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েহাসঙ্কটে শিক্ষাোন ॥ মসরা ভাশস িটির তাশিকায়ও মনই 

 প্রাথশেক মথটক উচ্চ শিক্ষায় সংখ্যাগত শিস্তৃশত, োটন অরাজকতা  

 োটনর শিচাটর উচ্চ শিক্ষায় এশিয়ায় সিটচটয় শনটচ িাংিাটেি, বিশিক পশরেন্ডটি তিাশনটত অিস্থান 

শিভাষ িাড়ৈ ॥ সকি পািশিক পরীক্ষায় সাফটের মে অব্যাহত উর্ িগশত চিটে এভাটি চিটত থাকটি িীঘ্রই িতভাটগ মপ ৌঁটে োটি পাটসর হার। পঞ্চে ও অষ্টে মেণীর 

সোপনীটত পাস এরই েটে মপ ৌঁটে মগটে প্রায় িতভাটগ। পাল্লা শেটয় এটগাটে এসএসশস ও এইচএসশসও। শিি^শিদ্যািয় মথটকও সাফে শনটয় মির হটেন িাখ িাখ 

শিক্ষাথী। শকন্তু শিক্ষার োটনর শচত্রো আসটি কী? এ প্রটে উশিগ্ন মেটির শিক্ষাশিে, আন্তজিাশতক গটিষণা সংস্থা এেনশক মখাে শিক্ষােন্ত্রীও। প্রটতেটকই িিটেন, শিক্ষায় 

সংখ্যাগত শিস্তৃশত ঘেটিও প্রাথশেক মথটক উচ্চ শিক্ষার োটন শিরাজ করটে অরাজকতা। োন শিচাটর এশিয়ায় সিটচটয় শনটচ অিস্থান করটে িাংিাটেি। বিশিক পশরেন্ডটি 

অিস্থান তিাশনটত। আন্তজিাশতক জশরপগুটিাটত এক হাজার মসরা শিিশিদ্যািটয়র তাশিকাটতও আসটে না শিক্ষার গুণগত োটনর সঙ্কটে শচশন্তত এখন শিক্ষােন্ত্রী ডাাঃ েীপু 

েশনও। শতশন িিটেন, োটনান্নয়টন আেরা শপশেটয়। প্রশতিের শিশভন্ন পরীক্ষায় িাখ িাখ শিক্ষাথী পাস কটর মির হটে। শকন্তু গুণগত মকান পশরিত িন মচাটখ পটৈ না। মে 

মকান ভাইিার মিাটড ি িসটিই মেখা োয় অনগ িি ইংটরজীটত কথা িিটে, প্রযুশিটত শনটজর েখি এটনটে শকন্তু মে শিক শিক্ষা, গুণগত োটন শপশেটয় তারা। এরাই মূিত 

আোটের জন্য মিাঝা। তটি েন্ত্রীর আিা, িত িোন দুরিস্থা মথটক িীঘ্রই মিশরটয় আসটি িাংিাটেি। উচ্চ শিক্ষা পে িাপ্ত েশনেশরংটয়র োেটে অিশ্যই োনসম্পন্ন হটি। 

শিক্ষাশিেরা িিটেন, গুণগত োটনান্নয়টনর শিষয়টি িেটরর পর িের উটপশক্ষত হওয়ায় পুটরা শিক্ষাব্যিস্থাই এখন চোটিটজেরর ুখটখ। ভশত ি ও পাটসর হার িাৈটিও সঙ্কটে 

আটে শিক্ষার োন। উচ্চ শিক্ষার োন শনশিটতর আিায় মে প্রশতষ্ঠান গটৈ মতািা হটয়টে মসই িাংিাটেি এোটেশডটেিন কাউশিটির মচয়ারম্যান অোপক ড. 

মেসিাহউশিন আহটেেও িিটেন, িাজাটরর কােশত মেটখ শিিশিদ্যািয়গুটিা তাটের েটনর েটতা কটর শডপাে িটেট খ লতিটত। এগুটিাটত তাটের মনই পূি ি অশভজ্ঞতা, 

পৈাটিানা। এর িাগাে মেটন র্রার এখনই সেয়। দ্রুত এ শিষটয় সরকাটরর শিটিষ নজর মেয়ার আহ্বান জাশনটয় মেটির শিশিষ্ট শিক্ষাশিেসহ সংশিষ্ট শিটিষজ্ঞরা িটিটেন, 

শিক্ষায় আোটের ফোশসশিটি আর শিক্ষকটের োন িাৈাটনার জন্য ব্যিস্থা মনয়া জরুরী। উচ্চ শিক্ষায় শিশনটয়াগ িাৈাটত হটি। তা শুধু উচ্চ শিক্ষার মক্ষটত্র নয়। প্রাথশেক ও 

