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বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় 

প্রিয়মকানুনির ব ায়াক্কা বিই 

• বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় 

• েড় অংশ বকানিা িা বকানিাভানে আইনির শ ত ভঙ্গ করনে 

• মাত্র প্র িটি সে শ ত পূরণ করার সিদ বেনয়নে 

• বমাট বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় ১০৪টি 

• স্থায়ী সিনদর ব াগ্য া অর্তনির সময় বেপ্ররনয়নে ৫৪ 

• শ ত পূরণ কনর স্থায়ী সিদ বেনয়নে ৩ 

• প্রির্স্ব কযাম্পানস বেনে ২০ 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টি চলনে একটি ভাড়াোপ্রড়ন । প্রিয়প্রম  প্রশক্ষার্থী আনেি ১২০ র্ি। আর কনয়ক শ আনেি শুক্রোনরর প্রশক্ষার্থী,  াঁরা 

মূল  চাকপ্ররন  উন্নপ্র র আশায় প্রিপ্রি প্রিন  এনসনেি। উোচা ত আর বকাষাধ্যক্ষ অপ্র প্রর্থ োপ্রি। ির্থমর্ি ঢাকা বর্থনক বৃহস্পপ্র োর 

 াি, বরােোর বেনরি। প্রি ীয়র্ি  াি মানধমনধ্য। 

অধ্যােক েদধারী মাত্র প্র ির্ি। ১১টি প্রেভাে চালু আনে।  ার মনধ্য প্রমপ্রিয়া ও সাংোপ্রদক া প্রেভানে োত্র মাত্র একর্ি। অর্থ তিীপ্র ন  

োত্রই বিই। রার্শাহী সানয়ন্স অযান্ড বটকনিালপ্রর্ ইউপ্রিভাপ্রস তটি িানমর এ বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র অেস্থাি িানটার শহনর। 

দ্য ইউপ্রিভাপ্রস তটি অে কুপ্রমল্লা চলনে ঢাকার উত্তরায় ভাড়াোপ্রড়ন । বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়গুনলার বদিভালকারী িপ্র ষ্ঠাি 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় মঞ্জুপ্রর কপ্রমশি (ইউপ্রর্প্রস) এিনিা এটিনক প্রশক্ষা কা তক্রম চালানিার অনুনমাদি বদয়প্রি। প্রকন্তু কর্ততেক্ষ পুনরাদনম কার্ 

চালানে। সনরর্প্রমনি বদিা বেল, দরদাম কনরও ভপ্র তর সুন াে আনে। 

শুধু এই দুটি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়ই িয়, কম-বেপ্রশ প্রিয়মকানুনির েরনিলাে করনে ধরন  বেনল ৮০ ভাে চালু বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়। 

অপ্রিয়নমর কারনণ একটি েন্ধ হনয়  াওয়ার ের বদনশ এিি বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় আনে ১০৪টি। এই মুহূন ত বমাট ৯৫টিন  প্রশক্ষা 

কা তক্রম চালু আনে। ইউপ্রর্প্রসর সে তনশষ প্রহসাে অনু ায়ী এগুনলান  বমাট প্রশক্ষার্থী সানড় ৩ লাি। বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয় েড়ার 

িরচ অনিক। প্রকন্তু ইউপ্রর্প্রস ও প্রশক্ষাপ্রেদনদর মূল্যায়নি েড়নর্ার ২০টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় ভানলাভানে ো বমাটামুটিভানে চলনে। োপ্রকগুনলা 

বকানিা িা বকানিাভানে আইনির শ ত ভঙ্গ করনে। সে কটি শ ত পূরণ করার িপ্রক্রয়া বশষ কনরনে মাত্র ৩টি। 

প্রশক্ষামন্ত্রী দীপু মপ্রি ১০ এপ্রিল সাংোপ্রদকনদর েনলি, প্রকছু প্রকছু বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় খুেই ভানলা করনে। আোর প্রকছু 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয় হয়ন া েড়ানশািার মাি এনকোনরই িারাে। কিনিা সিদ প্রেপ্রক্রর অপ্রভন ােও ওনে। আরও প্রিপ্রেড়  দারক কনর 

বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়গুনলানক আইি মািানিার বচষ্টা করা হনে। 

অনুনমাদি ও েপ্ররচালিার র্ন্য আইি ির্থম হনয়প্রেল বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র সূচিার েের ১৯৯২ সানল। বসটা োপ্র ল কনর ২০১০ 

সানল িতুি আইি এনসনে। আইি েলনে, িস্তাপ্রে  প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় সামপ্রয়ক অনুনমাদি প্রিনয়  াত্রা শুরু করন  োনর। বস র্ন্য কমেনক্ষ 

িয়র্ি ট্রাপ্রি  র্থা মাপ্রলকনদর প্রিনয় েষ তদ, ২৫ হার্ার েে তফুনটর প্রির্স্ব ো ভাড়া োপ্রড়, ৩টি অনুষদ ও ৬টি প্রেভাে এেং সংরপ্রক্ষ  

 হপ্রেল প্রহনসনে এলাকানভনদ বদড় বর্থনক ৫ বকাটি টাকা ব্াংনক র্মা র্থাকন  হনে। 
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এগুনলাসহ বমাট ১০টি শ ত পূরণ করনল প্রশক্ষা মন্ত্রণালয় সামপ্রয়ক অনুনমাদি বদনে। েরে ী সা  েেনরর মনধ্য আরও প্রকছু শ ত পূরণ 

সানেনক্ষ একটি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় স্থায়ী সিদ োওয়ার ব াগ্য হনে। এ বক্ষনত্র শ তগুনলার মনধ্য আনে, এলাকানভনদ প্রিধ তাপ্রর  েপ্ররমাণ 

র্প্রমন  প্রির্স্ব কযাম্পানস  াওয়া, ৩ শ াংশ আসি সুপ্রেধােপ্রি  প্রশক্ষার্থীনদর র্ন্য রািা এেং েনেষণার র্ন্য োনর্ট রািা। 

আওয়ামী লীনের টািা প্র ি আমনল সামপ্রয়ক অনুনমাদি বেনয়নে বমাট ৫০টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়। বসগুনলা এিনিা ৭ েেনরর বচৌকাে 

বেনরায়প্রি। েয়নসর এ বচৌকাে বেপ্ররনয়নে ৫৪টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়। প্রকন্তু বসগুনলার মাত্র প্র িটি স্থায়ী সিদ অর্তি করন  বেনরনে। আরও 

কনয়কটির আনেদি িপ্রক্রয়াধীি। 

সাধারণভানে আইনি উোচা তসহ শীষ ত েনদ প্রিনয়াে, স্থায়ী ও িণ্ডকালীি প্রশক্ষনকর অনুো , প্রসপ্রন্ডনকট ও একানিপ্রমক কাউপ্রন্সনলর 

সভা, প্রশক্ষার্থী প্রে এেং সরকারনক োপ্রষ তক প্রহসাে প্রিরীক্ষা িপ্র নেদি বদওয়াসংক্রান্ত সুপ্রিপ্রদ তষ্ট প্রেধাি আনে। এ োড়া শািা কযাম্পাস 

বিালা  ানে িা। 

ইউপ্রর্প্রসর বচয়ারম্যাি আেদুল মান্নাি মনি কনরি, বেপ্রশর ভাে প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় পুনরাপুপ্রর প্রিয়মগুনলা মািনে িা। এমিপ্রক বকউ বকউ িা 

েপ্রড়নয় বেে সিদ প্রেপ্রক্র কনর। 

চার ভানে প্রেভক্ত হনয় সারা বদনশ শািা খুনল সিদ প্রেপ্রক্র কর  েনল  দনন্ত িমাপ্রণ  হনল সরকার দারুল ইহসাি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টি 

