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ব ব রু িশ া ভাবনা ও বতমান পিরি িত
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আমােদর িশ া েনর সব ের একিট গালেমেল অব া চলেছ অেনক িদন থেক। সবেচেয় নাজুক কের
তুেলিছল  ধারাবািহকভােব   ফাঁেসর  ঘটনা।  র াকবচ  ব থ  হেয়েছ।  আমােদর  সৗভাগ  বতমান
িশ াম ীর সমেয় সতক িতেরাধ ব ব ায় এখন পয  অেনকটা রাশ টানা স ব হেয়েছ।

একজন ণজ া মা ষ সবার পােশ যত ণ থােকন তত ণ তার মূল  তমন  থােক না। মা ষিটেক
হািরেয় ফলেল তখন অভাব কট হয়। াধীনতা-উ র ব ব ু তার সানার বাংলা গড়ার  বা বায়েন
অেনক দূরদিশতা িনেয় অ সর হেত চেয়িছেলন।

অ  অেনক  িদেকর  মেতা  িশ া ন  িনেয়  তার  ভাবনা  িছল  অেনক  বিশ  শািণত।  বতমান  সমেয়র
আমলাতাি ক সরকার ব ব ায় িশ ক, িশ াথী আর িশ া িত ান অেপ াকৃত কম পূণ িবষয়।

িক  ব ব ু তার দরূদিশতা িদেয় বুঝেত পেরিছেলন িশ াথী ও িশ কেক বি ক মােন িনেয় যেত না
পারেল যু িব  দেশ জািত গঠন এবং অথৈনিতক বিুনয়াদ শ  িভি র ওপর দাঁড় করােনা স ব হেব
না।

িবেশষ  কের  িব িবদ ালয়  িনেয়  ব ব রু  আলাদা  ভাবনা  িছল।  িশ া-গেবষণায়  িব িবদ ালয়  যােত
িব মােনর অব ােন পৗঁছেত পাের সই ভাবনা তােক তািড়ত কেরেছ।

ব ব ু গণত  িত ার লড়াই কেরেছন আজীবন। িতিন বুঝেত পেরিছেলন মু িচ ার চচা ছাড়া ােনর

  এ ক এম শাহনাওয়াজ
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িবকাশ ঘটােনা স ব নয়। তাই িব িবদ ালেয় েয়াজন গণতাি ক ধারােক িতি ত করা। িব িবদ ালেয়র
ছা -িশ ক দেশর সীমায় গি ব  থাকেবন না- তারা িব ােনর সে  িনেজেদর যু  করেবন।

এই িচ া  বা বায়ন  করার জ  আর দশিট সরকাির িত ােনর মেতা  িব িবদ ালয়েক আমলাতাি ক
িনয়েম বি  দখেত চানিন। অব  তত েণ মু িচ ার অেনক িশ ক িব িবদ ালয় েলােক ায় শািসত

িত ােন পিরণত করার দািব করিছেলন।

ব ব ু  অমন  দািবর  ব িন তা  অ ভব  করেত  পেরিছেলন।  তাই  তার  অিভ ােয়ই  পাস  হেয়িছল
১৯৭৩-এর িব িবদ ালয় অধ ােদশ। এই অধ ােদেশর আওতায় ঢাকা, জাহা ীরনগর, রাজশাহী ও চ াম
িব িবদ ালয় চেল আেস।

উে  িছল  স ূণ  গণতাি ক  ধারায়  যন  এই  িবদ াপীঠ েলা  পিরচািলত  হেত  পাের।  এই
িত ান েলােত থাকেব না সরকার বা রাজনীিতর িনয় ণ।

ানচচার পাশাপািশ এ অ েলর ছা -িশ করা রাজনীিত সেচতনও থাকেবন। রাজনীিত চচাও করেবন
িনেজেদর মেতা কের। এভােব মধাবী জে র চারণভিূম হেব িব িবদ ালয় েলা।

১৯৭৫-এর ১৫ আগ  ব ব রু িনমম হত াকাে র পর অেনক স াবনার মেতা িব িবদ ালয় িঘের য
স বনা তির হেয়িছল তা িনবািপত হল। ১৯৭৩-এর অধ ােদশ বহাল রইল।

