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

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

নািসং কেলেজ ভাষক িনেয়াগ

রা পিত অ েমািদত িবিধমালা উেপি ত
আেদশ ত াহার না করেল আে ালেন যােবন নাসরা

কাশ : ০২ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রা পিত অ েমািদত িনেয়াগ িবিধমালা উেপ া কের নািসং কেলেজ ভাষক িনেয়ােগর আেদশ িদেয়েছ
অথ ম ণালেয়র বা বায়ন শাখা-৩। গতকাল রিববার এই আেদশিট া  সিচব (িশ া) বরাবর পাঠােনা
হয়। অথ ম ণালয় এই িচিঠর মাধ েম া  ম ণালয়েক জািনেয় িদেয়েছ য, িসিনয়র াফ নাস বা
সমমােনর পেদ কমরতেদর ভাষক (নািসং)  িহেসেব পেদা িতর মাধ েম পূরেণর েযাগ নই। অথচ
রা পিত মা. আব ল হািমদ অ েমািদত িনেয়াগ িবিধমালায়  উে খ আেছ য, নাসেদর মধ  থেক
পেদা িতর মাধ েম ভাষক িনেয়াগ িদেত হেব।

স ত, বতমােন ৫ সহ ািধক উ তর িডি ধারী নাস আেছন। িত বছর ১৬িট নািসং কেলজ থেক
উ তর িডি ধারী কেয়কশ নাস পাশ কের বর হে ন। এছাড়া িবিভ  িব িবদ ালেয়র অধীেন িবিভ
িশ া িত ান থেক নািসং  িবষেয় এমিপএইচ,  এমএসিস ও িপএইচিড িডি  লাভ করেছন। িবেদেশ
উ তর িডি ধারী নাস আেছন কেয়ক হাজার। িকছুিদন আেগ অথ ম ণালেয়র বা বায়ন শাখা-৩ সরকাির
নািসং কেলেজ ১১২ ভাষক পেদ ননেমিডক াল পারসন সরাসির িনেয়াগ দওয়ার আেদশ জাির কের।

থম িণর মা াস িডি  অথবা ি তীয় িণর াতকসহ (স ান) ি তীয় িণর মা াস িডি  থাকেত
হেব বেল ঐ আেদেশ উে খ করা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, সাতিট নািসং কেলেজ ১৬ জন কের মাট
১১২  জন  ভাষক  িনেয়াগ  দওয়া  হেব।  এর  মেধ  রেয়েছ  ইংেরিজ,  কি উটার,  সাইেকালিজ,
সািশওলিজ,  অ াডা  মিডক াল,  সািজক াল  নািসং,  িমডওয়াইফারী,  অবে াি ক  ও  িরে াডাকিটভ
হলথ, ফা ডােম টাল নািসং, হলথ অ ােসসেম ট, পিডয়াি ক নািসং, সাইিকয়াি ক অ া ড ম টাল হলথ

নািসং, ইমারেজি  ও ি িটক াল নািসং, নািসং এডুেকশন ও অ াডিমিনে শন। ইংেরিজ ও কি উটার
ছাড়া বািক সব পদ নািসং সবা সং া । অথচ এসব পদ পূরণ করা হেব ননেমিডক াল পারসন িদেয়।
এে ে  তারা কী ধরেনর িশ া দেব—এমন  কেরন অেনেক।

এ  সে  হাসপাতাল  কতৃপ ,  নািসং  কমকতা,  িবএমএ ও  নাস  সংগঠেনর  নতৃবৃ  বেলেছন,  অথ
ম ণালেয়র ঐ আেদশিট রা পিতর আেদেশর সে  সাংঘিষক। অথ ম ণালয় এই আেদশ জািরর মতা
রােখ না। িকংবা এই আেদশ জাির সরকারেক বকায়দায় ফলার ষড়যে র অংশ। এক িণর ষড়য কারী
কমকতারা  জােনন,  কা  আেদশ জাির করেল সরকােরর িব ে  আে ালন হেব। সই কাজিট তারা
কেরেছন অথ ম ণালেয়র িবতিকত আেদশ জািরর মাধ েম। এই আেদশিট রাগী মারার আেদশ বেল তারা
দািব কেরন।
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