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সেবা শনতে এতে একজনও সেন শবমুখ না হন- মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 

 

ঢাকা, ১২ আষাঢ় (২৬ জুন) :    

 

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালতয়র শবশিন্ন দপ্ততর কম মরে কম মকেমা-কম মচারীতদর সেবার মান বাড়াতে শনতদ মি শদতয় 

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশন বতলতেন, একজন সেবাগ্রশহোও সেন শবমুখ না হন। অন্যশদতক শিক্ষা উপমন্ত্রী মশহবুল 

হাোন সচৌধুরী বতলতেন, সেবা শনতয় পাবশলক পারতেপিন িাতলা না, প্রিাবমুক্ত ও সিাগাশিহীন সেবা শদতে হতব।   

 

আজ আিজমাশেক মাতৃিাষা ইনশিটিউতের েিাকতক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালতয়র মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা শবিাতগর োতে 

োর অধীন ২৩ টি অশধদপ্তর, দপ্তর ও েংস্থার মতধ্য ২০২২-২০২৩ অে মবেতরর বাশষ মক কম মেম্পাদন চুশক্ত (এশপএ) 

স্বাক্ষর অনুষ্ঠাতন এেব কো বতলন োরা। 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা শবিাতগর েশচব সমা. আবু বকর শেদ্দীতকর োতে শবশিন্ন দপ্তর েংস্থার প্রধান শনজ শনজ 

প্রশেষ্ঠাতনর পতক্ষ এ চুশক্ত স্বাক্ষর কতরন। অনুষ্ঠাতন প্রধান অশেশে শহতেতব শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশন ও শবতিষ 

অশেশে শহতেতব শিক্ষা উপমন্ত্রী মশহবুল হাোন সচৌধুরী উপশস্থে শেতলন। 

 

২০২১-২২ অে মবেতরর বাশষ মক কম মেম্পাদন চুশক্তর (এশপ্রএ) চূড়াি মূল্যায়তন মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শবিাগ 

েরকাতরর ৫১টি মন্ত্রণালয় ও শবিাতগর মতধ্য শিেীয় স্থান অজমন কতর। েতব শিক্ষা সেক্টতর সেবা পাওয়ার সক্ষতে 

পাবশলক পারতেপিন িাতলা না োকায় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশন ও উপমন্ত্রী মশহবুল হাোন সচৌধুরী সেবার মান 

বাড়াতে কম মকেমা কম মচারীতদর শনতদ মি সদন। 

 

শিক্ষামন্ত্রী বতলন, ‘সেবার মান বাড়াতে হতব। সকাতনা সেবাগ্রশহো সেনও আমাতদর কাতে শবমুখ হতয় শিতর না োন। 

েশদ সেবাগ্রশহোতক োর কাজ কতর সদওয়া েম্ভব নাও হয় েবু শেশন সেন তৃশপ্ত শনতয় সিরে সেতে পাতরন।’ 

শিক্ষা উপমন্ত্রী বতলন, ‘হাই সলতিল এতেেতমন্ট হতলা ন্যূনেম মানদণ্ড। এতে েন্তুষ্ট হতল চলতব না।  নাগশরক সেবা 

উন্নে হতে না। োরা প্রশিক পে মাতয়র সেবা গ্রশহো োরা সেবা পাতে না। উচ্চ পে মাতয়র পুরস্কার সপতলই জনগতণর 

শচিা-িাবনা ইশেবাচক হতব ো নয়। আমাতদর সেবা েম্পতকম পাবশলক পরতেপিন এখনও িাতলা না। আমরা 

সিাগাশিহীনিাতব সেবা শদতে পারশে না। সজলা ও উপতজলার শিক্ষা অশিতের কম মকেমা-কম মচারীতদর মানশেকোয় 

পশরবেমন আনতে হতব। আমাতদর বাতজে বাড়তে শকন্তু সেবার মান বাড়তে না। অে ম অতনক খরচ হতে অেচ 

প্রিাবমুক্ত সেবা শনশিে করতে পারশে না। প্রিাবমুক্ত ও সিাগাশিহীন সেবা শনশিে করতে হতব।’ 

সেবার মান ও জবাবশদহীো শনশিে না হওয়ার শবষয়টি তুতল ধতর অনুষ্ঠাতন মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা শবিাতগর 

েশচব সমা. আবু বকর শেদ্দীক বতলন, ‘শকছু শদন আতগ আমরা প্রধান শিক্ষক পতদ পতদান্নশে শদতয়শে ২৩৩ জনতক। 

এই পতদান্নশের জন্য আমরা োড়পে সপতয়শেলাম শডতেম্বর মাতে। আমরা েশদ  জানুয়াশরতে পতদান্নশে শদতয় 

শদোম সকানও েমস্যা শেতলা না। এতে সকানও বাধা শেতলা না আমাতদর। আমরা শদতে সদশর করায় আে জন মারা 

সগতেন, ২৪ জন শপআরএল এ সগতেন।  সিষ পে মি েখন প্রস্তাব পাঠাই েখন আরও একজন শপআরএল এ চতল 

সগতেন। আমার মতন হয়, োতদর এ ন্যয্য পাওনা সেতক বশিে করায়  আমাতদর আল্লার কাতে জবাব শদতে হতব। ‘ 

 

শেশন বতলন  আত্ম েমাতলাচনা ও জবাবশদহীো শনশিে করতে হতব আতগ। 



 

এম এ খাতয়র 
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সমাবাইল ০১৭১৬০৬৬৮৮৮  

 


