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বরাবর 
পিরচালক 
পিরদশ &ন ও িনরী%া অিধদ%র, ঢাকা। 
 
িবষয়: সমােবেশ !যাগদান !সে$।  
 

মেহাদয় 
!েভ$া !নেবন। 
আপিন অবগত আেছন িবিসএস সাধারণ িশ#া ক "াডার বত#মােন এক !াি$কাল অিত$ম করেছ। নানা#খী সংকেটর 
!েখ আজ িবিসএস সাধারণ িশ#া ক "াডার। স"িত !" হেয়েছ উপেজলা পয #ােয় !বসরকাির কেলজ জাতীয়করেণর 
ফেল সংি$% কেলেজর িশ#কেদর Status িক হেব? তা িনেয়। িবিসএস সাধারণ িশ#া সিমিত এ ধরেনর 
িশ#কেদর ক "াডার বিহ$ %ত িহেসেবই জাতীয়করেণর দািব কের আসেছ। সিমিত জাতীয়করেণর আওতা%& কেলজ 
স"েহর িশ#কেদর !"ে$ মাননীয় !ধানম&ীর অ"শাসন ও জাতীয় িশ#নীিত ২০১০ এ বিণ $ত নীিতর আেলােক !ত# 
িনিধমালা !ণয়েনর দািব করেছ। জাতীয়করণ, !ক# বা অন # !কান পেথ িশ#া ক "াডাের কারও অ"# $ি& সিমিত 
!কানভােবই !মেন !নেব না।  
 
২০১৫ সেনর ন"ন !বতন !"েল িশ#া ক "াডােরর অবনমন ঘটােনা হেয়েছ। িবদ $মান পেদা%িত !ি#য়ায় !বষম % ও 
!জ #!তা লঙঘেনর মা#া !বেড়ই চেলেছ। উ"তর !"েড যাওয়ার পদেসাপান !তিরর !"াব (ম"ণালয় ক"#ক বারবার 
তাগাদা !দয়া সে#ও) ও পদ !জন !"াব মাধ $িমক ও উ" িশ#া অিধদ%েরর কায $কর পদে$েপর অভােব !েল 
আেছ। নােয়ম, মাদরাসা িশ#া অিধদ%র, িবএম%%আই এর জন # িশ#া ক "াডােরর !াথ $ পিরপ$ী িনেয়াগিবিধমালা 
!ণয়েনর !চ#া চলেছ। এ ছাড়া দীঘ $িদেনর অিন$% দািবস"হেতা রেয়েছই।  
 
িনব $ািচত কিম$র এক# !িতিনিধদল ১ আগ# মাননীয় িশ#া ম"ী মেহাদেয়র সােথ সা#াত কের িশ#া ক "াডাের 
িবদ $মান িবিভ$ সমস #া !েল ধের এবং !ততম সমেয় !রেণর জন # দািবস&হ উ"াপন কের। িক# উ"ািপত 
দািবস&েহর অিত নগন #ই বা#বািয়ত হেয়েছ। সিমিত সমেয় সমেয় মাধ $িমক ও উ" িশ#া অিধদ%েরর 
মহাপিরচালকসহ সংি$% কম #কত#া&ে(র সােথও িশ#া ক "াডাের িবদ $মান সংকট িনরসেন আেলাচনা কেরেছ। িক#  
সমস #াস"হ সমাধােন মাধ $িমক ও উ" িশ#া অিধদ%েরর উেদ $াগ !মােটও আশাব %!ক নয়।  
 
এ পিরি$িতেত সিমিত মেন করেছ জনমত !ি# ও ক"#পে&র উপর চাপ !েয়ােগর মত কম #$িচস(হ সফল করা 
ছাড়া !কান দািব আদায় স"ব নয়। এ কম #$িচর অংশ িহেসেব সিমিত আগামী ৮ িডেস%র সকাল ১১.০০টায় 
মাধ $িমক ও উ" িশ#া অিধদ%র !া#েণ এক সমােবেশর ডাক িদেয়েছ। 
 
িশ#া ক "াডােরর একজন !জ #! কম #কত#া ও !নামধন % !িত$ােনর !ধান িহেসেব আপিনসহ আপনার !িত$ােন 
কম #রত সকল িশ#া ক "াডার সদস #েক িনেয় !যাগদান কের সমােবশ সফল করার জন # আপনােক অ"েরাধ করিছ।  
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িবিসএস সাধারণ িশkা সিমিত               িবিসএস সাধারণ িশkা সিমিত 
 
!ি# আকষ $ণঃ ইউিনট স"াদক, পিরদশ &ন ও িনরী%া অিধদ%র, িবিসএস সাধারণ িশ#া সিমিত ইউিনট।  


