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সংবাদপে র মা েম আমরা জেনিছ য গত ২৫ আগ  িশ াম ীর সভাপিতে  িব িব ালেয়র িশ কেদর জ  অিভ  িনেয়াগ ও 
পেদা িতর নীিতমালা ড়া  করা হেয়েছ। বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশন (ইউিজিস) ক ক ণীত ও উপ ািপত এই 
নীিতমালা  িশ াম ী অ েমাদন িদেয়েছন; তেব িবেদেশর িবিভ  িব িব ালেয় িশ কতায় রত বাংলােদিশ িশ কেদর 
ি িভি ক িনেয়াগ দওয়ার িবষয়   কের এই নীিতমালা ধানম ীর কাযালেয় অ েমাদেনর জ  পাঠােনা হেব। ধানম ীর 

অ েমাদেনর পর তা াপন জািরর মা েম বা বায়ন করা হেব। িব িব ালয় িশ কেদর জ  অিভ  িনেয়াগ ও পেদা িতর 
নীিতমালা ণয়েনর িবষয়  িনেয় ইউিজিস অেনক িদন ধের কাজ করেছ। ইউিজিসর ওেয়বসাইেট ২২.০১.২০১৮ তািরেখ কািশত 
অিভ  নীিতমালা, য  ১৩ িডেস র ২০১৭ তািরেখর ইউিজিসর সভায় ড়া  করা হয়, সখােন বলা হেয়েছ, ‘জাতীয় বতন ল 
২০১৫ ণয়েনর পর িশ কেদর বতনকাঠােমা িনেয়  জ লতা িনরসেন মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা অ সাের ইউিজিসর 
মাননীয় চয়ার ােনর ন ে  কিমশেনর স ািনত সদ গেণর সে  ধানম ীর  সিচবসহ শাসেনর কেয়কজন িসিনয়র 
সিচেবর কেয়ক দফা আেলাচনাকােল িশ ক িনেয়াগ, পেদা িত ও পেদা য়নসং া  এক  অিভ  নীিতমালা ণয়েনর িবষয়  

াধা  পায়’। এরই ধারাবািহকতায় খসড়া নীিতমালা  িশ াম ীর মা েম ড়া  করার িবষয়  সা িতকতম ঘটনা। উে , 
ড়া  নীিতমালা  য  িশ াম ীর অ েমাদন পেয়েছ, স  এই লখা তির করা পয  ইউিজিসর ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়িন। 

ফেল ড়া  নীিতমালায় কী রেয়েছ বা খসড়া নীিতমালার সে  ড়া  নীিতমালার কী কী পাথক  রেয়েছ, তা জানা আমােদর পে  
স ব হয়িন।  িশ কেদর অিভ  িনেয়াগ ও পেদা িতর এই েরা ি য়া িনেয় একািধক কারেণ আমরা শি ত, উি  ও 
উৎকি ত।  

থমত, য কারণ দিখেয় অিভ  নীিতমালা  তিরর কথা বলা হেয়েছ, স র সে  িশ ক িনেয়াগ ও পেদা িতর িবষয়  জার 
কের স ৃ  করা হেয়েছ বেল আমরা মেন করিছ। এ ে  সিচবেদর কেয়ক দফা আেলাচনার িবষয়  ল ণীয়।  

ি তীয়ত, িব িব ালেয়র দশন ও চচার সে  অিভ  িনেয়াগ ও পেদা িতর িবষয়  এেকবােরই বমানান। িব িব ালয় েলার 
িত  ানচচা ও ান তিরর জায়গায় কীয়। িত র িনজ তা রেয়েছ, রেয়েছ াত ও। এ ি েকাণ থেক সব 

