
আইন মানেছ না বসরকাির িব িবদ ালয়
২০১২ সােল অ েমাদন নওয়া ৮ িব িবদ ালেয়র সনেদর ময়াদ উ ীণ ২০১০ সােলর

আেগ অ েমাদন নওয়া ৫২ িব িবদ ালেয়র মেধ  অ ায়ী ক া ােসই ৩২িট অিডট িরেপাট,
িশ কসংখ া, িটউশন িফ, িশ কেদর বতনকাঠােমা-সং া  আইনও মানা হে  না

কাশ : ১১ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আইন না মানেলও দেশর বসরকাির িব িবদ ালয় েলার িব ে  কােনা ব ব া নওয়া হে  না। আইন
অ যায়ী কােনা িব িবদ ালয় অ েমাদেনর শত না মানেল সখােন িশ াথী ভিত ব  থাকার কথা। িক
সই শত না  মানা  সে ও িব িবদ ালয় েলােত িশ াথী  ভিত  হে ।  নতুন  নতনু িবভাগ অ েমাদনও

পাে । অ েমাদন পাে  সমাবতেনরও। দেশর বসরকাির িব িবদ ালয় েলােত াচািরতা ব  ও
স েলােক িনয়ম শৃ লায় আনেত ২০১০ সােল নতুন আইন কের সরকার। িক  আইন ণয়ন করা হেলও

িব িবদ ালয় েলােক আইন মানােনার ে  কাযকর কােনা ভূিমকা নই িশ াম ণালয় বা িব িবদ ালয়
ম িুর কিমশেনর।

২০১০ সােল বসরকাির িব িবদ ালয় আইন পূেব ৫২িট িব িবদ ালয় িত া হয়। ২০১০ সাল থেকই
এসব িব িবদ ালয় েলােক ায়ী                 ক া ােস যেত একািধকবার সময় বেধ দওয়া হয়।
সবেশষ  ২০১৭  সােলর  িডেস েরর  মেধ  ায়ী  ক া ােস  যাওয়ার  ে  সময়  বেধ  িদেয়িছল
িশ াম ণালয়। িক  এরপর আর সময় বাড়ােনা হয়িন। ফেল ২০১৭ সাল থেকই ৩২িট িব িবদ ালয়
চলেছ অ ায়ী ক া ােস। যা বসরকাির িব িবদ ালয় আইেনর ল ন। অ িদেক ২০১২ সােল অ েমাদন
পায় ১৬িট িব িবদ ালয়। এ েলার মেধ  ৮িট িব িবদ ালেয়র অ ায়ী ক া ােস িশ াকায ম পিরচালনার
৭ বছর শষ হেয়েছ। আইন অ যায়ী  এসব িব িবদ ালেয়র সনেদর ময়াদ উ ীণ হেলও কউ সনদ
নবায়ন কেরিন। ফেল এসব িব িবদ ালেয়র িশ া কায েমর বধতা িনেয়ও  উেঠেছ।

দ  িপপলস ইউিনভািসিট অব বাংলােদশ অ েমাদন পায় ১৯৯৬ সােলর ১৬ ম। িত ার ২৩ বছেরও
ায়ী ক া ােস যেত পােরিন িব িবদ ালয়িট। ঢাকা ই টার াশনাল ইউিনভািসিট অ েমাদন পায় ২০০০

