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এ কী হাল পাবললক লবশ্বলবদ্যালয়ের! 

 

দেয়ের ৪৬টি পাবললক লবশ্বলবদ্যালয়ের ময়ে দবে কয়েকটি এখন নানা সমস্যাে জজজলরত। দকায়না দকায়নাটিয়ত চলয়ে লেক্ষক অথবা লেক্ষাথীয়ের 

আয়দালন। দকাথাও আবার উপাচার্ জ বা উপ-উপাচার্ জ লনয়জরাই সমস্যা ততলর কয়রয়েন। লনয়োগ লনয়ে ঘুয়ের অলিও ভাইরাল হওোে 

লবশ্বলবদ্যালেগুয়লায়ত অলিরতা ততলর হয়েয়ে। দকাথাও আবার লবশ্বলবদ্যালয়ের েীে জ নীলতলনর্ জারণী পে, র্থা- লভলস, দরা-লভলস, দেজারায়রর লবলভন্ন 

পেই শূন্য। ফয়ল রোসলনক ও একায়িলমক অচলাবিার সৃলি হয়েয়ে। 

জানা দগয়ে, দগাপালগয়ে অবলিত বঙ্গবন্ধু দেখ মুলজবুর রহমান লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালয়ে লভলস দনই এক মাস র্য়র। গত দসয়েম্বয়র 

অলনেম, দুনীলতসহ নানা অলভয়র্ায়গ লভলসর পেতযাগ োলবয়ত টানা ১২ লেন আয়দালন কয়রন লেক্ষাথীরা। পয়র বাে হয়ে ৩০ দসয়েম্বর পেতযাগ 

কয়রন লভলস ি. দখাদকার নালসরউলিন। এর সাত লেন পর ৮ অয়টাবর লবশ্বলবদ্যালয়ের ইয়লকেলনক্স অযান্ড দটললকলমউলনয়কেন ইলেলনোলরিং 

লবভায়গর অোপক ি. দমাহাম্মে োহজাহানয়ক লভলসর চললত োলেত্ব চাললয়ে দনওোর ক্ষমতা দেওো হে। এখনও দসখায়ন পূণ জকালীন লভলস 

লনয়োগ দেওো হেলন। টানা পাঁচ মাস পর উপাচার্ জ দপল বলরোল লবশ্বলবদ্যালে। নতুন উপাচার্ জ লহয়সয়ব লনয়োগ দপয়েয়েন রাজোহী 

লবশ্বলবদ্যালয়ের  সমাজকম জ লবভায়গর অোপক ি. দমা. োয়েকুল আয়রলফন (আয়রলফন মালতন)। এ লবশ্বলবদ্যালয়ে দনই উপ-উপাচার্ জ, দেজারার। 

এমনলক দনই দকায়না দরলজস্ট্রারও। পুয়রা অলভভাবকশূন্য অবিাে পাঁচ মাস চলয়ে এ লবশ্বলবদ্যালে। এতলেন উপাচার্ জ না থাকাে এ বেয়রর ভলতজ 

পরীক্ষাও লনর্ জালরত সময়ে হয়ত পায়রলন, এখনও হেলন। 

লভলস বা দরা-লভলস দকউ না থাকাে দেজারার অোপক এ দক এম মাহবুব হাসান টানা পাঁচ মাস বলরোল লবশ্বলবদ্যালয়ের লভলসর রুটিন োলেত্ব 

পালন করলেয়লন। গত ৭ অয়টাবর তার দমোেও দেে হে। রাে এক বের র্য়র শূন্য রয়েয়ে দরলজস্ট্রার পে। ফয়ল লভলসর রুটিন োলেত্ব পালন 

করার ময়তা পোলর্কারীও আর দকউ লেয়লন না। লেক্ষাথীয়ের 'রাজাকায়রর বাচ্চা' বলাে েীর্ জ ৩৪ লেন োত্র আয়দালয়নর মুয়খ গত ২৬ দম উপাচার্ জ 