২০১৬ সানল েন্ধ কনর বদয় । ে  ২৭ েেনর আরও মাত্র ৫টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র প্রেরুনে কড়া ব্েস্থা বিওয়া হনয়নে,  নে বসগুনলা চূড়ান্ত 

ে তানয় বটনকপ্রি। 

আেদুল মান্নাি ির্থম আনলানক আরও েনলি, ইউপ্রর্প্রস প্রশক্ষা মন্ত্রণালয়নক েরামশ তই শুধু প্রদন  োনর।  া োড়া ব্েস্থা প্রিন  বেনল 

অপ্রভযুক্ত প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় মামলা কনর।  িি েেনরর ের েের চনল  ায়।  াঁর মন , কা তকর  দারপ্রকর র্ন্য ইউপ্রর্প্রসর আইি 

সংনশাধি কনর িপ্র ষ্ঠািটিনক শপ্রক্তশালী করন  হনে। 

ট্ররান্সোনরপ্রন্স ইন্টারন্যাশিাল োংলানদনশর (টিআইপ্রে) ২০১৪ সানলর েনেষণা িপ্র নেদিটিও েনলপ্রেল, প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র সংখ্যা োড়ার 

অনুোন  মন্ত্রণালয় ও ইউপ্রর্প্রসর র্ন্য েরাদ্দ ও র্িেল োনড়প্রি। সরকানরর বকানিা সুষ্ঠু ও দীর্ তনময়াপ্রদ েপ্ররকল্পিা বিই। 

মাপ্রলকনদর সংেেি বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় সপ্রমপ্র র সভােপ্র  বশি কপ্রের বহানসনির মন , আইিটি সংনশাধি করা দরকার। এর 

সে কটি প্রেধাি োস্তেসম্ম  িয়। 

শুক্রোনরর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় 

িানটার শহনরর েড় হপ্ররশপুনর রার্শাহী সানয়ন্স অযান্ড বটকনিালপ্রর্ ইউপ্রিভাপ্রস তটি (আরএসটিইউ)। ে  ২১ মাচ ত বৃহস্পপ্র োর সকাল 

সানড় ১০টায় প্রেনয় বদিা বেল, ভাড়া োপ্রড়টির একটি র্নর প্র ির্িনক েড়ানেি একর্ি প্রশক্ষক। আনরকটিন  দুর্ি এেং অের 

আনরকটিন  চারর্ি োত্রোত্রী। 

িাইমুল রশীদ ব্েসায় িশাসি প্রেভানে প্রেপ্রেএর বশষ েনে তর োত্র। প্র প্রি েনলি, ক্লানস  াঁরা বমাট প্রশক্ষার্থী েয়র্ি। উোচা ত, 

বকাষাধ্যক্ষ বকউই কযাম্পানস প্রেনলি িা। েনর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টির দাপ্রয়ত্বশীল একর্ি কম তক তা েলনলি,  াঁনদর স্থায়ী প্রশক্ষক ৩২ র্ি। 

িণ্ডকালীি আনেি ১০-১২ র্ি। প্র ির্ি অধ্যােক আনেি।  াঁরা প্রেনশষ আনসি িা। 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টিন  ৭৫০ র্নির মন া প্রশক্ষার্থী আনেি।  াঁনদর মনধ্য েয় শ াপ্রধক অপ্রিয়প্রম ।  াঁরা প্রিনলামা ইপ্রিপ্রিয়াপ্ররং োস 

চাকপ্ররর্ীেী ো চাকপ্ররসন্ধািী। ছুটির প্রদি শুক্রোর  াঁরা ক্লাস কনরি, প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টি প্রকছুটা িাণ োয়। উোচা তও  িিই ঢাকা বর্থনক 

আনসি। সহ-উোচা ত বিই। 

েরপ্রদি শুক্রোর প্রেনয় উোচা ত বমা. শাহর্াহািনক োওয়া বেল। প্র প্রি েলনলি, প্রিয়প্রম  প্রশক্ষার্থী োড়ানিার বচষ্টা করনেি। ভপ্র তন  