িব িব ালেয়র নীিতমালা অিভ  হওয়া সমীচীন নয়।  

তীয়ত, ইউিজিসর ওেয়বসাইেট য নীিতমালা  দওয়া আেছ, সখােন এ–ও বলা হেয়েছ, ‘বতমােন দেশর িবিভ  িব িব ালেয়র 
িশ ার মান সমান নয় এবং এসব িব িব ালয় থেক িডি া  িশ াথ েদর মে  ান-িব ােন একধরেনর বষ  িবরাজমান।’ 
বই সিত  কথা! আমরাও তাই মেন কির। িক  পাশাপািশ এ-ও মেন কির, িব িব ালয় পযােয় যভােব ােনর চচা করা হয়, ান 
তির, িবতরণ ও সংর ণ করা হয়, সখােন এই পাথক  থাকাই বরং সমীচীন। এ েক বষে র ি ভি  িদেয় না দেখ দখেত 

হেব পাথক  ও াতে র ি ভি  িদেয়। এক  িব িব ালয় যিদ এক িদক িদেয় শি শালী হয়, অ  িব িব ালয় হয়েতা আেরক 
িদক িদেয় শি শালী হেব। িত  িব িব ালয় এভােবই িনেজর শি র িদক েলা েল ধের, স র চচা ও কাশ কের। উ র 
আেমিরকা িকংবা ইউেরােপর িবিভ  দেশ িবে র অেনক সরা িব িব ালয় যমন রেয়েছ, তমিন রেয়েছ র াি ংেয় শেষর িদেক 
অব ানকারী িব িব ালয়ও। সখােনও িবিভ  িব িব ালেয়র িশ ার মান ‘সমান নয়’ এবং সসব িব িব ালয় থেক িডি া  
িশ াথ েদর মে  ান-িব ােন বষ  রেয়েছ। িক  তাই বেল সবাইেক সমান করার কােনা নীিতমালা ওই সব দেশ হণ করা 
হেয়েছ বেল শানা যায়িন।  

চ থত, বতনকাঠােমার সে  িশ কেদর িনেয়াগ ও পেদা িতেক এক কের দখার কােনা েযাগ নই। িবে র িবিভ  দেশ 
িশ কেদর বতন ও মযাদা েত থাকেলও বাংলােদেশর সব পযােয়ই িশ েকরা অবেহিলত। াসি কভােবই যিদ 
িব িব ালেয়র একজন অ াপেকর সে  সমমযাদার একজন সিচেবর িবধািদ লনা কের দখা হয়, তাহেল িব িব ালেয়র 



িশ েকরা কী পিরমাণ িপিছেয় আেছন, তা সহেজই উপলি  করা যােব। মা িমক বা াথিমক েরর িশ কেদর কথা আপাতত 
বাদই থাকল। যখােন, জাতীয় িশ ানীিত ২০১০-এ িশ কেদর জ  ত  প– েলর কথা বলা হেয়েছ, সখােন বতনকাঠােমা 
িনেয় যিদ কােনা সম া থােকই, তাহেল িশ কেদর ত  প- ল হেত পারত এক  চমৎকার সমাধান। িশ ানীিতর ািবত 
পেথ না িগেয় জার কের কন বতেনর সে  িনেয়াগ ও পেদা িতর িবষয়  েড় দওয়া হেয়েছ, তা বাধগ  নয়।  

প মত, বাংলােদশ রা  গঠেন িযিন ন  িদেয়েছন, জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান িনেজই িব িব ালয় েলার 
ায় শাসেনর পথ গম কেরেছন এবং ত র হাত ধেরই বাংলােদেশর িব িব ালয় েলার ায় শাসেনর চনা হয়। িতিন 

িব িব ালয়েক দেখিছেলন উদার ও শ  ি ভি  থেক। িব িব ালেয়র এই ায় শাসেনর চতনার সে  অিভ  নীিতমালা 
েরা ির সাংঘিষক। য ি য়ায় ও য কারেণ এই নীিতমালা তির করা হেয়েছ, তা থেক আমােদর মেন হেয়েছ, ব ব  য িচ া 