ি. এস এম ইমামুল হক লবশ্বলবদ্যালে দথয়ক লবোে দনন। এরপর দথয়ক বন্ধ রয়েয়ে বলরোল লবশ্বলবদ্যালয়ের একায়িলমক কাউলিল, অথ জ কলমটি 

ও লসলন্ডয়কট সভা। আটয়ক আয়ে অয়নক গুরুত্বপূণ জ লসদ্ধান্ত। গত ১৮ ও ১৯ অয়টাবর অনুলিত হওোর কথা লেল ২০১৯-২০ লেক্ষাবয়ে জর ভলতজ 

পরীক্ষা। লবশ্বলবদ্যালয়ে দকায়না অলভভাবক না থাকাে এ পরীক্ষা হেলন। কয়ব হয়ব তাও দকউ জায়ন না। দখাঁজ লনয়ে জানা দগয়ে, এ লবশ্বলবদ্যালয়ে 

দকায়না পরীক্ষা লনেন্ত্রকও দনই। 

৪৭ বেয়রর পুয়রায়না চট্টগ্রাম লবশ্বলবদ্যালয়ে লভলস লেল না গত ১৫ জুন দথয়ক। চার মাস পার হওোর পর গতকাল দরাববার দরা-লভলস অোপক 

লেরীন আখতারয়ক উপাচার্ জ পয়ে লনয়োগ দেওো হয়েয়ে। লতলনই এতলেন ভাররাপ্ত লহয়সয়ব োলেত্ব চাললয়ে লনলিয়লন। সব জয়েে লভলস অোপক ি. 

ইফয়তখার উলিন দচৌধুরীর দমোে গত ১৫ জুন দেে হে। 

ঢাকা লবশ্বলবদ্যালয়েও লনেলমত লভলস লেল না দু'বের র্য়র। গতকাল লনেলমত লভলস লহয়সয়ব ইসলায়মর ইলতহাস ও সিংস্কৃলত লবভায়গর অোপক ি. 

দমা. আখতারুজ্জামানয়ক লনয়োগ দেওো হয়েয়ে। লতলনই এতলেন অিােী উপাচার্ জ লহয়সয়ব োলেত্ব পালন করলেয়লন। গত ১ আগস্ট এ 

লবশ্বলবদ্যালয়ের উপাচার্ জ লনয়োয়গর জন্য লসয়নট লনব জালচত লতনজন অোপয়কর নায়মর প্যায়নল চযায়িলর বরাবর পাঠায়না হে। লতন মাস পার 

হওোর পর এ পয়ে লনয়োয়গর আয়েে এল। 

লবশ্বলবদ্যালে মঞ্জুলর কলমেয়নর (ইউলজলস) তথ্য অনুসায়র, দেয়ের পাবললক লবশ্বলবদ্যালেগুয়লার ময়ে একটিয়ত বতজমায়ন লভলস দনই। দরা-লভলস 

দনই ২৯টিয়ত। দেজারার দনই ২৮টিয়ত। এসব পয়ে লনয়োগ দেন লবশ্বলবদ্যালয়ের চযায়িলর। তয়ব মূল ভূলমকা পালন কয়র লেক্ষা মন্ত্রণালে। তারা 

এসব পয়ে লনয়োয়গর জন্য দর্াগ্য ব্যলি বাোই কয়র সরকায়রর কায়ে রস্তাব দেে। এরপর লনয়োগ রলয়ো স্পনন্ন হে। েীর্ জলেন এসব পে শূন্য 

থাকাে এসব পাবললক লবশ্বলবদ্যালয়ে রোসলনক শূন্যতা লবরাজ করয়ে। 

এ লবেয়ে লেক্ষা মন্ত্রণালয়ের অলতলরি সলচব (লবশ্বলবদ্যালে) আবদুল্লাহ আল হাসায়নর কায়ে জানয়ত চাইয়ল লতলন দকায়না মন্তব্য করয়ত রালজ 

হনলন। 

পেশূন্যতার কারয়ণ দেয়ের লবশ্বলবদ্যালেগুয়লায়ত একায়িলমক ও রোসলনক কায়জ ব্যার্াত সৃলি হওোে লবশ্বলবদ্যালেগুয়লার দেখভালকারী 