িািা ধরনির োড় প্রদনেি। 

অনুনমাদনির আনেই ভপ্র ত 

অপ্রিয়নমর দানয় ২০০৬ সানল দ্য ইউপ্রিভাপ্রস তটি অে কুপ্রমল্লা েন্ধ করা হনয়প্রেল। েনর আদালন র আনদনশ প্রশক্ষা মন্ত্রণালয় 



প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টিনক আোর চালু করন  বদয়। আইিানু ায়ী োেদানির েপ্ররপ্রস্থপ্র  বদিার র্ন্য ইউপ্রর্প্রস একটি কপ্রমটি কনর। 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় কর্ততেক্ষ এর প্রেরুনে মামলা কনর। মামলা চলনে। প্রশক্ষা কা তক্রম চালুর র্ন্য প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টি এিনিা ইউপ্রর্প্রসর 

অনুনমাদি োয়প্রি। অর্থচ ইউপ্রর্প্রসর বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় শািার সূত্রমন  প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টি ে  িনভম্বনর একটি র্া ীয় দদপ্রিনক 

প্রশক্ষার্থী ভপ্র তর প্রেজ্ঞপ্রি িকাশ কনর। ইউপ্রর্প্রসর কপ্রমটি উত্তরায় কযাম্পানস প্রেনয় প্রশক্ষার্থী ভপ্র তর আলাম  োয়। 

কপ্রমটি আরও বদনি, আইনির েরনিলাে কনর অনুনমাদি িা প্রিনয় দুটি ভেনি প্রশক্ষা কা তক্রম েপ্ররচালিা করনে প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়টি। 

ইউপ্রর্প্রস ে  েেনরর প্রিনসম্বনর এ প্রেষনয় প্রিনদ তশিা বচনয় প্রশক্ষা মন্ত্রণালনয় প্রচঠি বদয়।  নে ে  ১৯ মাচ ত ে তন্ত এর উত্তর আনসপ্রি। 

ে  ৩১ মাচ ত এই িপ্র নেদক রার্ধািীর উত্তরায় েলওনয়ল কনরানিশি ভেনি েপ্ররচাপ্রল  এই প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়  াি।  াঁনক একর্ি 

কম তক তা ভপ্র ত হন  ক  টাকা লােনে,  া র্ািান  র্থানকি।  ারের প্রিনর্নক প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র বর্যষ্ঠ িভাষক েপ্ররচয় প্রদনয় এক িারী 

আনসি। প্র প্রি েনলি, ভপ্র ত প্রেন  ‘প্রিসকাউন্ট’ বদওয়া  ানে। 

 

প্রির্স্ব কযাম্পানস  ায়প্রি ৩৪টি 

সা  েেনরর বেপ্রশ েয়সী ৫৪টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র মনধ্য ৩৪টি এিনিা প্রির্স্ব কযাম্পানস  াওয়ার শ ত পুনরাপুপ্রর পূরণ কনরপ্রি। 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়গুনলানক সরকার েয়োর সময় প্রদনয়প্রেল। 

প্রির্স্ব স্থায়ী কযাম্পানসর র্ন্য ঢাকা ও চট্টিাম মহািের এলাকার বক্ষনত্র কমেনক্ষ ১ একর এেং অন্যান্য এলাকায় ২ একর েপ্ররমাণ 

র্প্রম র্থাকন   

হনে। এই ৩৪টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র মনধ্য ১৬টি প্রিধ তাপ্রর  েপ্ররমাণ র্প্রমন  প্রিম তাণাধীি কযাম্পানস আংপ্রশক প্রশক্ষা কা তক্রম েপ্ররচালিা 

করনে। আর দুটি কযাম্পানস বেনে,  নে প্রিধ তাপ্রর  েপ্ররমানণর বচনয় কম র্প্রমন । 

ইউপ্রর্প্রসর  াপ্রলকা অনু ায়ী, ২০টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় ঠিকোক প্রির্স্ব কযাম্পানস বেনে।  নে এগুনলার দুটি আোর ঢাকায় আলাদা 

