
পাবিলক িব িবদ ালেয় অিভ  নীিতমালা কন
নয়?

কাশ : ১৫ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িব িবদ ালয় হে  নতুন ান সিৃ র পাঠশালা। একিট দশ, তার সং িৃত, তার সভ তা, তার উ ান-পতন
ও  সমিৃ র  ইিতহাস  রচনাকে  িব িবদ ালয়  হে  সবেচেয়  কাযকরী  েজ ।  এ  কারেণই  পি ত
জওহরলাল নেহ  বেলিছেলন, ‘The country is good if its universities are good’। পৃিথবীজুেড়

ায় ২৬ হাজােরর মেতা িব িবদ ালয় আেছ ( দিনক িশ া, ৩ সে র, ২০১৯)। িক  খবু কমসংখ ক
িব িবদ ালয়ই আেছ যার আেছ একিট দশেক নপেথ  থেক জ  দয়ার ইিতহাস। ঢাকা িব িবদ ালয়
এবং বাংলােদশ নামক ভখূ  আমােদর সই গব এবং অহ ােরর জায়গা।

এ িব িবদ ালেয়র সিৃ র নপেথ ই ঐিতহািসক অ কে র দখা মেল। ১৯১১ সােল ব ভ  রদ হওয়ার
পর ঢাকা হারায় রাজধানী হওয়ার গৗরব। এর ফেল পূববে র মসুিলম সমােজ য নবজাগরণ সিৃ  হয়
এবং একিট মসুিলম মধ িব  িণর উ ব ঘেট তার িবকাশ ঘেট ১৯২১ সােল এ উপমহােদেশ ঢাকা
িব িবদ ালয় িত ার মাধ েম। সই থেক াধীন বাংলােদেশ এ পয  ৪৫িট পাবিলক িব িবদ ালয়

িতি ত হেয়েছ  (ইউিজিস,  ২০১৯)।  ত েধ  ৪িট  পাবিলক িব িবদ ালয় জািতর জনক ব ব ু  শখ
মিুজবরু  রহমােনর দয়া  ১৯৭৩  সােলর অধ ােদশ অ যায়ী  পূণা  ায় শািসত িব িবদ ালয়  িহেসেব
পিরচািলত হেয় আসেছ।

সই অ াে র ২৫তম ধারায় ভােব বলা হেয়েছ, ায় শািসত িত ান িহেসেব একােডিমক কাউি লই
িস া  নেব িব িবদ ালেয়র যাবতীয় দখভােলর। বািক ৪১িট িব িবদ ালেয়র ে  চিলত আেছ িনজ
িনজ িব িবদ ালেয়র র েলটির লস, যখােন েয়াজনসােপে  লখাপড়ার ণগত মান বিৃ র জ
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সরকার িদকিনেদশনা িদেত পারেব।

িবগত কেয়ক দশক ধেরই এেদেশ িশ াব ব ার উ য়েন নানামখুী পদে প নয়া হেয়েছ। ১৯৭২ সােল
দরত-ই-খদুা িশ া কিমশন থেক  কের ২০১০ সােল কিবর চৗধরুীর িশ া  কিমশন- কােনািটই

িশ াে ে  য সংকট তির হেয়েছ তার রাহা করেত পােরিন। বরং এেদেশ এখনও াথিমক ের চালু
আেছ ১৪ ধরেনর িশ াকায ম। উ িশ ার ে  গত এক দশেক এেদেশ যাগ হেয়েছ নূ নতম নতনু
১২িট িব িবদ ালয়।

দেশ বসরকাির িব িবদ ালেয়র সংখ া ১০০িটরও বিশ। তবওু উ িশ ায় রেয়েছ নানা িতব কতা।
আর এ িতব কতা দরূকে ই (!) গত এক দশক ধের িব িবদ ালয় ম িুর কিমশন ও িশ া ম ণালয়
চ া চািলেয় যাি ল সব পাবিলক িব িবদ ালেয়র জ  একিট ‘অিভ  িশ ক িনেয়াগ এবং পেদা িতর

নীিতমালা’  তির করার।  পাবিলক িব িবদ ালয় েলােত  িশ ার মান  ও ান-িব ােন  বষেম র কথা
উে খ কের ২০১৭ সােলর ১৩ িডেস র িব িবদ ালেয়র ম িুর কিমশেনর ১৪৮তম সভায় গৃহীত হয়
‘অিভ  িশ ক িনেয়াগ নীিতমালা’ যা তােদর ওেয়বসাইেট ২০১৮ সােলর ২২ জা য়াির কািশত হেয়েছ
এবং ২৫ আগ , ২০১৯ িশ াম ী  ডা.  দীপু মিনর নতেৃ  িশ া  ম ণালয় নীিতমালা পাস কের তা
চড়ূা করেণর জ  মাননীয় ধানম ীর অ েমাদেনর জ  রেখেছ ( দিনক িশ া, ৩ সে র, ২০১৯)।