রলতিান ইউলজলস গত ২২ অয়টাবর এসব পয়ে দ্রুত লনয়োগ লেয়ত লেক্ষা মন্ত্রণালেয়ক তাগাো লেয়ে পত্র লেয়েয়ে; র্া এর আয়গ কখনও হেলন। 

দর্সব লবশ্বলবদ্যালয়ে উপাচার্ জ, উপ-উপাচার্ জ ও দকাোেয়ক্ষর পে খালল রয়েয়ে, দসখায়ন জরুলর লভলিয়ত লনয়োগ লেয়ত লেক্ষা মন্ত্রণালেয়ক 

পেয়ক্ষপ দনওোর আহ্বান জালনয়েয়ে বািংলায়েে লবশ্বলবদ্যালে মঞ্জুলর কলমেন (ইউলজলস)। 

সমকায়লর সয়ঙ্গ আলাপকায়ল ইউলজলস দচোরম্যান অোপক ি. কাজী েহীদুল্লাহ বয়লন, লবশ্বলবদ্যালেগুয়লার অয়নক ক্ষলত হয়ি। এভায়ব লেয়নর 

পর লেন চলয়ত পায়র না। লতলন বয়লন, 'গুরুত্বপূণ জ এসব পে পূরয়ণর জন্য মুয়খ বয়ল কাজ হে না দেয়খ এবার লললখতভায়ব লচঠি লেয়েলে 

মন্ত্রণালয়ে। অতীয়ত দকউ মন্ত্রণালেয়ক এমনভায়ব অনুয়রার্ কয়রনলন। লতলন রশ্ন রায়খন, লচফ এলক্সলকউটিভ োড়া লবশ্বলবদ্যালে লিয়রকেন পায়ব 

দকাথা দথয়ক? চলয়ব দকমন কয়র? ইনোল্লাহ এবার অযাকেন হয়ব।' 

লেক্ষা মন্ত্রণালয়ের মােলমক ও উচ্চলেক্ষা লবভায়গর দজযি সলচব বরাবর দলখা ওই লচঠিয়ত ইউলজলস দচোরম্যান অোপক কাজী েহীদুল্লাহ আরও 

বয়লন, উচ্চলেক্ষা ব্যবিায়ক যুয়গাপয়র্াগী ও সহজলভয করার লয়ক্ষয দেয়ের রলতটি দজলাে সরকালর-দবসরকালর পর্ জায়ে অন্ততপয়ক্ষ একটি 



লবশ্বলবদ্যালে রলতিা কয়র একলবিংে েতাব্দীর উপয়র্াগী েক্ষ জনবল ততলর করা সরকায়রর অন্যতম অঙ্গীকার। এ জন্য সরকার দেয়ের 

অলর্কািংে দজলাে একটি কয়র লবশ্বলবদ্যালে রলতিা কয়রয়ে এবিং এ রলয়ো চলমান রয়েয়ে বয়লও লচঠিয়ত বলা হে। 

এসব ব্যাপায়র দর্াগায়র্াগ কয়র লেক্ষামন্ত্রী িা. েীপু মলনর বিব্য পাওো সম্ভব হেলন। তয়ব এর আয়গ এ লবেয়ে লতলন সািংবালেকয়ের বয়ললেয়লন, 

দর্সব লবশ্বলবদ্যালয়ে লভলস পে শূন্য রয়েয়ে, দসখায়ন স্বাভালবক কার্ জয়য়ম দর্ন ব্যার্াত না র্য়ট দস জন্য কাউয়ক না কাউয়ক ভাররাপ্ত লহয়সয়ব 

োলেত্ব দেওো হয়েয়ে। এসব পয়ে লনয়োগ রলয়োর্ীন আয়ে। লেক্ষা মন্ত্রণালয়ে দথয়ক নায়মর রস্তাব পাঠায়না হয়েয়ে। 

