
ছিব: সংগহৃীত

পাবিলক িব িবদ ালেয় ইিভিনং া ােম
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চােপর মুেখ ফর চাল ুইিবেত * ঢািবর সমাবতেন জনগেণর াথেক অ ািধকার িদেত
বেলেছন রা পিত

কাশ : ১৯ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ইিভিনং মা াস ও িডে ামা া ােমর নােম বািণিজ ক িভি েত িডি  দয়ার অিভেযাগ উেঠেছ িবিভ
ায় শািসত িব িবদ ালেয়র িব ে । নামমা  পরী া িকংবা কােনা পরী া ছাড়াই এসব কােস িশ াথী

ভিত করা হয়।

এরপর মাটা  অে র অথ  িনেয়  একটা সময় পর শষ  করা  হয় তােদর িশ াজীবন।  কােনা  কােনা
িব িবদ ালেয় পরী ায় িশ াথীেদর নকেলর েযাগ দয়া হয় বেলও অিভেযাগ আেছ। াস না  কের
পরী ায় অংশ হণ, যথাযথভােব খাতা মলূ ায়ন না করাসহ িবিভ  অিনয়েমর অিভেযাগও আেছ।

এ  ি য়ায়  ‘িবক  পেথ’  িন মােনর  াজেুয়ট  তিরর  কারখানায়  পিরণত  হেয়েছ  এক  একিট
িব িবদ ালয়। িবধােভাগী  বােদ বিশরভাগ  িশ ক এ কােসর িবপে ।  নানা  অিভেযােগ  এ  ধরেনর

া াম বািতল করার পরও একিট িব িবদ ালয় িবধােভাগী িশ কেদর চােপ ফর চালু  করেত বাধ
হেয়েছ।

  মসুতাক আহমদ
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অিভেযাগ আেছ, ইিভিনং মা াস  কােসর ছা ছা ীেদর একটা বড় অংশই িনয়িমত কােস ভিতর জ
আেবদেনরই  যাগ তা  রােখন  না।  িক  এক  িণর  িশ েকর  অেথর  লােভর  কারেণ  এ  ধরেনর
ছা ছা ীরাই িবিভ  িব িবদ ালেয়র িশ াথী বেন যাে ন। ওই িণর িশ করা িনয়িমত কােসর ব াপাের
উদাসীন। কউ াস ফািঁক দন।

আবার কউ পরী ার খাতা িনেয় িদেনর পর িদন ফেল রােখন। অথচ এ ধরেনর িশ করাই ইিভিনং
মা াস কােস বিশ সি য়। এেত িশ েকর ব ি গত অধ য়ন ও গেবষণাও হে  িবি ত। যার সািবক

ভাব পড়েছ দেশর উ িশ ার মােন।

সরকােরর অেথ পিরচািলত িব িবদ ালয় েলার িদেন ‘সরকাির’ আর রােত ‘ বসরকাির’ চিরে  পা েরর
কারেণ ু  সাধারণ িশ ক ও িশ াথীরা। িব িবদ ালয় েলােত ইিভিনং মা াস  া াম  িনেয় খাদ
চ াে লর ও রা পিত মা. আব ল হািমদ উি ।

গত ৬ অে াবর ঢাকা িব িবদ ালেয়র ৫১তম সমাবতেন িতিন িডে ামা  ও সা কালীন কােসর নােম
পাবিলক িব িবদ ালেয় চলমান কাস িনেয় ভাবার জ  সংি েদর আ ান জানান। এর আেগ ২০১৭
সােলর ১৬ অে াবর ঢাকা িব িবদ ালয় সাংবািদক সিমিতর একিট িতিনিধ দল সা ােত গেল রা পিত
তােদরও ইিভিনং কােসর ব াপাের িনেজর অব ােনর কথা জানান।

অে াবেরর সমাবতেন ইিভিনং কােসর ব াপাের রা পিত বেলিছেলন, িডে ামা ও সা কালীন কােসর
নােম পাবিলক িব িবদ ালয় েলােত অপিরকি তভােব িবিভ  িবষেয় িডি  দয়া হে ।

