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নীলফামারীর িচলাহািট সরকাির কেলেজ ১৭ িবষেয় পাঠদান করা হয়। উ  মাধ িমক ও িডি  েরর জ
এই কেলেজ ২৭ জন িশ ক থাকার কথা। আেছন মা  ১১ জন।

আবি ক িবষয় তথ  ও যাগােযাগ যিু েত কােনা িশ েকর পদ সিৃ  করা হয়িন। একই অব া কৃিষ,
মােকিটং ও িফ া  িবষেয়। ইংেরিজেত ৩ জেনর জায়গায় একমা  িশ ক পাঠদান করেছন। িক  গিণেত
কােনা িশ কই নই। অ া  িবষেয় যারা আেছন তােদর েত কেক স ােহ ১৫িট কের াস িনেত হয়।
িত ানিটেত সহকারী অধ াপেকর ওপর কােনা িশ েকর পদ সিৃ  করা হয়িন।

পটয়ুাখালী সরকাির মিহলা কেলেজ ২১িট িবষেয়র মেধ  ৮িটেত কােনা িশ েকর পদই সিৃ  করা হয়িন।
িপেরাজপুেরর ভা ািরয়া সরকাির কেলেজ পাচঁ িবষেয় পাঠদান থাকেলও িশ েকর পদ নই।

ওই িত ােন গিণত, রসায়ন আইিসিটর মেতা আবি ক িবষেয় কােনা িশ ক নই। অথচ ছা ছা ীরা
িনয়িমত কেলেজ আসেছ। িশ ক না থাকায় তারা াস না কেরই বািড় িফরেছ।

ধু  উি িখত  িতনিট  নয়,  দেশর  ায়  সব  সরকাির  কেলেজই  িশ েকর  অভােব  লখাপড়া  চলেছ

  মসুতাক আহমদ
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জাড়াতািল িদেয়। পদ সিৃ  না হওয়ায় এক িবষেয়র িশ ক পড়াে ন আেরক িবষয়। আবার সৃ  পেদ
িশ ক না থাকায় দা ণভােব িবি ত হে  লখাপড়া। নতুন-পুরেনা িমেল সারা দেশ বতমােন ৬৩২িট
সরকাির কেলজ আেছ।

িবিসএস সাধারণ িশ া সিমিতর আ ায়ক ও কিব নজ ল সরকাির কেলেজর অধ  অধ াপক আইেক
সিলমউ াহ  খা কার  যগুা রেক  বেলন,  সরকাির  কেলেজ  িশ ক  ঘাটিতর  কারেণ  সবেচেয়  বিশ
ভাগাি র িশকার হে  াি ক ও গিরব মা েষর স ানরা।

কারণ  ব েয়র কারেণ এসব কেলেজ তারা স ান ভিত কের। িতিন বেলন, মধ ম আেয়র দেশর উ ীত
হওয়া বা ২০৩০ সােলর মেধ  এসিডিজ অজন- যটাই বিল না  কন,  িশ ক লাগেব। িশ ক থাকেল
গাছতলায়ও পাঠদান স ব।

সারা দেশর ৬৩২িট কেলেজর মেধ  ২০১৬ সাল পয  জাতীয়করণকৃত ৪৬িটসহ ৩২৯িট পুরেনা কেলজ
আেছ। বািক ৩০৩িট ২০১৬ সােলর আগে র পর জাতীয়করণ কেলজ। পুরেনা কেলজ েলােত ায় সােড়
১৫ হাজার িশ েকর পদ আেছ। ২৮ নেভ ের মাধ িমক ও উ িশ া অিধদফতর (মাউিশ) থেক পাওয়া
তথ  অ যায়ী,  উি িখত পেদর মেধ  ২ হাজার ৫৯৭িটই শূ ,  যা  িবদ মান পেদর ায় ১৭ শতাংশ।
এ েলার মেধ  অধ াপক ১৩৩,  সহেযাগী  অধ াপক ২৮২,  সহকারী  অধ াপক ৩২২ এবং  ভাষেকর
১৮৬০িট পদ খািল আেছ।

নতনু জাতীয়করণকৃত কেলেজর অব া আরও ক ণ। অেনক কেলেজ অবসের যাওয়ার কারেণ িশ েকর
সংখ া ৫০ শতাংেশর িনেচ নেম এেসেছ। এমন কেলেজর একিট সাত ীরার কালীগ  কেলজ।

