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এই িব ায়েনর যেুগ য কােনা িত ান, সটা সরকাির, ব ি মািলকানাধীন বা ােসবী যাই হাক না
কন,  তার  িটেক  থাকা  এবং  সাফল  অজন  করার  ে  আ জািতক  বা  আ িলক  ীকৃিত  একটা

পূণই ব াপার।

ীকৃিতহীনতা  সাধারণত য  কােনা  িত ােনর  হণেযাগ তার িভতেক বল  কের  দয়।  ীকৃিতহীন
িত ােনর সবা এবং েব র চািহদা সমােজ কমেত থােক, ভা ারা িবক  পেণ র স ান করেত থােক।

অিত স িত কািশত হেয়েছ ২০১৯ সােলর এিশয়ান িব িবদ ালয় র াি ং, যােত রেয়েছ এিশয়ান শীষ
২০০ িব িবদ ালেয়র নাম।  অিত ঃখজনক হেলও  তা  বা ব  সত  য,  সই  এিশয়ান  িব িবদ ালয়
র াি ংেয় ঢাকা িব িবদ ালয়সহ বাংলােদেশর কােনা িব িবদ ালয়ই ান পায়িন।

এই  য  এিশয়ান  শীষ  ২০০  িব িবদ ালেয়র  ২০১৯  সােলর  র াি ং  তািলকায়  বাংলােদেশর  একিট
িব িবদ ালেয়রও ান হল না, এর পটভূিম কী তা অ স ান করা এখন অতীব জ ির। কারণ এখনই
উপযু  ব ব া না িনেল হয়েতা একই অব া আগামীেতও ঘটেত পাের। আর এর ফেল আরও বিশসংখ ক
বাংলােদিশ ছা  িবেদেশর িব িবদ ালয় অিভমখুী হেত পাের।

কেম যেত পাের বাংলােদেশর মলূ বান বেদিশক মু ার সংিচিত। অভ রীণ মবাজাের াস পেত পাের
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বাংলােদিশ  িব িবদ ালয়  াতকেদর  চািহদা,  আর বেড়  যেত  পাের  িবেদিশ  পরামশক,  েকৗশলী,
িচিকৎসক, ব ব াপক, পিরক নািবদ এবং িবপণনিবেদর চািহদা।

য দশই হাক না কন, িশ ার জ  সব থম যটা অপিরহায তা হল একটা উপযু  িশ া পিরেবশ।
আর এ উপযু  পিরেবেশর অভােবই িশ ার মান কেম যায়; িশ া িত ান এবং িশ া হারায় আ জািতক
বা আ িলক ীকৃিত। য কােনা  িশ া  পিরেবেশর ধান ও থম উপাদান হে  একিট যেুগাপেযাগী
পাঠ ম,  যা  ভিব েতর  কেমর  চািহদা  পূরণ  করেব।  আর  ি তীয়  পূণ  উপাদান  হে  দ
িশ কসমাজ, যারা যেুগাপেযাগী িশ াদান বা বায়ন করেবন।

আমােদর দেশ একটা বাদ চিলত আেছ য, ‘ যমন  তমন িশ ’। তাই এটা অন ীকায, দ
জনশি  সিৃ র পূবশত হে  দ  ও সজৃনশীল িশ কসমাজ সিৃ  করা। ততৃীয় পূণ উপাদানিট হে
িশ ার জ  মানস ত অবকাঠােমা, যার মেধ  থাকেত পাের িব িবদ ালয় ভবন, ণীক , পরী াগার,
কি উটারক , িচিকৎসােক , পাঠক , াগার,  ীড়া িবধা,  ভাজনালয়, িব ামক , িমলনায়তন,
ছা াবাস এবং অপিরহায পেণ র দাকান।

ণগত িশ ার জ  এ িতনিট উপাদান এেক অপেরর সে  ওতে াতভােব জিড়ত। বাংলােদেশর িতটা
িব িবদ ালেয়র সহকাের দখা উিচত এ িতনিট উপাদান কীভােব অবদান রাখেছ যেুগাপেযাগী এবং
মানস ত িশ ার ে । যিদ কাথাও কােনা বলতা থােক, তা কীভােব সমাধান করা যায় তাও ভাবেত
হেব।

মেন রাখেত হেব, সবিকছুর মেূল বা সে  িক  অথ জিড়ত না, অেনক িকছুর মেূল ই াই মলূ শত, আবার
অেনক িকছুর মেূল উেদ াগ হে  ধান শত। তাই যটার সে  অথ জিড়ত তা অথ িদেয় সমাধান করেত
হেব, আর যটার সে  ই া জিড়ত তা ই া িদেয় সমাধান করেত হেব এবং উেদ ােগরটা উেদ াগ িদেয়।

