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রাজধানীর সাত সরকাির কেলজ: রা িব ান-দশেনর িশ করা পড়াে ন ইিতহাস 

সতাক আহমদ 

ঢাকা িব িব ালয় ও জাতীয় িব িব ালেয়র অধীন কেলেজর াতক পযােয়র সব িবভােগর িশ াথ েদর জ  বা তা লক করা 
হেয়েছ ‘ াধীন বাংলােদেশর অ দেয়র ইিতহাস’ কাস। এ িবষেয় পড়ােনার কথা ইিতহােসর িশ কেদর। িক  ঢাকা িব িব ালয় 
অিধ  রাজধানীর সাত সরকাির কেলেজ রা িব ান, দশন, ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত িবষেয়র িশ করাও কাস  পড়াে ন। 
কবল াস নয়াই নয়, পরী ার প  তির ও উ রপ ও ায়ন করেছন িবষয়বিহ ত িশ করা। এ িনেয় কেলজ েলায় এক 

ধরেনর ঘালােট পিরি িত তির হেয়েছ। াভ দখা িদেয়েছ ইিতহােসর িশ কেদর মে । 

সংি রা বলেছন, অ  িবষেয়র িশ ক িদেয় পড়ােনার এ েযাগ তির কের দয়া হেয়েছ ঢাকা িব িব ালেয়র জাির করা এক 
িনেদশনায়। যিদও তােত ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত এবং রা িব ােনর িশ কেদর িদেয় ওই কাস  পড়ােনার কথা বলা 
হেয়েছ। িক  সই েযাগ কােজ লািগেয় কােনা কােনা কেলজ দশনসহ অ  িবষেয়র িশ কেদরও এ িবষয়  পড়ােনার জ  
িনেয়াগ কেরেছ। 

ঢাকা িব িব ালয় অিধ  রাজধানীর ওই সাত  কেলজ হে - সরকাির িত মীর কেলজ, ঢাকা কেলজ, ইেডন মিহলা কেলজ, 
বগম বদ নেনসা কেলজ, সরকাির বা ?লা কেলজ, কিব নজ ল কেলজ ও সরকাির সাহরাওয়াদ  কেলজ। 

জানা গেছ, এসব কেলেজর েত ক েত ১৫ থেক ১৮  িবষেয় াতক পাঠদান করা হয়। এ কারেণ েত ক  িবভােগই গেড় ই 
থেক আড়াইশ’ িশ াথ  রেয়েছন। কােনা কােনা কেলজ ইিতহােসর িনজ িবভােগর পাঠদােনর তা, সমেয়র ঘাটিত ও িশ ক 

সংকেটর দাহাই িদেয় অ  িবভােগর িশ ক িদেয় পড়ােনার ব া কেরেছ। এর মে  -এক  িত ান আবার কেলেজর বাইের 
থেক খ কালীন িশ কও িনেয়াগ কেরেছ। এমন িত ােনর মে  ঢাকা কেলজ এক । জানা গেছ, ওই কেলেজ সাভােরর এক  
বসরকাির কেলেজর দশন িবষেয়র এক িশ ক ‘ াধীন বাংলােদেশর অ দেয়র ইিতহাস’ কাস  পড়াে ন। ঢাকা কেলেজর 

অ  অ াপক মায়াে ম হােসন মা া িবষয়  ীকার কেরেছন। 

িতিন বেলন, আমােদর কেলেজ ১৮  িবভাগ আেছ। িক  ইিতহাস িবভােগর িশ ক আেছন মা  ১১ জন। তােদর অনাস, মা াস, 
িডি  ও উ  মা িমেকর াস িনেত হয়। এরপর বািক ১৭  িবভােগ পাঠদান করােনা ক ন। য কারেণ খ কালীন িশ ক িনেয়াগ 
করেত হেয়েছ। এক ে র জবােব িতিন বেলন, ইিতহােসর এ িবষয়  আমরা সবাই কমেবিশ জািন। তাই পাঠদান করা সম া নয়। 

তেব িশ করা বলেছন, বাংলােদেশর ি ে র ইিতহােসর মেতা এ িবষয়  া েয়টেদর জাতীয় চতনাস  করার জ ই বতন 
করা হেয়েছ। িক  অ  িবষেয়র িশ করা পাঠদান করেল এর ল আেবদেন ত য় ঘটেব। া  িদেয় ঢাকা কেলেজর ইিতহােসর 
সহেযাগী অ াপক ড. আব ল স িসকদার বেলন, এই কাস  এক  শকাতর ও িবেশষ ে র িবষয়। কননা বাংলােদেশর 
ি েক ভারত দেখ তােদর সে  পািক ােনর  িহেসেব। আবার পািক ান দেখ িভ  ি েত। িক  এটা বাঙািলর ২২ বছেরর 

সং ােমর পিরণিত এবং ৭ কা  মা েষর ািধকার ও ি র । এই ইিতহাস  ঐিতহািসেকর ি েকাণ থেক না পড়ােল মমাথ 
িশ াথ র কােছ উপ াপন করা স ব হেব না। রা িব ােনর িশ ক রা িব ােনর ি েত আর দশেনর িশ ক দাশিনক ি েকাণ 
থেক পড়ােবন। সই িবেবচনায় ইিতহাস িবভােগর িশ করা পড়ােলই স ক হেব বেল আমরা মেন কির। তাছাড়া ইিতহােসর 

