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ষশক্ষার্থীয়দর মভাগাষি কোয়ত উচ্চষশক্ষাে (স্নাতক সম্মান) ভষতির সেে এয়লই ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লায়ত সেষিতভায়ি িা গুচ্ছষভষিক 

ভষতি পরীক্ষা চালু ষনয়ে মতাড়য় াড় হে। এক দশয়কর মিষশ সেে ধয়র এই আয়লাচনাে এক ধাপ অগ্রগষত হয়েয়ে। আসন্ন ষশক্ষািি ি 

(২০১৯-২০) মর্থয়ক কৃষি ও কৃষির প্রাধান্য র্থাকা আট সরকাষর ষিশ্বষিদ্যালে একই ষদয়ন ও একই প্রশ্নপয়ে সেষিতভায়ি ভষতি 

পরীক্ষা ষনয়ত সম্মত হয়েয়ে। 

এই মপ্রক্ষাপয়ট ষশক্ষাষিদ ও ষশক্ষা ষিয়শিজ্ঞয়দর অয়নয়কই সি ষিশ্বষিদ্যালয়ে সেষিত ভষতি পরীক্ষা চালুর পয়ক্ষ অিস্থান পুনর্ব্িক্ত 

কয়রয়েন। তাঁরা িয়লয়েন, মেষিয়কল কয়ল গুয়লায়ত একসয়ে ভষতি পরীক্ষা হে। একাদশ মেষিয়ত কয়লয়  ভষতি হে মেধার 

ষভষিয়ত। তাই সি ষিশ্বষিদ্যালয়ে সেষিত ভষতি পরীক্ষা না হওোর যুষক্ত খ ুঁয়  পান না তাঁরা। 

তয়ি প্রর্থে আয়লার অনুসন্ধায়ন মদখা যাে, ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লার ভষতি প্রষিোে ষশক্ষকয়দর িড় অংয়শর আষর্থ িক সংয়েি র্থায়ক এিং 

এই টাকা সম্মানী িা দাষেত্ব ভাতা ষহয়সয়ি ষিশ্বষিদ্যালয়ের সয়ি িাচ্চ র্ব্ষক্ত মর্থয়ক সি িষনম্ন কেী মপয়ে র্থায়কন। সরকাষর িা 

স্বােিশাষসত ষিশ্বষিদ্যালয়ে মোট-িড় মভয়দ প্রষতিের ভষতি িািদ আে ৫ মর্থয়ক ১০ মকাটি টাকা পয িি। এই টাকার িড় অংশই 

মূলত ষিশ্বষিদ্যালে পয িায়ে ভাগাভাষগ হে নানা খায়ত। 

ষশক্ষাষিয়দরা িলয়েন, সেষিত ভষতি পরীক্ষা হয়ল মদশজুয়ড় ষশক্ষার্থীয়দর মোটাছুটি িা হেরাষন কেয়ি, অষভভািকয়দর আষর্থ িক 

চাপও কেয়ি। ষকন্তু ভষতি ষি িািদ ষিশ্বষিদ্যালয়ের আে কয়ে যায়ি। সেষিত ভষতি পরীক্ষা না হওোর এটিই িড় কারি। 

সায়িক ষশক্ষাসষচি ন রুল ইসলাে খান প্রর্থে আয়লায়ক িয়লন, িতিোন ভষতি পদ্ধষতয়ত ষশক্ষকয়দর িড় অংয়শর আষর্থ িক সংয়েি 

আয়ে। িয়ল তাঁরা এই পদ্ধষতয়তই মিষশ আগ্রহী। ষকন্তু ষশক্ষার্থী ও তাঁয়দর অষভভািকয়দর দুয়ভ িাগ কোয়ত অিশ্যই সেষিত িা 

গুচ্ছষভষিক ভষতি পরীক্ষা হওো উষচত। তয়ি এই গুচ্ছ হওো উষচত ষিিেষভষিক। এসএসষস ও এইচএসষসর িয়লর ওপর গুরুত্ব 

ষদয়ে সায়িক এই সষচি িয়লন, এখন সাধারিত ১০০ নম্বয়রর ভষতি পরীক্ষা হে। মসটাও ময এয়কিায়র ষনর্ভ িল নে, তা ষিষভন্ন সেে 

গিোধ্যয়ে প্রকাষশত খির মর্থয়কও  ানা যায়চ্ছ। 

এখন এইচএসষস ও সেোয়নর পরীক্ষা চলয়ে। এই পরীক্ষার িল প্রকায়শর পর শুরু হয়ি উচ্চষশক্ষাে ভষতির যুদ্ধ। এক দশক ধয়র 

আয়লাচনার ধারািাষহকতাে এ িের মর্থয়ক কৃষিষিিেক আটটি ষিশ্বষিদ্যালয়ের ভষতি পরীক্ষা হয়ি। এগুয়লা হয়চ্ছ িাংলায়দশ কৃষি 