এেত িব িবদ ালেয়র ঐিতে র পাশাপািশ াভািবক লখাপড়ার পিরেবশ িবি ত হে  িক না,  ভাবেত
হেব। আিম মেন কির, জািতর বহৃ র ােথ ছা -িশ ক ও িব িবদ ালয় কতৃপ  তা ভেব দখেবন। মেন
রাখেত হেব,  জনগেণর অেথই পাবিলক িব িবদ ালয় পিরচািলত হয়। তাই তােদর াথেক অ ািধকার
িদেত হেব।

এ  সে  জানেত চাইেল  িব িবদ ালয়  ম িুর  কিমশেনর (ইউিজিস)  চয়ারম ান  অধ াপক ড.  কাজী
শহী াহ যগুা রেক বেলন,  কােনা  িব িবদ ালেয়ই  ইিভিনং  কাস  চালরু  ব াপাের ইউিজিসর কােনা
অ েমাদন আেছ বেল আমার জানা  নই।  চ াে লর এ  কােসর ব াপাের ভাবার আ ান জািনেয়েছন।
সটার ব াপাের সবার কাছ থেক ইিতবাচক সাড়াই কাম । িতিন বেলন, একটা সমেয় -একিট িবভাগ এ
কাস চাল ুকেরিছল; িক  এখন যেথ ভােব খালা হে ।

অিভেযাগ আেছ, ইিভিনং া ােমর কারেণ িব িবদ ালেয়র পিরেবশ ন  হে । িবেশষ কের স ার পর
ক া াস পিরণত হয় বাজাের। এ কােস  া  অেথর অপব বহার কের কােনা  কােনা অ ষেদর িডন
অৈনিতকতা চচা কেরন বেলও অিভেযাগ আেছ।

নানা কারেণ িব িবদ ালয় শাসেনর শীষ ব ি েদর প  থেকও ইিভিনং া াম বািতেলর দািব উেঠেছ।
ািভিস অধ াপক ড. মহুা দ সামাদ ইিভিনং মা াস ও িডে ামা া ােমর সমােলাচকেদর একজন।

িতিন স িত যগুা রেক বেলন, িব িবদ ালয় এবং উ িশ ােক বাঁচােত হেল সা কালীন কাস িনয় ণ
জ ির। এভােব চলেত পাের না।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র কাষাধ  অধ াপক ড. মা. কামালউি ন ২০১৭ সােলর িব িবদ ালেয়র িসেনট
অিধেবশেন িনেজর ব তৃায় ইিভিনং কাস িনেয় চরম াভ কাশ কেরন। সিদন িতিন বেলিছেলন,
বািণিজ কভােব  চালু  হওয়া  সা কালীন  কােস  িন মােনর  াজুেয়ট  তিরর  কারেণ  িব িবদ ালেয়র
মযাদাহািন ঘটেছ।

সবেশষ গত জুেন অ ি ত িসেনট অিধেবশেনও সদ রা এই কাস িনেয় অসে াষ কাশ কেরন। িক
এত িকছুর পরও রহ জনক কারেণ ঢাকা িব িবদ ালেয়র ইিভিনং কােসর সংখ া িদন িদন বাড়েছ।

জানা গেছ, নানা মহল থেক সমােলাচনা আর চাপ সিৃ র পর ইিভিনং মা াস  া ােমর সািবক িচ
তুেল আনেত স িত ঢাকা িব িবদ ালেয়র িভিস একিট তদ  কিমিট গঠন কের দন। িব ান অ ষেদর
িডন অধ াপক তাফােয়ল আহেমদ চৗধরুীর নতেৃ  গিঠত ওই কিমিটেত আরও চারজন িডন সদ
িহেসেব আেছন। যিদও কিমিটর কাজ রহ জনক কারেণ তমন এেগাে  না।
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এ সে  জানেত চাইেল কিমিটর ধান অধ াপক তাফােয়ল আহেমদ চৗধরুী যগুা রেক বেলন, কিমিট
গঠেনর পর আমরা একিট বঠক কেরিছ। কাযপিরিধ অ যায়ী কিমিটর কাজ চলেছ। এক মােসর মেধ
একিট িতেবদন দািখল করা স ব হেব। ভিত পরী াসহ অ া  ব তার কারেণ কিমিটর কাজ তমন
এেগােনা যায়িন।