োেশেটকও তা িাৈাটত হটি। শুধুোত্র উচ্চ শিক্ষায় এটস োন িাৈাটি চিটি না। প্রাথশেক-োেশেক পে িাটয় োন িাৈাটনা না মগটি আেরা শিিশিদ্যািটয়র র োশঙ্কং হ া  

কটর িাৈাটত পারি না। আর উচ্চ শিক্ষায় োন ভাি করটত হটি শিি^শিদ্যািটয়র উপাচাে ি ও শিক্ষক শনটয়াটগ শিটি^র অন্যান্য মেটির েটতা েিীয় ও প্রিাসটনর 

শপ্রয়পাত্র না মেটখ মের্া ও মোগ্যটের স্থান শেটত হটি।  

োটনর প্রে প্রাথশেক মথটকই ॥ প্রাথশেক সোপনী পরীক্ষায় এখন পাটসর হার িতভাটগর কাোকাশে। গত কটয়ক িেটরর ফটির শচত্র িটি শেটে আগােী দুটি পরীক্ষার পরই 

হয়ত মফি করটি না মকান শিক্ষাথী। অথ িা  পাটসর হার হটি িতভাগ। প্রাথশেক স্কুটি ভশত ির হারও চটি এটসটে প্রায় িতভাটগ। তটি সংখ্যাগত সূচটক মের্ার শিটফারণ 

ঘেটিও প্রটের ুখটখই পটৈ আটে এ স্তটরর শিক্ষার োন। গুণগত োটনান্নয়টনর শিষয়টি উটপশক্ষত হটয়টে িেটরর পর িের।  

তটি িাংিাটেটির প্রাথশেক শিক্ষার োন শনটয় িহুিার উটিগ প্রকাি কটর প্রশতটিেন শেটয়টে শিিব্যাংক। সম্প্রশত প্রকাি করা সি িটিষ প্রশতটিেটনও সংস্থাটি িটিটে, 

িাংিাটেি তার সি শিশুটক প্রাথশেক স্কুটি শনটয় আসটত সক্ষে হটিও শিক্ষার গুণগত োন এখনও গভীর উটিটগর পে িাটয় রটয়টে। এই অিস্থায় শিক্ষার সঙ্কে দূরীকরটণ 

শিিব্যাংটকর পক্ষ মথটক িাংিাটেটি ভাি শিক্ষার জন্য শিশনটয়াগ িাৈাটনার আহ্বান জানাটনা হটয়টে। 

‘ওয়ার্ল্ি মডটভিপটেট খ শরটপাে ি ২০১৮: িাশন িং টু শরয়ািাইজ এডুটকিি প্রশেজ’ িীষ িক প্রশতটিেটন িিা হয়, প্রাথশেক শিক্ষা জীিটনর ১১ িেটরর েটে সাটৈ চার িের 

শপশেটয় থাকটে িাংিাটেটির শিক্ষাথীরা। গুণগত শিক্ষাব্যিস্থা ও োনসম্মত স্কুটির অভাটিই মূিত তারা শপশেটয় রটয়টে। অথচ মেটি প্রাথশেটক মে শিক্ষা মেয়া হটে তা 

সাটৈ েয় িেটরই অজিন করা সম্ভি। প্রাথশেক শিক্ষাথীটের ো মিখাটনা হটে তা পে িাপ্ত নয় এিং গুণগত োন ভাি নয়। োনসম্মত স্কুটির অভাটি তা হটে।  

শিক্ষাশিে অোপক ড. েেতাজ উশিন পােওয়ারী িিশেটিন, আোটের প্রাথশেক শিক্ষার মক্ষত্র শিস্তৃত হটয়টে ব্যাপক। শিদ্যািটয় ভশত ির হার, নারী- পুরুষ সেতা, নারী 

শিক্ষায় অগ্রগশত, ঝটর পৈার হার কটে োওয়াসহ িহু মক্ষটত্রই এটসটে সফিতা। তটি শিক্ষার োটন মকান উন্নশত মনই। অ আ ক খ মিখাটনার েটেই পটৈ আটে এ 

শিক্ষাটি। শিক্ষা প্রিাসটনর ব্যাপক গাশফিশত, েশনেশরংটয়র অভািটক সঙ্কে অশভশহত কটর শতশন িটিন, প্রাথশেক শিক্ষা প্রিাসন দুনীশতটত শনেশিত। এই শিষয়টিটত 

সরকারটক নজর শেটত হটি। অন্যথায় োটনর পশরিত িন হটি না।  

জাতীয় শিক্ষা নীশত প্রণয়ন কশেটির সেস্য সশচি অোপক ড. মিখ ইকরাুখি কশির িিশেটিন, এ শিক্ষার প্রসার হটয়টে সংখ্যায়, োটন নয়। েক্ষ ও মোগ্য শিক্ষটকর 

