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বসরকাির িব িব ালয় - 3: িশ ার মােন নজর কম, লােভ ঝ ক বিশ 

মাশতাক আহেমদ, ঢাকা 

• উপাচায নই এক-প মাংশ বসরকাির িব িব ালেয় 
• জ  িশ েকরা লত খ কালীন 
• গেবষণা কম 
• আয়- েয় নয়ছয় 

মাট বসরকাির িব িব ালয় ১০৪  
িশ া কায ম চলেছ ৯৫ েত 
মাট িশ ক ১৬,০২০  

িশ াথ  ৩,৫৪,৩৩৩ 
ণকালীন ১০,৯৩২ খ কালীন ৫,০৮৮ 
মাট অ াপক ২,৪০৩ খ কালীন ১,৬১১ 

সহেযাগী অ াপক ১,৪৪০ খ কালীন ৭৬০ 
িপএইচিডধারী ৩,৪১৬ খ কালীন ২,০১০ 
উপাচায নই ২০ েত 
কাষা  নই ৫৩ েত 

: িশ া ম ণালয়, ইউিজিস ও থম আেলার অ স ান 

এ েত দেশ শখােনক বসরকাির িব িব ালয় চা  আেছ। মাটা  চলনসই হেলই িশ াথ রা সখােন মিড় খেয় পেড়ন। পড়ার খরচ 
অেনক। পাঠদােন ঘাটিতও িক  অেনক। আবার নােম ‘অলাভজনক’, তেব অেনক েলােতই লাভ তালার বণতা ল ণীয়। িশ া ম ণালয়, 
িব িব ালয় ম ির কিমশন (ইউিজিস), একািধক গেবষণা এবং থম আেলার অ স ান এমনটাই বলেছ। এখন মােঠ আেছ ১০৪  বসরকাির 
িব িব ালয়, অেধেকর বিশই ঢাকায়। িশ া কায ম চলেছ ৯৫ েত। স েলার এক-প মাংেশ উপাচায আর এক-চ থাংেশ সহ-উপাচায 
নই। অ াপকসহ জ  ও িপএইচিডধারী িশ কেদর বড় অংশই খ কালীন। একােডিমক কাউি েলর সভাও কমেতা হয় না। অ িদেক 

িব িব ালয় েলার মে  িফর পাথক  িবরাট। গেবষণায় বরা  অ ল বা নই। এ েলার অেধেকর বিশ চলেছ কাষা  ছাড়া। সরকারেক 
বািষক িহসাব িনরী া িতেবদন দয় অ  ক  মা । উে া ােদর াি  পষদ স ানীসহ নানা খােত আিথক িবধা নয়। ইউিজিসর 
চয়ার ান আব ল মা ান থম আেলােক বেলন, ভােলা উে ে  ও েয়াজেনর তািগেদ দেশ বসরকাির িব িব ালয় চা  হেয়িছল। িক  

এসব িব িতর কারেণ িশ ার মান খারাপ হে । হােত গানা কেয়ক  বােদ আইনত অলাভজনক এ িব িব ালয় েলা নানাভােব লাভ নয়। 
উ া ােদর সংগঠন বসরকাির িব িব ালয় সিমিতর সভাপিত শখ কিবর হােসন বলেছন, উপাচায িনেয়াগ, িনরী া িতেবদন িনয়িমত জমা 
দওয়াসহ এ ধরেনর িবষয় েলা িনি ত করেত ত রা িতিনয়ত সদ েদর তািগদ িদে ন। 

মাথার িতন পদ ফ কা: িব িব ালয় পিরচালনার জ  উপাচায, সহ-উপাচায ও কাষা  থাকা অিতজ ির। িনয়মা যায়ী িব িব ালয় েলার 
ােবর িভি েত আচায ও রা পিত এই িতন পেদ িনেয়াগ দেবন। িশ া ম ণালয় ও ইউিজিসর সবেশষ ত  বলেছ, চা  ৯৫  বসরকাির 

িব িব ালেয়র ২০ েত উপাচায নই। সহ-উপাচায নই ৭২ েত। আর কাষা  নই ৫৩ েত। কােনা কােনা িব িব ালয় বআইিনভােব 
িনেজরা ‘ভার া ’ উপাচায িন  কেরেছ। তেব রা পিত-িনেয়ািজত উপাচায না থাকেল িশ াথ রা ায়ী িশ া সনদ পান না। িশ া ম ণালয় 
গত ১৭ ফ য়াির এক িচ েত ইউিজিসেক বেলেছ বসরকাির িব িব ালয় েলােত জ ির িভি েত এই িতন পদ রেণর উে াগ িনেত। বশ 
িক  িব িব ালেয় এ পদ েলা ল া সময় ধের খািল আেছ। যমন এিশয়ান ইউিনভািস  অব বাংলােদশ। সখােন িতন পদই খািল। অব  
‘ভার া ’ উপাচায আব াহ হাসান সােদক বেলেছন, ত রা পদ েলােত িনেয়ােগর জ  সরকােরর কােছ াব পা েয়েছন। িব িব ালয় েলার 
ক প রা ায়ই অিভেযাগ কের, িশ া ম ণালয় ও ইউিজিসর ি য়াগত সম ার কারেণ উপাচায িনেয়ােগ দির হয়। ওই  দ েরর জন 
দািয় শীল কমকতা বলেছন, এ কথা িক টা ক। তেব িব িব ালয় ক প ই অেনক সময় ণ াব পাঠায়। কখেনা পছে র াথ েক 
িনেয়াগ দওয়ার লে  তািলকায় লভাল নাম ঢাকােনা থােক। তখন কাজ আটেক যায়, আদালেতও গড়ায়। নথ সাউথ ইউিনভািস র উপাচায 