কাগেজ-কলেম গণতাি ক ধারা েলাও রইল। তেব িব িবদ ালেয়র অ ন থেক মু িবেবক একিট িরেমাট
কে ােলর মাধ েম জাতীয়  রাজনীিতর িনয় কেদর হােত চেল  গল। আজ বঝুেত পাির ব ব ু  বেঁচ
থাকেল এই অনাচারিট হেত পারত না।

বাি কভাব ১৯৭৩ সােলর আইন অ সাের গণতাি ক কাঠােমা েলা িব িবদ ালেয় বহাল আেছ; িক  এর
িনয় ণ চেল গেছ একিট অ  রাজনীিতর িনয় েণ। এর ফেল এবং িতি য়ায় মধাচচার াভািবক পথ
জিটল হেয় উঠেছ।

পািক ান আমল থেক এবং বাংলােদশ আমেলর অেনকটা সময় পয  িব িবদ ালেয় ক ীয় ছা  সংসদ
অথাৎ  ডাক ,  রাক ,  জাক  এবং  হল  সংসদসমূহ  বহাল  িছল।  ফেল  িব িবদ ালেয়র  সব  িশ াথী
ভাটািধকার েয়াগ কের িনেজেদর নতৃ  তির করত।

এেত যমন ছা েদর মেধ   রাজনীিতর চচা হেতা, তমন ছা  কল ােণর পে  নানা দািব িনেয় লড়াই
করার পথ উ ু  থাকত। দীঘ আটাশ বছর পর ডাক  গিঠত হওয়ার পরও নানা বা বতায় িশ া ন এর

ফল পাে  না।

অ া  িব িবদ ালেয়র হতাশ ছা -িশ ক সমাজ িনজ িত ােন ছা  সংসদ গঠেন তমন তাড়েজাড়
দখাে  না। বর  এখন মতাসীন দল েলার িনয় ণ িব িবদ ালেয় বজায় রাখার জ  এসব দেলর অ

তথা সহেযাগী সংগঠনসমূহ উ তা ছড়াে ।

তেব  গণতাি ক  কাঠােমা  বহাল  থাকায়  িব িবদ ালয়  পিরচালনার  ধাপ েলায়  এখনও  িশ কেদর
ভাটািধকােরর েযাগ রেয়েছ। ভােটর মাধ েম িডন িনবািচত হয়, িশ ক সিমিতর িনবাহী পষদ গিঠত

হয়;  িসেনট,  িসি ডেকেটর বশ কেয়কিট  সদ  পদ  িনবািচত হয়  আর সবেশেষ  িসেনটরেদর  ভােট
উপাচায প ােনল িনবািচত হয়।

ভাগ  এই ব ব রু িনেদিশত গণতাি ক কাঠােমািট িঠক থাকেলও এর ােয়ািগক িবষয়িট চেল গেছ
রাজৈনিতক িবধাবােদর হােত। তােদর মকািনজেম ভাট িনয় েণর নানা উপায় কাযকর থােক।

ব ব -ুউ র সব রাজৈনিতক সরকার িব িবদ ালয় েলােক দাবার ঘুঁিটেত পিরণত কেরেছ। ছা -িশ ক
রাজনীিতর  নিতবাচক  িদক  এখন  সবার  সামেন  ।  কত েলা  ,  যমন  ১.  ছা  রাজনীিতেত
মধাবীেদর অংশ হণ শূে র কাঠায় চেল যাে  কন? ২. মধাবী  ’-চারজন ছা  রাজনীিতেত যু

হওয়ার পর মধাচচার বদেল পিশচচার ব  হেয় পেড় কন?

৩. রাজনীিতর িবেবচনায় অেনক ে  অেপ াকৃত কম মধাবী াথী িশ ক িহেসেব িনেয়াগ পান কন?
৪. িনয়িমত াস পরী া না হেলও এর জ  কােনা জবাবিদিহতা থােক না কন? ৫. িবিভ  সংঘােত
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িব িবদ ালয় অিনধািরত ব  হেয় যায় কন?

