প্রাথিমক
িবদ্যালেয়
িডিজটাল হািজরা

আসেছ

িশক্ষকেদর িবদ্যালেয় উপস্িথিত শতভাগ িনশ্িচত করেত সরকাির
প্রাথিমক িবদ্যালেয় চালু করা হচ্েছ `বােয়ােমট্িরক হািজরা`।
যন্ত্েরর সাহায্েয আঙুেলর ছােপর মাধ্যেম িবদ্যালেয় িশক্ষকেদর
হািজরা িনশ্িচত করা হেব। উপেজলা প্রাথিমক িশক্ষা কর্মকর্তারা
মিনটিরং করেবন এ হািজরার িবষয়িট। চলিত মােসর মধ্েয েদেশর প্রিতিট
িবদ্যালেয় হািজরা যন্ত্র (িডভাইস) বসােত হেব। প্রাথিমক ও
গণিশক্ষা মন্ত্রণালয় েথেক জানা েগেছ এ তথ্য।
বর্তমােন ৬৫ হাজার ৬০১িট সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয় রেয়েছ েদেশ।
এগুেলােত িশক্ষক-িশক্িষকা রেয়েছন িতন লাখ ২২ হাজার ৭৬৬ জন। তােদর
প্রত্েযকেক এই িডিজটাল হািজরার আওতায় আনা হচ্েছ। প্রাথিমক
িশক্ষকেদর সকাল ৯টা েথেক িবেকল সােড় ৪টা পর্যন্ত িবদ্যালেয়
বাধ্যতামূলকভােব উপস্িথত থাকেত হয়।
প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালেয়র সিচব েমা. আকরাম আল েহােসন
বেলন, `আমরা িশক্ষকেদর দািয়ত্বশীলতা ও জবাবিদিহর মধ্েয এেন
িবদ্যালেয় শতভাগ পাঠদান িনশ্িচত করেত চাই। এ জন্য এ উদ্েযাগ
েনওয়া হেয়েছ। স্িলেপর টাকা েথেক স্কুল কর্তৃপক্ষই িডভাইস িকনেব।
তারা িনজ িনজ িবদ্যালেয় তা বসােবন। উপেজলা পর্যােয়র িশক্ষা
কর্মকর্তারা এিট েদখভাল করেবন।` িতিন বেলন, `অেনক উপেজলায় এরই
মধ্েয িডভাইসিট েকনা হেয়েছ, অেনক উপেজলায় েকনা হচ্েছ। এিট
বসােনার মাধ্যেম িনশ্িচত হেব েয কেব েকান তািরেখ েকান িশক্ষক
িবদ্যালেয় অনুপস্িথত িছেলন। েকান িশক্ষক িবলম্েব িবদ্যালেয় হািজর
হন, েসিটও জানা যােব। সামগ্িরকভােব প্রাথিমক িশক্ষার ক্েষত্ের এ
িসদ্ধান্ত ইিতবাচক ফল বেয় আনেব।`
মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা যায়, েদেশর িবিভন্ন অঞ্চেল েমৗসুমেভেদ
প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষকেদর িবদ্যালেয় উপস্িথিত িনেয় নানা
প্রশ্ন ওেঠ। হাওর অঞ্চেল ধান কাটার সময় প্রাথিমক িবদ্যালেয়র অেনক
িশক্ষক িবদ্যালেয় গরহািজর থােকন। আবার পার্বত্য অঞ্চেল জুমচােষর
িসজেন িশক্ষক ও িশক্ষার্থীর উপস্িথিত কেম যায় িবদ্যালেয়। এর
বাইের সামগ্িরকভােব সারােদেশ অেনক িশক্ষেকর িবরুদ্েধ অিভেযাগ,
তারা িবদ্যালেয় এেস হািজরা খাতায় স্বাক্ষর কের চেল যান। অেনেক

দপ্তিরর মাধ্যেম হািজরা খাতা বািড়েত এেন সই কেরন। অেনেক আবার
িদেনর পর িদন িবদ্যালেয় না িগেয় ভাড়া করা িশক্ষকেদর মাধ্যেম
প্রক্িস িদেয় (প্যারা িশক্ষক বলা হয়) ক্লাস কিরেয় থােকন। এসব
অিনয়ম বন্ধ করেতই মূলত বােয়ােমট্িরক হািজরা চালুর িসদ্ধান্ত
েনওয়া হেয়েছ।
সূত্র জানায়, গত মার্েচ এ িবষেয় চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত েনয় প্রাথিমক
ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়। এর পর ২৮ এপ্িরল প্রাথিমক িশক্ষা
অিধদপ্তর েথেক িচিঠ িদেয় সব েজলা প্রাথিমক িশক্ষা কর্মকর্তােদর
তা জািনেয় েদওয়া হয়। অিধদপ্তেরর পিরচালক (পিরকল্পনা ও উন্নয়ন)
েমা. এনামুল কােদর খান স্বাক্ষিরত ওই িচিঠেত সব প্রাথিমক
িবদ্যালয়েক তােদর স্িলপ (School Level Improvement Planিবদ্যালয়
পর্যােয়
উন্নয়ন
পিরকল্পনা)
ফান্ড
েথেক
২০১৮-১৯
অর্থবছেরর মধ্েয এই বােয়ােমট্িরক হািজরা েমিশন েকনার জন্য
িনর্েদশ েদওয়া হয়। িবদ্যালয়গুেলা
আগামী জুেনর মধ্েযই িকনেব।
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প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রালেয়র অিতিরক্ত সিচব েমা. িগয়াস
উদ্িদন বেলন, `প্রাথিমক িবদ্যালেয়র িশক্ষক-কর্মচারীেদর যথাসমেয়
আগমন ও প্রস্থান িনশ্িচত করেতই বােয়ােমট্িরক হািজরা। এর অন্যতম
সুিবধা হেলা- উপেজলা িশক্ষা অিফেস বেসই অনলাইেন িশক্ষককর্মচারীেদর যথাসমেয় িবদ্যালেয় উপস্িথিত মিনটর করা যােব।`
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