
 

পাবিলক
  মুসতাক আহ

িশ ক। তী
েদেশর িবিভ
আেছন। আর
িনেজর পূণ র্কা
িবশব্িব ালেয়
গেবষণা, েশয়
সরকােরর aে
েখাঁজ িনেয় জ
িনেজরা ি
ছুিটর কারেণ 
িশ ক িনেয়াে
িবশব্িব ালয় 
িবশব্িব ালেয়
আেছন। 
eসব িশ েক
ছুিটেত আেছন
িবিভ  িত া
eছাড়া িবিভ
িত ােন খ ক

সব িমিলেয় 4
ত  পাoয়া য
e সে  জান
িবিভ  ধরেনর
েনয়ার েয়াজ
েসজ  িবশব্িব
কা  নয়। িত
কির। 
পাশাপািশ েব
িডন o িসি ে
দািয়তব্শীল। 
িনজ িত ােন
আ া েমের স
সংি রা জািন
খ কালীন বা 
সা িতক সম
েথেকi। e সু
যুগা েরর iস
াস েনন। 

e কারেণ iিব
তােদর নাগাল
iuিজিসর সব
হাজার 717 জ

ক িবশব্িব
আহমদ 

 
ীকী ছিব 
 সরকাির o সব্ায়

রo a ত 5 হাজার
ালীন চাকিরর পাশা
য়র বাiের পূণ র্কালী
য়ার বসাসহ নানা
েথ র্ পিরচািলত িবশব্
জানা েগেছ, eকািধ
গত a য়েন পয র্া
েবিশরভাগ িবশব্িব
েগর িবধান আেছ
ম ির কিমশেনর 

য়র িশ কেদর ছুিট

কর মে  3 হাজার
ন 69 জন, ছুিট ে
ােন চাকির করেছন
 সূ  জািনেয়েছ
কালীন কাজ করেছ

48িট পাবিলক িবশব্
যায়িন। 
নেত চাiেল (iuিজ
র চাকির কেরন। ে
জনীয়তা থাকেত প
িব ালয়গুেলা সুেযা
িতিন বেলন, আমার

বসরকাির িবশব্িব া
েকট সদ  আরo

নo িঠকমেতা াস
সময় কািটেয় েদন
িনেয়েছন- পাবিলক
পূণ র্কালীন চাকির
মেয় ঢাকার বাiের
সুেযােগর aপ বহ
সলামী িবশব্িব ালয়

িবর িশ াথ রা াস
ল পায় না। 
ব র্েশষ বািষ র্ক িত
জনi a াপক। 

ালয়: িশ

য় শািসত িবশব্িব
র িশ ক িবিভ  েব
শাপািশ তােদর েকu
লীন চাকিরর ঘটনাo
না িত ােন  স
শব্িব ালেয়র িশ ক
িধক পূণ র্কালীন আর
র্া  সময় পাে ন না

ব ালয় িশ ক সংক
। িক  বািকগুেলা স
(iuিজিস) ত ানু

িটসং া  ত  স

র 212 জন আেছন
েশষ হoয়ার পরo
ন 791 জন। 
ছ, সরকাির িবশব্িব
ছন আরo 6 শতাি
শব্িব ালেয়র ায় 

িজিস) েচয়ার ান 
েকu েকu গেবষণা
পাের a  িত ােন
যাগo েরেখেছ। িক
র জানামেত, ঢাকা

ালয়গুেলা যিদ ায়
o বেলন, যারা বাi

স েনন e ধরেনর 
ন- eমন ঘটনাo আ
ক িবশব্িব ালয়গুেল
। বত র্মােন েবসরক
র িবিভ  িবশব্িব া
হার কের থােকন a
য় িতিনিধ জানান

সবি ত হে ন। আ

তেবদন aনুযায়ী, ৯

া কায র্ ে

ালেয়র ায় িতন
বসরকাির িবশব্িব
u eকািধক খ কালী
o আেছ। eছাড়া 
সময় কাটাে ন aে
কেদর eমন মানিস
র খ কালীন চাকির
না; েতমিন িশ াথ ে
কেট পেড়। যিদo
সংকট িনেয়i খুিঁড়
নুযায়ী, েদেশ বত র্
িত কাশ কের