এর  উ র  মু  ভাবনার  সব  মা েষরই  জানা।  অথচ  রাজনীিতর  ফায়দা  নয়ার  জ  রাজৈনিতক
সরকার েলা এই অ  রাজনীিতর পৃ েপাষকতা িদেয় যাে । আমােদর নতা- ন ীরা সব জােনন িক
সত িট বলেত চান না।

হাজার হাজার পিরবােরর স ােনর িশ াজীবন জাহা ােম যাক তােত মতাসীনেদর িকছু যায় আেস না।
তারা রাজনীিতর হািতয়ার িহেসেব পেল পুেষ রাখেত চায় িশ া েনর অ  রাজনীিত।

ধারার রাজনীিতর িবপে  ক কেব কথা বেলেছন? ধারার রাজনীিত যতিদন বহাল িছল, ততিদন িক
রাজনীিত-সংি  ছা রা চাঁদাবাজ িহেসেব পিরিচত িছল? হল দখল করা আর অ  হােত িব  মেতর
ব েুদর ওপর হামেল পড়াটা অিধকােরর পযােয় পৗঁেছিছল?

হেলর গট ব  কের সাধারণ ছাে র পরী া- াস িশেকয় তুেল িমিছেল আসেত বাধ  করত? িনেজেদর
অ ায় আবদার না মানেল শাসনেক িবপয  কের তুলত?

লজড়ু, অ  বা সহেযাগী য নােমই ডাকা হাক না কন, গত কেয়ক দশেক জাতীয় রাজৈনিতক দেলর
অ ীভূত সংগঠন েলা দশবাসীর সামেন মহৎ কােনা  দৃ া  িনেয় দাঁড়ােত পােরিন। বর  উে ািটই
হেয়েছ।

কােনা রাজৈনিতক দেলর অ  বেল সংগঠনিটর নতাকমীেদর ঠাটবাট আর পিশশি  বেড়েছ। অ  বা
সহেযাগী যাই বলা হাক, এসব সংগঠনেক য আমােদর রাজৈনিতক দল েলা অিত জ ির লািঠয়াল মেন
কের এ আর এখন লেুকাছাপা নই।

দীঘিদন গণত চচা না করা দল েলার আ শি  তলািনেত ঠেকেছ। তাই তারা নানা নােমর লািঠয়াল
ছাড়া িটেক থাকা, আে ালন গেড় তালা বা িনবাচনী বতরণী পািড় িদেয় মতার মক েদ পৗঁছা অস ব
িবেবচনা কের।

মূল দলেক সংগিঠত করার বদেল অ সংগঠেনর িত বিশ ভরসা করেত দেখ মেন হয় আমােদর
রাজৈনিতক দল েলার বাধহয় অ হািন হেয়েছ। ই পা প াঘাত  হওয়ায় অ সংগঠেনর ঘােড় ভর
িদেয় হাঁটেত চায়।

দলীয় রাজনীিতেত যু  িশ কগণ ায়ই ম দ  সাজা কের দাঁড়ােত পারেছন না। জাতীয় দেলর বড়-
মাঝাির নতােদর খুিশ রাখেত ব  থাকেত হয় তােদর। িব িবদ ালেয়র িশ ক রাজনীিতেত যু  বড়
দল েলার ধান ল  থােক িব িবদ ালেয়র উপাচায যােত িনজ দল থেক হন।

এজ  তারা  িদেনর পর িদন ধরনা িদেত থােকন নতােন ীেদর কােছ। িনজ দেলর ছা েদরও কােজ
লাগান। উপাচায াথীরা প ােনেল িনবািচত হওয়ার পর ছাটাছুিট আরও বেড় যায়।

য ধরেনর মকািনজম থােক তােত সাধারণত সরকাির দেলর রাজনীিতেত যু  িশ কগেণর িসেনটরেদর
ভােট জতার রট বিশ। প ােনেল একািধক সরকারদলীয় িশ ক িনবািচত হেল দৗড়ঝাঁেপর মা া বেড়

যায়।

কারণ এেদর মধ  থেক একজনেক রা পিত মেনানীত করেবন। আমােদর দেশর রা পিত যেহতু কাযত
ধানম ীর  পরামেশই  িস া  দন,  তাই  ধানম ী  ি ন  িসগ াল  িদেয়  থােকন  দলীয়  রাজনীিতর