িশ কেদর দীঘিদেনর আে ালেনর ফসল িহেসেব এ কাস  চা  করা হেয়েছ। 

ঢাকা িব িব ালয় ও কেলজ েলার একািধক  জািনেয়েছ, আবি ক হওয়ায় এ িবষেয়র িব লসং ক িশ াথ  আেছ। এসব 
িশ াথ র প  তির, মডােরশন ও খাতা দখার কােজর সে  আিথক লােভর িবষয় জিড়ত। এ কারেণ পাঠদােনর ই েত এই 
টানােপােড়ন। অথচ ায় সব িবভােগর িশ কই িনজ িনজ া েয়টেদর কমেতা াস নন না। অেনেকই না শ িদেয় বা িবনা 
না েশ াস কামাই দন। তরাং আপি র ে  পাঠদােনর চেয় এখােন নপে  অ  িবষয় আেছ। যিদও ইিতহােসর কেয়ক 

িশ ক এমন ধারণার সে  একমত নন। তারা বেলন, িবষয় বতেনর আেবগ স ত রাখাই তােদর ল । 



স িত রাজধানীর িবিভ  কেলেজর িশ করা এ সম ার কথা েল ধেরন িব িব ালয় েলার অ ােপ বিড িব িব ালয় ম ির 
কিমশেনর (ইউিজিস) চয়ার ান অ াপক আব ল মা ােনর কােছ। এ সময় তারা ওপের উি িখত ি  েল ধরার পাশাপািশ 
আরও জানান, রাজধানীর সাত  কেলেজ ইিতহাস িবষেয়র ায় অধশত িশ ক কমরত আেছন। তারা পাঠদােনর জ  যেথ । 
তারপরও যিদ কােনা কেলেজ িশ েকর ঘাটিত পেড়, সে ে  ঢাকা, জগ াথ ও জাহা ীরনগর িব িব ালেয়র ইিতহােসর িশ ক 
বা িসিনয়র া েয়টরাও এ িবষেয় পাঠদান করেত পােরন। িক  িক েতই অ  িবষেয়র িশ ক এেন পাঠদান করােনার যৗি কতা 
নই। 

স ত, গত বছেরর ১৩ ম ঢাকা িব িব ালয় ক প  সাত কেলজেক এক সা লাের জানায়, ‘ াধীন বাংলােদেশর অ দেয়র 
ইিতহাস’ কাস  ইিতহােসর পাশাপািশ ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত এবং রা িব ান িবভােগর িশ করাও পড়ােত পারেবন।’ 
২০১৩ সােল জাতীয় িব িব ালয় ‘ াধীন বাংলােদেশর অ দেয়র ইিতহাস’ কাস বতেনর পর থেক ইিতহােসর িশ করাই এ  
পড়ােতন। িক  এ সা লােরর পর জ লতা তির হয়। উ ূত পিরি িতেত ৩১ িডেস র ঢাকা িব িব ালেয়র িভিস অ াপক ড. মা. 
আখতা ামানেক এক  িচ  দয় ইউিজিস। 

ওই িচ েত বলা হয়, ঢাকা িব িব ালেয়র অিধ  সাত কেলেজ ‘ াধীন বাংলােদেশর অ দেয়র ইিতহাস’ কাস  কেলজ েলার 
 ইিতহাস িবভােগর িশ করা পাঠদান, প  ণয়ন ও উ রপ  ায়ন করেত পারেবন। ইউিজিসর পাবিলক িব িব ালয় 
ােনজেম  িবভােগর পিরচালক মা. কামাল হােসন া িরত ওই িচ েত এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া িনেতও িভিসেক অ েরাধ 

করা হয়। 

ইউিজিস চয়ার ান অ াপক আব ল মা ান বেলন, য কােনা িবষয় সংি  িশ কেদরই পড়ােনা ি । সাত কেলেজ ‘ াধীন 
বাংলােদেশর অ দেয়র ইিতহাস’ কাস  পড়ােনার ই েত এক  জ লতা আমােদর নজের আসার পের িনেদশনা দয়া হেয়েছ। 

ঢাকা িব িব ালেয়র পে  এ সাত কেলেজর সম য়েকর দািয়  পালন কেরন (িব িব ালেয়র) বসায় অ ষেদর িডন অ াপক ড. 
িশবলী বাইয়া ল ইসলাম। িতিন শিনবার গা রেক বেলন, ‘ভােলার জ ই িবক  িহেসেব ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত এবং 
রা িব ােনর িশ কেদর িদেয় পাঠদান করােনার কথা বলা হেয়েছ। কননা পিরদশেন আমরা দেখিছ য, সংি  িশ কেদর 
অেনেকই রাজনীিতর সে  । কউ কউ কেলজ ফেল সরকাির অিফেস দৗড়ােদৗিড় কেরন। তাছাড়া এ আবি ক িবষেয়র সব 
িশ াথ েক পাঠদােনর জ  কেলজ েলায় সংি  িবষেয়র িশ েকর ঘাটিত আেছ। এমন অব ায় িন য়ই পাঠদান ব  রাখা স ব 
নয়। এরপরও আমরা বেলিছ, যসব কেলেজ ইিতহােসর পযা  িশ ক আেছন, তারাই পড়ােবন। িক  এরপরও কেলজ েলার 
কেয়কজন িশ ক এ িনেয় উ বাচ  করেছন।’ 

এক ে র জবােব িতিন বেলন, খ কালীন িশ ক িনেয়ােগর কথা এেসিছল। িক  কােনা কােনা কেলজ আমােদর কােছ টাকা 
চেয়েছ। আবার কউ কউ বেলেছ তােদর তহিবল ঘাটিত। এমন নানা ঝােমলা আেছ। তারপরও আমরা কেলজ েলার সে  এ 

িবষেয় আেলাচনা করব। 