বাংলােদশ একটা উ য়নশীল দশ, তাই সবিকছু হয়েতা আমরা সবসময় উ ত দশ েলার মেতা কের
করেত পারব না, যার কারণ হেত পাের অথৈনিতক সম া, যথাযথ উেদ ােগর অভাব, দ তার অ তলুতা
এবং ই াশি র অ পি িত। উি িখত এ কারণ েলা সে ও, কালিবল  না কের, বতমান াপট িবচার
কের উ িশ া এবং উ িশ া িত ােনর বা িব িবদ ালেয়র উ য়েন আমােদর কাজ  করা উিচত।

সরকাির এবং  বসরকাির িব িবদ ালেয়র শীষ  িনয় ণকারী  িত ান ইউিজিস  িতটা  িব িবদ ালয়েক
তােদর অভ রীণ স মতা এবং বলতা ও বাি ক েযাগ এবং মিক িবে ষণ কের দীঘেময়ািদ কৗশল

ণয়ন করার তািগদ িদেত পাের। একইভােব িতটা িব িবদ ালয় তােদর িতটা িবভাগেক িনজ িনজ
অভ রীণ স মতা এবং বলতা ও বাি ক েযাগ এবং মিক িবে ষণ কের দীঘেময়ািদ কৗশল ণয়ন
করার তািগদ িদেত পাের।

আমােদর িশ া  ব ব ার বতমান য  লেজেগাবের অব া,  তা  থেক উ রেণর দীঘেময়ািদ  কৗশেলর
কােনা  িবক  নই, আর তাই আমােদর কালিবল  না  কের কাজ  করা উিচত এখনই। উ িশ া
িত ােনর বা িব িবদ ালেয়র উ য়েনর দীঘেময়ািদ কৗশেলর একটা পূণ অংশ হেত পাের আমােদর

িব িবদ ালয় েলােক  ই  ভােগ  ভাগ  করা;  িব ান  িব িবদ ালয়  এবং  ফিলত  িব ান  িব িবদ ালয়।
কেলেজর ফলাফেলর ওপর িভি  কের কউ কউ যােব িব ান িব িবদ ালেয় আর বািকরা যােব ফিলত
িব ান িব িবদ ালেয়।

এ ে  িফনল া ড,  নদারল া ডস এবং  জামািনর উ িশ া-আদল িনরী া  কের দখা  যেত পাের।
িব িবদ ালয় িডি  হেব ই ভােগ িবভ - াতক (ব ােচলর) এবং াতেকা র (মা াস)। ফিলত িব ান
িব িবদ ালেয়র াতকরা ব ােচলর িডি  অজন করার পর সরাসির যােব কমে ে । তেব ফিলত িব ান
িব িবদ ালেয়র াতকরা মা াস করেত পারেব ফিলত িব ান িব িবদ ালেয়; িক  িতন থেক চার বছর
কম অিভ তার পর।

অ িদেক িব ান িব িবদ ালেয়র ছা রা  কােনা  িবরিত ছাড়াই  ব ােচলর,  মা াস  ও িপএইচিড পয
সমা  করেত পারেব। িব ান িব িবদ ালয় েলা হেব িবেশষ কের গেবষণািভি ক আর ফিলত িব ান
িব িবদ ালয় েলা হেব িবিভ  কমে ে র জ  পশাজীবী তিরর কারখানা।

িব ান িব িবদ ালয় েলার গেবষণা এবং কাশনায় িবেশষ নজর িদেত হেব। মেন রাখেত হেব, গেবষণা
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ছাড়া কখনই নতুন ােনর সিৃ  হয় না। আর ধার করা ােন িক  একটা জািত সামেন এিগেয় যেতও
পাের না।  বাংলােদশ যেহতু একিট উ য়নশীল দশ,  তাই  সবসময় সরকােরর কাছ থেক ত ািশত
পিরমাণ  অথ গেবষণা এবং কাশনার জ  বরা  পাওয়া যায় না।  এ ে  সমােজর িব বান এবং
ব বসায়ী ণীেক এিগেয় আসেত হেব।

ইউেরাপ-আেমিরকাসহ পৃিথবীর িতটা দেশই িক  িব বান এবং ব বসায়ী ণী িব িবদ ালেয়র উ য়েন
িবেশষ  কের  গেবষণা  এবং  কাশনায়  পূণ  অবদান  রােখ।  উ ত  দশ েলায়  ায়  িতটা
িব িবদ ালেয় একজন কের দািয় শীল ব ি  দান বা ডােনশন সং েহর কােজ ব  থােকন।

িযিন িবিভ  িব শালী ব ি , ফাউে ডশন এবং ব বসায়ী স দােয়র সে  িনয়িমত যাগােযাগ র া কের
থােকন দান সং েহর জ । আমার বতমান কম ল তামেপের ইউিনভািসিট অফ অ াপলাইড সােয়ে র
(TAMK) র েরর অেনক কােজর মেধ  একটা পূণ কাজ হে  িবিভ  কেহা ােরর সে  িনয়িমত
যাগােযাগ র া করা। বাংলােদেশর িব িবদ ালয় েলা ই া করেল ঞঅগক-এর ডােনশন সং হ প িত