উপ-উপাচার্ জ দনই দর্সব লবশ্বলবদ্যালয়ে: দখাঁজ লনয়ে জানা দগয়ে, ৪৬টি পাবললক লবশ্বলবদ্যালয়ের ময়ে ২৯টিয়তই বতজমায়ন দকায়না উপ-উপাচার্ জ 

দনই। লবশ্বলবদ্যালয়ের লিতীে গুরুত্বপূণ জ পে শূন্য থাকা লবশ্বলবদ্যালেগুয়লা হয়লা- বািংলায়েে রয়কৌেল লবশ্বলবদ্যালে (বুয়েট), জগন্নাথ 

লবশ্বলবদ্যালে, োহজালাল লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (লসয়লট), খুলনা লবশ্বলবদ্যালে, বঙ্গবন্ধু দেখ মুলজবুর রহমান কৃলে লবশ্বলবদ্যালে 

(গাজীপুর), হাজী োয়নে লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (লেনাজপুর), মাওলানা ভাসানী লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (টাঙ্গাইল), চট্টগ্রাম 

রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (চুয়েট), খুলনা রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (কুয়েট), রাজোহী রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (রুয়েট), 

ঢাকা রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (ডুয়েট), কুলমল্লা লবশ্বলবদ্যালে, জাতীে কলব কাজী নজরুল ইসলাম লবশ্বলবদ্যালে (মেমনলসিংহ), চট্টগ্রাম 

দভয়টলরনালর লবশ্বলবদ্যালে, লসয়লট কৃলে লবশ্বলবদ্যালে, র্য়োর লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে, বািংলায়েে দটক্সটাইল লবশ্বলবদ্যালে, রাঙামাটি 

লবশ্বলবদ্যালে, বঙ্গবন্ধু দেখ মুলজবুর রহমান দমলরটাইম লবশ্বলবদ্যালে, ইসলামী আরলব লবশ্বলবদ্যালে, চট্টগ্রাম দমলিয়কল লবশ্বলবদ্যালে, রাজোহী 

দমলিয়কল লবশ্বলবদ্যালে, লসয়লট দমলিয়কল লবশ্বলবদ্যালে, রবীন্দ্র লবশ্বলবদ্যালে, বঙ্গবন্ধু দেখ মুলজবুর রহমান লিলজটাল লবশ্বলবদ্যালে, বলরোল 

লবশ্বলবদ্যালে, দেখ হালসনা লবশ্বলবদ্যালে (য়নত্রয়কানা), বঙ্গমাতা দেখ ফলজলাতুয়ন্নো লবশ্বলবদ্যালে (জামালপুর) ও খুলনা কৃলে লবশ্বলবদ্যালে। 

দেজারার দনই ১৮টিয়ত: ১৮টি লবশ্বলবদ্যালয়ে দকায়না দেজারার দনই। মাত্র ১৬টি লবশ্বলবদ্যালয়ে দেজারার আয়ে। দেজারারলবহীন চলা 

লবশ্বলবদ্যালেগুয়লা হয়লা- বলরোল লবশ্বলবদ্যালে, মাওলানা ভাসানী লবশ্বলবদ্যালে, পটুোখালী লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে, চট্টগ্রাম রয়কৌেল ও 

রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (চুয়েট), খুলনা রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (কুয়েট), রাজোহী রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (রুয়েট), ঢাকা 

রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (ডুয়েট), দনাোখালী লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে, কুলমল্লা লবশ্বলবদ্যালে, চট্টগ্রাম দভয়টলরনালর লবশ্বলবদ্যালে, 

বঙ্গবন্ধু দেখ মুলজবুর রহমান লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালে (য়গাপালগে), বািংলায়েে দটক্সটাইল লবশ্বলবদ্যালে, রাঙামাটি লবশ্বলবদ্যালে, চট্টগ্রাম 

দমলিয়কল লবশ্বলবদ্যালে, রাজোহী দমলিয়কল লবশ্বলবদ্যালে, বঙ্গবন্ধু দেখ মুলজবুর রহমান লিলজটাল লবশ্বলবদ্যালে, খুলনা কৃলে লবশ্বলবদ্যালে ও 

