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হাবীবুল্লাহ্ বাহার কভেজ: সংকভেও ছাত্রেীভের দখভে ৪ শ্রেণিকক্ষ 

রাজধানীর হাবীবুল্লাহ্ বাহার কভেভজ শ্রেণিকভক্ষর সংকে প্রকে। এ কারভি ণনয়ণিত ক্লাস ণনভত পাভরন না ণিক্ষকরা। আবার 

অণিসকভক্ষর অোভব শ্রবি কভয়কজন ণিক্ষক ণিভে বভসন একটি কভক্ষ। এসব োনাোণনর িভেও কভেজ িাখা ছাত্রেীভের ণতনজন 

শ্রনতা কভেজটির ণনচতোয় চারটি শ্রেণিকক্ষ দখে কভর ণনভয়ভছন। শ্রসই কক্ষগুভোভক ণনভজভদর অণিস বাণনভয়ভছন কভেজ িাখা 

ছাত্রেীভের সোপণত, ণসণনয়র সহসোপণত ও সাধারি সম্পাদক। এসব কভক্ষ বভসই তঁরা রাজনীণত ও ব্যবসার কাজ সারভছন। 

এিনণক দীর্ ঘ রাত পর্ ঘন্ত ওই কক্ষগুভোভত চভে ণনয়ণিত আড্ডা। 

কভেভজর পুরাতন েবভনর ণনচতোয় ১১৪ নম্বর শ্রেণিকক্ষটি ছাত্রেীভের সাধারি সম্পাদক সসকত শ্রচৌধুরী, ১১৫ নম্বর শ্রেণিকক্ষটি 

ণসণনয়র সহসোপণত এবং ১১৬ নম্বর কক্ষটি কভেজ িাখা ছাত্রেীভের সোপণত িাহফুজ আহভিদ সুিন দখে কভর ণনভজভদর অণিস 

বাণনভয়ভছন। এর বাইভর আভরকটি কক্ষও দখে কভর শ্ররভখভছন সংেঠভনর শ্রনতারা। শ্রসখাভন বভস শ্রনতাকিীরা আড্ডা শ্রদন। ওই কভক্ষ 

ণকছু িােপত্রও শ্ররভখভছন তঁরা।   

ওই কক্ষগুভোভত ণেভয় শ্রদখা র্ায়, সোপণতর বসার জন্য আোদা শ্রচয়ার ও শ্রেণবে রাখা আভছ। শ্রচয়াভরর ওপর পাতা বাহাণর রভের 

শ্রতায়াভে। শ্রেণবভের সািভন সাণরবদ্ধ শ্রচয়ার। পাভি শ্রসািা। একই অবস্থা সাধারি সম্পাদভকর রুভিরও। ণসণনয়র সহসোপণতর কভক্ষ 

বভস রাজনীণত, শ্রেন্ডারবাণজ, ব্যাবসাণয়ক অন্য কাজকি ঘ পণরচােনা কভরন তঁরা। 

অনাস ঘ তৃতীয় বভষ ঘর এক ণিক্ষার্থী নাি প্রকাি না করার িভতঘ কাভের কণ্ঠভক বভেন, ‘ক্লাস সংকভের কারভি আিাভদর শ্রর্খাভন িাভে 

িাভেই ক্লাস বাণতে হভয় র্ায়, বাইভর দঁণিভয় অভপক্ষা করভত হয়, শ্রসখাভন চারটি কক্ষ ছাত্রেীে শ্রনতাভদর ব্যবহাভরর জন্য শ্রছভি 

ণদভয়ভছ কভেজ কতৃঘপক্ষ। এর িভে একটি কক্ষ সাধারি ণিক্ষার্থীভদর কিনরুি বো হভেও শ্রসখাভন আিরা শ্রর্ভত পাণর না। ওই কভক্ষ 

সব সিয় িাখা ছাত্রেীভের শ্রনতাকিীরা আড্ডা শ্রদন।’ 

এ ণবষভয় কভেভজর অেক্ষ শ্রিা. আবদুে জব্বার ণিয়া শ্রকাভনা িন্তব্য করভত রাণজ হনণন। 

১২ হাজার ণিক্ষার্থীর জন্য কভেজটির শ্রনই পণরবহনব্যবস্থা। িভে ণিক্ষার্থীভদর কভেভজ আসা-র্াওয়া করভত হয় েিপণরবহভন। 

পণরবহন বেভত আভছ একটি িাত্র িাইভরা। শ্রসটিভত কভর কভেজটির অেক্ষসহ কভয়কজন ণসণনয়র ণিক্ষক আসা-র্াওয়া কভরন। 

ণিক্ষার্থীরা বহুবার পণরবহভনর দাণব জানাভেও শ্রকাভনা োে হয়ণন। 

অর্থ ঘনীণত ণবোভের চতুর্থ ঘ বভষ ঘর ণিক্ষার্থী খণেলুর রহিান বভেন, ‘োজীপুর শ্রর্থভক আিরা অভনক ণিক্ষার্থী এই কভেভজ ণনয়ণিত 