ইউিজিসর  এ  উেদ ােগর  খবর  কাশ  হওয়ার  পর  থেকই  েম  অসে াষ  বাড়েছ  সব  পাবিলক
িব িবদ ালেয়র িশ কেদর মােঝ। ঢাকা িব িবদ ালয় থেক  কের িতিট িব িবদ ালেয়র িশ করাই

িতবােদ  সা ার হে ন।  িব িবদ ালেয়  িনেয়ােগ অিভ  নীিতমালােক কালাকা ন অিভিহত কের তা
ত াখ ােনর  ঘাষণা  িদেয়েছ  বাংলােদশ  িব িবদ ালয়  িশ ক  ফারাম।  নীিতমালার  িবেরািধতা  কের

বাংলােদশ িব িবদ ালয় িশ ক ফারাম  বেলেছ,  ওই খসড়া  নীিতমালা অ েমাদন করা হেল তা হেব
িব িবদ ালেয়র ায় শাসেনর পিরপ ী।

সংগঠনিট বেলেছ, ভৗেগািলক অব ান, ইিতহাস-ঐিত , িবদ মান অবকাঠােমা- ইত ািদ িদক িদেয় িতিট
িব িবদ ালেয়র ত  বিশ  রেয়েছ। অথচ নীিতিনধারকেদর মােঝ অেনেকই এ াভািবক িবষয়িটেক
অ াভািবক ভাবেছন  এবং  অিভ  নীিতমালার াব  কেরেছন।  ইউিজিসর  অব ােনর িবেরািধতা  কের
ফারাম  বলেছ,  অিভ  নীিতমালা  না  কের  বরং  সংি  িব িবদ ালয় েলার  একােডিমক  কাউি েল

আেলাচনার মাধ েম একিট ‘যেুগাপেযাগী বা ব নীিতমালা’ করা উিচত। ফারােমর এ মতামেতর িত
িবিভ  িব িবদ ালেয়র ভাষক, সহকারী অধ াপক, সহেযাগী অধ াপক ও অধ াপক পেদর ই হাজােরর
বিশ িশ েকর সমথন রেয়েছ বেল জািনেয়েছন িশ কেদর এ ফারাম ( দিনক জনক , ৩ সে র,

২০১৯)।

এ  ছাড়া  বাংলােদশ  েকৗশল  িব িবদ ালয়  িশ ক  সিমিত,  জগ াথ  িব িবদ ালয়  িশ ক  সিমিত,
বাংলােদশ কৃিষ িব িবদ ালয় িশ ক সিমিত, শের বাংলা কৃিষ িব িবদ ালয় িশ ক সিমিত, িসেলট কৃিষ
িব িবদ ালয় িশ ক সিমিত, খলুনা িব িবদ ালয় িশ ক সিমিত, খুলনা িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়
িশ ক সিমিত, ইসলামী িব িবদ ালয় িশ ক সিমিত, নায়াখালী িব ান ও যিু  িব িবদ ালয় িশ ক
সিমিত,  িম া  িব িবদ ালয় িশ ক সিমিত,  মাওলানা  ভাসানী  িব ান ও যিু  িব িবদ ালয় িশ ক
সিমিত,  ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমান িব ান ও যিু  িব িবদ ালয় িশ ক সিমিতসহ িবিভ  িশ ক
সিমিত এ অিভ  নীিতমালােক ত াখ ান কেরেছ।

এখন  হে ,  অিভ  নীিতমালায়  এমন কী  আেছ যার জ  বিশরভাগ  িব িবদ ালেয়র িশ করাই
এরকম সরব ভূিমকা রাখেছন? ইউিজিসর ওেয়বসাইেট দয়া নীিতমালািট যিদ আমরা িবে ষণ কির, তেব
দখেত পারব মলূত িতনিট িবষেয় অস িত িশ ক সমােজর চােখ পেড়েছ। থমত, নীিতমালায় দখা

যাে ,  িব ি র  মাধ েম  ভাষক পেদ  সরাসির িনেয়ােগর ে  াথীর এসএসিস  এবং  এইচএসিস
(৫.০০ েল নূ নতম ৪.৫০) এবং াতক এবং াতেকা েরর (৪.০০ েল নূ নতম ৩.৫০, কলা ও
চা কলা অ ষেদ য কােনা একিটেত নূ নতম ৩.২৫) া  িশ াগত যাগ তােক া ডাড ধরা হে ।