আিত ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, ১০৪  বসরকাির িব িব ালেয় এই িতন পেদর ৪১৬ জন উপ  ি  লাগেব। আেছ ৪৯  পাবিলক 
িব িব ালয়। এতজন উপ  মা ষ পাওয়াও ক ন। 
 
খ কালীন িশ কই ভরসা: ইউিজিসর িহসােব, বসরকাির িব িব ালয় েলায় মাট িশ ক আেছন ১৬ হাজােরর মেতা। েদর ায় ৩২ শতাংশ 
িশ ক খ কালীন, িবেশষত অ াপক ও সহেযাগী অ াপেকর পেদ। ায় আড়াই হাজার অ াপেকর ই- তীয়াংশই খ কালীন। আর ায় দড় 
হাজার সহেযাগী অ াপেকর অেধেকর বিশ হে ন খ কালীন। একইভােব িপএইচিডধারী ায় সােড় ৩ হাজার িশ েকর ই- তীয়াংেশর 
কাছাকািছ খ কালীন। খ কালীন িশ েকরা লত িবিভ  সরকাির িব িব ালেয় চাকির কেরন। ২০১০ সােলর বসরকাির িব িব ালয় আইন 
অ যায়ী, কােনা িবষেয় ণকালীন িশ েকর সং ার এক- তীয়াংেশর বিশ খ কালীন িশ ক রাখা যােব না। সািবক িহসােব খ কালীন 
িশ েকর অ পাত সীমার মে  আেছ। তেব জ  ও িপএইচিডধারী িশ কেদর মে  এই অ পাত  উে গজনক। তা ছাড়া িনিদ  কােনা 
িব িব ালয় বা িবষেয়র ে  সম া থাকেত পাের। িপএইচিডধারী িশ ক িনেয় এিগেয় থাকা িব িব ালয় েলার মে  রেয়েছ নথ সাউথ 
িব িব ালয়, ইনিডেপনেড  ইউিনভািস  বাংলােদশ, ই  ওেয়  ইউিনভািস , াক িব িব ালয় এবং আহছানউ াহ ইউিনভািস  অব 
সােয়  অ া  টকেনালিজ। সমি ত কােনা বতনকাঠােমা বা চাকিরিবিধ নই। এেকক িব িব ালেয় িশ কেদর বতন এেকক রকম। যমন 
রাজশাহীর নথ ব ল ই ার াশনাল িব িব ালেয় ন ন ভাষকেদর মািসক বতন ২০ থেক ২২ হাজার টাকা। একই শহের বের  
িব িব ালেয় ভাষেকরা পান মােস ২৫ থেক ২৮ হাজার টাকা। এখােন সহকারী অ াপেকরা আবার এর ি ণ বতন পান। ইউিজিসর গত 
বছর কািশত বািষক িতেবদেন বলা হেয়েছ, অিধকাংশ বসরকাির িব িব ালেয়র াি  পষদ জন-কবিলত হওয়ায় মধাবী িশ েকরা 
এসব জায়গায় পশা গড়েত ি ধা কেরন। েযাগ পেলই ত রা অ  চেল যান। নামকরা বসরকাির িব িব ালেয়ও এমনটা হে । এিদেক 
বিশরভাগ িব িব ালেয় কমকতা–কমচারীেদর চাকির িনেয় অিন য়তা লেগ আেছ। চাকির ত করার পরও অেনক িব িব ালেয় কম েদর 

ভিব  তহিবল ও া ই  পিরেশাধ করা হয় না। 

িফ ও গেবষণা: আইনা যায়ী, িত  বসরকাির িব িব ালয় েয়াজনীয় য় মটােনার সে  দেশর আথসামািজক মানদ  িবেবচনা কের 
িশ াথ েদর িফ ক করেব। এটা ইউিজিসেক জানােত হেব। েয়াজেন ইউিজিস িফ কমােতও বলেত পাের। িক  িফর সমি ত কােনা মা া 
ধের দওয়া নই। এেকক িব িব ালেয় এেকক রকম িফ। এই িতেবদক ৮  িব িব ালেয়র অ ত ১৫ জন িশ াথ র সে  কথা বেলেছন। 
কােনা কােনা র ছেলেমেয়রা িফ হণেযা  বেলেছন। আবার কউ কউ বেলেছন, অেনক বিশ ।  রাজশাহীর বের  িব িব ালেয়র িবিবএর 

