িনেয়াগ
পােবন
েবসরকাির িশক্ষক

৫৭

হাজার

সারা েদেশ এমিপওভুক্ত েবসরকাির িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন িবিভন্ন িবষেয়
৫৭ হাজার ৩৬০ সহকারী িশক্ষক িনেয়াগ েদয়া হেব। এরই মধ্েয এসব
শূন্য পেদর তািলকা সংগ্রহ কের যাচাই-বাছাইেয়র মাধ্যেম তা চূড়ান্ত
করা হেয়েছ।

এর আেগ আদালেতর আেদেশর কারেণ িনেয়াগ কার্যক্রম বন্ধ থাকেলও চলিত
সপ্তােহ সুপ্িরম েকার্েটর সংশ্িলষ্ট শাখায় িশক্ষক িনেয়ােগর
িনর্েদশনা েচেয় আিপল করা হেব। েবসরকাির িশক্ষক িনবন্ধন ও
প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ- এনিটআরিসএ েথেক এমন তথ্য জানা েগেছ।

১৩তম িনবন্িধত প্রার্থীেদর সরাসির িনেয়ােগর িবষয়িট স্থিগত েরেখ
েমধাক্রেম িনেয়াগ শুরু করেত আমরা নতুন কের আদালেত আিপেলর
িসদ্ধান্ত িনেয়েছ বেল এনিটআরিসর পক্ষ েথেক বলা হেয়েছ।

এনিটআরিসএ জানায়, সারা েদেশর এমিপওভুক্ত (মান্থিল েপেমন্ট
অর্ডার) স্কুল-কেলজ, মাদরাসা ও কািরগির িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন শূন্য
পেদর তািলকা সংগ্রহ করা হেয়েছ। অনলাইন ও েটিলটক েমাবাইেলর
মাধ্যেম সংগৃহীত এ তািলকায় েদখা েগেছ, অনুেমািদত িবিভন্ন িবষেয়
৫৭ হাজার ৩৬০িট পদ শূন্য রেয়েছ। এিট মাঠ কর্মকর্তােদর মাধ্যেম
যাচাই-বাছাই েশেষ চলিত মােস চূড়ান্ত করা হেয়েছ।

সংশ্িলষ্ট সূত্ের জানা েগেছ, ২০১৭ সােল আদালেতর িনর্েদশনা
অনুযায়ী একিট েমধা তািলকা ৈতির করা হয়। িনবন্িধত প্রার্থীেদর ওই
তািলকা অনুযায়ী িনেয়াগ েদয়ার িনর্েদশনা িদেয় এমিপও নীিতমালা২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। িকন্তু সম্প্রিত সুপ্িরম েকার্েটর আিপল
িডিভশন ১৩তম িনবন্িধত প্রার্থীেদর সরাসির িনেয়াগ েদয়ার িনর্েদশনা
েদয়।

দুিট
িসদ্ধান্ত
িভন্ন
হওয়ায়
সারা
েদেশর
এমিপওভুক্ত
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর শূন্য পেদর তািলকা চূড়ান্ত হেলও িনেয়াগ
কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়িন। এ কারেণ নতুন কের সুপ্িরম
েকার্েট আিপল করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ এনিটআরিসএ।

এনিটআরিসএ’র কর্মকর্তারা জানান, প্রথম েথেক ১৫তম িনবন্িধত েমধা
তািলকায় ছয় লাখ ৩৪ হাজার ১২৭ জন রেয়েছন। এর মধ্েয এক লাখ ৮২১
জেনর বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ায় তারা িনেয়ােগর সুেযাগ পাচ্েছন না। ৩৫
বছেরর মধ্েয আরও দুই লাখ ৮৮ হাজার িনবন্িধত প্রার্থী রেয়েছন। তেব
তােদর অেনেক িবিভন্ন িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন সরাসির িনেয়াগ েপেয়েছন।
মামলা জিটলতায় অেনেকর বয়স পার হেলও চাকিরর সুেযাগ েথেক বঞ্িচত
হেয়েছন। তেব প্রার্থীেদর মধ্েয বড় একিট সংখ্যা িনেয়ােগর অেপক্ষায়
রেয়েছন।

তৃতীয় গণিবজ্ঞপ্িত প্রত্যাশী িশক্ষক েফারােমর েনতৃবৃন্দ বলেছন,
আমরা শূন্য আসেনর তািলকা প্রকাশ ও িনেয়াগ কার্যক্রম শুরু করেত ছয়
দফায় স্মারকিলিপ িদেয়িছ। এিট গত েফব্রুয়ািরেত েদয়ার কথা থাকেলও
এখনও শুরু হয়িন। ফেল অেনেকর চাকিরেত েযাগদােনর বয়স পার হেয়
যাচ্েছ। িবষয়গুেলা িবেবচনা কের দ্রুত আদালত েথেক িনর্েদশনা এেন
িনেয়াগ কার্যক্রম শুরুর দািব জানান তারা।

এ

িবষেয়

জানেত

চাইেল

এনিটআরিসএ’র

েচয়ারম্যান

আকরাম

েহােসন

েসামবার বেলন, েবসরকাির িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান েথেক সারা েদেশর
অনুেমািদত শূন্য আসেনর সংখ্যা েপেলও আদালেতর িনর্েদশনার কারেণ
িনেয়াগ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হচ্েছ না।

িতিন আের বেলন, ১৩তম িনবন্িধত প্রার্থীেদর সরাসির িনেয়ােগর
িবষয়িট স্থিগত েরেখ েমধাক্রেম িনেয়াগ শুরু করেত আমরা নতুন কের
আদালেত আিপেলর িসদ্ধান্ত িনেয়িছ। প্রেয়াজনীয় কাগজপত্র ৈতির কের
চলিত সপ্তােহ আিপল করা হেব। আদালত েথেক এ সংক্রান্ত িনর্েদশনা
েপেল তৃতীয় ধােপ িনেয়াগ কার্যক্রম শুরু করা হেব বেলও জানান িতিন।