সংি রা  বেলন,  সরকাির িব িবদ ালেয় ইিভিনং মা াস  া াম   হয় ঢাকা িব িবদ ালয় থেক।
সব থম  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র িবজেনস ািডজ িবভােগ এ  কাস   হয়।  ইিভিনং  কােসর ে
এখনও সবেচেয় এিগেয় এ অ ষদ। এ অ ষেদ বতমােন ৯িট িবভােগ ১৬িট া াম চলেছ। িতবছর
মাচ, জুলাই ও নেভ ের িশ াথী  ভিত করা হয় এ অ ষেদ। এর ভিত পরী ার তা িনেয়ও িবিভ
সমেয়  উেঠেছ।

জানা  গেছ,  িবজেনেসর  পদা  অ সরণ  কের  পের  অ া  িবভােগও  চালু  করা  হয়।  গত  জুেন
িব িবদ ালেয়র িসেনট  অিধেবশেন  এক িসেনটেরর ে র  জবােব  কতৃপ  জানায়,  ২৬িট  িবভাগ  ও
ইনি িটউেট এসব কাস চাল ুআেছ। িক  যগুা েরর অ স ােন জানা গেছ, ৪১িট িবভাগ ও ইনি িটউেট
৮০িট ইিভিনং কাস (মা াস, িডে ামা, শট কাস ইত ািদ) চালু আেছ। এর মেধ  সেবা  ১৮িট পয
কাস চাল ুআেছ আইিবএেত। সমাজকল াণ ইনি িটউেট আেছ আেছ ৬িট সা কালীন কাস।

জানা গেছ, এসব কােসর জ  সবিন  ১৫ হাজার থেক সেবা  সােড় ৩ লাখ টাকা পয  নয়া হয়।
ি িনক াল সাইেকালিজ িবভােগ এমএসিস ইন প াথলিজ কােসর জ  ১৫ হাজার টাকা নয়া হয়। আর
ম ােনজেম ট িবভােগর অধীন িট এমিবএ া ােম নয়া হয় সােড় ৩ লাখ টাকা।

এ ব াপাের িভিস  অধ াপক ড.  আখতা ামান যগুা রেক বেলন,  গিঠত কিমিটই  ইিভিনং  মা ােসর
উপেযািগতাসহ িবিভ  িবষেয় িতেবদন দেব। সিটর আেলােক পরবতী ব ব া নয়া হেব।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ,  ঢাকা িব িবদ ালেয়র পদা  অ সরণ কের রাজশাহী, চ াম, জাহা ীরনগর,
ইসলামী িব িবদ ালয়সহ আরও বশিকছু িব িবদ ালয় এ কাস চাল ুকেরেছ।

রাজশাহী  িব িবদ ালয় িতিনিধ মািনক রাইহান বা ী  জানান,  ১৪িট  িবভােগ  ও িতনিট  ইনি িটউেট
সা কালীন াতেকা র কাস চালু  আেছ। এসব কােস ভিতেত অ তা,  পরী ায় ছাড়,  নকলিনভর
পরী া,  উপি িতেত  ছাড়  দয়ার  মাধ েম  চলেছ  িব িবদ ালেয়র  সা কালীন  কাস।  এ  িনেয়  খাদ
িশ কেদর  মেধ ই  িপং  আেছ।  িনয়িমত  কােসর  িশ াথীেদর  অিভেযাগ,  সা েকাস  ও  তােদর
রজাে ও তফাত ঢর। িব িবদ ালেয়র শাসিনক ও পরী া িনয় ক দফতর সূ  এসব তথ  জািনেয়েছ।