এমিফল এবং িপএইচিড িডি  থাকেল সিট অিতির  যাগ তা বেল িবেবিচত হে  এবং এ কারেণ উপের
উে িখত যাগ তা কােনা শতই িশিথলেযাগ  নয়। ি তীয়ত, নীিতমালায় দখা যাে , িব ি র মাধ েম
সহকারী অধ াপক পেদ সরাসির িনেয়ােগর ে  াথীর আেগর উে িখত যাগ তার সে  সে  ীকৃত
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কােনা জানােল (িপয়ার িরিভউড) নূ নতম ৩িট কাশনা থাকার কথা বলা হে । তৃতীয়ত, নীিতমালায়
আরও বলা হে , চাকির জীবেন একজন িশ ক সেবা  ’বার আপে েডশেনর জ  আেবদন করেত
পারেবন।

িনঃসে েহ  য  িশ াথীর  এসএসিস,  এইচএসিস,  াতক  ও  াতেকা েরর  ফলাফল  ভােলা  স
িব িবদ ালেয়র িশ ক হওয়ার বিশ দািবদার।  এে ে  আমার  হল,  এ দেশর িবিভ  পাবিলক
িব িবদ ালেয় ভিতর জ  চলমান যাগ তার সে  এসএসিস এবং এইচএসিসর বেঁধ দয়া যাগ তা
সাংঘিষক নয় িক? ধ ন একজন িশ াথী এসএসিসেত িজিপএ ৪.০০ এবং এইচএসিসেত িজিপএ ৫.০০
পেয় িব িবদ ালেয় ভিত হল এবং াতক ও াতেকা েরর উভয় পরী ায় রকডসংখ ক মাকস পেয় ১ম

হল।

এ নীিতমালার শত অ যায়ী এরকম িশ াথী িব িবদ ালেয়র িশ ক হওয়ার যাগ  াথী িক? িব িবদ ালয়
থেম য কােনা ছা  িকংবা ছা ীেক নূ নতম যাগ তাসােপে  িব িবদ ালেয় ভিতর েযাগ কের িদে ।

আবার ওই িশ াথীই যখন িব িবদ ালেয়র সব পযােয়  ফলাফল করল, তখন িব িবদ ালয়ই বেল
িদে , ‘ ঃিখত, তুিম আমােদর এখােন িশ ক হওয়ার জ  উপযু  নও’। আেরকিট িবষয় বলা হে ,

ভাষক িনেয়ােগর ে  এমিফল এবং িপএইচিড িডি  অিতির  যাগ তা িহেসেব িবেবিচত হেব। তার
মােন  কারও  অনাস-মা ােস  কাি ত  ফলাফল  না  থাকেল  যতই  তার  িপএইচিড  িকংবা  ভােলা
পাবিলেকশন থা ক না কন স ভাষক হওয়ার যাগ তা রােখ না।

এবার  আিস  িতেবশী  দশ  ভারেত  কীভােব  িব িবদ ালেয়র  িশ ক  িনেয়াগ  দয়া  হয়?  স  দেশ
একােডিমক ফলাফেল যিদ ৩০ মাক দয়া হয়, তেব বািক ৭০ শতাংশ থােক াথীেদর কািশত গেবষণা
সামিয়কীর ওপর, গেবষক িহেসেব অিভ তার ওপর। এ ন র দয়ািট াথীেদর মধ  থেক জানাল বা
সামিয়কী েলােত  কািশত  গেবষণাপ  সাইেটনশন,  ইমপ া  ফ া র েলার  যাগফেলর  ওপর িনভর
কের। এি  পেদ িনেয়াগ পেত হেল যখােন মা াস িডি  ও িসিজিপএেক মা ম ধরা হে , সখােন
বাইেরর দশ েলার িব িবদ ালেয়র িশ ক হেত গেল াথীেক অব ই িপএইচিড িডি  বাধ তামলূক
কের দয়া হেয়েছ। বড় দশ েলার কথা বাদ িদলাম, এ এিশয়ার দশ েলার মেধ  যমন ইে ােনিশয়া,
িভেয়তনাম, তাইওয়ান,  মালেয়িশয়ার মেতা দশ েলােত িপএইচিড ও কািশত গেবষণাপে র মানেক
সেবা   দয়া হে ।