ষিশ্বষিদ্যালে, িেিন্ধু মশখ মুষ বুর রহোন কৃষি ষিশ্বষিদ্যালে, মশয়রিাংলা কৃষি ষিশ্বষিদ্যালে, ষসয়লট কৃষি ষিশ্বষিদ্যালে, খলনা 

কৃষি ষিশ্বষিদ্যালে, চট্টগ্রাে মভয়টষরনাষর অযান্ড সায়েয়েস ষিশ্বষিদ্যালে এিং সেধারার পটুোখালী ষিজ্ঞান ও প্রযুষক্ত ষিশ্বষিদ্যালে 

ও হা ী মোহাম্মদ দায়নশ ষিজ্ঞান ও প্রযুষক্ত ষিশ্বষিদ্যালে। 
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সেষিত ভষতি পরীক্ষা চালুর কা টি ষিশ্বষিদ্যালে েঞ্জুষর কষেশয়নর (ইউষ ষস) পক্ষ মর্থয়ক মদখভাল করয়েন ইউষ ষসর সদস্য 

অধ্যাপক মো. আখতার মহায়সন। ষতষন গতকাল প্রর্থে আয়লায়ক িয়লন, এই ভষতি প্রষিোর মনতৃত্ব মদয়ি েেেনষসংয়হ অিষস্থত 

িাংলায়দশ কৃষি ষিশ্বষিদ্যালে। ম যষ্ঠতার ষভষিয়ত পয়রর িেরগুয়লায়ত অন্য ষিশ্বষিদ্যালে মনতৃয়ত্ব র্থাকয়ি। ভষতি ইচ্ছুক এক ন 

ষশক্ষার্থী মকান মকন্দ্র মর্থয়ক পরীক্ষা মদয়ি, তাও তায়দর পেয়ের ষভষিয়ত ঠিক করা হয়ি। 

িতিোয়ন মদয়শ স্বােিশাষসত ও সরকাষর ষিশ্বষিদ্যালে আয়ে ৪৯ টি। এর েয়ধ্য ৪৫ টিয়ত ষশক্ষা কায িিে চালু আয়ে। প্রষতটি 

ষিশ্বষিদ্যালয়ে আলাদাভায়ি ভষতি পরীক্ষা হে। এখন ষশক্ষার্থী ও প্রষতয়যাষগতা দুয়টাই মিয়ড়য়ে। এক ন ষশক্ষার্থী ১০ মর্থয়ক ১৫টি 

ষিশ্বষিদ্যালয়ে ভষতি পরীক্ষা মদন। ভষতির সেে এয়লই মদখা যাে এয়কক ন অষভভািক তাঁয়দর সিানয়দর ষনয়ে ছুটয়েন মদয়শর এক 

প্রাি মর্থয়ক আয়রক প্রায়ি অিষস্থত ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লায়ত। এয়ত োেীরাই মিষশ সেস্যাে পয়ড়ন। 

এই মভাগাষি কোয়ত ২০০৮ সাল মর্থয়কই ষশক্ষা েন্ত্রিালে মচষ্টা কয়র এয়লও সিল হেষন। অষভয়যাগ আয়ে, আয়িদন িরে, খাতা 

ও পষরদশ িন ষি িািদ যত টাকা খরচ হে, তার কয়েক গুি মিষশ টাকা ভষতি-ইচ্ছুকয়দর কাে মর্থয়ক আদাে কয়র ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লা। 

ইউষ ষসর ষনয়দ িশনা অনুযােী, ভষতি পরীক্ষার আয়ের ৪০ শতাংশ টাকা ষিশ্বষিদ্যালয়ের তহষিয়ল  ো মরয়খ তা উন্নেনমূলক 

কে িকায়ে র্ব্ে করার কর্থা। ষকন্তু অষধকাংশ ষিশ্বষিদ্যালে এই ষনেে মেয়ন তা কয়র না িয়ল অষভয়যাগ আয়ে। স্বােিশাষসত চারটি 

ষিশ্বষিদ্যালে তায়দর স্বাতন্ত্রয ধয়র রাখার কর্থা িয়ল সেষিত ভষতিয়ত রাষ  হে না। মযয়হতু আলাদা আইয়ন ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লা চয়ল, 

তাই সরকার ম ার কয়র ষসদ্ধাি চাষপয়েও ষদয়ত পায়র না। 

ষশক্ষার্থী ও অষভভািকয়দর কর্থা ষিয়িচনা কয়র গত িের ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লার আচায ি ও রাষ্ট্রপষত মো. আিদুল হাষেদ উপাচায িয়দর 

সেষিত ভষতি পরীক্ষা চালুর পরােশ ি মদন। এরপর এই পদ্ধষতয়ত ভষতি পরীক্ষা মনওোর তৎপরতা ইষতিাচক পয়র্থ এয়গায়ত র্থায়ক। 