ছা  তািরন আল রাহাবাত বেলন, িতিন পাবিলক িব িব ালেয় েযাগ না পেয় এখােন পড়েছন। িবিবএর েরা কােসর িফ ৩ লাখ টাকার িক  
বিশ। রাহাবাত অব  বশ িক টা ছাড় পেয়েছন। নােটােরর রাজশাহী সােয়  অ া  টকেনালিজ ইউিনভািস েত একই কােসর িফ ায় ২ 

লাখ টাকা। আবার ঢাকার নামকরা িব িব ালয় েলায় এই িফ ৭ লাখ পয  যেত পাের।  ইউিজিসর ত  বলেছ, ২২  বসরকাির িব িব ালয় 
২০১৭ সােল গেবষণা খােত ১ টাকাও বরা  রােখিন। অ  কেয়ক  গেবষণা খােত নামকাওয়াে  বরা  রেখেছ।  বরা  রাখা 
িব িব ালেয়র মে  আেছ রাজশাহীর নথ ব ল িব িব ালয়। এর রিজ ার িরয়াজ মাহা দ থম আেলােক বেলন, ত েদর আয় কম। 
গেবষণা খােত বােজট রাখা যায়িন। তেব িতি ত িব িব ালয় েলা গেবষণার ওপর  িদে । এ েলার মে  রেয়েছ াক, নথ সাউথ, 
আইইউিব, এআইইউিব, ই  ওেয় , ইউ াব, ড ােফািডল ও ইউনাইেটড ই ার াশনাল ইউিনভািস । 

আয়- েয় নয়ছয়: বসরকাির িব িব ালয় েলা ইউিজিসেক আয়- েয়র িহসাব িদেয়েছ। দখা যায়, ২০১৭ সােল এ েলার মাট আয় িছল ৩ 
হাজার কা  টাকার িক  বিশ। স বছেরর দিশত েয়র অ ও ায় সমান। অেনক িব িব ালয়ই িক  আইন মেন ও িনয়িমত িনরী া 

িতেবদন দয় না। অ ত সাত  িব িব ালয় তা কখেনাই িনরী া িতেবদন দয়িন। এ েলা হেলা ই ার াশনাল ইউিনভািস  অব িবজেনস, 
অ াি কালচার অ া  টকেনালিজ, িভে ািরয়া িব িব ালয়, খাজা ইউ স আলী িব িব ালয়, রাজশাহী সােয়  অ া  টকেনালিজ 
ইউিনভািস , জামান ইউিনভািস , টাইমস ইউিনভািস  ও গণিব িব ালয়। সরকারেক বািষক িনরী া িতেবদন দওয়াটা আইনত 
বা তা লক। িশ া ম ণালয় ও ইউিজিসর সংি  শাখা বলেছ, মা  ২৬  িব িব ালয় হালনাগাদ িনরী া িতেবদন জমা িদেয়েছ। 
কেয়ক র ভােলা িব িব ালয় িহেসেব নাম আেছ। ইউিজিসর একজন দািয় শীল কমকতা অেনক বসরকাির িব িব ালেয়র িব ে  নানাভােব 
টাকা নয়ছয় করার অিভেযাগ আনেলন। কখেনা চয়ার ানসহ াি  পষেদর সদ রা সভায় অংশ হেণর জ  মাটা স ানী নন। 
িব িব ালেয়র খরেচ িবেদশ মণ কেরন, সাধারণ তহিবেলর টাকা ই ামেতা তােলন এবং গািড় ও জনবল বহার কেরন। ঢাকা 
িব িব ালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর অ াপক রাবােয়ত ফরেদৗস বসরকাির িব িব ালেয়ও পিড়েয় থােকন। িতিন 
বলেছন, িনেজেদর পিরবােরর সদ েদর াি  বািনেয় মািলেকরা এ েলা বসা িত ান িহেসেব দ ড় করােত চান। ইউিজিস ২০১৫ সােল তদ  
কের বেল, ঢাকার নামকরা এক  বসরকাির িব িব ালেয়র াি রা স ানী ভাতা বাবদ ল ািধক টাকা কের িনেয়েছন। িব িব ালয় ক প  
অব  বেলিছল, ভাতার অ  ৫০ হাজার। া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর ২০১৪ সােলর এক  গেবষণা িতেবদন অ যায়ী, 
িব িব ালয় েলার বাড সদ রা সচরাচর ২০ থেক ৩০ হাজার টাকা কের স ানী িনে ন। ইউিজিসর সােবক চয়ার ান নজ ল ইসলাম 

থম আেলােক বেলন, চািহদার কারেণই বসরকাির িব িব ালেয়র যা া  হেয়িছল। এখন িশ ার মােনা য়ন চাইেল িনয়মকা ন মানােনার 
ব া করেত হেব। 