জামালপুয়র অবলিত বঙ্গমাতা দেখ ফলজলাতুয়ন্নো লবশ্বলবদ্যালে। 

আরও র্ত সমস্যা: লবশ্বলবদ্যালেগুয়লায়ত আরও নানালবর্ সমস্যা ও সিংকট ততলর হয়েয়ে। জাহাঙ্গীরনগর লবশ্বলবদ্যালয়ে চলয়ে লভলসলবয়রার্ী 

আয়দালন। দসখায়ন লেক্ষকয়ের একটি পক্ষ চাইয়ে বতজমান লভলস অোপক ফারজানা ইসলাম পেতযাগ কয়র সয়র র্ান। তারা নানা কম জসূলচ পালন 

করয়েন। আয়রক পক্ষ অোপক ফারজানার পয়ক্ষ েি অবিান লনয়ে লবলভন্ন কম জসূলচ পালন করয়েন। ৭ অয়টাবর রায়ত বুয়েয়ট োত্রলীয়গর 

দনতায়ের হায়ত দমর্াবী লেক্ষাথী আবরার ফাহাে হতযাকায়ের পর দথয়ক অলনলে জিকায়লর জন্য বন্ধ হয়ে আয়ে বািংলায়েে রয়কৌেল 

লবশ্বলবদ্যালয়ের একায়িলমক কার্ জয়ম। লেক্ষাথীরা সাফ জালনয়ে লেয়েয়েন, পুললে তেন্ত কয়র অলভযুিয়ের লবরুয়দ্ধ চাজজলেট না দেওো পর্ জন্ত তারা 

ক্লাস, পরীক্ষাসহ দকায়না র্রয়নর একায়িলমক কার্ জয়য়ম অিংে দনয়বন না। 

একইভায়ব দুটি হয়লর োত্রয়ের ময়ে সিংর্য়ে জর পর খুলনা রয়কৌেল ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালয়ের (কুয়েট) একায়িলমক কার্ জয়ম অলনলে জিকায়লর 

জন্য বন্ধ হয়ে দগয়ে। কর্তজপয়ক্ষর লনয়ে জয়ে গত েলনবার হল দেয়ড়য়ে ৭টি হয়লর অলর্কািংে োত্রোত্রী। র্টনা তেয়ন্ত ৭ সেয়স্যর তেন্ত কলমটি গঠন 

কয়রয়ে কর্তজপক্ষ। 

এলেয়ক, লভন্ন সমস্যা ততলর হয়েয়ে পাবনা লবজ্ঞান ও রযুলি লবশ্বলবদ্যালয়ে। দসখায়ন ঘুয়ের লবলনময়ে এক রাথীয়ক চাকলর দেওোর রলতশ্রুলত 

দেওোর অলিও ভাইরাল হে, দখাে উপাচার্ জ অোপক দরাস্তম আলীর কণ্ঠ রয়েয়ে তায়ত। সামালজক মােয়ম ব্যাপকভায়ব েলড়য়ে পয়ড়য়ে এ 

অলিও। ইলতহাস লবভায়গ লেক্ষক লনয়োয়গর জন্য ২৪ অয়টাবর সকায়ল লললখত পরীক্ষা অনুলিত হে। এয়ত ২৮ জন রাথী অিংে দনন। েেজনয়ক 

উিীণ জ দর্ােণা কয়র তাললকা রকাে করা হে। এয়ত লনয়জর নাম না দেয়খ কযা্পনায়স হালজর হয়ে উপাচায়র্ জর কায়ে চাকলরর জন্য ঘুে লহয়সয়ব 

দেওো টাকা দফরত চান দমা. মলনরুল ইসলাম নায়মর ওই রাথী। পয়র উপাচায়র্ জর কায়ে ওই চাকলররাথীর টাকা চাওোর অলিও দরকি জ দফসবুয়ক 