অভাি, নােকাওয়াটস্ত েশনেশরং, শিক্ষক সঙ্কেসহ িহুুখখী সঙ্কে এখাটন। প্রাথশেক শিক্ষা শনটয় এটকর পর এক পরীক্ষা-শনরীক্ষা ও প্রাথশেক সোপনী পরীক্ষা িাে মেয়ার 

পটক্ষ এ শিক্ষাশিে। িটিন, এ শিক্ষাটক পরীক্ষা শনভ ির কটর মফিা হটয়টে। শিক্ষানীশত অনুসাটর প্রাথশেক শিক্ষাটক অষ্টে মেণী পে িন্ত উন্নীত করার শিষয়টিটত মকান 

অগ্রগশত না হওয়ায় উটিগ প্রকাি কটরন জাতীয় শিক্ষা ব্যিস্থাপনা একাটডশের (নাটয়ে) এ েহাপশরচািক। 

োেশেটকও সঙ্কে ॥ লতি ভাি স্কুটির সংখ্যা িাৈটিও মসই সংখ্যা এখনও দুই অটঙ্কর মকাোয় মপ ৌঁোয়শন। মখাে সরকাটরর এক মূোয়ন প্রশতটিেন িিটে, লতি ভাি োটনর 

অথ িা  ‘এ’ কোোগশরর স্কুটির সংখ্যা ১০ িতাংটির শনটচ। ‘শি’ কোোগশরর মোোুখটি ভাি স্কুটির সংখ্যা ৫০ িতাংি। এোৈা ‘শড‘ কোোগশরর দুি িি ও ‘ই’ কোোগশরর 

অকাে িকর স্কুটির সংখ্যা প্রায় ৮ িতাংি। এোৈা পাহাৈী এিাকার প্রায় আে িতাংি স্কুি চোটিটজেরর ুখটখ রটয়টে। হাওৈ এিাকার েয়, উপকূিীয় এিাকার েয়, 

নেীোতৃক এিাকার নয় এিং সেতি এিাকায় চোটজেরর ুখটখ রটয়টে অটনক স্কুি। 

োেশেক ও উচ্চ শিক্ষা (োউশি) অশর্েফতটর পশরকল্পনা ও উন্নয়ন শিভাটগর স্কুিশভশিক এক স্ব-মূোয়ন প্রশতটিেটন এেন তথ্যই উট  এটসটে। মেটি ভাি োটনর স্কুি 

িাৈটে না- শিক্ষাশিেটের এেন উটিগটকই সতে প্রোণ কটর মূোয়টন এ তথ্য। শরটপাে ি িিটে, িাংিাটেটি োেশেক স্তটরর ষষ্ঠ ও অষ্টে মেণীর ১৮ িতাংি শিক্ষাথী 

েক্ষতায় এশগটয় থাকটিও শপশেটয় রটয়টে ১৯ িতাংি শিক্ষাথী। েক্ষতা অজিটন েেে অব্স্স্থায় রটয়টে ৬৩ িতাংি শিক্ষাথী। তটি িহটরর তুিনায় গ্রাটের শিক্ষাথীরা 

তুিনামূিকভাটি আটগর মচটয় মিশি েক্ষতা অজিন কটরটে।  



েহাসঙ্কটে শিিশিদ্যািয়সহ পুটরা উচ্চ শিক্ষার োন ॥ ইটকানশেস্ট ইটট খশিটজি ইউশনে প্রকাশিত েশক্ষণ এশিয়াশিষয়ক ‘হাই ইউশনভাশস িটি এনটরািটেট খ, মিা গ্রোজুটয়ে 

এেপ্লয়টেট খ’ িীষ িক এক গটিষণা প্রশতটিেটন িিা হটয়টে, মেটি গত এক েিটক উচ্চ শিক্ষার হার মিটৈটে। প্রাথশেক ও োেশেক শিক্ষায় সরকারী েটনাটোগ এর কারণ। 

শিটিি কাউশিটির জন্য বতশর এ গটিষণা প্রশতটিেটন িিা হয়, উচ্চ শিক্ষার প্রবৃশি িাৈটিও েক্ষ জনিটির তীি সঙ্কে রটয়টে। শিক্ষাথীটের ইংটরজী ভাষায় েখি কে, 

মে শিক জ্ঞাটনর অভাি, কাশরগশর জ্ঞান ও সেস্যা সোর্াটন েক্ষতার দুি িিতা থাকায় তারা জনিি সঙ্কে পূরটণ অিোন রাখটত পারটেন না।  

এক িের আটগ শিটির িীষ িস্থানীয় এক হাজার শিিশিদ্যািটয়র একটি তাশিকা প্রকাি কটরশেি মস শে আরটির মজিাশভশিক মসট খার ফর ওয়ার্ল্ি ইউশনভাশস িটি র োশঙ্কংস 