িবে ষণ কের দখেত পাের গেবষণা ও কাশনার অথ সং ান বাড়ােনার লে ।

িব ান  এবং  ফিলত িব ান  িব িবদ ালয় উভয়েকই  সমােজর  চািহদা  অ যায়ী  কমজীবনবা ব  এবং
ােয়ািগক িশ া দান করেত হেব আর এ জ ই িব িবদ ালেয়র উিচত হেব সবসময় সমােজর িবিভ

কেহা ােরর  সে  ঘিন  স ক  বজায়  রাখা।  িব িবদ ালয়েক  সাব িণকভােব  সামািজক  এবং
অথৈনিতক  বণতা  অ সরণ  করেত  হেব  আর  এভােবই  হালনাগাদ  করেত  হেব  পাঠ ম  এবং
িশ াদাতােদর  দ তা।  পাঠ েম  ত  ও  অ শীলেনর  মেধ  সম য়  ঘটােত  হেব,  আংিশক িশ ােক

ণীক  থেক বর কের ভিব েতর কম েল স  করেত হেব। এ ে  বলব ই টানিশপ া াম
িতটা িবষেয় বাধ তামলূক করেত হেব।

এ িব ায়েনর যেুগ িশ া, ব বসা-বািণজ  ও কমে ে র পিরিধ জাতীয় পযায় থেক আ জািতক পযায়
পয  িব তৃ হে  িতিদন। এমতাব ায় ায়ই আমরা দখেত পাই একজন ব ি  এক দেশ জ হণ
কেরেছন, অ  আেরকটা দেশ পড়ােশানা কেরেছন, আবার ততৃীয় একটা দেশ চাকির বা ব বসা-বািণজ
করেছন। তাই আমােদর িশ াব ব ােক এমনভােব ঢেল সাজােত হেব যােত জাতীয় পযােয় অিজত িশ া
ও কমদ তা আ জািতক পিরম েলও ব বহােরর েযাগ থােক।

আর এ জ  আমােদর িশ া িত ান েলােক আ হী কের তুলেত হেব িবেদিশ িশ া িত ােনর সে
িশ ক ও িশ াথী িবিনময় থার চলন করেত, যােত উভেয় উভেয়র দ তা ও ান ারা লাভবান হেত
পাের। িশ ক ও িশ াথী িবিনমেয়র পাশাপািশ সি িলতভােব পাঠ সিূচ ণয়ন করা এবং সি িলতভােব
িকছু িকছু িবষয় বা কাস পড়ােনা যেত পাের। অিধক , িবেদিশ উ িশ া িত ােনর সে  ডাবল িডি

থারও চলন করা যেত পাের।

িশ াব ব ায় আইিসিটর িনিবড় সংেযাগ ঘটােত হেব। িশ াব ব ায় আইিসিটর সংেযাজন িবিভ  উপােয়
হেত পাের।  উদাহরণ িহেসেব বলা যায়,  িশ াসং া  িবষেয় িশ ক ও িশ াথীর মেধ  যাগােযােগর
মাধ ম িহেসেব ই- মইল আর বািড়র কাজ বা অ া  কাজ জমা দয়ার ে  অথবা িশ েকর িবিভ

ােসর নাট, উপ াপনাপ , গেবষণাপ  সরবরােহর ে  িনিদ  কােনা িডিজটাল াটফম ব বহার করা
যেত পাের যা ই টারেনট িবধা াি  সােপে  য কােনা সময় য কােনা জায়গা থেক নয়া বা দয়া

যােব।

অিধক  ণীকে র িশ ার পাশাপািশ িকছু িকছু িবষয় বা কাস স ণূ বা আংিশক অনলাইেন পড়ােনা
যেত পাের। িশ াে ে  আইিসিটর ব াপক ব বহার বাংলােদেশ ই-িবজেনেসর ত সার ঘটােত সহায়ক

হেত পাের। ই-িবজেনস হেব অদরূ ভিব েত বাংলােদেশর জনি য় ব বসা মেডল েলার অ তম।

আমরা যিদ এখনই আমােদর উ িশ া বা িব িবদ ালয় িশ ার মান উ য়েন কাজ  কির, দীঘেময়ািদ
পিরক না  ণয়ন  কির,  তাহেল  সিদন  হয়েতা  বিশ  দেূর  নয়  যিদন  ধু  আিসয়ান  িব িবদ ালয়
র াি ংেয়ই  নয়,  আ জািতক িব িবদ ালয় র াি ংেয়ও  আমােদর অেনক িব িবদ ালয়  ান  কের িনেত
পারেব। এখন এিগেয় যাওয়ার পালা।

ড. কাজী ছাই ল হািলম : িফনল া ড বাসী বাংলােদিশ, িশ ক ও গেবষক
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