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শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-রাজেীশি—— একুি িিনের শিিীয় দিনে শিশ্বভারিী 

 

এেটি শিশ্বশিদযালনয়র পশরচয় িার শিক্ষার্থীনদর গুণমানের উপরও শেভভ র েনর। এখানে ‘গুণমাে’ 
িলনি কেিল কলখাপড়ার উৎের্ভই কিাঝানে ো, িরং এেজে শিক্ষার্থী েীভানি অঙ্গনে িা িাইনরর 
দশুেয়ায় িার যর্থােিভ িয সম্পাদে েরনছ িাও কিাঝানে। এেটু িযাখযা েরনল িলনল িলা যায়, 
এেজে ছানত্রর ছাত্রত্বই আর অিশিষ্ট র্থানে ো যশদ সিার প্রশি সযত্নিীলিা, সনচিেিা এিং 
সমােুভূশির মনিা মূলযনিাধগুশল কস আত্মস্থ েরনি ো পানর; এিং ‘শিদযা দদাশি শিেয়ম ’(শিদযা 
মােুর্নে শিেয়ী েনর কিানল)-এর মনিা আপ্তিচে— যা িানে সিার প্রশি শ্রদ্ধািীল েনর কিানল 
িার অেুিীলে ো েনর। মােিিার কশ্রষ্ঠ শচন্তনেরা, িাাঁনদর শচন্তাধারায়, িাাঁনদর  সৃজেিীল রচোয়, 
এইশদেটির উপর শিনির্ গুরুত্ব শদনয়শছনলে োরণ ছানত্ররা হল এোধানর মলূযনিানধর আধার; এিং 
কসইসনঙ্গ িানদর মাধযনমই মূলযনিাধ প্রজন্ম কর্থনে প্রজনন্ম সঞ্চাশরি হয়। সিুরাং, এনক্ষনত্র িানদর 
ভূশমো শুধু গুরুত্বপূণভই েয়, িরং অপশরহাযভ িলা যায়।  

এেটা অশভনযাগ প্রায়িই কিাো যায়। পযভাপ্ত সুনযাগ-সুশিধার অভাি ভশির্যনির সমাজ-গঠনে 
ছাত্রনদর প্রয়াসী েনর কিালার পনক্ষ অন্তরায়। ইশিহাস শেন্তু কস ের্থা িনল ো। সিাই জানেে, 
কোনিলজয়ী শসশভ রমে আজনের শেশরনখ খুিই সামােয উপেরণ শেনয় েলোিা শিশ্বশিদযালনয় 
িাাঁর শিরল গনির্ণা সম্পন্ন েনরশছনলে। অশভনযানগর সুনর েয়, শিজ্ঞানের অচশচভ ি কক্ষনত্র গনির্ণায়  
িাাঁর কপ্ররণাদািা শিক্ষেনদর প্রশি শ্রদ্ধা শেনিদে েরনি শগনয় শেিান্ত ির্থয শহনসনি শিশে শেনজই 
এের্থা িনলনছে। শিশে িনলশছনলে, আনলাে শিজ্ঞানে গনির্ণা েনর শিশে কয শিনির্ খযাশি অজভ ে 
েনরনছে িা সম্ভি হনয়নছ োরণ িাাঁর মহদািয় শিক্ষনেরা এিযাপানর িাাঁনদর ভািোশচন্তা ও ির্থযাশদ 
অোিনর িাাঁনে িযিহার েরার সুনযাগ শদনয়শছনলে। এই সম্পেভ  শসদ্ধ হয় উভয়পনক্ষর 
পারস্পশরেিায়। শিক্ষেনদর প্রশি রমনের শ্রদ্ধানিাধ িাাঁর শিক্ষেনদর মনে িাাঁর জেয এেটা সনেহ 
পশরসর তিশর েনরশছল; যার ফনল শুধু কলখাপড়ার কক্ষনত্র েয়, জীিনের অেয অনেে কক্ষনত্রও িাাঁরা 
শেনজনদর উজাড় েনর শদনয়শছনলে রমেনে। পারস্পশরে শ্রদ্ধানিাধ সামাশজে-সাংসৃ্কশিে মূলযনিানধর 
এেটি প্রধাে িিভ , যা আজ শিপন্ন িলা যায়।  

আরও উৎেণ্ঠার শির্য় হল, শিক্ষানক্ষনত্র শিনির্ এেনশ্রশণর শিক্ষনের আচরণ; যাাঁরা ভুনল কগনছে 
ছাত্র আর শিক্ষেনদর সম্পনেভ র কসিু েীভানি তিশর হয়! শেলভজ্জভানি িাাঁরা ছাত্রনদর িাাঁনদর োনয়শম 
স্বানর্থভ িযিহার েনর র্থানেে। এখে এটা এেটা িযাপে সমসযা শহনসনিও পশরগশণি হনে। আজ কয 
ছাত্ররা শ্রদ্ধািীল হনি পারল ো, োল যখে িারা শিক্ষে হনি িখে িানদর আচরনণ আমূল িদল 
আসনি িা মনে হয় ো। আমরা জাশে, সমাজ-সংসৃ্কশিগিভানি খারাপ আচরণ ছাত্রনদর চশরত্রগঠে 
পিভনে শেদারুণ প্রভাশিি েনর; এিং েমনিশি িানদর মনে স্থাশয়ভানি িা মুশিি র্থানে। এর 
িযশিক্রম ঘনট ো িা অিিয আশম িলশছ ো। আমার মূল প্রশিপাদয হল কয, কমানটর উপর 
সামাশজে-সাংসৃ্কশিে অিক্ষয় শেিারনণর জেয এই শির্য়টিনেও যুশিশেষ্ঠভানি শিনিচোয় আো 
দরোর।  