িবেবচনায়।

এ কারেণ ধানম ীর কৃপা লােভর জ  প ােনেল িবজয়ী িশ কগণ যার যার চ ােনল ধের ছুটেত থােকন।
একই দেলর চ ােনল- চনা কােনা কােনা িশ ক ম িদেত থােকন তার নতােক উপাচায বানােত।

িতিন  জােনন  সফল  হেল  নতুন  উপাচােযর  কাছ  থেক  নানাভােব  িতিন  বা  তারা  পুর তৃ  হেবন।
িব িবদ ালেয়র িনজ দলীয় ছা েনতারা ক ীয় ছা  নতােদর ধের অেনক দরূ পৗঁছার মতা রােখন।

এভােব প ােনল িবজয়ী িশ েকর কােছ এসব ছা েনতার কদর বেড় যায়। হয়েতা একিট গাপন আঁতাতও
হয় এেদর সে । অবেশেষ নয় মণ তল পুিড়েয় যখন কােনা  রাজনীিত করা িশ ক উপাচােযর পেদ
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িনেয়াগ পান তখন আর িতিন মু  মা ষ থােকন না।

তােক থম দলীয়  সরকােরর কথা নেত হয়। ম ী- িতম ীেদর আেদশ পালন করেত হয়।  ক ীয়
ছা েনতােদর ধমক হজম করেত হয়। উপাচায বানােনায় ঘাম ঝিরেয়েছন যসব সহকমী তােদর আবদার
মটােত হয়।

আর িনজ িত ােনর ছা েনতােদর যেহতু ব বহার কেরেছন তাই তােদর অ ায় দািব নীরেব মানেত হয়।
এেদর সাত খুন অবলীলায় মাজনা করেত হয়।

যিদ কােনা ব ি -উপাচায ম দ  সাজা কের ঘুের দাঁড়ােত চান, তখন তার ওপর নেম আেস নানামখুী
চাপ। এই বা বতায় িশ ার পিরেবশ  থাকার েযাগ কাথায়?

এ দৃ   করেছ ব ব ু ১৯৭৩-এর িব িবদ ালয় আইন পাস কেরিছেলন য  িনেয় তার মৃতু র পর
সই ে রও অপমতুৃ  হেয়েছ। ানচচােক য িব মােন পৗঁেছ দয়ার আকা া  িছল তা ভীষণভােব
হাঁচট খেয়েছ।

এ কারেণ িব মােনর িব িবদ ালেয়র রিটং তািলকায় বাংলােদেশর িব িবদ ালয় েলােক খুেঁজ পাওয়া যায়
না।  আমােদর সবারই তা  আকা া  বাংলােদেশর  িব িবদ ালয়,  িব িবদ ালেয়র িশ ক ও িশ াথী
বি ক অব ােন সমান তােল এিগেয় যাক।

িক  বতমান বা বতায় স আকা া পূরেণর িক েযাগ আেছ? এরপরও িব পিরম েল আমােদর অেনক
মধাবী  িশ ক-িশ াথী  িনেজেদর  মেল  ধরেত  পারেছন।  এর  পছেন  তােদর  ব ি গত  মধা  ও
যাগ তােকই আিম এিগেয় রাখব।

এই সংখ া আরও অেনক বৃি  পত যিদ ন  রাজনীিতমু  িশ া িত ােন সবাই বেড় উঠেত পারত।
যখােন দল পিরচেয় নয়, মধা িবচাের ণীর কদর হেব।

রাজৈনিতক লাভালােভর িদেক না তািকেয় রা  িব িবদ ালয় েলােক সবেচেয় স ািনত িত ান িবেবচনা
কের সই মেতা নীিত িনধারণ করেত পারেল এর ইিতবাচক ভাব পড়েত বাধ । িবে র সভ েদশ েলা
তা তমন নীিতই িনধারণ কের থােক।

ড. এ ক এম শাহনাওয়াজ : অধ াপক, জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়

shahnawaz7b@gmail.com
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