
      

রা পিত েমা. আবদলু হািমদ বেলেছন, eখন aেনক িব িবদয্ালয় িদেন সরকাির আর রােত েবসরকাির চিরt
ধারণ কেরেছ। িব িবদয্ালয় কয্াmাস সnয্ায় েমলায় পিরণত হয়। eটা েকােনাভােবi কাময্ নয়। গতকাল
ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  52তম  সমাবতর্ েন  সভাপিতর  বkেবয্  েদেশর  িবিভn  িব িবদয্ালেয়  pচিলত
সাnয্েকােসর্র  সমােলাচনা  কের  িতিন  eসব  কথা  বেলন।  e  সময়  ডাকসু  িনবর্াচন,  ডাকসু  েনতৃবnৃ,
িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্, িশkক o c ভিতর্  পরীkা সmেকর্  uদাসীনতা িনেয় সমােলাচনা কেরন রা পিত।
েভজাল o েময়ােদাtীণর্ oষুধ িনেয় সবাiেক সেচতন হoয়ার আhানo জানান িতিন।
রা পিত বেলন, iভিনং িশফট আমার ভােলা লােগ না। সnয্ার পর ঢাকা িব িবদয্ালেয় েকােনা পিরেবশ থােক
না।  আিম  েনিছ,  inারনয্াশনাল  িবজেনেস  22িট  েকাসর্  আেছ,  pিত  েকাসর্  সােড়  10  হাজার  কের  2  লাখ
টাকার েবিশ হয়। eর aেধর্ক পায় িবভাগ, বািক aেধর্ক পান িশkকরা। িবভােগর টাকা কী হয় জািন না িকn
িশkকরা পান। আবার ধু িসিনয়র িশkকরাi e kাস েনন। িতিন বেলন, িবিভn পাবিলক িব িবদয্ালেয়
eখন  িডপাটর্ েমn, iভিনং  েকাসর্, িডেpামা েকাসর্ o iনিsিটuেটর ছড়াছিড়। িনয়িমত েকাসর্ ছাড়াo eসব
বািণিজয্ক  েকােসর্র  মাধয্েম  হাজার  হাজার  gয্াজেুয়ট  েবর  হেc।  eসব  িডিg  aজর্ ন  কের  িশkাথর্ীরা  কতটা
লাভবান হেc e বয্াপাের p  না থাকেলo eকে িণর িশkক িকn িঠকi লাভবান হেcন। তারা িনয়িমত
নগদ  সুিবধা  পােcন  eবং  িব িবদয্ালয়েক  বয্বসা  pিত ােন  পিরণত  কেরেছন।  eর  ফেল  িব িবদয্ালেয়র
িশkার পিরেবশ বয্াহত হেc।

আপেডট : 10 িডেসmর, 2019 00:00

িব িবদয্ালয় pিতেবদক

িদেন সরকাির রােত েবসরকাির িব িবদয্ালয় কাময্ নয় : রা পিত|4822... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/482201/2019-12-10

1 of 2 12/10/2019, 10:45 AM



রা পিত  বেলন,  িকছু  িশkক  আেছন  যারা  িনয়িমত  েকােসর্র  বয্াপাের  uদাসীন  থাকেলo  eসব  েকােসর্র
বয্াপাের খুবi িসিরয়াস। কারণ e েলায় নগদ pািp থােক। মেন রাখেবন, িব িবদয্ালয় জনগেণর টাকায় চেল,
eর জবাবিদিহo জনগেণর কােছ। eেত েমহনিত মানেুষর ভাগ আেছ। িব িবদয্ালেয়র pিতিট পয়সার সততার
সে  সিঠক বয্বহার িনি ত করার দািয়t uপাচাযর্ o িশkকেদর। িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্েদর সমােলাচনা
কের রা পিত বেলন, uপাচাযর্ িব িবদয্ালেয়র pধান aিভভাবক o eকােডিমক িলডার। িকn েকােনা েকােনা
uপাচাযর্  o  িশkেকর  কমর্কা-  েদখেল  মেন  হয়,  তারা  িব িবদয্ালেয়র  আসল  কাজ  কী  তা  ভুেল  েগেছন।
িব িবদয্ালেয়র কাজ ধু jান দান করা নয়। বরং aিজর্ ত jান কােজ লাগােনাi হেc আসল uেdশয্। ডাকসু
িনবর্াচন করায় িতিন uপাচাযর্ o িব িবদয্ালয় pশাসনেক ধনয্বাদ জানান। িতিন uপাচােযর্র uেdেশ বেলন,
ডাকসু িনবর্াচেনর সময় িকছু িবচুয্িত o apীিতকর ঘটনার কথা েনিছ। আিম আশা করব ভিবষয্েত যখন
িনবর্াচন হেব, তা েযন আরo সুnর o সু ু  হয়। ডাকসুর েনতৃবেৃnর সমােলাচনা কের রা পিত বেলন, তােদর
সmেকর্  মােঝ মােঝ eমন কথা িন, যা আমার ভােলা লােগ না। eর েবিশ বেল আিম কাuেক েহয় করেত চাi
না। তােদর eমন িকছু করা uিচত, যা ছাtেদর কলয্ােণ লােগ। েসটাi pাধানয্ েদoয়া uিচত।
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