(শসডশিউইউআর)। শিটি^ও শিশভন্ন শিি^শিদ্যািয় শনটয় তাটের এ র োশঙ্কং সাৈা মফটিশেি সি িত্র।  

তটি ওই তাশিকায় শিটির িীষ ি স্থানীয় এক হাজার শিিশিদ্যািটয়র েটে স্থান হয়শন িাংিাটেটির মকান শিিশিদ্যািটয়র। সাক িভুি মেটির েটে ভারটতর ১৫টি 

শিিশিদ্যািয় এ তাশিকায় স্থান মপটয়শেি। সম্প্রশত এ র্রটনর একটি র োশঙ্কং প্রশতষ্ঠান মস শে আরটির মজিাশভশিক মসট খার ফর ওয়ার্ল্ি ইউশনভাশস িটি র োশঙ্কংস 

(শসডশিউইউআর) শিশভন্ন শিিশিদ্যািয় শিষটয় তাটের র োশঙ্কং প্রকাি কটরটে। িীষ িস্থানীয় শিিশিদ্যািয়গুটিার েটে মিশিরভাগই োশক িন যুিরাটের।  

এ তাশিকা বতশরটত প্রটতেকটি শিিশিদ্যািটয়র মেসি শিষয় শিটিচনা কটরটে তার েটে শেি শিক্ষার োন, শিক্ষাজীিন মিটষ চাকশর, শিক্ষকটের মোগ্যতা, প্রকািনা, 

গটিষণার প্রভাি, গটিষণার োন, শিিশিদ্যািটয়র প্রভাি ও মপটেটট খর সংখ্যা। নতুন এ র োশঙ্কং অনুোয়ী যুিরাটের হাভ িাড ি ইউশনভাশস িটি শিটির মসরা শিিশিদ্যািয়।  

এক িের পর মগি এক সপ্তাহ আটগ িন্ডনশভশিক সাপ্তাশহক ম্যাগাশজন ‘োইেস হায়ার এডুটকিন’ তাটের পশরচাশিত জশরপ অনুোয়ী এশিয়ার ৪১৭টি মসরা শিিশিদ্যািটয়র 

একটি তাশিকা প্রকাি কটরটে। মসখাটনও মেখা মগি, তাশিকায় িাংিাটেটির মকান শিিশিদ্যািটয়র নাে মনই। শিিশিদ্যািয়গুটিার পা োন, গটিষণা, জ্ঞান আোন-প্রোন 

এিং আন্তজিাশতক দৃশষ্টভশি-এই চারটি মে শিক শিষটয়র ওপর শভশি কটর পশরচাশিত জশরটপ মনপাটির শত্রভুিন শিিশিদ্যািটয়র নাে আটে। নাে আটে শ্রীিঙ্কার 

‘ইউশনভাশস িটি অি কিটবা’র। 

উচ্চ শিক্ষার েহাসঙ্কে সোর্াটন শিক্ষাশিেটের শিটিষ সুপাশরি ॥ মকন এ অিস্থা মেটির উচ্চ শিক্ষািটনর? সঙ্কে সোর্াটনর উপায়ই িা কী? এ শিষটয় কথা িটিটেন 

মেটির শিশিষ্ট শিক্ষাশিেরা। তারা এখন উশিগ্ন মেটির উচ্চ শিক্ষার এ সঙ্কে শনটয়। প্রায় প্রটতেটকই এক িাটকে িটি শেটয়টেন মে র্রটনর শিক্ষা শিি^শিদ্যািয়গুটিায় মেয়া 

হটে তাটত র োশঙ্কংটয়র শচত্রো অস্বাভাশিক নয়। তটি মকউ মকউ শিক্ষার োন শনটয় প্রে তুিটিও র োশঙ্কংটয়র শচত্রটক স বক িটি েটন কটরন না। মকউ মকউ িিটেন, 

র োশঙ্কংকারী প্রশতষ্ঠানগুটিা অনিাইটনর তথ্য সংগ্রহ কটর অথচ মেটির মকান প্রশতষ্ঠাটনর তথ্যই অনিাইটন িতভাগ আপটডে থাটক না। ফটি শিি^শিদ্যািটয়র ভাি 

অটনক তথ্য জানটতই পাটর না আন্তজিাশতক র োশঙ্কংকারী প্রশতষ্ঠানগুটিা। তটি মোোোটগ সকটিই উচ্চ শিক্ষার োটনর সঙ্কটের কথাই িিটেন একিাটকে। 

িত িোন সরকাটরর গত মেয়াটে শিক্ষা েন্ত্রণািয় এক বি টক িটসশেি মেটির শিক্ষাশিেটের পরােি ি শনটত। ত কািীন শিক্ষােন্ত্রী নুরুি ইসিাে নাশহটের উটদ্যাটগই 

