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গত eকযুেগ সারা েদেশ ডজনখােনক িবjান o pযুিkসহ িবেশষািয়ত িব িবদয্ালয় sািপত
হেয়েছ। ভিবষয্েত e সংখয্া আেরা বাড়েব। বাড়েব েলাকবল। তেব, সবেচেয় বড় ফয্াkর
হেc— কারা িশkাদান  করেবন e সব pিত ােন। িশkকেদর িশkাগত েযাগয্তাসহ aনয্ানয্
মানদ  কী হেব? কারণ, নতুন িশkকেদর মাধয্েম হােতখিড় হেব হাজার হাজার িশkাথর্ীর।
uc িশkায় িশিkত হেবন তারা। িকn আমােদর েদেশর uc িশkার কী aবsা তা েকu
েভেবেছন eকবারo। uc িশkার বতর্ মান aবsা িনেয় আিম শি ত।

uc িশkার মােনাnয়েন ei মহূুেতর্  বাsব o দশৃয্মান পদেkপ না িনেল ভিবষয্েত ভয়াবহ
anকাের িনমিjত হেব e জািত। আিম দীঘর্িদন ধের e িবষেয় কথা বেল আসিছ, জািন না
কতটুk আমেল িনেয়েছন সংি  কতৃর্ পk। বাংলােদেশ uc িশkার েkেt পু ীভূত িবরাজমান
েয সমসয্া তা dত সমাধান করা দরকার। আিম দা ণভােব pতয্াশা করিছ, uc িশkার
মােনাnয়েন নবগিঠত বাংলােদশ eয্ােkিডেটশন কাuিnলেক (িব.e.িস) কমর্ময় o সিkয়
করেত কতৃর্ পk aবশয্i dত eিগেয় আসেবন। কারণ িশkার মােনাnয়ন, গেবষণা o িসেলবাস
কািরkলাম েডেভলপেমেn eখনi হাত না িদেল ভিবষয্েত eর দায় আমােদর িনেত হেব।

  ড. েমসবাহuিdন আহেমদ

print | িব িবদয্ালেয়র িশkক িনেয়ােগ চাi আnজর্ ািতক মান | মতামত http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/opinion/23519/িব িবদয্ালেয়...

1 of 3 1/28/2019, 10:38 AM



আমােদর েদেশর uc িশkার মান িনেয় িবে র aেনক েদেশ p আেছ। িদনেক িদন
সািটর্ িফেকট মূলয্ায়েন িপিছেয় পড়িছ আমরা। eর মলূ কারণ হেলা গেবষণাহীন েসেকেল িশkা,
aগভীর o aেগাছােলা িশkা পdিত। িব  aথর্ৈনিতক েফারােমর তথয্মেত, ucিশkার মােনর
িদক েথেক দিkণ eিশয়ার েদশ েলার মেধয্ সবেচেয় িনেচ aবsান করেছ বাংলােদশ। আর
ৈবি ক পিরম েল ucিশkার মােনর িদক িদেয় 136িট েদেশর মেধয্ বাংলােদেশর aবsান
84তম।  e েkেt দিkণ eিশয়ায় সবেচেয় ভােলা aবsােন রেয়েছ ভারত। ৈবি ক aবsােন
ভারত 29তম। বািক েদশ েলার মেধয্ লংকা 40, পািকsান 71 o েনপােলর aবsান
77তম। eিট সিতয্i uেdগজনক িচt।