পৃিথবীর সরা  একিট িব িবদ ালয় হাভাড িব িবদ ালয়।  এ  িব িবদ ালেয়র সহকারী  অধ াপক থেক
অধ াপক  পয  িনেয়াগ  ি য়ার  িদেক  একবার  চাখ  বিুলেয়  িনন
(https://academicpositions.harvard.edu/ postings/9213)। দখেবন, সখােন একােডিমক পদ
পাওয়ার জ  াথীেদর যাগ তার খাতায় বলা হেয়েছ- িশ কতার জ  শি শালী অ ীকার ও িশ ণ
থাকেত  হেব  (িবিডিনউজ২৪কম,  ২০১৯,  িলেখেছন  নািদম  মাহমদু,  জাপােনর  ওসাকা  িব িবদ ালেয়
অধ য়নরত)।

আেরকিট িবষয়, নীিতমালায় বলা হে , ভাষক থেক সহকারী অধ াপেক েমাশেনর জ  াথীর ীকৃত
জানােল িতনিট কাশনা থাকেত হেব। িক  ীকৃত জানাল বলেত এখােন কী বাঝােনা হে  সিট িক

 নয়। তাহেল দখা যাে , দশীয় িকংবা আ জািতক য কােনা ীকৃত জানাল হেলই াথী েমাশন
লােভর জ  িবেবিচত হেব। সবেচেয় য িবষয়িট িনেয় িশ ক সমাজ উি  সিট হে , একজন িশ ক
চাকিরজীবেন সেবা  ’বােরর বিশ আপে েডশেনর জ  িবেবিচত হেবন না। তার মােন কউ যিদ
সরাসির ভাষক পেদ যাগদান কের তাহেল ’বার আপে েডশন পেয় সহেযাগী অধ াপক হেয়ই তােক
অবসের যেত হেব; যা িকনা ওই নীিতমালার সে ই সাংঘিষক।

যখােন বলা হে , কারও যিদ সরাসির ভাষক িহেসেব যাগদান করার পর ১২ বছেরর সি য় িশ কতা
কালসহ ১৩িট পাবিলেকশন এবং িপএইচিড িডি  থােক এবং সহেযাগী অধ াপক িহেসেব িব িবদ ালয়
পযােয় নূ নতম ৫ বছেরর িশ কতা করার অিভ তা থােক তেবই িতিন অধ াপক হওয়ার জ  িবেবিচত
হেবন। তার মােন হে  নীিতমালা অ যায়ী, সব যাগ তা থাকা সে ও একজন িশ ক তখনই অধ াপক
হেত পারেবন যিদ শূ  আসন না থােক। এে ে  অধ াপক হওয়ার যাগ তা ধু কারও িপএইচিড, িকংবা
পাবিলেকশন নয়, শূ  আসন না থাকা এবং সই সে  উপাচায এবং শাসেনর সে  তলবািজ করা।
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এেদেশ উ িশ ার হালচাল য ভ েুর তা তা অ ীকার করার নয়। পিরবারত , অথত , আর রাজৈনিতক
বৃ ায়েনর কােছ িবপয  িশ ক িনেয়াগ। সই সে  িশ া খােত বরা  দয়া হে  অপযা  বােজট।

ইউেনে ার চাওয়া হল, িশ া খােত বরা  হেব জাতীয় বােজেটর কমপে  ২০ শতাংশ এবং িজিডিপর ৬
শতাংশ।  িক  বাংলােদশ এখনও সই  ল মা া  থেক দেূর অব ান করেছ।  বাংলােদশ িশ া  তথ
পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস) ই-৯ ভু  দশসহ ১৪িট দেশর িশ া খােতর বরাে র তথ  তুেল ধেরেছ।
সিট তুলনা  কের দখা  গেছ,  িশ া  খােত বরাে র হােরর িদক িদেয় বাংলােদেশর অব ান পছেনর

িদেক।

যমন নপােল িশ া  খােত ২০১৭ সােল বরা  িছল জাতীয় বােজেটর ায় ১৬ শতাংশ। একই বছর
ীলংকায় তা িছল ায় ১৫ শতাংশ। আবার ইরােন ২০ শতাংেশর বিশ। এমনিক আফগািন ােন িশ া

খােত বরা  ১৫ দশিমক ৬৬ শতাংশ। আর ইে ােনিশয়ায় ২০১৫ সােলই িশ া খােত বরা  ২০ দশিমক
৫০ শতাংশ। ভারেত ২০১৩ সােল িশ া খােত বরা  িছল ১৪ শতাংেশর বিশ ( থম আেলা, ১২ জনু
২০১৯)।