কযাম্পাস বরনিনে, আইনি  ার সুন াে বিই। আইি বমনি কযাম্পানস  াওয়া প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়গুনলার মনধ্য রনয়নে স্থায়ী সিদিাি 

প্র িটি—ঢাকার আহোিউল্লাহ প্রেজ্ঞাি ও িযুপ্রক্ত প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়, ইি ওনয়ি ইউপ্রিভাপ্রস তটি ও প্রসটি ইউপ্রিভাপ্রস তটি। আরও আনে ির্থ ত 

সাউর্থ প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়, ইিপ্রিনেিনিন্ট ইউপ্রিভাপ্রস তটি োংলানদশ, আনমপ্ররকাি ইন্টারন্যাশিাল ইউপ্রিভাপ্রস তটি োংলানদশ ও ইউপ্রিভাপ্রস তটি 

অে এপ্রশয়া প্যাপ্রসপ্রেক। 

প্রশক্ষা মন্ত্রণালনয়র প্রসোন্ত প্রেল, সময় বেনয়ও  ারা প্রির্স্ব কযাম্পানস  ায়প্রি,  ানদর োত্র ভপ্র ত েন্ধ করাসহ প্রেপ্রভন্ন ব্েস্থা বিওয়া 

হনে। প্রকন্তু ব মিটা হয়প্রি। 

সভা ও অন্যান্য 

বেশ প্রকছু প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় েেনর একোরও প্রসপ্রন্ডনকট ো একানিপ্রমক কাউপ্রন্সনলর সভা কনর িা। 

ইউপ্রর্প্রসর সে তনশষ  থ্য েলনে, ২০১৭ সানল ১১টি প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয় একোরও প্রসপ্রন্ডনকট সভা হয়প্রি। এগুনলার মনধ্য েড় উনদ্যাক্তানদর 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়ও আনে। একানিপ্রমক কাউপ্রন্সনলর সভা কনরপ্রি আটটি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়। এ োড়া চারটি প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় বস েের একোরও 

ট্রাপ্রি েষ তনদর সভা কনরপ্রি।অন্যপ্রদনক িন্দ্ব-মামলার সমস্যাও আনে। একপ্রদনক আনে সরকার ো ইউপ্রর্প্রসর সনঙ্গ আইপ্রি িনে মামলা, 

অন্যপ্রদনক মাপ্রলকািা প্রিনয় িন্দ্ব-মামলা চলনে োঁচটি প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়। 

প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়গুনলার প্রকছু প্রেচ্যযপ্র  সরাসপ্রর প্রশক্ষার মাি ও অলাভর্িক অেস্থািনক ক্ষপ্র িস্ত করনে। প্রেশ্বপ্রেদ্যালয়গুনলা ইনেমন া প্রে 

েসানে। শীষ ত প্র ি েদ উোচা ত, সহ-উোচা ত ও বকাষাধ্যক্ষ প্রিনয়ানে আনে প্রঢনলপ্রম। অপ্রধকাংশই প্রিয়প্রম  প্রিরীক্ষা িপ্র নেদি বদয় 

িা। 

র্া ীয় প্রশক্ষািীপ্র  িণয়ি কপ্রমটির সদস্য এেং ঢাকা প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র সানেক অধ্যােক প্রসপ্রদ্দকুর রহমাি ির্থম আনলানক েনলি, 

শ াপ্রধক বেসরকাপ্রর প্রেশ্বপ্রেদ্যালনয়র িনয়ার্ি বিই। প্র প্রি েলনেি, েড়নর্ার ১৫টি সে প্রিয়মকানুি বমনি চনল। কড়া ির্রদাপ্রর হনল 

এমপ্রিন ই প্রকছু প্রেশ্বপ্রেদ্যালয় েন্ধ হনয়  ানে। 

 