বয্ানেবiস-eর তথয্মেত,  uc িশkায় জাতীয় িব িবদয্ালেয়র aধীন কেলজ েলােত আসন
সংখয্া pায় সােড় ছয় লােখর সামানয্ েবিশ। সরকাির িব িবদয্ালয় েলােত আসন রেয়েছ 53
হাজার 2শ িট pায়। আর pাiেভট িব িবদয্ালেয় রেয়েছ 3 লাখ 27 হাজার pায়। eর বাiের
pেকৗশল িব িবদয্ালেয় েবশিকছু আসন রেয়েছ। আমরা pায়i েদিখ েদেশ হাজার হাজার
িশkাথর্ী ucিশিkত হoয়ার পরo েবকার হেয় চাকিরর জনয্ ঘুরেছ। eর মূল কারণ হেলা
মানহীন িশkায় িশিkত তাঁরা। ঢাকা িব িবদয্ালেয় eমনo েদখা েগেছ, 1977 সােলর জৈনক
িশkাথর্ীর হয্াn েনাট নীলেkত েথেক ফেটাকিপ কের পড়েছ 2019 সােলর িশkাথর্ীরা। েসi
েনাট েতাতা পািখর মেতা েঠাঁটs কের যােc তারা। পাস করেছ তারা, িকn েমধাহীনভােব।
eখনo চার পাঁচ দশক আেগর িসেলবােস চলেছ েবশ িকছু িডপাটর্ েমn। গেবষণার ধােরকােছo
েনi e েলা। e হেলা আমােদর uc িশkার eকাংেশর িচt। িব িবদয্ালয় কেলজ েলার aবsা
আেরা ভয়াবহ।

েদেশর pায় 90 ভাগ কেলেজ eiচeসিস o aনাসর্-মাsাসর্ eকi pিত ােন পড়ােনা হয়। eিট
eকিট aস ত বয্াপার ei কারেণ েয, eকজন িশkক eiচeসিস eবং aনাসর্ দiু েলেবেল
পড়ােcন। eটা হেত পাের না। দiু েলেভলেক আলাদা করেত হেব আেগ। pভাষক o aধয্াপক
ei দiুেক eক কের েফলেছ আমােদর aদk িসেsম।

িশkক িনবnন পdিত আেরা s , েযৗিkক, আধুিনক  করেত হেব। সৃি শীল p  dারা
তােদর জজর্ িরত করেত হেব। eেত কের েবাঝা যােব, িবষয়িভিtক পড়ােশানায় িতিন কতটা
িচnাশীল। িশkকেদর েবতন কাঠােমা আেরা unত করেত হেব,  যােত েমধাবী িশkাথর্ীরা
িশkকতা েপশায় আgহী হন। আমরা যিদ মানসmত িশkক িদেত না পাির, তাহেল মানসmত
িশkা কখেনাi িদেত পারব না। েস জনয্ িশkক িনবর্াচেন সতকর্  হেত হেব, িশkা বয্য়
বাড়ােত হেব, িনেয়াগ পরীkা সু ু  হেত হেব। আশার কথা হেলা, eবার িনবর্াচনী iশেতহাের
আoয়ামী লীগ িশkাখােত িজিডিপ’র 5 শতাংশ বয্য় করেব বেল a ীকার কেরেছ। aতীেত
iuেনেsার সুপািরশ িছল e খােত 4 শতাংশ বয্েয়র। বতর্ মােন িশkাখােত বয্য় হেc মাt 2
শতাংশ।

ucিশkার মােনাnয়েন আেরা eকিট বড় বাধা িশkক িনেয়ােগ scতার aভাব।   pথেম
আমােদর িনেয়াগ pিkয়ািটর িদেক নজর িদেত হেব। asc pিkয়ায় sজনpীিত o দলীয়
চােপ িনেয়াগ েদoয়া হেc aেযাগয্ িশkকেদর। aেনক জায়গায় aেথর্র িবিনমেয় িনেয়াগ হয়,
eমনটাo েনিছ। unত িবে র েকাথাo eমনিট হয় বেল আমার জানা েনi। আেরা aবাক
করার  িবষয়  হেc,  মাt  5-10  িমিনট  eকটা  ভাiভা  িনেয়i  িনেয়াগ  েদoয়া  হেc
িব িবদয্ালেয়র pভাষকেদর। সময় পােl েগেছ, তাi eখন aেনক িকছু খিতেয় েদখেত হেব।
িশkাথর্ীর  eকােডিমক  পুেরা  েরকডর্  o  kাস  ম  পারফরেমn  েদখেত  হেব  eবং  তার
গেবষণাপt েলা মানসmত কী না তা যাচাi করেত হেব। e সমs িবষয় েদেখ সুs ,
িবিধবd িনয়েম িশkক িনেয়াগ েদoয়া uিচত। ধু িশkক িনেয়াগ নয়, তােদর পেদাnিতর
েkেto s তা থাকা খুব জ ির। িব িবদয্ালেয়র িশkকেদর পেদাnিতর pেতয্ক ধােপ ‘oয়ব
aব সাin’ ‘েsাপাস’-e iনেডs করা আেছ eমন জানর্ােল anত eকিট কের pকািশত
আিটর্ েকল থাকা বাধয্তামলূক করা েযেত পাের।