র্াওয়া-আসা কণর। শ্রোকাে বাভস র্াওয়া-আসা করভত অভনক সিয় ক্লাস ণিস হভয় র্ায়। বাইভরর বাভস শ্রর্ রকি োিা রাখা হয়, শ্রস 

রকি োিা ণনভয়ও র্ণদ আিাভদর জন্য পণরবহভনর ব্যবস্থা করা হভতা তাহভে ণিক্ষার্থীভদর জন্য খুবই োভো হয়।’ 

এত ণিক্ষার্থী র্থাকার পরও কভেজটিভত শ্রনই শ্রকাভনা কযাণিন। কভয়ক বছর আভে শ্রছাে একটি রুভি কযাণিভনর ব্যবস্থা করা হভেও 

পভর শ্রসটি বন্ধ কভর শ্রদওয়া হয়। এরপর বহুবার প্রণতশ্রুণত ণদভয়ও তা বাস্তবায়ন কভরণন কভেজ কতৃঘপক্ষ। 

অর্থ ঘনীণত ণবোভের স্নাতক (সম্মান) ণিক্ষার্থী রাণিসা আনান বভেন, ‘দূভর বাসা হওয়ার কারভি সকাভের ক্লাস ধরভত প্রায়ই না শ্রখভয় 

আসভত হয়। ণকন্তু কভেভজ এভস নািতা করার শ্রকাভনা উপায় শ্রনই। ণিক্ষার্থীভদর এই সিস্যাগুভো কভেজ প্রিাসভনর শ্রবাো উণচত।’ 

বতঘিাভন কভেজটিভত ণিক্ষক রভয়ভছন ১৪৮ জন। ১২ হাজার ণিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষ রভয়ভছ ৪০টি। পর্ ঘাপ্ত ণিক্ষক-ণিক্ষার্থী র্থাকার 

পরও ক্লাসরুি সংকভের কারভি প্রায়ই বাণতে হয় ক্লাস। এ ছািা উচ্চ িােণিক পরীক্ষা, সরকাণর-শ্রবসরকাণর ণনভয়াে পরীক্ষা, স্নাতক 

ও স্নাতভকাত্তর পরীক্ষার কারভি বছভরর প্রায় ছয় িাস বন্ধ র্থাভক কভেভজর পাঠদান। এ ণনভয় ণিক্ষার্থীভদর িভে রভয়ভছ অভনক 

হতািা। 



অযাকাউণিং ণবোভের ণিতীয় বভষ ঘর নাি প্রকাভি অণনচ্ছুক এক ছাত্রী বভেন, ‘ণনয়ণিত ক্লাস না হওয়ায় ণিক্ষকরা দায়সারাোভব 

ণসভেবাস শ্রিষ কভরন। এ কারভি আিরা োভো িে করভত পারণছ না।’ 

১২ হাজার ণিক্ষার্থীর জন্য কভেজটির পুরাতন েবভনর চতুর্থ ঘ তোয় রভয়ভছ একটি োইভেণর। শ্রর্খাভন িাত্র ৫০ জন ণিক্ষার্থীর বসার 

ব্যবস্থা রভয়ভছ। অযাকাউণিং ণবোভের ণিক্ষার্থী আণসি ইকবাে রনক বভেন, ‘োইভেণরভত ণেভয় ণসে না শ্রপভয় শ্রবণির োে সিয় 

ণিভর আসভত হয়।’ 

২০১৯ সাভে এই কভেজ শ্রর্থভক ৪৩৪ জন ণিক্ষার্থী উচ্চ িােণিক পরীক্ষায় অংি ণনভয় পাস কভরন ২৬০ জন। পাভসর হার ৬০.৪৭ 

িতাংি। ণজণপএ ৫ পায়ণন একজন ণিক্ষার্থীও। ২০১৮ সাভে ২২৪ জন ণিক্ষার্থী উচ্চ িােণিক পরীক্ষায় অংি ণনভয় পাস কভরভছন 

১২৯ জন। পাভসর হার ণছে ৫৭.৫৯ িতাংি। 

তভব কভেজটির স্নাতক ও স্নাতভকাত্তর শ্রেণির িে শ্রিাোমুটি োভো। ২০১৭ সাভে স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ ঘ বভষ ঘর িাইনাে পরীক্ষায় 

পাভসর হার ণছে ৮৮.৮২ িতাংি। ২০১৬ সাভের স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ ঘ বভষ ঘর িাইনাে পরীক্ষায় পাভসর হার ণছে ৭৭.৯৩ িতাংি। 

কভেভজর অেক্ষ আবদুে জব্বার ণিয়া বভেন, ‘আিাভদর নতুন েবন সতণর হভে। শ্রসো হভয় শ্রেভে ক্লাসরুভির সংকে শ্রকভে র্াভব। 

আিাভদর অনাস ঘ-িাস্টাভস ঘর িে োভো। তভব উচ্চ িােণিভক অত োভো নয়। কারি উচ্চ িােণিভক আিাভদর কভেভজ শ্রিধাবী 

ণিক্ষার্থীরা েণতঘ হয় না। তার পরও আিরা শ্রচষ্টা কভর র্াণে। এ ছািা নতুন েবন হভে কযাণিনও করা হভব।’ 

 