েলড়য়ে পয়ড়। 

উপাচার্ জ রয়ফসর ি. দরাস্তম আলী বয়লন, অনুিীণ জ লকছু রাথী লনয়োগ রলয়োয়ক লবতলকজত করার দচিা করয়ে। এ র্টনা লনয়ে লবশ্বলবদ্যালয়ে এখন 

চলয়ে উয়িজনা। 

অপরলেয়ক, রাজোহী লবশ্বলবদ্যালয়ের আইন লবভায়গ রভােক পয়ে চাকলর না পাওো স্বণ জপেকর্ারী নুরুল হুো নায়মর এক োয়ত্রর স্ত্রীর সয়ঙ্গ উপ-

উপাচার্ জ দচৌধুরী দমা. জাকালরোর টাকা-পেসা দলনয়েন-সিংয়ান্ত দফানালাপও সামালজক দর্াগায়র্াগ মােয়ম ভাইরাল হয়েয়ে। এ লনয়ে রাজোহী 

লবশ্বলবদ্যালয়ে তীব্র রলতলয়ো জালনয়েয়ে লবলভন্ন োত্র সিংগঠন। 

লেক্ষালবে ও সায়বক উপাচার্ জরা র্া বয়লন: ঢাকা লবশ্বলবদ্যালয়ের সায়বক উপাচার্ জ ও ইউলজলসর সায়বক দচোরম্যান, রয়ফসর ইয়মলরটাস ি. এ দক 

আজাে দচৌধুরী সমকালয়ক বয়লন, অয়নক লবশ্বলবদ্যালয়ে উপাচার্ জ দনই। আবার অয়নক লবশ্বলবদ্যালয়ে র্ারা আয়েন, তায়ের কার্ জয়ম লনয়েও রশ্ন 

আয়ে। আলম ময়ন কলর, শূন্য পে পূরয়ণ সরকায়রর গুরুত্ব দেওো উলচত। দ্রুততার সয়ঙ্গ এসব পয়ে লনয়োগ দেওো েরকার, দর্ন লবশ্বলবদ্যালে 

সঠিকভায়ব চলয়ত পায়র। পাবললক-রাইয়ভট লমললয়ে দেয়ে রাে দেড়ে' লবশ্বলবদ্যালে। দেড়ে' উপাচার্ জ দতা দূয়রর কথা, দেড়ে' জন ভায়লা মায়নর 

অোপক খু ুঁয়জ পাওোই দতা কঠিন! লতলন বয়লন, একটা কথা না বয়ল পারলে না- শুধু এসব পয়ে লনয়োগ লেয়লই হয়ব না, রাথীর একায়িলমক 

এলক্সয়লি, ললিারলেপ দকাোললটি এবিং ইলিলগ্রটি অব কযায়রটার লবয়বচনাে দনওো জরুলর। 

চট্টগ্রাম লবশ্বলবদ্যালয়ের সায়বক উপাচার্ জ ও ইউলজলসর সায়বক দচোরম্যান অোপক আবদুল মান্নান বয়লন, আয়গ কখনও এমন দেলখলন। এতগুয়লা 

লভলস, দরালভলস ও দেজারার না থাকয়ল লবশ্বলবদ্যালে কীভায়ব চয়ল? লতলন দুুঃখ কয়র বয়লন, ভাররাপ্ত লভলস লহয়সয়ব এমন অয়নকয়ক োলেত্ব 

দেওো হয়েয়ে, র্ায়ের রোসলনক োলেত্ব পালয়নর দকায়না পূব জ অলভজ্ঞতাই দনই। 

ঢাকা লবশ্বলবদ্যালয়ের সায়বক উপাচার্ জ অোপক আ আ ম স আয়রলফন লসলিক বয়লন, লভলস না থাকয়ল দরা-লভলস বা দেজারার োলেত্ব পালন 

করয়বন। এটা লবশ্বলবদ্যালয়ের রুলয়সই আয়ে। তয়ব েীর্ জলেন র্য়র পে শূন্য থাকয়ল তায়ত একায়িলমক ও রোসলনক কায়জ লবরূপ রভাব পয়ড়। 

 