aেনেকi ভাiভা েবােডর্  aসংখয্ গেবষণা েদিখেয় পেদাnিত পান িকn eকটু সময় িনেয় েদখেল
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার,
ঢাকা-1215 েথেক pকািশত o মুিহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়,
েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েবাঝা যােব তা কতটুk মানসmn। েয সমs জানর্ােলর iমপয্াk ফয্াkর িজেরা, েকu পেড়
না, সাiেটশন েনi, eiচ ফয্াkর বা eন ফয্াkর িঠক েনi, েসi সমs িবষয় েলার িদেক
আমােদর নজর িদেত হেব। inারেনেট সাচর্  iি ন েলােত জানর্াল কতখািন eেভiলeয্াবল তা
েদখেত হেব। aেনক জানর্াল pয্াজািরজম েচক কের না। e েkেt pেতয্কটা pবn pকােশর
পূেবর্ pয্াজািরজম েচক বাধয্তামূলক করা দরকার। েকu িমেশল ফুেকার েলখা কিপ করেল
েসটা যুkরা  েথেক েমiল িদেয় জানােত হেব েকন? eটা মানসmত জানর্ােল েতা pকাশ-i
হoয়ার কথা না। eেkেt সািবর্ক পযর্েবkণ o ucিশkার মােনাnয়েন সদয্ গিঠত বাংলােদশ
eয্ােkিডেটশন কাuিnলেক সিkয় করার িবকl েনi। িশkার মােনাnয়েন িবে র unত
েদশ েলােত িশkা িবষয়ক কাuিnল থাকেলo বাংলােদেশ eখনo aধরাi e পিরকlনা।

ধু মাsাসর্ পাস কের িব িবদয্ালেয়র িশkক হেয়েছন, eমন নিজর িবে  িবরল। eমিফল,
িপeiিড o গেবষণায় aিভjতা থাকেত হেব। বতর্ মােন েয pিkয়ায় বা পরীkায় িশkক
িনেয়াগ েদoয়া হেc তা unত িবে  aচল। আিশর দশেকর িবিধ-িনয়েমর আoতায় eখনo
িনেয়াগ েদoয়া হয়। যার কারেণ েমধা যাচাi, সkমতা িন পণ করা সmব হেc না।
গেবষণায় দkতা বাড়ােত হেব। e েলার পাশাপািশ সরকাির, েব-সরকাির িব িবদয্ালয় েলােত
aবকাঠােমা সুিবধা, কািরkলাম েডেভলপেমn, িসেলবাস, ে মoয়াকর্  েদখেত হেব। বছর েশেষ
িশkকেক মূলয্ায়েনর সংsৃিত চালু করেত হেব। কেয়কিট েবসরকাির িব িবদয্ালেয় e সংsৃিত
চালু থাকেলo তা সাবর্জনীন নয়।

আnজর্ ািতক মােনর েpাgামেক িবেবচনায় েরেখ পড়ােত হেব। eকজন িশkাথর্ী eসব িবষয় েকন
পড়েব, পেড় কী aজর্ ন করেব, িবষয়িভিtক কী পিরবতর্ ন আসেব iতয্ািদর িদেক দিৃ  িদেত
হেব।  মানহীন  uc  িশkা  নােমর  পাগলা  েঘাড়ার  লাগাম  eখনi  েটেন  না  ধরেল  eর
েনিতবাচক pভাব gাস কের েফলেব আগামী pজnেক। পের e খােত যতi বােজট বাড়ােনা
েহাক না েকন, তা আর েকােনা কােজi তা আসেব না। তাi eখনi সময় uc িশkার
মােনাnয়ন o গেবষণার uপর তীk দিৃ  েদবার।

n েলখক: aধয্াপক, গেবষক
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