর বদিল জিনত
কারেণ স ােনর ুল পিরবতেনর েযাগ এবার িকছুটা বৃি  করা হেয়েছ। আেগ জলার মেধ  কান উপেজলায়
বদিল হেল স ােনর বদিলর েযাগ পেতন না সরকারী কমকতা-কমচারীরা। এবার সই েযাগও রাখা হেয়েছ।

নীিতমালায় সব মহানগরী,  িবভাগীয় শহর ও জলা সদেরর সব সরকারী  মাধ িমক িবদ ালেয় অনলাইেন ভিত
ি য়া স  করেত িনেদশ দয়া হেয়েছ। উপেজলা সদেরও ক ীয় অনলাইন প িতেত ভিত কায ম স

করা বাধ তামূলক। তেব িনয় ণ বিহভূত কান কারেণ অনলাইেন না করা গেল কবল উপেজলার ে  ম া য়ািল
ভিত করা যােব।

এবারও থম ণীেত ভিতর জ  লটািরর  মাধ েম িনবািচত িশ াথীর  তািলকা ত করার পাশাপািশ  শূ
আসেনর সমানসংখ ক অেপ মান তািলকাও ত রাখেত হেব। যমজ স ােনর একজন আেগ থেক অধ ায়নরত
থাকেল ভিতর ে  অ ািধকার পােব।
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ঢাকা মহানগরীেত সরকারী িবদ ালয় এলাকায় ওই এলাকার ৪০ শতাংশ কাটা রেখ অবিশ  ৬০ শতাংশ আসন
সবার জ  উ ু  থাকেব। ষ  ণীেত ভিতর ে  মাট আসেনর ১০ শতাংশ সরকারী াথিমক িবদ ালেয়র
প ম ণী উ ীণ িশ াথীেদর জ  সংরি ত থাকেব।

মুি েযা ার স ান বা স ানেদর ছেল- মেয়র জ  ৫ শতাংশ, িতব ীেদর জ  ই শতাংশ, িশ া ম ণালেয়
কমরত কমকতা-কমচারীেদর স ান এবং সরকারী মাধ িমক িবদ ালেয়র িশ ক-কমকতা-কমচারীেদর স ানেদর
জ  আরও ই শতাংশ কাটা সংর ণ করার কথা বলা হেয়েছ।

ভিতর আেবদন ফরেমর মূল  ধরা হেয়েছ ১৭০ টাকা। সশন চাজসহ ভিত িফ িশ া ম ণালেয়র িনধািরত থেক
বিশ হেব না।
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