ন িশ া ছুিটেত। 
o aননুেমািদতভাে

ব ালেয়র িশ কে
িধক। 
4 হাজার িশ ক ি

a াপক ড. কাজী
ণাo কেরন। সািব র্ক
নর। 
ক  e কারেণ যিদ
কা িবশব্িব ালয় স

য়ী িশ ক িনেয়াগ
iের াস েনন বা

িশ কেদর aেনেক
আেছ। সুতরাং, ি
লােত িশ াথ েদর
কাির িবশব্িব ালেয়
ালয় গেড় uেঠেছ
aেনেক। 
ন, তােদর aেনক 

আবার aেনেক দা

৯1িট েবসরকাির িব

14 েস

েম েনi িশ

ন হাজার িশ কi
ালেয় চাকির করেছ
লীন চাকিরেত িনেয়
eনিজo, বসা, 

েনেকi। 
সকতায় সািব র্কভােব
িরর কারেণ তারা েক
েদরo যথাযথভােব
 ঢাকা, জাহা ীরন

ড়েয় চেল। যার িশক
ত র্মােন সরকােরর a
রেছ সং ািট। েস

ে ষণ বা িলেয়ন
েব িবেদেশ aব া

েদর মে  eনিজo

িবি  আেছন পাঠ

জী শহীদু াহ যুগা
কভােব বৃহ র জাতী

দ িশ াথ রা বি ত
িত eে ে  কে

গ কের তাহেল e 
া খ কালীন চাকির

ক। আবার েকu 
ি র দািয়তব্শীলতার
েসবাবি ত হoয়া

য় াস েনয়ার িবষয়
। oiসব িত ােন

িশ ক স ােহর 6

দায়সারাভােব াস 

িবশব্িব ালেয় 5 হাজ

সে মব্র 312৯ 

িশ ক 

i আেছন িশ া ক
েছন। 
য়ািজত। 
 িবেদিশ িত ােন

ব u িশ া িত
েকাথাo িঠকমেতা 
ব েশখাে ন না।
নগর, চ াম o রা
কার হয় িশ াথ রা
aেথ র্ পিরচািলত িব
স aনুযায়ী 3 হাজ