িটসশেি এ বি ক। মেখাটন আেন্ত্রণ জানাটনা হয় মেটির শিশিষ্ট শিক্ষাশিেটের। বি টক মেটির শিক্ষার োন শনটয় প্রে তুটিশেটিন শিশিষ্টজনরা। পাটসর হার িাৈটে, 

শকন্তু োন পটৈ োটেÑ েন্তব্য কটর তারা িটিশেটিন, পরীক্ষা পিশতর সংস্কার করা উশচত। ভািার সেয় হটয়টে মগ্রশডং পিশত শনটয়। 

ওই বি টক শিিশিদ্যািটয়র জাতীয় অোপক ড. আশনসুিাোন, শিক্ষানীশত-২০১০ প্রণয়ন কশেটির মকা-মচয়ারম্যান ড. কাজী খিীকুিোন আহেে, গণসাক্ষরতা 

অশভোটনর শনি িাহী পশরচািক রাটিো মক মচ ধুরী, জাতীয় শিক্ষানীশত প্রণয়ন কশেটির সেস্য সশচি শিক্ষাশিে অোপক মিখ ইকরাুখি কিীরসহ অটনটকই উপশস্থত শেটিন। 

মখাৌঁজ শনটয় জানা মগটে, মগি মেয়াটের ওই গুরুত্বপূণ ি বি টকর মতেন মকান সুপাশরিই িাস্তিায়ন হয়শন। এেন মপ্রক্ষাপটেই সম্প্রশত আিার আটিাচনায় উচ্চ শিক্ষার োন।  

ইটেশরোস অোপক শিক্ষাশিে ড. শসরাজুি ইসিাে মচ ধুরী শিি^শিদ্যািটয়র শিক্ষা ব্যিস্থায় হতািা প্রকাি কটর িিশেটিন, শিি র োশঙ্কংটয় িাংিাটেটির মকান 

শিিশিদ্যািয়  াৌঁই না পাওয়ার শিষয়টি স্বাভাশিক। পািশিক শিিশিদ্যািটয়র শিক্ষকরা এখন ব্যস্ত প্রাইটভে শিিশিদ্যািটয় ক্লাস মনয়া শনটয়। সিত কারটণই উচ্চ শিক্ষার োন 

কেটে। 

অোপক শসরাজুি ইসিাে মচ ধুরী িটিন, সশতে িিটত কী, আেরা এখনও আোটের শিক্ষার উপযুি কা াটোই োৌঁৈ করাটত পাশরশন। তা মসো প্রাথশেক স্তটর মহাক আর 

প্রাইোশর স্তটরই মহাক। শিক্ষার সি িনাি ঘটেটে অশতশরি পািশিক পরীক্ষার েে শেটয়। মকান প্রকার স বক পিশত অনুসরণ না কটরই এটকর পর এক পরীক্ষার ব্যিস্থা 

করা হয়। তাটত কটর মগাো শিক্ষার আটয়াজন পরীক্ষা শনভ ির হটয় পৈটে। মেটুকু পৈটি পরীক্ষায় ভাি করা োটি মসটুকু শনটয়ই ব্যস্ত শিক্ষাথীরা। ক্লাটস েন মনই, মগাো 

িইটয়র সটি সম্পকি মনই। আর শিক্ষক, অশভভািকরাও তাটতই আেটক আটেন। এই র্ারণা মকানভাটিই শিক্ষার গুণগত োন উন্নয়টন সহায়ক হটত পাটর না।  

ঢাকা শিিশিদ্যািটয়র সাটিক উপাচাে ি অোপক ড. আ আ ে স আটরশফন শসশিক িিশেটিন, তারা (োইেস হায়ার এডুটকিন) মেসি সূচটকর ওপর শভশি কটর তাশিকাটি 

শেটয়টে তাটত তারা মসগুটিা এখানকার শিিশিদ্যািটয় পায়শন। শকন্তু, আোটের িিব্য হটে- আোটের গ্রোজুটয়েরা ওভারঅি মে োটনর, তা শিিোটনর মচটয় লতি মিশি মে 

মপেটন তা নয়। আোটের মেটিটেটয়রাই অন্যান্য নােী-োেী শিিশিদ্যািয়গুটিাটত োটে। মসখাটন তারা প্রশতটোশগতা কটর ভশত ি হটে। মসখান মথটক শিশিয়াট খ মরজাল্ট 

কটর মির হটয় আসটে। এেন শচত্র প্রশতিেরই আেরা মেখটত পাই। আোটের গ্রোজুটয়েটের োন েশে র োশঙ্কংটয়র কোোগশরটত শনটয় আশস তাহটি আেরা অটনকদূর 