পরী া িনয় ক দফতর বলেছ, পরী ায় অিনয়ম ও বিহ ার হওয়া িশ াথীেদর মা  ৪ থেক ৫ শতাংশই
সা েকােসর।  সা েকােস  নকল ধরা  িনেয় গত বছর ২৮ জা য়াির রা িব ান িবভােগর সভাপিতেক
পদত াগ করেত বাধ  করা হয় বেলও অিভেযাগ আেছ।

রা িব ান িবভােগর িশ াথী  উে  ল ম বেলন, সা েকােস তারাই  ভিত হয় যারা  িব িবদ ালয় ও
ভােলা কেলেজ পড়ার েযাগ পায় না। িক  টাকার িবিনমেয় তােদর িব িবদ ালেয় ভিতর েযাগ কের
দয়া হে । এেত িব িবদ ালেয়র ভাবমিূত ু  হে  বেল দািব কেরন িতিন।

ইসলামী  িব িবদ ালয় িতিনিধ  সরকার মা ম  জানান,  ইিভিনং  কাস  অেনকটা  বািণিজ ক প লাভ
কেরেছ। িব িবদ ালেয় এক বছর, দড় বছর এবং ই বছর ময়ািদ সা েকাস চালু আেছ। িত কােস
গেড় ৪০ হাজার থেক দড় লাখ টাকা িশ াথী িত আদায় করা হয়। িব িবদ ালেয়র বতমােন ৩৩িট
িবভােগর মেধ  ১৯িটেতই এ কাস চাল ুআেছ।

যগুা েরর অ স ােন দখা গেছ,  ইিভিনং কাস পিরচালনা িনেয় নানা  ব না  ও অিনয়েমর অিভেযাগ
আেছ। এর মেধ  আেছ, পরী ায় অস পায় অবল ন, াস না কের পরী ায় অংশ হণ, ত সমেয় খাতা
মলূ ায়ন করা, ভিতেত যথাযথ ি য়া অবল ন না করা। এক িণর িশ ক িনয়িমত িশ াথীেদর াস-
পরী া  িঠকমেতা  নন না।  তারা  াইেভট িব িবদ ালেয় পড়ােনার জ  ঢাকায় অব ান কেরন। িক
ইিভিনং কােস াস-পরী া িনেত সা ািহক ছুিটর িদেন িঠকই হািজর হন ক া ােস।

এমন নানা অিনয়েমর অিভেযােগ ১১৩তম একােডিমক কাউি েল কাস বািতেলর পািরশ কেরিছেলন
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সদ রা। তখন ১৩০ জন িশ ক একা া হেয় এ কাস চালরু জ  িশ ক সিমিতর মাধ েম িভিসর কােছ
িলিখত  দন।  এরপরও  কতৃপ  গত  বছেরর  ২  অে াবর  িব িবদ ালেয়র  ২৪২তম  িসি ডেকট  সভায়
সা কালীন কাস বািতল ঘাষণা কের। িক  িশ ক সিমিত পের চাপ সিৃ  কের।

চােপর  মেুখ  পেড়  কতৃপ  সা কালীন  কােসর  জ  নীিতমালা  তির  করেত  বাধ  হয়।  এরপর
মােনা য়েনর ৯িট নীিতমালাসহ ১১৬তম একােডিমক কাউি েল পুনরায় কাসিট চালরু পািরশ করা হয়।
পের গত ২৯ জনু ২৪৫তম িসি ডেকেট ‘ইসলামী িব িবদ ালয় সা কালীন া ােমর নীিতমালা-২০১৯’
অ েমাদন লাভ কের।

ইিভিনং কাস িনেয় ওঠা িবিভ  অিভেযােগর সত তা আেছ বেল জানান ইিবর িভিস অধ াপক ড. রািশদ
আসকারী। িতিন সামবার যগুা রেক বেলন, িচি ত িট েলা দরূ কেরই শতসােপে  আবার এ কাস
চাল ুকরা হেয়েছ। এখন আর যখন-তখন িশ াথী ভিত করা যােব না। িডট আওয়ার বাড়ােনা হেয়েছ।