িনেয় a  িত
ান করেছন 28 জ

o বসা, িবেদিশ

ঠদান কায র্ ম েথে

রেক বেলন, eটা 
তীয় সব্ােথ র্ eকজন 

ত হয় বা িশ েকর
েঠার হেয়েছ। বািক

সম া েকেট েযে
ির কেরন তােদর ম

েকu িনেজর ােস
র oপর সবিকছু িন
য়ার আেরকিট কারণ
য়িট সবেচেয় রমরম
নর িশ েকর চািহ

6 িদনi পেড় থাে

িনেয় েবিরেয় পে

াজার 844 িশ ক

কায র্ েমর বাiের

নর পরামশ র্ক, সর

 হে  বেল মেন
েসবা িদেত পারেছ

াজশাহী িবশব্িব াল
রা। 
িবশব্িব ালয় আেছ
জার ৯51 িশ ক 

ােন চাকির করেছ
জন eবং খ কালীন

িশ সং ায় পরামশ

েক। বািক 9 িবশব্ি

া িঠক েয aেনক িশ
া  িশ েকর ক

কর মূল দািয়তব্ পাল
িকেদর কাছ েথেকo

েত পাের। ঢাকা ি
মে  সবাi দািয়তব্

স িশ াথ েদর বিস
িনভ র্র করেছ। 
ণ হে , েবসরকাির
রমা। 
িহদা পূরণ হেয় থাে

েকন ঢাকায়, যারা 

েড়ন ‘বািণেজয্’। স

ক খ কালীন চাকির

। eরা 6 ধরেনর

রকাির-েবসরকাির 

ন কেরন সংি রা
ছন না। ফেল তার

লেয় িশ া ছুিটর িব

ছ 56িট। eর মে
a ত 6 ধরেনর

ছন 95 জন, িবনা 
ন বা চুি িভি ক ি

শ র্কসহ িবিভ  েবস

িব ালেয়র িশ ক

িশ ক আেছন যারা
কাছ েথেক e ধরেন

লেন িব  ঘেট তে
o আমরা কেঠারত

িবশব্িব ালেয়র e 
তব্হীন নন, বরং a

িসেয় েরেখ িশ ক 

ির িবশব্িব ালেয় িশ

েক পাবিলক িবশব্ি

েবসরকাির িবশব্িব

সারা িদন িশ াথ

র করেছন। তােদর 

র ছুিটেত 

পয র্ােয়র 

। 
রা েযমন 

িবপরীেত 

 48িট 
র ছুিটেত 

েবতেন 
িনেয়ােগ 

বসরকাির 

কসং া  

রা বাiের 
নর েসবা 

েব েসটা 
তা আশা 

সােবক 
aেনেকi 

লাuে  

িশ েকর 

িব ালয় 

িব ালেয় 

রা আর 

মে  2 



eছাড়া সহেযাগী a াপক 869 জন, ৯2৯ জন সহকারী a াপক eবং 2 হাজার 561 জন ভাষক। েদেশ বত র্মােন 216িট েবসরকাির 
িবশব্িব ালয় আেছ। iuিজিসর িতেবদন ƣতিরকােল বািক 26িটর eকােডিমক কায র্ ম চালু হয়িন। 
e াপাের েখাদ iuিজিস েচয়ার ান যুগা রেক বেলন, েবিশরভাগ েবসরকাির িবশব্িব ালয় িশ েকর iসুয্েত ‘হায়ার aয্া  ফায়ার’ তে  
িবশব্াসী। তারা সরকাির িবশব্িব ালয় েথেক িশ ক েনন। 
িবপরীত িদেক িনেজেদর ায়ী িশ েকর ােনল ভাির করেছন না। eেত eকিদেক সরকাির িবশব্িব ালয় কম-েবিশ িত  হে । aপরিদেক 
সংি  েবসরকাির িবশব্িব ালয়o িত  হে । 
ায়ী িশ ক েয দরদ িদেয় পড়ােবন eবং িত ােনর u েরা র সমৃি  চাiেবন েসটা ভাড়ােট িশ ক না-o চাiেত পােরন। oখােন তার 

কয্ািরয়ার েনi। 
তাi চাকির িবিধমালা কের ভাড়া করা িশ কেক েদয়া aেথ র্i েবসরকাির িবশব্িব ালয় ায়ী িশ ক িনেয়াগ করেত পাের। eেত তােদরi লাভ 
েবিশ। 
সংি রা জানান, খ কালীন িশ েকর েবিশরভাগi িবিভ  পাবিলক িবশব্িব ালয় েথেক ভাড়া করা। e িবষয়িট িবিভ  ব ৃতায় েখাদ iuিজিস 
েচয়ার ান eকািধকবার uে খ কেরেছন। 
পাশাপািশ িতিন পূণ র্কালীন িশ ক িনেয়ােগর জ  েবসরকাির িবশব্িব ালয়গুেলােক তািগদ িদেয় আসেছন। aপরিদেক জুেন ঢাকা িবশব্িব ালেয়র 
িসেনট aিধেবশেন eক িসেনটেরর ে র u েরo েবসরকাির িবশব্িব ালেয় িশ কেদর চাকির করার ত  uেঠ eেসেছ। 
oi িসেনটেরর ে র u ের কতৃর্প  বেলেছ েয, 27 িশ ক েদেশর িবিভ  িবশব্িব ালেয় িশ কতা করেছন। িক  বা েব e সংখয্া aেনক 
েবিশ। 
e সে  জানেত চাiেল ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ে ািভিস a াপক ড. মুহা দ সামাদ যুগা রেক বেলন, আসেল আমােদর কতজন িশ ক 
বত র্মােন a া  িবশব্িব ালেয় খ কালীন বা পূণ র্কালীন চাকির করেছন েসi ত  হালনাগাদ েনi। 
e াপাের আমরা েকােনা তদারিক ব া গেড় তুলেত পািরিন। তেব e াপাের িবধান আেছ। eকজন িশ ক সেব র্া  দুিট িবশব্িব ালেয় 
খ কালীন েসবা িদেত পারেবন। 
eক ে র u ের িতিন বেলন, সব্ তা িত ায় আমােদর ƣনিতকতা o িবিধিবধােনর সমনব্য় দরকার। eর সে  সবার মতামেতর িতফলন ঘটেল 
িশ ক-িশ াথ  সবাi uপকৃত হেত পাের। 
aিভেযাগ আেছ, াস ফাঁিক েদয়া িশ কেদর aৈনিতক কম র্কা  eবং aৈবধভােব িবশব্িব ালেয় aনুপি ত থাকার কােজ পেরা ভােব uৎসািহত 
কের থােক সংি  িবশব্িব ালয় শাসন। 
িশ ক রাজনীিত eবং িবিভ  িনব র্াচেন জয়লােভর আশায় সংি  শাসন eকেচিটয়াভােব e a ায় কাজেক সমথ র্ন িদেয় থােক। ঢাকা 
িবশব্িব ালেয়র িসেনেট খ কালীন চাকিরকারীেদর uি িখত ত  (েবসরকাির িবশব্িব ালেয় িশ কতা কেরন 27 জন) তুেল ধরাi eর eকিট 
মাণ বেল মেন কেরন সংি রা। 

