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িশ া উদারীকরেণর পের গত ২৭ ব সের দেশ মাট ১০৫িট বসরকাির িব িবদ ালয় িতি ত হইয়ােছ।
অিনয়েমর কারেণ একিট ব  হইবার পের দেশ এখন বসরকাির িব িবদ ালয় আেছ ১০৪িট। এই মহূুেত
মাট ৯৫িটেত িশ া  কায ম চিলেতেছ;  িক  ভাগ জনক হইেলও সত  য, এই িলর ২০ শতাংেশ

উপাচায  আর ৭৫ শতাংেশ  সহ-উপাচায  নাই।  এ িলর  অেধেকর বিশ চিলেতেছ  কাষাধ  ছাড়া।
এমনিক কােনা কােনা িব িবদ ালয় বআইিনভােব িনেজরাই ‘ভার া ’ উপাচায িনযু  কিরয়ােছ। ব ত
বসরকাির িব িবদ ালয় িলর বড় অংেশর িব ে  িবিভ  িনয়মকা ন না  মানা,  িনয়িমত বািষক িহসাব

িনরী া িতেবদন না দওয়া, িশ ার িন  মান অথবা যেথ  িফ আদােয়র অিভেযাগ আেছ। একােডিমক
কাউি েলর সভাও িঠকমেতা হয় না। গেবষণায় বরা  অ তুল বা আেদৗ নই। অথচ, অ েমাদেনর জ
এখনও  শতািধক িব িবদ ালেয়র  আেবদন  জমা  পিড়য়া  আেছ  ম ণালেয়।  ইউিজিস  ও  িশ ািবদেদর
মলূ ায়েন বড়েজার ২০িট িব িবদ ালয় ভােলাভােব বা  মাটামিুটভােব চিলেতেছ।  বািক িল কােনা  না
কােনাভােব আইেনর শত ভ  কিরেতেছ। সকল শত পূরণ কিরয়ােছ মা  ৩িট।

ইউিজিসর তািলকা অ যায়ী, ২০িট িব িবদ ালয় িঠকঠাক িনজ  ক া ােস িগয়ােছ। সাত ব সেরর বিশ
বয়সী ৫৪িট িব িবদ ালেয়র মেধ  ৩৪িট এখেনা িনজ  ক া ােস যাইবার শত পুেরাপুির পূরণ কেরিন।
অথচ িব িবদ ালয় িলেক সরকার ছয়বার সময় িদয়ািছল। ইউিজিসর সবেশষ িহসাব অ যায়ী বসরকাির
িব িবদ ালেয় মাট  িশ াথী  সােড় ৩  ল ।  িশ াখরচ  অেনক।  বসরকাির িব িবদ ালয় িলেত মাট
িশ ক আেছন  ১৬ হাজােরর  মেতা।  তাহােদর ায়  ৩২  শতাংশই  খ কালীন,  িবেশষত অধ াপক ও
সহেযাগী অধ াপেকর পেদ। এইসকল অিনয়ম িকছুেতই রাধ করা যাইেতেছ না। উপর , ২০০১ হইেতই
রাজৈনিতক যাগসেূ  িব িবদ ালয় িত ার য বণতা পিরলি ত হইেতেছ, তাহাও বগবান হইয়ােছ।
িবেশষ রা বিলেতেছন, রাজৈনিতক যাগসাজেশ িব িবদ ালয় পাইয়া তাহার মান খবু ভােলা কিরেল িক
আপি  ওেঠ  না।  তরাং  িশ ার মান  িনি ত  কিরেত পািরেব,  এমন উেদ াগেকই অ েমাদন দওয়া
উিচত।

উ িশ ার  িট  বতমােন  বািণিজ ক লাভ  লাকসােনর  খেরা  খাতায়  পিরণত  হইয়ােছ।  কেয়কিট
িব িবদ ালেয়র মািলকানা  িনয়া   রিহয়ােছ।  অেনক মািলক অৈনিতকভােব রাজৈনিতক ভাব িব র
কেরন। িকছু বিলেত গেল এমনিক ইউিজিসেকও চাখ রাঙািন দিখেত হয়। া পােরি  ই টার াশনাল
বাংলােদেশর (িটআইিব) ২০১৪ সােলর গেবষণা িতেবদেন বিলয়ািছল, িব িবদ ালেয়র সংখ া বািড়বার
অ পােত ম ণালয় ও ইউিজিসর জ  বরা  ও জনবল বােড় নাই। এইে ে  কােনা ু ও দীঘেময়ািদ
পিরক নাও দিৃ েগাচর হইেতেছ না। ইেতাপূেব সমী ায় দখা িগয়ােছ মা  গাটা দেশেকর মান ভােলা,
িকছু  বসরকাির িব িবদ ালেয়র মান  মাটামিুট  চলনসই।  আর বািক িল  এেকবােরই  মানহীন।  অথচ
তাহােদর মােনা য়েনর কােনা েচ া নাই। এইসকল িন মােনর িব িবদ ালয় হইেত িশ া িনয়া ত েণরা
সমােজর উপকাের না  লািগয়া  আপদ হইয়া উিঠেতেছ বিলয়াই অেনেক মেন কেরন। উ িশ া  িব াের
সরকােরর আ িরকতা ও উেদ াগ িলেক আমরা সবেতাভােব সাধবুাদ জানাই; িক  বতমান িতেযািগতার

িনয়ায় উ িশ ার নােম এই প যেথ াচার কােনাভােবই কাম  নেহ।
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ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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