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িবেদেশর িব িবদ ালয় বা কেলেজর কােনা ািড স টার অ েমাদন দেব না সরকার। তেব আগামী বছর থেকই িবেদিশ
িব িবদ ালেয়র শাখা ক া ােসর অ েমাদন  হেব। এর আেগ চলিত িডেস েরর মেধ ই এসং া  িবিধমালা সংেশাধন
কের িশ াম ীর কােছ জমা দওয়া হেব। উ িশ া হণ করেত িগেয় িশ াথীরা যােত িত  না হন, স িবষয়িট িবেবচনায়
এেনই এই সংেশাধন করা হে ।  সংি  সূে  এ তথ  জানা গেছ।

সংি  ব ি রা জািনেয়েছন, ািড স টােরর আকার ায় কািচং স টােরর মেতা। িবেদিশ কােনা িব িবদ ালয় বা কেলেজর
একিট বা হােতেগানা কেয়কিট কাস এখােন পিরচািলত হয়। পরী া ও কাির লাম ঐ িব িবদ ালেয়র মেতা। এক কথায়,
িশ ার কােনা কাঠােমাই থােক না। অ িদেক শাখা ক া ােসর আকার একিট পণূা  িব িবদ ালেয়র মেতা। বাড অব
গভন া  থােক।        িবিভ  অ ষদ, িবভাগ থােক। েযাগ থােক যাগ  িশ ক িনেয়াগ দওয়ার।

সংি  ব ি েদর মেত, ািড স টার অ েমাদন িদেল িশ াথীরা িত  হেত পাের। িশ ার মান িনেয়ও সংশয় থােক। এ
কারেণ ািড স টার অ েমাদন না িদেয় শাখা ক া াস অ েমাদন দওয়া হেব। এর আেলােকই নীিতমালা সংেশাধন করা
হে ।

‘ বসরকাির  িব িবদ ালয়  আইন,  ২০১০’-এর  িনেদশনার  আেলােক  ২০১৪  সােলর  ৩১  ম  ‘িবেদিশ  িব িবদ ালয়  বা
িত ােনর শাখা ক া াস বা ািড স টার পিরচালনা িবিধমালা জাির কেরিছল িশ া ম ণালয়। এই িবিধমালার আেলােক

১৪িট উেদ া া  িত ান আেবদনও কের। এর মধ  থেক িট িবেদিশ িব িবদ ালয় ও একিট কেলেজর ািড  স টার
পিরদশন ও যাচাই শেষ ম ণালেয়র অ েমাদেনর জ  াব  পাঠােনা  হেয়িছল। এডেুকা বাংলােদশ কতৃক অে িলয়ার
মানাস কেলজ াইেভট িলিমেটড িবএিস ই টার াশনাল কতৃক ইউিনভািসিট অব ডািব এবং স টার ফর ম ােনজেম ট অ া ড

ইনফরেমশন টকেনালিজ কতৃক পিরচািলত ল ডন লু অব কমােসর ািড স টার পিরচালনার িবষেয় ম ণালেয়র মতামত
চাওয়া হেয়িছল। িক  বসরকাির িব িবদ ালেয়র মািলকেদর আপি র কারেণ ত কালীন িশ াম ী ল ইসলাম নািহেদর
আমেল িশ া ম ণালয় ঐ কায ম িগত রােখ। এর মেধ  িবএিস ই টার াশনাল অৈবধভােব তােদর কায ম এখেনা
পিরচালনা করেছ।

দািয়  নওয়ার পর িশ াম ী ডা. দীপু মিন গত এি ল মােস এ িবষেয় একিট সভা কেরন। সখােন িবেদিশ িব িবদ ালেয়র
শাখা ক া াস অ েমাদেনর পে  মত দন িতিন। িবদ মান িবিধমালা সংেশাধন করেত ইউিজিসর সদ  অধ াপক আখতার
হােসনেক ধান কের িতন সদে র কিমিট করা হয়। কিমিটর অপর ই সদ  হেলন িশ া ম ণালেয়র অিতির  সিচব

আ ু াহ আল হাসান চৗধরুী  ও ইউিজিসর সিচব মা.  খােলদ। তেব ইউিজিসর সিচব মা.  খােলদ ওএসিড থাকায় িতিন
এসং া  কােনা সভায় অংশ ননিন। এছাড়া অধ াপক আখতার হােসন কিৃষ িব িবদ ালয় সমি ত ভিত পরী া পিরচালনা
কিমিটর আ ায়ক হওয়ায় তােক অ  কােজ ব  থাকেত হয়। এ কারেণ খবু একটা অ গিত নই বেল সংি  এক কমকতা
জািনেয়েছন। 

িবিধমালা সংেশাধন কিমিটর আ ায়ক ও িব িবদ ালয় ম িুর কিমশেনর সদ  অধ াপক আখতার হােসন বেলন, ‘িবিধমালা
সংেশাধেনর কাজ ায় চড়ূা  কের এেনিছ।’  িতিন বেলন,  িশ ার যথাযথ মান যন বজায় থােক,  সিদক িবেবচনা কের

  িনজামলু হক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িবিধমালা সংেশাধন করা হে । সংেশািধত িবিধমালার মাধ েম কােনা অেযাগ  ও অখ াত িব িবদ ালেয়র িশ া কায ম
পিরচালনার েযাগ থাকেব না।

কেয়ক বছর আেগ বাংলােদেশ চলা ৫৬িট িবেদিশ উ িশ া িত ানেক কােলা তািলকাভু  কের িব ি  দয় ইউিজিস। 
বিশর ভাগই ব  থােক। তেব িবএসিস ই টার াশনালসহ কেয়কিট অৈবধভােব ািড স টার পিরচালনা করেছ।
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