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াফ িরেপাটার ॥ এমিপওভু  হেলন বসরকারী লু  ও কেলেজর ৮৯৬ িশ ক কমচারী। চলিত নেব র মাস
থেকই  তােদর  এমিপও  কাযকর  হেব।  এিদেক  টাইমে েলর  পিরবেত  বসরকারী  লু-কেলজ  ও  মা াসার

িশ কেদর উ তর ড দয়ার িস া  িনেয়েছ িশ া ম ণালয়।

রিববার  মাধ িমক  ও  উ িশ া  অিধদফতেরর  (মাউিশ)  মহাপিরচালক  অধ াপক  ড.  মাঃ  গালাম  ফা েকর
সভাপিতে  অ ি ত  এমিপও কিমিটর এক  সভায় এ  িস া  নয়া  হেয়েছ। সভায়  িশ া  ম ণালেয়র িতনজন
কমকতা, অিধদফতেরর ইজন পিরচালক, নয়জন আ িলক উপ-পিরচালকসহ ৩৫ জন কমকতা উপি ত িছেলন।

জানা গেছ, নতুন এমিপওভু েদর মেধ  বিরশাল জলায় ৫০ জন, চ ােমর ৭১ জন, িম ায় ৫৩, ঢাকার ২০৯,
খুলনায় ৯৮, ময়মনিসংহ ৯৫, রাজশাহীেত ৮৭, রংপুের ১৮৯ এবং িসেলেটর িশ ক কমচারী আেছন ৩৭। তারা
সকেলই িবিভ  সমেয় িনেয়াগ পেত অনলাইেন আেবদন কেরিছেলন। এছাড়াও অফলাইেন আেবদনকারীেদর
মেধ ও সাতজনেক এমিপওভিু র িস া  িনেয়েছ এমিপও কিমিট। ভলু সংেশাধন আেছ এক হাজার ১৯২ জেনর।
বদিল ৩০০, পেদা িত ১৮২ এবং ৫৪ জনেক বেকয়া দয়ার িস া  নয়া হেয়েছ সভায়।

এছাড়া টাইমে েলর বদেল বসরকারী লু-কেলজ ও মা াসার িশ কেদর উ তর ড দয়ার িস া  নয়া হেয়েছ
সভায়। কমকতারা  জািনেয়েছন,  এমিপও িবিধমালােত  টাইমে লটা উ তর বতন েলর কথা  বলা  হেয়েছ।
টাইমে লটা ২০১৫ সােলর য প- ল সই প- েল টাইমে লটা বাদ দয়া হেয়েছ। এখন ২০১৮ সােলর য
এমিপও িবিধমালা সখােন উ তর বতন ল িহেসেবই এটা ধরা আেছ।

বসরকারী  িশ া িত ােন ( লু-কেলজ-মা াসা) কমরত িশ করা আেগ চাকিরর ৮ ও ১৬ বছর পিূতেত িট
উ তর েলর িবধা পেতন। ২০১৫ সােলর অ ম জাতীয় বতন ল চালু হেল িশ কেদর এ িবধা বািতল
করা হয়। ২০১৮ সােলর জুেন বসরকারী এমিপওভিু র নীিতমালা ও জনবল কাঠােমা নতনু কের ণীত হেল
সখােন ১০ ও ১৬ বছর পূিতেত আবারও িট উ তর ল াি র িবধা অ ভু  করা হয়।

এমিপও নীিতমালা-২০১৮ জািরর দড় বছর পার হেয় গেলও িশ করা এই িবধা পানিন এখনও। সারােদেশর
এমিপওভু  ল ািধক িশ ক এিট পাওয়ার যাগ তা অজন করেলও বি ত হে ন।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com

বসরকারী সুল-কেলেজর ৮৯৬ িশ ক কমচারী এমিপওভুক » শেষর পা... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/463069/

1 of 2 11/25/2019 12:26 PM



বসরকারী সুল-কেলেজর ৮৯৬ িশ ক কমচারী এমিপওভুক » শেষর পা... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/463069/

2 of 2 11/25/2019 12:26 PM