এশগটয় োি িটি আোর শিিাস। শকন্তু, অিকা াটোর শেক মথটক- িাটজে িরাি, োিটরেশর-িাইটিশর সুশির্া- এগুটিার শেক মথটক আেরা শিিোটনর মচটয় শপশেটয় 

আশে, মসটি অস্বীকার করা োটি না। এই সীশেত সুটোগ শেটয় আোটের গ্রোজুটয়েটের মে পে িাটয় শনটয় োশে মসটি একটি র োশঙ্কংটয়র োশি রাটখ। 

শতশন আরও িটিটেন, রাতারাশত মতা মকান শকছু পশরিত িন করা োয় না। মোোুখটিভাটি এখন আটগর মথটক ভাি অিস্থায় আেরা মেটত মচষ্টা করি। আোটের ফোশসশিটি 

আর শিক্ষকটের োন িাৈাটনার জটন্য ব্যিস্থা মনয়া েরকার। তা শুধু উচ্চ শিক্ষার মক্ষটত্র নয়। প্রাথশেক এিং োেশেক শিক্ষার মক্ষটত্রও িাৈাটত হটি। শুধু উচ্চ শিক্ষায় এটস 

োন িাৈাটি চিটি না। প্রাথশেক-োেশেক পে িাটয় োন িাৈাটনা না মগটি আেরা শিিশিদ্যািটয়র র োশঙ্কং হ া  কটর িাৈাটত পারি না। শিক্ষা জাশতর মেরুে- শকন্তু শিক্ষার 

মেরুে- হটে শিক্ষকরা। মসই শিক্ষকতা মপিায় মের্ািী মেটিটেটয়টের আকষ িণ করাটনার জটন্য মে র্রটনর সুটোগ-সুশির্া মেয়া েরকার তা মতা মেয়া োটে না িা মেয়া 

হটে না।  

শতশন িটিন, তহশিটির একো সঙ্কে মথটক োয়। সেসােশয়ককাটি তা অটনক িাৈাটনা হটয়টে। এখন োন িাৈাটনার জটন্য গুরুত্ব মিশি মেয়া েরকার। আন্তজিাশতকোটনর 

সুশির্াগুটিা মেয়ার জটন্য মে তহশিি েরকার মসটির শেক মথটক আেরা অটনক শপশেটয় শেিাে। আন্তজিাশতকোটনর সুশির্া মপটত হটি আন্তজিাশতক োন শেটত হটি। মসটির 

শেক মথটক আেরা শপশেটয় রটয়শে। ঢাকা শিিশিদ্যািটয়র ইংটরজী শিভাটগর সাটিক অোপক ড. বসয়ে েনজুরুি ইসিাটের েটত, এশিয়ার োনসম্পন্ন শিিশিদ্যািয়গুটিার 



তাশিকায় িাংিাটেটির মকান শিিশিদ্যািয় মনই এর মপেটন িহু কারণ রটয়টে। এক নবর কারণ হটে, উচ্চ শিক্ষায় আোটের িাটজে েশক্ষণ এশিয়ায় সম্ভিত সিটচটয় 

কে।  

আর শিক্ষা িাটজে মে ২.১ িতাংি রটয়টে মসটিও েশক্ষণ এশিয়ার োন মথটক অটনক শপশেটয়। আেরা েশে গটিষণায় ব্যয় বৃশি না কশর, মসখাটন শুধু ক্লাটসর পা োনই 

র োশঙ্কংটয় অিস্থান শনশিত করটত পাটর না। এটি অটনকশকছুর সেশষ্ট। পা োটনর োটনর পািাপাশি শিক্ষকটের মোগ্যতাও মেখটত হয়। শিক্ষকটের োনসম্পন্ন প্রকািনাও 

থাকটত হয়। শপএইচশড মকাথা মথটক করা হটিা, শথশসটসর শিষয়ো কী- মসটিও গুরুত্বপূণ ি। তারপর পা োটনর োনও লতি গুরুত্বপূণ ি। র োশঙ্কংটয়র সেয় মসগুটিাও 

শিটিচনায় আটস। পািশিক শিিশিদ্যািয়গুটিাটত মে িরাি মেয়া হয় মসখাটন গটিষণা খাটত কত োকা থাটক মসটিও লতি গুরুত্বপূণ ি। সুটোগ-সুশির্া মকেন রটয়টে? অথ িা , 

গ্রন্থাগাটর কী কী িই রটয়টে। আেরা প্রশতিের শক শক িই শকনশে তারও একটি তাশিকা অনিাইটন চটি োয়। মেখা োয় মে আেরা পাৌঁচ-েয় িের পর পর িই শকশন। লতি 

কে শিভাগ রটয়টে োরা তাটের িইটয়র তাশিকা হািনাগাে করটত পাটর। কারণ, োকা িরাি অটনক কে থাটক।  