থেক িব িব ালয় েলার ায় শাসেনর পথ েল িদেয়িছেলন, তার ক উে া পেথ হ টার চ া করা হে ।  খসড়া নীিতমালায় 
যসব িবষয় রেয়েছ, তার নানা অংশ িব িব ালেয়র সে  বমানান। ীকার করেত ি ধা নই, এসব িনয়েমর অেনক িক ই 

বতমােনও চিলত। উদাহরণ প, িশ ক িনেয়ােগর ে  এসএসিস ও এইচএসিসর ফল িবেবচনায় রাখা। মা িমেকর ফল িদেয় 
ভােলা কােনা িব িব ালেয় িশ ক িনেয়াগ দওয়া হয় বেল আমােদর জানা নই। পেদা িত ক ন করার নােম কমােনা হে  
িশ কেদর েযাগ– িবধাও। সব িমিলেয় আমরা তাই এই নীিতমালা এবং নীিতমালা তিরর েরা ি য়া িনেয় গভীরভােব উি । 

আমােদর িব িব ালয় েলা য ভােলাভােব চলেছ না এবং মােনর ঘাটিত রেয়েছ, সসব িবষয় মেন িনেত আমােদর ি ধা নই। 
িক  এর সমাধােনর দািয়  িদেত হেব িব িব ালয় েলােকই, ওপর থেক চািপেয় দওয়া কােনা িনয়ম িদেয় নয়। িব িব ালয়েক 
বরং শি শালী করেত হেব অিধক পিরমােণ ায় শাসেনর ভার িদেয়। িব িব ালেয়র িনেয়াগ ও পেদা িতর ি য়া য বতমান 
েগর উপেযাগী নয়, এ িনেয় সবেচেয় বিশ উ িকত িব িব ালেয়র িশ েকরাই। িক  িনেয়াগ ও পেদা িতর ি য়ােক 

আ িনকায়েনর দািয়  িদেত হেব খাদ িব িব ালয়েকই। রা  পিরচালনার ধরন ও িব িব ালয় পিরচালনার ধরন এক নয়। রা  
◌ারা পিরচালনা করেবন, ◌ােদর অ তম িভি  হে  িব িব ালয়। িব িব ালয়েক িনেজর মেতা কাজ করেত িদেল কারা ের 

রা ই শি শালী হয়। িক  িব িব ালয়সং া  িস া  হণ ি য়ায় উ পদ  সরকাির আমলােদর ব ল অংশ হণ রেয়েছ, িক  
িশ কেদর অংশ হণ স লনায় কম।  

আমরা িশ া ম ণালয় ও বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশনেক আ ান জানাব িব িব ালেয়র িশ ার সে  সংগিত ণ নয়, 
এমন নীিতমালা তির ও তা বা বায়ন থেক িবরত থাকেত। আমরা বরং এ আ ান জানাই, ইউিজিসেক  ম িরসং া  কােজ 
সীমাব  না রেখ এর পিরসর বড় কের জাতীয় উ িশ া কিমশন গঠন করেত। এই কিমশন দেশর উ িশ ার ণগত মান ি র 
লে  কাজ করেব িত  িব িব ালেয়র ায় শাসন, াত  ও বিচ েক সে  িনেয়ই।  

লখক: কাম ল হাসান মা ন, াধীন সন, কামাল চৗ রী, ি য়া া , জািকয়া লতানা, নািসর আহেমদ, মাই ল ইসলাম, 
অিভ  িকবিরয়া ইসলাম, তাসনীম িসরাজ মাহ ব, শাদ ফরীদী, বখিতয়ার আহেমদ, মাহ ল হক ইঁয়া, সািমনা ৎফা, কাজী 
এস ফিরদ, কাজী অক রহমান, মানস চৗ রী, কাজী মা ন হায়দার, সােয়মা খা ন, রায়হান রাইন, পারভীন জিল, বণা ম মদার, 
আব ল মােলক, মাহা দ মিজবর রহমান, ফাহিম ল হক  

* লখেকরা িবিভ  িব িব ালেয়র িশ ক 