একিদেনর পিরবেত ’িদন াস িনেত হেব। শ  িনয়েমর মেধ  থেক কাস পিরচালনা করেত হেব। িতিন
বেলন, াি ক িব িবদ ালেয়র িশ কেদর আেয়র অ তম সাস এই কাস। বাড়িত আেয়র জ  এ কাস
পিরচািলত হেত পাের। তেব িনয়িমত িশ াথীরা যােত বি ত না হয় সিট দখা হেব।

জািব িতিনিধ রা ল এম ইউ ফ জানান, িব িবদ ালেয়র মাট ১৫িট িবভােগ চালু আেছ সা কালীন
া াম।  িনয়িমত কােস কেঠার পরী ার মাধ েম িশ াথী  ভিত করা  হেলও আইিবএ বােদ  অ সব

িবভােগ  সা কালীন  কােস  নামমা  ভিত পরী া  নয়া  হয়  বেল  অিভেযাগ  আেছ।  য  কারেণ  যারা
আেবদন কেরন তােদর সবাই ভিতর েযাগ পান।

জানা গেছ, িসএসই িবভােগ এক বছর ময়ািদ কাস চালু আেছ। এর জ  নয়া হয় ১ লাখ ২৮ হাজার
৫০০ থেক দড় লাখ টাকা। ভেূগাল ও পিরেবশ িবভােগ এক বছর ময়ািদ কােসর জ  নয়া হয় ১ লাখ
১৮ হাজার টাকা। সবেচেয় বিশ নয়া হয় আইিবএেত ২ লাখ ৬ হাজার টাকা। এভােব লাক শাসন
িবভােগ ১ লাখ ১০ হাজার, আইআইিটেত ২ লাখ, ইংেরিজ িবভােগ ১ লাখ থেক ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা
পয  নয়া হয়। এভােব পিরসংখ ান, আইআর, পদাথিব ান িবভােগ অথ নয়া হয়।

ক া ােস িশ াথীরা এই কাসেক ‘বািণিজ ক কাস’ বেল মেন কেরন। য কারেণ এটা বে  দীঘিদন
আে ালন কের আসেছ িবিভ  সংগঠন। এমন সংগঠন েলার একিট িব িবদ ালেয়র গিতশীল ছা েজাট।

জােটর নতা ও ছা ে টর সাধারণ স াদক মহু াদ িদদার যগুা রেক বেলন, পাবিলক িব িবদ ালেয়র
সে  সা কালীন  কাস  একিট সাংঘিষক িবষয়।  এিট মলূত বািণিজ ক কাস  যার মাধ েম  িশ করা
অিতির  টাকা রাজগার কেরন। এ কােসর িশ ার মান িনেয়ও  রেয়েছ। তাই এ কাস বািতল করা
সমেয়র দািব।

১২িট সাং িৃতক সংগঠেনর সম েয় গিঠত ‘জাহা ীরনগর সাং িৃতক জােটর’ সভাপিত আিশ র রহমান
যগুা রেক বেলন, িশ াথীেদর মান যাচাই না কেরই টাকার িবিনমেয় িব িবদ ালেয় ভিতর পর জার কের
সািটিফেকট  তুেল  দয়া  হে ।  যা  পাবিলক  িব িবদ ালেয়র  মান  চরমভােব  ু  করেছ।  এ  ছাড়া
সা কালীন কােস সময় দয়ার জ  িনয়িমত িশ াথীরা িপিছেয় যাে । িশ করা িনয়িমত িশ াথীেদর

ে  চরম অবেহলা কের থােকন। ফেল মা েয় কমেছ িশ া ও গেবষণার মান।

চিব িতিনিধ আব ুবকর রাহাত জানান, চ াম শহের িবিজএমইএ ভবন ভাড়া কের সা কালীন এমিবএ
া াম চলেছ। ওই কাস থেক আেয়র একিট অংশ িব িবদ ালয় এবং িবিজএমইএ ভবন কতৃপ  ভাড়া

িহেসেব পায়। বািকটা ভাগ-বােটায়ারা হয়।
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