শতশন িটিটেন, আশে ঢাকা শিিশিদ্যািটয়র ইংটরজী শিভাটগর কথা িিটত পাশর- িই একিার শকনটি দুই/শতন িেটরর েটে আিার িই মকনার োকা পাওয়া োটি িটি 

েটন হয় না। আর েশে ২০টি িইটয়র তাশিকা মেই তাহটি পাৌঁচটি িই পাই। আোটের গ্রন্থাগাটরর সুটোগ-সুশির্া মকেন রটয়টে? প্রটতেক শিভাটগর শক পে িাপ্ত গ্রন্থাগার 

রটয়টে? আোটের শিক্ষাথীরা গ্রন্থাগাটর োয় শকন্তু, তারা মসখাটন োয় শিশসএস পরীক্ষার প্রস্তুশত মনয়ার জটন্য। োরা র োশঙ্কংটয়র কাজ কটরন এসি তথ্য তাটের কাটে থাটক। 

আোটের শিক্ষকটের মে শনটয়াগ মেয়া হয় েশে মসখাটন রাজনীশত থাটক তাহটি র োশঙ্কংটয় শপশেটয় োওয়ার মক্ষটত্র মসটিও একটি িৈ ফোরর হটয় োৌঁৈায়। আোটের 

শিিশিদ্যািটয় অোপটকর সংখ্যা মিশি। প্রভাষটকর সংখ্যা কে।  

অোপকটের মোগ্যতা োচাই করটি মেখা োটি মে শতনভাটগর একভাগ অোপটকর মকান শপএইচশড মনই। শপএইচশড গটিষণা মকেন হটে মসটিও মেখটত হটি। শিজ্ঞান 

অনুষটের গটিষণাগার হািনাগাে করা হটয়টে- তা মতা না। চার-পাৌঁচটি পািশিক শিিশিদ্যািয় োৈা অন্যগুটিার মকান স্টোন্ডাড ি মনই। অটনক শিিশিদ্যািটয়র মখিার ো  

মনই। মসটিও শকন্তু গুরুত্বপূণ ি। মকা-কাশরকুিাে এোশরশভটিস কীভাটি হয়, শিক্ষাথীটের মেসি কাউশিি থাটক মসগুটিা স্বার্ীনভাটি কাজ করটত পাটর শকনা, মেেন 

অক্সটফাড ি শডটিে ইউশনয়ন রটয়টে এিং মসটির েটতা স্ট্রং িশড েটন হয় শিটিি পাি িাটেট খও না। আোটের মসগুটিা রটয়টে শক না। আোটের শিিশিদ্যািয়গুটিা গণতাশন্ত্রক 

মূেটিার্ মিখাটে শকনা। শিক্ষক-শিক্ষাথী অনুপাত শক রকে। ক্লাস আওয়ার কতটুকু এ রকে অটনকশকছু রটয়টে ো শিটিচনায় আনটত হয়। 

এ শিক্ষাশিেও েটন কটরন, প্রাথশেক শিক্ষাব্যিস্থায় উন্নশত না হটি োেশেটকর উন্নশত হটি না। এইে-নাইটনর ইংটরজীজ্ঞান শনটয় শিক্ষাথীরা শিিশিদ্যািটয় আসটে। তাটের 

োনশসক শিকািও মস রকে থাটক। শিিশিদ্যািটয় এটসও তারা বহড়হ-শচ কার করটে, মে ৈাটে শৈ করটে ো শসক্স-মসটভটন, এইে-নাইটনর মেটিটেটয়রা কটর থাটক। এ 

রকে দৃশ্য মনপাটির শিিশিদ্যািটয়ও মেখা োয় না। মসজন্য প্রাথশেক শিক্ষাব্যিস্থাটক িি করটত হটি। আোটের ২০১০ সাটির শিক্ষানীশতটক িাস্তিায়ন করটত হটি। 

শতনটি র্ারায় শিভি শিক্ষাব্যিস্থাটক েতো সম্ভি একটি র্ারায় শনটয় আসটত হটি। োদ্রাসা থাকটি শকন্তু তাটেরটক শিজ্ঞান, কশম্পউোর মিখাটত হটি। এটি সম্ভি হটি 

আোটের শফডার শসটস্টেো অটনক িি হটয় োটি।  

তারপর আসটত হটি কটিটজর শিক্ষাব্যিস্থায়। এটিটক শিলুপ্ত কটর িােি মেণী পে িন্ত োেশেক শিদ্যািয় রাখটত হটি। মসখাটন কাশরগশরসহ শিশভন্ন শিষটয় শিক্ষা শেটত 

