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সুখবর

িনউজ েডস্ক : অনলাইেন সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষক বদিল
কার্যক্রম শুরুর পিরকল্পনা চূড়ান্ত করা হেয়েছ। ফেল তদিবর ছাড়াই
ঘের বেস আেবদন কের বদিল হেত পারেবন িশক্ষকরা।

শিনবার (৩ অক্েটাবর) িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছন প্রাথিমক ও গণিশক্ষা
মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র সিচব েমা. আকরাম-আল-েহােসন।

িতিন জানান, বৃহস্পিতবার (১ অক্েটাবর) সফটওয়ার প্েরেজন্েটশন করা
হেয়েছ। নতুন িবষয়গুেলা ইনপুট েদয়া হেলই অক্েটাবের অনলাইন বদিল
চালু করা হেব।

মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা যায়, অক্েটাবেরর শুরু েথেক অনলাইেন
সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষক বদিল শুরু করার িছল। িকন্তু
কিভড-১৯ পিরস্িথিতর কারেণ তা িপিছেয় যায়। তারপরও চলিত মােসই
সফটওয়ার ট্রায়াল েশষ কের বদিল কার্যক্রম শুরু করেত নতুন িবষয়
ইনপুট িদেত কাজ করেছ প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতর।

অনলাইন এই বদিলেত প্রিতবন্ধী, গুরুতর অসুস্থ িশক্ষক ও িববাহ
িবচ্েছদ হেয়েছ বা িবধবা নারী িশক্ষকরা, স্বামী/স্ত্রী বা সন্তান
দুরােরাগ্য ব্যািধেত আক্রান্ত িশক্ষকেদর জন্য জন্য নতুন অপশন
যুক্ত করার কাজ চলেছ। সফটওয়্যাের নতুন এই িবষয়গুেলা ইনপুট েদয়া
সম্পন্ন করার পর এ মােসই বদিল কার্যক্রম শুরু করা হেব। তেব
েকােনা কারেণ সফটওয়ার ট্রায়ােল যিদ েবিশ সময় লােগ েসক্েষত্ের
নেভম্বর েথেক পুেরাপুির চালু হেব।

এর গত ১২ েসপ্েটম্বর মন্ত্রণালেয়র িসিনয়র সিচব প্রাথিমক িশক্ষা

অিধদফতেরর তৎকালীন মহাপিরচালক ও সংশ্িলষ্টেদর সঙ্েগ ৈবঠক কের
নতুন িবষয় ইনস্টল করার িসদ্ধান্ত েনন। ওই সময় িসিনয়র সিচব েমা.
আকরাম-আল েহােসন জািনেয়িছেলন, িশক্ষকরা েযন আর হয়রািনর িশক্ষার
না হন, দালালেদর কােছ েযেত না হয়। ঘের বেসই েযনও বদিলর আেবদন
করেত পােরন।

প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতেরর তৎকালীন মহাপিরচালক জািনেয়িছেলন,
আেবদন করার পর েকাথাও আেবদন আটেক থাকেব না। েকউ আটেক রাখেল তােক
ৈকিফয়ত িদেত হেব। হার্ড কিপেত েদির করার েয সুেযাগ িছল অনলাইন
আেবদেন তা থাকেব না। ফেল িশক্ষকরা হয়রািনর হাত েথেক বাঁচেব।

২০২০ সাল েথেক অনলাইেন ভর্িতর কার্যক্রম শুরু করার জন্য এ বছর
েফব্রুয়ািরেত জরুির বদিল ছাড়া সহকারী িশক্ষকেদর বদিল কার্যক্রম
বন্ধ রাখা হয়। িকন্তু কম সমেয় অনলাইন বদিল শুরু করেত না পারায় গত
মার্েচর েশষ সপ্তাহ েথেক হার্ড কিপর আেবদেন বদিল কার্যক্রম শুরু
করার কথা িছল।
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কার্যক্রম জানুয়ািরেত শুরু হেয় চেল ৩১ মার্চ পর্যন্ত। প্রিতবছর
এই বদিল িনেয় অিনয়ম-দুর্নীিতর অিভেযাগ ওেঠ। বদিলর সময় অিধদফতেরর
এক শ্েরিণর কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর সঙ্েগ েযাগসাজশ কের দালালরা
িশক্ষকেদর কাছ েথেক হািতেয় েনয় লাখ লাখ টাকা। এই অিভেযাগ আমেল
িনেয় প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয় আেগ েথেকই অনলাইেন িশক্ষক
বদিলর উদ্েযাগ েনয়।