তারা আরo বেলন, e জ i 3118 সােলর আগে  ঢাকা িবশব্িব ালেয় সংঘিটত ঘটনার পর গিঠত িবচারপিত (aব.) হািববুর রহমােনর তদ  
কিমশন িবশব্িব ালয় িশ কেদর জ  ‘আচরণিবিধ’ ণয়েনর সুপািরশ কের। িক  েসi সুপািরশo আজ পয র্  ণীত হয়িন। 
েবসরকাির িবশব্িব ালেয় পড়ােনার বা a  খ কালীন চাকির o গেবষণার সুেযাগ ায় িবশব্িব ালয়i েরেখেছ। েসিট হে - e ধরেনর চাকির 
করেল িনজ িত ানেক বাড়িত আেয়র eকিট aংশ সািভ র্স চাজর্ বা oভার েহড চাজর্ িহেসেব িদেত হেব িশ কেক। 
িক  েসi aথ র্ যােত জমা িদেত না হয় েসজ i েবিশরভাগ িশ ক িনজ িবশব্িব ালয় েথেক aনুমিতটা পয র্  েনন না। ফেল eকিদেক 
িবশব্িব ালয় িত  হে  বাড়িত আয় েথেক, a িদেক িশ েকর ফাঁিকবািজর িশকার হে  িশ াথ রা। 
জানা েগেছ, uি িখত ঘটনার পিরে ি েত ায় eক দশক আেগ u িশ া মােনা য়ন ক  (েহেকপ) হণকােল েবসরকাির িবশব্িব ালেয় 
খ কালীন চাকির করা পাবিলক িবশব্িব ালেয়র িশ কেদর াপাের eকিট ডাটােবস ƣতিরর কথা িছল। 
তােত eকজন িশ ক কতিট িবশব্িব ালেয় পড়াে ন েসi ত  েবর করার কথা িছল। িক  রহ জনক কারেণ আজ পয র্  েসi কাি ত 
সফটo ারi ƣতির হয়িন। 
e াপাের েহেকপ ক  বা বায়নকারী সং া iuিজিসর েচয়ার ান a াপক কাজী শহীদু াহ যুগা রেক বেলন, আসেল কেয়ক মাস আেগ 
আিম e পেদ েযাগদান কেরিছ। 
তাi েকন সফটo ারিট ƣতির হয়িন তা আমার জানা েনi। তেব e uে াগিট ভােলা িছল। সুেযাগ থাকেল আমরা আবার পদে প েনব। 
িশ াছুিট o পাট র্ টাiম চাকিরর নীিত : িবশব্িব ালয় িশ কেদর িবেদেশ u িশ ােক সবসময় uৎসািহত করা হয়। eজ  সরকার িবেশষ 
বরা o িদেয় আসেছ। 
িবেদেশ গমনকারী িশ করা ƣবতিনক, aৈবতিনকসহ িবিভ ভােব সেব র্া  5 বছর পয র্  ছুিট িনেত পােরন। e সমেয় কারo িডি  বা গেবষণা 
েশষ না হেল আরo 3 বছেরর aৈবতিনক ছুিট েদয়া হয়। 
e ধরেনর ছুিট েভােগর পর েকu যিদ পদতয্াগ করেত চান তাহেল তােক 5 বছর েনয়া aথ র্ েফরত িদেত হয়, নতুবা তােক সমপিরমাণ সময় 
চাকির করার পর a াহিত িনেত হেব। 
সংি রা জানান, েযেহতু িনয়মানুযায়ী িশ করা সেব র্া  5 বছর পয র্  িশ াছুিট িনেত পােরন eবং e সমেয় িবশব্িব ালয় তােদর েবতন-ভাতা 
সবi পিরেশাধ কের, তাi সংি  িশ করা আiেনর e ফাঁকেক কােজ লািগেয় ছুিটেত িগেয় aেনেক বাiের আয়-uপাজর্ন কেরন। 
আবার িবশব্িব ালয় েথেকo টাকা uে ালন কেরন। eরপর িবেদেশ গমনকারীেদর aেনেক ায়ীভােব আবাস গেড় েসখােনi হািরেয় যান। 
 