হটি। শিিশিদ্যািয়গুটিাটত শসটিটরড এডুটকিন মেয়া হটি। সিার জটন্য শিিশিদ্যািয় শিক্ষার প্রটয়াজন মনই। এটি শুনটি হয়ত খারাপ িাটগ। শকন্তু, পৃশথিীর মকাথাও 

এেন ব্যিস্থা মনই। শিক্ষকটের রাজনীশত মথটক শিুখখ হটত হটি। রাজনীশত করটি করটিন আেটি ির রাজনীশত। এরপর ো করটত হটি তা হটিা- িাটজে িাৈাটত হটি। 

িিিন্ধু ১৯৭৪ সাটি িটিশেটিন আোটের শিক্ষা িাটজে শজশডশপর ৪ িতাংি হটত হটি। আেরা এখনও তা করটত পাশরশন।  

ঢাকা শিিশিদ্যািটয়র পোথ িশিজ্ঞান শিভাটগর অোপক ড. কােরুি হাসান োুখন কথা িটিটেন র োশঙ্কং ইসুে শনটয়। শতশন িিটেন, এশিয়ার মসরা ৪১৭টি প্রশতষ্ঠাটনর েটে 

িাংিাটেটির একটি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাটনর নােও মনই। মেখাটন শ্রীিঙ্কা ও মনপাটিরও নাে আটে। আর পাশকস্তাটনর মতা আটে ৯টি। অথচ উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠাটনর সংখ্যার শেক 

মথটক মনপাি, শ্রীিঙ্কা মতা িটেই এেনশক পাশকস্তানটকও োশৈটয় োি আেরা। প্রথটেই প্রে আসটত পাটর আোটের ঢাকা শিিশিদ্যািয় এই তাশিকায় মনই মকন? এই 

প্রটের উিরও হটি প্রে শেটয়, থাকটি মকন? মে মে কারটণ একটি শিিশিদ্যািয় ‘শিিশিদ্যািয়’ হটয় ওট  তার মকান শচহ্ন শক এই শিিশিদ্যািটয় উপশস্থত? 

এশিয়ার মসরা শিিশিদ্যািটয়র তাশিকায় মকন িাংিাটেটির মকান শিিশিদ্যািয় মনই- এর অটনক কারণ রটয়টে। শিিশিদ্যািয়গুটিা মতা শিিশিদ্যািটয়র েটতা চিটে না। 

একটি শিিশিদ্যািটয় শিিায়টনর ব্যাপার থাটক। মেখাটন শিটেিী োত্র থাকটি। োশল্টকািচারাি ব্যিস্থা থাকটি। শিটেিী শিক্ষক থাকটি। আোটের মেটি শিক্ষকটের 

গটিষণা মনই িিটিই চটি। আোটের অোপকটের মোগ্যতা শনটয় শিটেটি একজন ব্যশি সহকারী অোপক হটত পাটরন না। এরকে পশরশস্থশত েশে হয় তাহটি আেরা 

শকভাটি র োশঙ্কংটয় আসি?  

িাংিাটেি এোটেশডটেিন কাউশিটির মচয়ারম্যান অোপক ড. মেসিাহউশিন আহটেে োটনর সঙ্কটে উটিগ প্রকাি কটর িটিটেন, আোটের মেটির উচ্চ শিক্ষার োন 

শনটয় শিটির অটনক মেটি প্রে আটে। শেনটক শেন সাটি িশফটকে মূোয়টন শপশেটয় পটৈশে আেরা। এর মূি কারণ হটিা গটিষণাহীন, মসটকটি শিক্ষা, অগভীর ও 

অটগাোটিা শিক্ষা পিশত। শৃঙ্খিা ও োটনান্নটন েথােথ পেটক্ষপ মনয়া েরকার।  

শতশন আরও িটিন, শিি অথ িড়নশতক মফারাটের তথ্যেটত, উচ্চশিক্ষা োটনর শেক মথটক েশক্ষণ এশিয়ার মেিগুটিার েটে সিটচটয় শনটচ অিস্থান করটে িাংিাটেি। আর 

বিশিক পশরে-মি উচ্চ শিক্ষার োটনর শেক শেটয় ১৩৬ টি মেটির েটে িাংিাটেটির অিস্থান ৮৪ তে। এ মক্ষটত্র েশক্ষণ এশিয়ায় সিটচটয় ভাি অিস্থাটন রটয়টে ভারত। 

বিশিক অিস্থাটন ভারত ২৯তে। িাশক মেিগুটিার েটে শ্রীিঙ্কা ৪০, পাশকস্তান ৭১ ও মনপাটির অিস্থান ৭৭তে। এটি সশতেই উটিগজনক শচত্র। স্বার্ীনতার এতশেন পরও 

উচ্চ শিক্ষার মতেন গুরুত্ব িাটৈশন এটেটি। এ খাটত মচাখ মেয়শন মকউই। 

 

 