ওই িত ােনর অধ  রিফ ল ইসলাম যগুা রেক বেলন, তার িত ােন উ  মাধ িমক ও িডি  এবং
িতন িবষেয় অনাস  পাঠদান আেছ। েয়াজেনর তলুনায়  ৫০ শতাংশ িশ ক আেছন,  বািকরা  অবসের
গেছন। ইংেরিজ ও গিণেতর মেতা িবষেয় কােনা িশ ক নই। খ কালীন িশ ক িদেয় ঘাটিত পূরণ করা

হয় বেল জানান িতিন।

জানা  গেছ,  জাতীয়করণকৃত কেলজ েলােত ৮ হাজার ৫৮িট িশ েকর পদ আেছ। এর মেধ  ২০১৬
সােলর ২৮ আগ  থেক ২০১৯ সােলর আগ  পয  ায় ২৮শ’  িশ ক অবসের গেছন। আগামী
িডেস র পয  অবসের যােবন আরও ১৬৯ জন। আগামী বছর আরও ৪৩৫ িশ েকর অবসের যাওয়ার
কথা।

নতনু এসব িত ােনর িশ কেদর সংগঠন সরকাির কেলজ িশ ক সিমিতর সভাপিত জ ল ইসলাম
যগুা রেক বেলন, পদসজৃন ও পদায়ন িটই ঝুেল আেছ। এ ব াপাের ম ণালয় ও মাউিশ আশা প কাজ
করেছ না। িবেশষ কের িবিসএস সাধারণ িশ া সিমিতর সদ  পেদ আসীন থাকায় কাজ আটেক আেছ।
িতিন বেলন, তােদর আটকােত িগেয় কারা ের ত  অ েলর কেলজ িশ ােকই আটেক দয়া হেয়েছ।

এমন অিভেযাগ অব  অ ীকার কেরেছন মাউিশ মহাপিরচালক ড. এসএম গালাম ফা ক। িতিন বেলন,
কেলজ ও িশ েকর চাকির সরকািরকরেণর কাজ িনিদ  আইন-কা েনর মাধ েম স  করেত হে ।
উে মলূকভােব কাজ িবলি ত করার েযাগ নই। কাগজপ  যাচাইসহ আ ষি ক কােজ একট ুসমেয়র

েয়াজন পেড়।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, ায় েত ক কেলেজই সবিন  ৩িট থেক সেবা  ৮িট িবষেয় িশ েকর পদই
সিৃ  হয়িন। বশিকছু কেলেজ পদ সিৃ  আেছ, িক  িশ ক নই। আবার ইংেরিজ-বাংলা, আইিসিট, গিণত
ও পদাথ-রসায়েনর মেতা িবষেয় েয়াজনীয় িশ ক নই। িশ ক সংকেটর কারেণ সবেচেয় বিশ নাজকু
পিরি িতেত আেছ দেশর উপেজলাসহ ত  অ েলর িত ান েলা।

আর গম  অ েলর  িত ান েলার  দশা  অবণনীয়।  বা রবান  সরকাির  কেলেজর  অধ  অধ াপক
মকছু ল আিমন জানান, যসব িবভােগ মা াস রেয়েছ স েলােত ১২ জন ও অনাস থাকা িবভাগ েলােত
৭ জন িশ ক থাকার কথা। স িহসােব আমার কেলেজ ১০৩িট িশ েকর পদ থাকার কথা। িক  আেছ
মা  ৩৫িট।

িচলাহাটী সরকাির কেলেজর অধ  নজ ল ইসলাম বেলন, তার িত ােন ২৭িট পদ আেছ। িক  কমরত
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আেছন ১১ জন। ওই িত ােনর ইিতহােসর ভাষক িশবু চ  অিধকারী বেলন, িডি  ও উ  মাধ িমেকর
১৫িট াস তােক একা িত স ােহ িনেত হয়। ৩ জন িশ েকর পদ থাকেলও িতিন একা কমরত আেছন।
একই দশা ইংেরিজেত। ৩িট পদ থাকেলও মা  একজন কমরত আেছন।

ধু  ত  অ লই নয়,  খাদ ঢাকায়ও িশ ক সংকেট িবি ত হে  লখাপড়া। উ তূ পিরি িতেত ২
নেভ র রাজধানীর ৭ কেলেজর অধ  িশ াম ী ডা. দীপু মিনর সে  বঠক কের িশ ক সংকটসহ ৮
সম ার কথা অবিহত কেরন। গত রাববার রাজশাহীেত দেশর শতবষী কেলজ েলার এক অ ােনও
িশ ক সংকেটর ব াপাের িশ াম ীর দিৃ  আকষণ কেরন িশ করা।

রাজধানীর ৭  কেলেজর সম য়ক অধ াপক আইেক সিলমউ াহ  খা কার যগুা রেক বেলন,  িশ ক
সংকেটর কারেণ ঢাকা িব িবদ ালেয়র প  থেক বলা হে , আপনারা অনাস ব  কের িদে ন না কন?

