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uপ াপন করা স ব নয় eবং হা কর বেট। সংি েদর সে  কথা বেল জানা যায়, পাবিলক িবশব্িব ালয়গুেলা িপিছেয় 
থাকার মূল কারণ হে , িবশব্িব ালেয় গেবষণা ক  দােন সব্জন ীিত, ভােলা াব না থাকা, গেবষণায় বরাে  
a তুলতা, ভােলা গেবষণার সব্ীকৃিত না পাoয়া, পেদা িতেত গেবষণার েচেয় রাজৈনিতক মতাদশ র্েক াধা  েদয়া, েমধাবী 
িশ কেদর গেবষণািবমুখ হoয়া, আ জর্ািতক পিরম েল েযাগােযাগ না থাকা, িবশব্ি ালেয়র oেয়বসাiটগুেলা ভুল তে  
ভরা বা আপেডট না থাকা। সামািজক েযাগােযাগমা েম আনু ািনক uপি িত না থাকা। ফেল েদেশর বাiের েথেক েকu 
যিদ জানেত চান বাংলােদিশ েকােনা িবশব্িব ালয় স েক র্, oেয়বসাiট েথেক ায় েকােনা ত  পাoয়া যায় না। e 
াপাের ঢািবর িশ াথ  িতিনিধ ডাকসুর িভিপ নুরুল হক নুর বেলন, নানান িবষয় যাচাi-বাছাi কের আ জর্ািতক 

র য্াি ংটা হয়। eখন যিদ প  ফাঁস কের বা জািলয়ািত কের িবশব্িব ালেয় ভিত র্ হoয়া যায় েসi িবষেয় িক   েথেক 
যায়। তাছাড়া িবশব্িব ালেয়র হলগুেলা থােক মতাসীন ছা েদর দখেল। যার কারেণ িশ াথ রা uপযু  িশ ার পিরেবশ 
পায় না। শুনলাম িশ ার সামি ক পিরেবশ িনেয় খুব কম নমব্র েপেয়েছ িবশব্িব ালয়। েসটার a তম কারণ 
aপরাজনীিত। a িদেক িবশব্িব ালেয় গেবষণা হয় না বলেলi চেল। আ জর্ািতক জান র্ােল েনi েকােনা িশ ক বা 
িশ াথ র েলখা। তাহেল কীভােব র য্াি ংেয় জায়গা কের িনেব িবশব্িব ালয়-  ei িশ াথ  িতিনিধর। ঢাকা 
িবশব্িব ালয় িশ ক সিমিতর সভাপিত a াপক eeসeম মাকসুদ কামাল বেলন, eটা eক কথায় বলা যায় েযাগােযােগর 
aভাব। টাiমস হায়ার eডুেকশেনর সে  eবার আিমi িবশব্িব ালেয়র প  েথেক েযাগােযাগ কেরিছ। তারা েযসব ত  
েচেয়েছ, আমরা তা েদয়ার েচ া কেরিছ। আগামীবার েথেক aব i আমােদর eকটা aব ান হেব। তেব তারা েযসব 
িবষয় আমােদর কােছ জানেত চায়, িবশব্িব ালেয় েকমন িবেদিশ িশ ক, িশ াথ  আেছ, িপeiচিড eবং eমিফেলর 
িশ াথ  পােস র্ে জ েকমন, গেবষণার aব া। আমােদর িবশব্িব ালেয় মূলত aনাস র্ মা ােস র্র oপর েজার িদেয় িশ া 
কায র্ ম চলেছ। তার বাiের িশ কেদর েচ ায় eমিফল বা িপeiচিড করােনা হয়। গেবষণা আেগর েচেয় aেনক ভােলা 
করেছ। সব িমিলেয় েতা িকছু সংকট আেছi। আমরা েচ া করিছ- তােদর সূচকগুেলা (পেয় ) কীভােব আেরা েবিশ মাক র্স 
পাoয়া যায় েসিদেক েখয়াল রাখেত। সবাi েসi েচ ায় কাজ কের যাে । ঢাকা িবশব্িব ালেয়র সােবক uপাচায র্ o 
গণেযাগােযাগ eবং সাংবািদকতা িবভােগর িশ ক a াপক ড. আ আ ম স আেরিফন িসি ক বেলন, িবষয়িট িনেয় কথা 
বলা আমার জ  িব তকর। তেব আিম েযটা বলেবা, 3127 সােল েতা িবশব্িব ালয় eক হাজােরর মে i িছল। িক  
eখন েতা েসটার মে o েনi। েকন েনi শাসন বলেত পারেব। আেগর তুলনায় বােজট েবেড়েছ, সুেযাগ-সুিবধা 
েবেড়েছ। eখন শাসন িবষয়িট আমেল িনেয় কাজ করেলi হয়েতা ভােলা িকছু হেব আশা কির। িবশব্ র য্াি ংেয় ঢাকা 
িবশব্িব ালয় িপিছেয় যাoয়ার াপাের ঢাকা িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ ড. আকতারু ামান বেলন, আমরা িবশব্ র য্াি ংেয় 
েকন আসেত পারিছ না, তা খুেঁজ েবর কেরিছ। সং াগুেলা েয সূচেক িবশব্িব ালয় র য্াি ং কের েসi সূচকগুেলােত 
আমােদর পেয়  oেঠ না। েস ে ে  আমােদর aেনক সময় লাগেব। আেরা েবশিকছু সংেযাজন লাগেব। েযমন eকিট 
িবশব্িব ালেয় িনজসব্ আয়, aেনক িমিলয়ন লােগ। িক  আমরা েতা চিল eখেনা সরকােরর বােজট িদেয়। eর বাiের 
িবিভ  তহিবল লােগ িবিভ  কােজ। আেরকিট িবেদিশ ছাে র পিরমাণ জানেত চাoয়া হয়। িবশব্িব ালেয় িবেদিশ ছাে র 
পিরমাণ শুরু েথেকi aেনক কম। আেরকটা বড় িবষয়- েযখােন আমরা eকশ’র মে  েপেয়িছ মা  েষােলা। েযটা সামি ক 
িশ ার পিরেবশ। ে িণক  েসিমনার, লাiে ির, পয র্া  াব সুিবধা আমােদর eখােন েনi। েদেশর বাiেরর 
িবশব্িব ালয়গুেলােত েযসব সুিবধা িদেত পাের িশ াথ েদর আমরা েসটা িদেত পাির না। গেবষণা িবষয় িনেয় িতিন বেলন, 
গেবষণা কম হে  না। eটা িবশব্িব ালয়েক aপমান করার জ  aেনেক বেল। e িবষয়গুেলা কািটেয় uঠেত পারেলi 
আমরা র য্াি ংেয় আসেত পারেবা। 
 


