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চাiিছ যতটুকুi পাির। িশ করাo বেলেছন, আমােদর সবাiেক েদন, কম কের হেলo েদন। িক  আিম েপলাম, 
uিন েপেলন না- eর মে  eকটা a া  িবষয় চেল আসেব। আমরা চাi সবার িত eকটা া  আচরণ 
করেত। তাi আমরা চাi েযক’িট িত ান েযাগয্ িনব র্ািচত হেব তােদর সবাiেকi েদয়া হেব। e সে  িতিন 
বেলন, aেনক জায়গায় া তার েচেয় aেনক েবিশ িশ া িত ান আেছ। পাবিলক পরী ায় পাস করােত থ র্ 
িশ া িত ান আেছ। তাi eমন বা বতায় আমােদর eকটু িচ া-ভাবনা করেত হেব েয, িকছু িত ান eকীভূত 
কের িদেত পাির িকনা। িকংবা a  েকােনাভােব িকছু করা যায় িকনা। e বছেরর েশেষ িশ া আiন : e সে  
িতিন বেলন, ‘েদেশ িশ াসং া  aেনক আiন আেছ। eর েকােনািটর সে  েযন িশ া আiন সাংঘিষ র্ক না হয়। 
কারণ, আiন করলাম, আর িব মান আiেনর সে  সাংঘিষ র্ক হল- তাহেল কায র্কর করা কিঠন হেব। েসi কারেণ 
eকজন পরামশ র্েকর সহায়তা িনেয় সব আiেনর সে  যােত সাংঘিষ র্ক না হয়, েসিট আমরা েদখিছ। আশা করিছ, 
ম ণালয় েথেক পরবত  পয র্ােয় েপৗঁেছ িদেত পারব e বছেরর েশষ নাগাদ।’ িশ ানীিতর াপাের eক ে র 
u ের িতিন বেলন, িশ ানীিতর বা বায়ন চলেছ। মেন রাখা েয়াজন, েকােনা eকটা পিরবত র্ন করেত চাiেল 
ি য়াগত কারেণi িচ া েথেক বা বায়েন েযেত 3-4 বছর সময় লােগ। আেরক ে র u ের িতিন বেলন, 

িশ ানীিতেত িশ া কিমশেনর কথা আেছ। আমরা তা করেত চাi। 

সব্ত  মা াসা সরকািরকরেণর িস া  হয়িন : ডা. দীপু মিন বেলন, ‘সব্ত  iবেতদািয় মা াসা সরকািরকরণ বা 
eমিপoভুি  িনেয় eখন পয র্  েকােনা িস া  হয়িন। িকছুিদন ধের তারা আে ালন করেছন, তােদর সে  আমার 
আলাপ-আেলাচনা হেয়েছ। তারা সামা  মােসায়ারা পান। তােদর িনেয় কী করা যায়, তা ভাবা হে ।’ e সে  
িতিন আরo বেলন, ‘আসেল eসব িত ান িনয়ম-কানুন েমেন েয ƣতির হয়, তাo না। িকছু িকছু আেছ, বািড়েত 
পাে গানা মসিজদ, েহফজখানায় বা ােদর পিব  েকারআন েশখােনা হয়। েসখান েথেক ƣতির হেয় েগেছ 
িত ান। আমােদর eখন সময় eেসেছ eকটা িকছু করার। েযমন াথিমক িব ালয় করার িবষেয় বলা হেয়েছ, 

েকu আর করেবন না। eখন যা করার সরকার করেব। িঠক eকiভােব মা াসা, মা িমক লগুেলােত e ধরেনর 
িনয়ম আসা uিচত। eলাকার জনসংখয্া, আয়তন o েয়াজনসহ সব িকছুর িনিরেখ া তা যাচাi করব। কারণ, 
আমােদর স েদর সীমাব তা রেয়েছ।’ সিচবরা কী িসিনয়রেদর eিসআর েলেখন না : িতিন বেলন, সরকাির 
চাকিরেত eকিট সমেয়র পর বদিল খুব সব্াভািবক াপার। eটা িনেয় কারo আতি ত হoয়ার িকছু েনi। তেব 
েকu যিদ আতে  থােকন, েসটা দুিট কারেণ হেত পাের। eকিট হে - eমন eক জায়গায় িতিন আেছন েযখােন 
িতিন a ায় সুিবধা িনে ন। েসখান েথেক বদিল হoয়ায় আর a ায় সুিবধািট িনেত পারেবন না। আেরকিট হেত 
পাের, িতিন চরম দুন িতবাজ। বদিল হেয় েগেল িতিন যিদ ধরা পেড় যান। eছাড়া দীঘ র্িদন eকi জায়গায় বেস 
আেছন, েসখান েথেক িতিন নড়েত চান না। eছাড়া আতি ত হoয়ার কথা নয়। েকননা, সরকাির কম র্কত র্ারা 
িনেয়ােগর সমেয়i জােনন েয, তােদর বদিল হেত হেব। িসিনয়র পেদ জুিনয়েরর পদায়ন সে  িতিন বেলন, 
িসিনয়র-জুিনয়েরর কথা বলেছন। সরকাির চাকিরেত aেনক কম র্কত র্া জুিনয়র হেয়o িসিনয়েরর eিসআর 
িলখেছন। eিট েকােনা িবষয় নয়। আর িসিনয়িরিট-জুিনয়িরিটর  তুলেল েতা শুধু eখােন নয়, সব ে ে i; 
তাহেল েতা আমরা যারা আিছ, আমােদর eখনo aেনেকi েতা জুিনয়র মেন কেরন। তাহেল েতা আমরাo eখােন 
e দািয়েতব্ আসব না কখনo। আরo নানা িবষয় : মতিবিনময়কােল সাংবািদকরা িশ া িত ােন aিতির  িফ 
আদায়, িশ া শাসেন বছেরর পর বছর eকi ি েদর eকi ধরেনর পেদ চাকির, সরকাির হাi েলর 
জাতীয়করেণ ধীরগিত, সাধারণ িশ া িত ােন কািরগিরর 3িট কের ে ড চালুসহ কািরগির িশ া েবােড র্র 
েচয়ার ােনর পেদ শূ তা, aবসর-ক াণ েবােড র্র সদ  সিচব িনেয়াগ, রাজধানীর 8 কেলেজর িশ াথ েদর 
দুরব া o েসশন জট, পাবিলক িবশব্িব ালেয় aি রতা o েরােকয়া িবশব্িব ালেয়র িভিসর কয্া ােস aব ান না 
করা, uপবৃি  কায র্ ম, কেলজ পয র্ােয় u িশ ার েবহাল দশা, েবসরকাির িবশব্িব ালেয়র বািণিজয্ক মানিসকতা 
o িকছু িবশব্িব ালেয়র িবরুে  সনদ বািণেজয্র aিভেযাগ, মাি িমিডয়া কে  দুন িতসহ িবিভ  িবষেয় 
আেলাচনায় uেঠ আেস। 