তারই ধারািাষহকতাে সম্প্রষত কৃষি ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লার উপাচায িয়দর সয়ে একাষধক বিঠয়ক ষেষলত হে ইউষ ষস। মসখায়নই 

আটটি ষিশ্বষিদ্যালে সেষিতভায়ি ভষতি পরীক্ষা ষনয়ত রাষ  হে। 

মশয়রিাংলা কৃষি ষিশ্বষিদ্যালয়ের উপাচায ি অধ্যাপক কাোল উষিন আহাম্মদ প্রর্থে আয়লায়ক িয়লন, সি ষিশ্বষিদ্যালে মযয়হতু 

এখয়না রাষ  হেষন, তাই তাঁরা আটটি ষিশ্বষিদ্যালে আসন্ন ষশক্ষািি ি মর্থয়কই গুচ্ছ ষভষিয়ত ভষতি পরীক্ষা মনওোর মচষ্টা করয়েন। 

সরকায়রর লক্ষয হয়লা, পয িােিয়ে একই ধারার ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লায়ক এয়ককটি গুয়চ্ছ এয়ন একটি ভষতি পরীক্ষার োধ্যয়ে ষশক্ষার্থী 

ভষতি করায়না। মযেন এরপর ষিজ্ঞান ও প্রযুষক্ত ষিশ্বষিদ্যালে, প্রয়কৌশল ষিশ্বষিদ্যালে, সাধারি ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লায়ক এয়ককটি গুচ্ছ 

কয়র ভষতি পরীক্ষা মনওোর ষিিয়ে আয়লাচনা চলয়ে। 

 ানয়ত চাইয়ল ইউষ ষসর সদ্য সায়িক মচোরম্যান অধ্যাপক আিদুল োন্নান গতকাল প্রর্থে আয়লায়ক িয়লন, ষশক্ষার্থীয়দর দুয়ভ িাগ 

লাঘয়ি সি কটি ষিশ্বষিদ্যালয়েই সেষিতভায়ি ভষতি পরীক্ষা হওো উষচত। কৃষি ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লার পর ধায়প ধায়প প্রযুষক্তসহ অন্য 

সি ষিশ্বষিদ্যালে এই পদ্ধষতয়ত ভষতি পরীক্ষা মনয়ি িয়ল ষতষন আশা কয়রন। 

এষদয়ক ৬ মে এক পয়ে সরকাষর ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লায়ত স্নাতক পয িায়ে মকন্দ্রীেভায়ি ভষতি পরীক্ষা মনওো ও ভষতি পদ্ধষতর নীষতোলা 

প্রিেন এিং তা িাস্তিােয়নর ষিিয়ে ষিস্তাষরত প্রষতয়িদন ষদয়ত ইউষ ষসয়ক তাষগদ ষদয়েয়ে ষশক্ষা েন্ত্রিালে। 

 ানয়ত চাইয়ল ষিয়দয়শ অিস্থানরত ষশক্ষা েন্ত্রিালয়ের োধ্যষেক ও উচ্চষশক্ষা ষিভায়গর ম যষ্ঠ সষচি মসাহরাি মহাসাইন প্রর্থে 

আয়লায়ক িয়লন, ইউষ ষসর সুপাষরশ মপয়লই েন্ত্রিালে এ ষিিয়ে পরিতী র্ব্িস্থা গ্রহি করয়ি। 

তয়ি ইউষ ষসর এক ন ঊর্ধ্িতন কে িকতিার যুষক্ত হয়লা, আলাদা আলাদা গুচ্ছ করয়ল ষশক্ষার্থীয়দর কয়েকটি পরীক্ষা ষদয়ত হয়ি। তাঁর 

যুষক্ত হয়লা, এেন পদ্ধষত মির করা উষচত মযখায়ন একটি ভষতি পরীক্ষা ষদয়েই মযন ষশক্ষার্থীরা ভষতি হয়ত পায়র। ষতষন িয়লন, 

িতিোয়ন এসএসষস পরীক্ষার িয়লর ষভষিয়ত একাদশ মেষিয়ত ভষতি করা মগয়ল উচ্চষশক্ষাে মকন এইচএসষসর িলয়ক আস্থাে 

মনওো যায়ি না? 

 ানয়ত চাইয়ল ষশক্ষাষিদ বসেদ েনজুরুল ইসলাে প্রর্থে আয়লায়ক িয়লন, ষশক্ষার্থী ও তাঁয়দর অষভভািকয়দর অয়র্থ ির অপচে ও 

দুয়ভ িাগ কোয়ত ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লায়ত গুচ্ছষভষিক ভষতির মকায়না ষিকল্প মনই। ভষতি পরীক্ষা ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লার িাড়ষত আয়ের 

উপাে হয়ে উয়ঠয়ে। এ  ন্যই ষিশ্বষিদ্যালেগুয়লা গুচ্ছষভষিক পদ্ধষত চােষন। ষশক্ষার্থীয়দর স্বায়র্থ ি এটা করয়তই হয়ি। 

 


