শিক্ষামন্ত্রীর দফতর

মানদণ্ড ঠিক থাকলেই ককবে শিক্ষা প্রশত্ান এমশিওভুক্ত করা হলব
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শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশন বলেলেন, আলে জাতীয়করণ করা শিক্ষা প্রশত্ালন শিক্ষার মান বাড়লে কদলির কবসরকাশর
শিক্ষা প্রশত্ান জাতীয়করলণ সবটুকু সক্ষমতা শনলয়াে করলব সকার। এমশিওভুক্তর মানদণ্ড ঠিক থাকলে
এমশিওভুক্তও করা হলব।

শিক্ষামন্ত্রী আজ রাজধানীর শমরপুর বাাংো উচ্চ মাধ্যশমক স্কুে ও কলেজ মালে স্বাধীনতা শিক্ষক িশরষদ (স্বাশিি)
এর ১১তম প্রশত্াবাশষ চকী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশদন উিেলক্ষে আলয়াশজত অনু্ালন এসব কথা বলেন।

এ সময় শিক্ষা উিমন্ত্রী মশহবুে হাসান কর্ৌধুরী, স্থানীয় সাংসদ সদস্য ইশেয়াস উশিন কমাল্লা এবাং জাতীয়
শবশ্বশবদ্যােলয়র উিার্ার্ চ অধ্যািক মশিউর রহমান উিশস্থত শেলেন।

অনু্ালনর সভািশতত্ব কলরন স্বাশিি সভািশত অধ্যািক ড. আব্দুে মান্নান কর্ৌধুরী। অনু্ালন স্বােত বক্তব্য রালেন
স্বশিলির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কমা. িাহজাহান আেম সাজু।

স্বাশিলির আট দফা দাশবর কপ্রশক্ষলত জাতীয়করণ প্রসলঙ্গ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমরা র্াই শিক্ষার মান অজচন করলত।
আমালদর অতীলতর অশভজ্ঞতা কী বলে? আমরা কর্ সকে প্রশত্ান জাতীয়করণ কলরশে কসসব শিক্ষা প্রশত্ালনর
মান শক আরও কবলড়লে, নাশক কলমলে। এটা আলে বুঝলত হলব। কর্সব প্রশত্ান জাতীয়করণ হলয়লে কসোলন শিক্ষা
মান র্শদ বালড় তাহলে সবগুলোই জাতীয়করণ করলবা। র্শদ মান না বালড় তাহলে জাতীয়করণ অবশ্যই র্াইলবা না।

এমশিওভুশক্তর শবষলয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমশিওভুক্তলত প্রথম কথা হলে সরকালরর সক্ষমতার একটি ব্যিার আলে।
শকন্তু র্শদ কর্াগ্য শিক্ষক না হন, তাহলে এশমিওভুশক্ত শক সঠিক হলব? শিক্ষক মানসম্পন্ন শকনা, প্রশত্ালন শিক্ষাথীর
সাংখ্যা কত, িালির হার কত? শিক্ষাথীর সাংখ্যা কত? একটি মানদণ্ড থাকলত হলব। শনলজলদর মানদলণ্ড রাোর কর্ষ্টা
কলরন। কর্ষ্টা করলে সম্ভব। তাহলে আমরা অবশ্যই এমশিওভুক্ত করলবা।

ববিােী ভাতার দাশবর শবষলয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা র্াই আিনালদর এই ভাতাগুলো আরও বাড়ুক। আমরা শনশ্চয়
র্াই। আশম কথা শদলত িাশর। আমরা দুজলন (মন্ত্রী ও উিমন্ত্রী) শনশ্চয়তা শদলত িাশর আমরা অথ চমন্ত্রীর সলঙ্গ কথা
বেলবা। বাশড়ভাড়া, শর্শকৎসা ভাতা শনলয় বলেলেন (দাশব কলরলেন)। আশথ চক সক্ষমতার একটি ব্যাির রলয়লে।
আমালদর মলন রােলত হলব সরকাশর প্রশত্ালনর সাংখ্যা খুবই কম। কবশিরভােই কবসরকাশর প্রশত্ার। কালজই এোলন
সরকালরর বালজট কতোশন োেলব, কতোশন বাড়ালত হলব, সরকালরর সক্ষমতার সলঙ্গ কসটি সাজুজেপূণ চ শকনা এই
শবষয়গুলো শবলবর্নায় শনলত হলব। স্কুে মাদ্রাসা ও কাশরেশরলত প্রধান শিক্ষলকর কেে শভন্ন হলয় কেলে বলেলেন, কসটি
আমরা কদেলবা।

শিক্ষকলদর উলিলশ্য শিক্ষামন্ত্রী বলেন,
আিনারা শনলজর দক্ষ কলর কতালেন। আশম আিা করলবা আিনারা সবাই প্রশিক্ষলণ উলদ্যােী হলবন। কর্োলন সুলর্াে
িালবন সব প্রশিক্ষণ শনলয় কনলবন। এেনলতা অনোইন অফ োইন দুইভালব প্রশিক্ষণ হলে। অনোইলন শনলজলদর দক্ষ
কলর তুেলবন। অনু্ালন শিক্ষা উিমন্ত্রী মশহবুে হাসান কর্ৌধুরী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দিচন এেনও বাস্তবায়ন
করলত িাশরশন। বঙ্গবন্ধু কর্লয়শেলেন, দক্ষ, প্রালয়াশেক ও শবজ্ঞানসম্মত শিক্ষা। কসট আমরা এেনও কলর উেলত
িাশরশন। আমরা মলন কশর শিক্ষা অজচন করলে োশড়ল াড়া র্েলব। োশড়ল াড়া র্োটা সফেতা নয়। োশড়ল াড়া
বানালনা সফেতা।

বঙ্গবন্ধু পুলরা শিক্ষা ব্যাবস্থালক জাতীয়করণ করলত কর্লয়শেলেন। র্েমান কমো প্রকল্পগুলো কিষ হলয় কেলে ধীলর
ধীলর পুলরা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হলব। তলব শিক্ষা জাতীয়করণ করা হলো শকন্তু কর্ উলিলি জাতীয়করণ
কসই সফেতা আসলো না তাহলে হলব না। কস জন্য প্রশিক্ষণ শদলত হকব শিক্ষকলদর।

উিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা জাতীয়করলণর কক্ষলে আশথ চক শবষলয় শনশ্চয়তা সরকার কদলব। শকন্তু শিক্ষা প্রশত্ান ব্যবস্থািনা
স্থানীয় কোকজন ও অশভভাবকরা করলব।
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