তাহেল সমাধােনর পথ কী? ঢাকা িব িবদ ালেয়র গিণত িবভােগর সহেযাগী অধ াপক ড. শরীফ মজুমদার
একিট ভােলা  সমাধােনর পথ বাতেল িদেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলন, ‘এেদেশর িব িবদ ালেয়র িশ ক
সমাজেক আ জািতক মানদে র (Springer,  Elsevier,  World Scientific,  Taylor  & Francis,
John Wiley িভি ক মানদ ) মেুখামিুখ দাঁড়ােত হেব। একিট সং ার সরকার ায় শাসেনর িত স ান
রেখও করেত পাের। তা হল, ধু ভাষক ও সহকারী অধ াপক িহেসেব ানীয় বা কি টেন টাল জানােল
কাশনা  যেথ  হেত  পাের;  কারণ  াথিমক  ই  ধাপ  পেদা িত  না  পাওয়াটা  আমােদর  অথৈনিতক

বা বতায় অমানিবকই বেট।

িক  পেরর ই  ধােপ অথাৎ সহেযাগী  অধ াপক ও অধ াপক পযােয় পেদা িত ানীয় বা  কি টেন টাল
জানােল  িনিদ সংখ ক গেবষণা  কােশর সে  সে  সই  আ জািতক আউটেলট েলায়  অ ত একিট
একিট কের িট  গেবষণা  কাশ বাধ তামলূক করা  উিচত (যগুা র,  ১৭ সে র,  ২০১৫)।  ‘অিভ
িশ ক’  িনেয়ােগ আইিডয়া  মােটই  খারাপ িকছু  নয়।  তেব য াবনা  আসেত যাে ,  সিট কখনও
বা বতার িনিরেখ হে  না। একজন িশ ক িনেয়ােগ সবেচেয় কম য যাগ তা হওয়া উিচত তা হল- তার
িপএইচিড িডি  আেছ িকনা  সিট  দখা  এবং  ি তীয়  যাগ তা  যিট  থাকা  উিচত তা  হল-  কািশত
গেবষণাপ  সংখ া। খসড়ায় কািশত গেবষণাপে র কথা বলা হেলও সিটর মােনর িবষেয় কােনা িকছু
বলা হয়িন। আর এজ  দরকার সরকােরর যেুগাপেযাগী িস া । আজেক যিদ দেশই গেবষণার খােত
বরা  বািড়েয় দয়া যায়, তাহেল য ছেল েলা িথিসস কের িশ ক হে , তােদর িপএইচিড কেরই িশ ক
িহেসেব নয়া কিঠন িকছু হেব না।

আেরকিট দরকাির কথা। আমলাতাি ক জিটলতার কারেণ িশ কেদর য মযাদা এবং আ ার সংকট তির
হেয়েছ তা িফিরেয় আনেত হেব। িব িবদ ালেয়র িবপুল সাধারণ িশ ক য বতন পান তা জীবনধারেণর
সাধারণ মােনর জ ও যেথ  নয়। একিট চাকির, যখােন আর কােনা লিজি ক সােপাট নই, পযা
আবাসন ও পিরবহন িবধা নই, ব ি গত াফ না থাকার কারেণ েয়াজনীয় ফেটাকিপ থেক  কের
একিট িচিঠও িনজ হােত িনকটবতী পা  অিফেস িদেয় আসেত হয়, সই চাকিরেত বতন যিদ সাধারণ
চা েরেদর মেতা হয়, তাহেল ােনর মেতা উ তর সবা আশা করা বাতলুতা।

সখােন গেবষণা তা দরূপরাহত। অ ম বতন েল িব িবদ ালয় িশ কেদর যভােব আেগর াপ
বতন  থেকও  ’ধাপ িনেচ  বতন াব  করা  হেয়েছ  তা  কােনাভােবই  তােদর  মধা,  যাগ তা  ও

অবদােনর সে  স িতপূণ  নয়,  এিট  চড়ূা  অপমানজনক।  িসিনয়র  সিচব  ও কিবেনট  সিচেবর  পদ
িবেবচনা করেল িব িবদ ালেয়র অধ াপকেদর পেদর অবনমন ঘেটেছ অ ত চার ধাপ। কােনা পশার
মযাদার অবনমন মােন হে  সমােজ এিট অ েয়াজনীয় এমন বাতা দান, যা গাটা সমােজর মলূ েবাধ,
চতনা ও অ গিতর িদক থেক নিতবাচক। তরাং, রা েকই রাে র েয়াজেন িব িবদ ালেয়র উ িত

তথা রাে র উ িতর কে  িশ েকর মযাদা বিৃ র জ  উপযু  পিরেবশ তির করেত হেব।

শাম ল আেরফীন : িশ ক, ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়, গাপালগ
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