িতিন সংকেটর দৃ া  িদেত িগেয় িনেজর িত ােনর কথা উে খ কের বেলন, বাংলায় আেছ ৫ জন আর
ইংেরিজেত ৯ জন। পদাথিব ােন আেছ ২ জন, রসায়েন ৪ জন। একই পিরি িত অ  িবভােগও। অথচ
জাতীয় িব িবদ ালেয়র িনয়ম অ যায়ী, অনাস থাকেল একিট িবভােগ কমপে  ৭ জন িশ ক থাকেত
হেব। মা াস থাকেল িশ েকর সংখ া আরও বাড়েব।

শূ পেদর ব াপাের মাউিশ মহাপিরচালক অধ াপক ড. এসএম গালাম ফা ক যগুা রেক বেলন, সরকাির
কেলেজ িশ েকর শূ  পদ পূরণ করেত হয় িবিসএেসর মাধ েম, যা সময়সােপ  ব াপার। তেব এভােব
চলেত দয়া যায় না। রাববার রাজশাহীেতও এক অ ােন এ িনেয় কথা উেঠেছ।

সখােন সামিয়ক সমাধান িহেসেব খ কালীন িশ ক িনেয়ােগর াব এেসেছ। ৪১তম িবিসএেস ৯০৫
জন িনেয়ােগর সা লার এেসেছ। আরও কেয়কিট িবিসএেস িনেয়াগ পাইপলাইেন আেছ। স েলা এেল
সংকট িকছুটা দরূ হেব। তেব িশ েকর েয়াজন পূরেণ সবেচেয় বড় দরকার পদ সিৃ র াব অ েমাদন
করা। বতমােন সােড় ১২ হাজার িশ েকর পদ সিৃ র াব জন শাসন ম ণালেয় আটেক আেছ।

জানা  গেছ,  ধু  পদ  সিৃ ই  নয়,  পদ  সাপােনর াবও আটেক আেছ জন শাসন  ম ণালেয়।  পদ
সাপােনর ােব অধ াপক ও িবিভ  শাসিনক পেদর মযাদাসহ ড উ য়েনর কথা আেছ। এর মেধ

মাউিশ মহাপিরচালক পদ ড-১ এবং ৬িট পিরচালক ও ৯িট পুরেনা কেলেজর অধ ে র পদ ড-২
িহেসেব াব করা হেয়েছ।

আর মাট অধ াপক পেদর ৫০ শতাংশ ড-৩ করার াব আেছ। বতমােন অধ াপেকর পদ ৮৫৮িট।
সই িহসােব ৪২৯ জন ৩য় ড পােবন। ২০১৫ সােল িসেলকশন ড বািতল হেয়েছ। এ কারেণ গত ৪

বছের যসব অধ াপক অবসের গেছন তারা ৪থ েডই অবসের যেত হেয়েছ।

আেগ কেলজ েলা আলাদাভােব েয়াজেনর িনিরেখ পদ সিৃ  কের িনেত পারত। সােড় ১২ হাজার পদ
সিৃ র াব থাকায় ৪ বছর ধের তা আটেক আেছ বেল জানান আইেক সিলমউ াহ খা কার। অথচ
২০১৫ সােল গিঠত বতন বষম  িনরসন কিমিটর িস া  অ যায়ী ১০০ িদেনর মেধ  অ ািধকার িভি েত
ওই াব পাস হওয়ার কথা িছল।

মাউিশ মহাপিরচালক বেলন, ১৯৮৩ সােলর এনাম কিমশেনর পািরশ অনাস কেলেজ ১২ জন িশ েকর
াব আেছ। ১৯৮৭ সােল আেরকিট মলূ ায়ন কিমিটর ােব অনােস  িত িবষেয় ১৬ িশ েকর কথা

আেছ। তেব জন শাসন ম ণালেয় পাঠােনা ােব ১২ িশ েকর াব িবেবচনা করা হেয়েছ।
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