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ঢািবেত িশ ক বাড়েছ গেবষণা কমেছ! 

৯৮৮-৮৯ িশ াবেষ সাত িবভােগ ১৮৮ জন িশ েকর অধীেন ২০৮  গেবষণাপ  কািশত 
হেয়িছল। অথচ ২৫১ িশ েকর অধীেন ২০১৬-১৭ িশ াবেষ তা মা  ৬০-এ নেম আেস, অথা  

এই সমেয় গেবষণা কেমেছ ায় ৮০ শতাংশ 

আিবর হািকম ও আরিফন শিরয়ত ০০:০০, ০৪ সে র, ২০১৯ 
 

ঢাকা িব িব ালেয়র বতমান িশ ক ২ হাজােরর বিশ। ১৯৮৮ সােল এই সং া িছল ১ হাজার ৬০০। এই দীঘ সমেয় িব িব ালেয় 
িশ কসং া বাড়েলও কেমেছ তােদর গেবষণাপ  ও কাশনা। কােনা িবভােগই িশ ক অ পােত তা বােড়িন। িব িব ালেয়র 
বাংলা, ইিতহাস, অথনীিত, মােক ং, রসায়ন, পদাথ ও রা িব ান—এই সাত িবভােগর গত ৩০ বছেরর বািষক িতেবদন িবে ষণ 
থেক এ ত  উেঠ এেসেছ। ১৯৮৮-৮৯ িশ াবেষ এসব িবভােগ ১৮৮ জন িশ েকর অধীেন ২০৮  গেবষণাপ  কািশত হেয়িছল। 
স অ পােত ঐ একই িবভাগস েহ ২৫১ জন িশ েকর অধীেন ৩০০  গেবষণাপ  বর হওয়ার কথা থাকেল ২০১৬-১৭ িশ াবেষ 
বর হেয়েছ মা  ৬০ । যা ায় ৮০ শতাংশ কম। অিভেযাগ রেয়েছ, িশ ক িনেয়ােগ যা তার চেয় লিবং এবং রাজনীিত 

সংি তােক াধা  দওয়া, িশ ক রাজনীিতেত মা ািতির  দলীয়করণ, াইেভট িব িব ালয় এবং সা কালীন কােস 
অিতির  মেনােযােগর কারেণ িশ করা গেবষণায় সময় িদেত পারেছন না। এছাড়া গেবষণা খােত অেপ া ত কম বরাে র 
অিভেযাগেতা আেছই। িব িব ালেয়র গেবষণা কায েমর এ বহাল দশা িনেয় উপাচায অ াপক ড. মা. আখতা ামান 
ইে ফাকেক বেলন, ‘িব িব ালেয়র বািষক িববরণীেত গেবষণা কম থাকেলও লত আমােদর িশ করা আেরা বিশ গেবষণা 
করেছন। িশ করা বািষক িববরণীেত উে খ করার জ  সসব গেবষণা সময় মেতা জমা দন না। এটা ক য, িক  িশ ক 
রেয়েছন যারা গেবষণায় কম আ হী। তেব অসাধারণ কেয়ক জন গেবষকও আমােদর রেয়েছন।’িব িব ালয় িশ কেদর এমন মান 
িনেয় িবিভ  সভা- সিমনাের  েলেছন য়ং িব িব ালেয়র িশ করাই। এছাড়া দিশ-িবেদিশ িবিভ  সংগঠেনর জিরেপ 
িব িব ালেয়র র ং অবনমেনর কারণ িহেসেব গেবষণাপ  কেম যাওয়ার কারণেকই দায়ী করেছন বীণ অ াপকরা। 
িব িব ালয় িশ ক সিমিতর সভাপিত অ াপক এ এস এম মাক দ কামাল বেলন, ‘িব িব ালেয়র গেবষণা কেম যাওয়ার পছেন 
িশ করাই দায়ী। তেব এজ  িব িব ালয় শাসনেক গেবষণার জ  েয়াজনীয় েযাগ- িবধা িনি ত করেত হেব।’এর বাইের 
কেয়ক জন িশ ক সিম ার প িত, উেটািরয়াল াস, িথিসস ত াবধান, পরী া কিম র দািয়  পালন, িসেলবাস কিম েত 
কাজ করাসহ িবভােগর নানা দািয়  পালনেক গেবষণাপ  এবং কাশনা কেম যাওয়ার কারণ িহেসেব উে খ কেরেছন।এ িবষেয় 
ঢাকা িব িব ালেয়র ইেমিরটাস অ াপক ড. িসরা ল ইসলাম চৗ রী ইে ফাকেক বেলন, সামি কভােব আমরা িব িব ালয় 
ধারণা থেক বর হেয় এেসিছ। এখােন ানচচা এখন আর আেগর মেতা ায়ন পায় না। যখনই যারা িব িব ালয়েক িনয় ণ 
কের তােদর মানিসকতা গেবষণা কম বাড়ােনার উপেযাগী নয়। অিধকাংশ িশ েকর দািব, গেবষণার জ  য পিরমাণ বরা  
দরকার িব িব ালয় শাসন বােজেট তা রােখ না। এ কারেণ িশ করাও গেবষণার িত আকষণ অ ভব কেরন না। 
িব িব ালেয়র রাজ  ও উ য়ন বােজট অ যায়ী, ২০১৮-১৯ অথবছের িব িব ালেয়র ৫৬  গেবষণা কে  র জ  বরা  হয় ৭ 
কা  ৮৬ লাখ টাকা। এর আেগর বছর ৭ কা  ৯৫ লাখ টাকা বরা  হেলও খরচ হয় ৭ কা  ৮৬ লাখ টাকা। ২০১৬-১৭ অথবছের 

গেবষণার জ  ৪ কা  ৮৬ লাখ টাকা খরচ হয়। চলিত অথবছের গেবষণা ও িবেশষ গেবষণা খােত িব িব ালয় বরা  কেরেছ 
১৬ কা  ৮৬ লাখ টাকা, যা মাট বােজেটর মা  ২ দশিমক ১ শতাংশ। বােজেটর আকার িবগত বছেরর চেয় ৯ দশিমক ৩৫ 
শতাংশ বাড়েলও গেবষণায় বরা  কমেছ ২ দশিমক ৮৪ শতাংশ। িশ াথ েদর অিভেযাগ,  ি গত পেদা িতর জ  য  
গেবষণা বা কাশনার বা বাধকতা থােক তার বাইের কােনা অ াকােডিমক কাজ িশ করা কেরন না। অেনক ে  ি গত 
গেবষণার কাজ িশ াথ েদর িদেয় কিরেয় নওয়ার ঘটনাও ঘেট বেল জানান িশ াথ রা। 

 