সােলর ২১ মাচ। ায়ী ক া ােস যেত আর কতিদন লাগেব তা জানােত পােরিন ইউিজিস। মানারাত
ই টার াশনাল ইউিনভািসিট অ েমাদন পায় ২০০১ সােলর ১৩ মাচ। িব িবদ ালয়িটর িব িলয়ায় ায়ী
ক া াস থাকেলও সখােন িশ া কায ম পিরচালনা করেছ না। আর ইউিনভািসিট অব ডেভলপেম ট
অলটারেনিটভ অ েমাদন পায় ২০০১ সােলর ৫ িডেস র। ক া াস িনমােণর জ  জিম িকনেলও এখেনা
ভবেনর কাজ  হয়িন। এসব িবষেয় এ িট িব িবদ ালেয়র কােছ ব াখ া চাইেব ইউিজিস। ড ােফািডল
ই টার াশনাল  ইউিনভািসিট  অ েমাদন  পায়  ২০০২  সােলর  ২৪  জা য়াির।  এই  িব িবদ ালয়িটও
আ িলয়ায়  িনজ  ক া াস  িনমাণ  করেলও  সখােন  পুেরাপুুুির  িশ া  কায ম  পিরচালনা  করেছ  না।
ইউিজিস এই িব িবদ ালয়েক িশগিগরই এ িবষেয় কারণ দশােনার নািটশ দেব বেল সূ  জািনেয়েছ।
চ ােম অবি ত ি িময়ার ইউিনভািসিট  ২০০১ সােলর ৫ িডেস র অ েমাদন পায়। ইউিজিসর তথ , এ
িব িবদ ালয়িট এখেনা িনজ  ক া ােস িশ া কায ম পিরচালনা করেছ না।

িব িবদ ালয় পিরচালনার জ  উপাচায, উপ-উপাচায ও কাষাধ  থাকা বাধ তামলূক। তথ  অ যায়ী,
২০িট  বসরকাির  িব িবদ ালেয়  উপাচায  নই।  উপ-উপাচায  নই  ৭২িটেত।  আর  কাষাধ  নই
৫৩িটেত। িব িবদ ালয় েলার পূণ পদ েলা শূ  থাকা আইেনর ল ন বেল জািনেয়েছন সংি রা।

  িনজামলু হক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

আইন অ যায়ী, কােনা িব িবদ ালেয় কােনা িবভােগর খ কালীন িশ েকর সংখ া পূণকালীন িশ েকর
এক তৃতীয়াংেশর বিশ হেব না। িক  দখা যায়, কােনা কােনা িব িবদ ালেয় খ কালীন িশ েকর সংখ া
পূণকালীন িশ েকর চেয় বিশ।

িব িবদ ালেয় ভিত িশ াথীেদর মেধ  ৬ শতাংশেক (৩ শতাংশ মিু েযা ার স ান এবং বািক ৩ শতাংশ
দির  িশ াথীেদর) িবনা বতেন পড়ােনার কথা থাকেলও অেনক িব িবদ ালয় এই িনয়ম মােন না। এ

ে  কৗশেলর আ য় নয় িব িবদ ালয় েলা। িনজ  আ ীয়- জনেক দির  দিখেয় িবনামেূল  পড়ােনা
হয়।

িশ াথীেদর িটউশন িফ িনধারণ এবং িশ ক কমচািরেদর বতন কাঠােমা ইউিজিসেক অবিহত করার কথা
থাকেলও তা  কের না  অিধকাংশ িব িবদ ালয়। িব িবদ ালেয় আিথক িহসাব িনকােশর অিডট িরেপাট

িতবছর ইউিজিসেত জমা দওয়ার কথা থাকেলও অিধকাংশ িব িবদ ালয় তা জমা দয় না। 

সংি রা বলেছন, অেনক েলা বসরকাির িব িবদ ালেয়র মািলক বতমান সরকােরর ম ী, সংসদ সদ
ও  রাজৈনিতকভােব  ভাবশালী  লাকজন।  এ  কারেণ  এসব  িব িবদ ালেয়র  িব ে  ব ব া  িনেত
ম ণালেয়র কমকতারা িব ত হন। এসব িব িবদ ালয়েক আইেনর আওতায় আনেত রাজৈনিতক িস া
জ ির বেল মেন কেরন ম ণালেয়র কমকতারা।

িশ াম ণালেয়র  সংি  িবভােগর  অিতির  সিচব  বলােয়ত  হােসন  তালকুদার  বেলন,
িব িবদ ালয় েলার ায়ী  ক া ােস  যাওয়ার  িবষেয়  সবেশষ  কােনা  িস া  নই।  কউ  কউ  ায়ী
ক া ােস গেছ। কউ কউ যায়িন।
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