শিক্ষাঙ্গনে কোমলমশি ছাত্রনদর ভুলপনর্থ পশরচাশলি েরার কক্ষনত্র শিক্ষেনদর ভূশমোর শির্য়টি এেটু 
িযাখযা েনর িলা কযনি পানর। িস্তুি এটা এেটা সাধারণ প্রিণিা। ির্থােশর্থি ওই শিক্ষনেরা 
কজনেশুনেই িাাঁনদর স্বার্থভ-প্রনণাশদি লক্ষয পূরণ েরার জেয এজািীয় োজ েনর র্থানেে; এিং এটা 
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িাাঁরা ভুনল যাে কয এরফনল িাাঁরা কয শুধু ছাত্রনদরই ক্ষশিসাধে েনরে িা-ই েয়, মােি-ইশিহানস 
এভানি িাাঁরা ‘সামাশজে অপিশি’র জন্ম কদে। অর্থিা, কিৌদ্ধ রূপে িযিহার েনর িলা যায়, 
িাাঁরা সামাশজে দষু্কমভ ও মােিিা-লাঞ্ছোর দষু্ট ভূশমো পালনের জেয শচরোল ‘মার’-এর মনিা  
শচশিি হনয় র্থােনিে। 

কেউ িলনি পানরে িানদর কমাোশিলার উপায় েী? আমার উত্তর হল, ইশিহাসই এই মােশিে 
মূলযনিানধর স্বনঘাশর্ি ঘািেনদর প্রশিোনরর িযিস্থা কেনি। আজনের এই পশিল সামাশজে মাধযনমর 
যুনগ এইসি ‘ঘটোচনক্র হনয়-ওঠা শিক্ষেনদর’ ভূশমো আনগর যুনগর িুলোয় অনেে কিশি উনন্মাশচি 
হনয় যানে। এেটু েজর েরনলই কদখা যায়, শিপর্থচাশলি ছাত্ররা িানদর ‘মন্ত্রণাদািানদর’ শলনখ 
কদওয়া ‘িাণী’ েীভানি সামাশজে মাধযনম ছশড়নয় শদনে! আশম এের্থা িলশছ োরণ ওইসি পর্থচুযি 
ছাত্ররা আসনল অর্থভপণূভ কোেও শিিৃশি রচো েরার ক্ষমিাও রানখ ো। সহনজই এর প্রমাণ পাওয়া 
কযনি পানর ওইসি ছাত্রনদর শিক্ষেনদর মনধয যাাঁরা িানদর পরীক্ষার খািা কদনখে িাাঁনদর সানক্ষয।  
িাাঁনদর কেউ কেউ আমানে অনেে সময় িনলনছে, পরীক্ষায় িানদর কলখার ক্ষমিার িহর কদখনল 
কচানখ জল আনস! শেন্তু মন্ত্রণাদািা শিক্ষনেরা িাাঁনদর সংেীণভ স্বার্থভপূরনণ শেদভয়ভানি িযিহার েরনি   
চাে িনল এসি ধিভ নিযর মনধযই আনেে ো, োরণ ওইসি ছানত্ররা শেনজনদর যর্থার্থভভানি প্রোি 
েরনি শিনখ কগনল, িাাঁরা মনে েনরে, িানদর োনছ িাাঁনদর আর কোেও গুরুত্ব র্থােনি ো। ফনল  
এখে িানদর োনছ িাাঁনদর কয েদর িাও কখায়া যানি। ইশিহাস ও ভশির্যনির মােিিা কোেওশদে 
এাঁনদর ক্ষমা েরনি ো; এিং আজনের এই সামাশজে-সাংসৃ্কশিে অিক্ষনয়র জেয ভশির্যনি িাাঁরা 
দায়ী র্থােনিে িা উপলশি ো েনর ির্থােশর্থি ওই শিক্ষনেরা এই কোংরা কখলা কখনলই চনলনছে।  

প্রেৃশির শিসৃ্তি িাস্তুিন্ত্র— যার মনধয আমরা কিাঁনচ আশছ, িানে উপলশির দশৃষ্ট হারানো ঠিে েয়। 
মােুনর্র আনিগগি িা তেশিে পর্থ-প্রদিভনের জেয োনরার প্রিযািা েনর িনস র্থাো চনল ো। সি 
জায়গানিই শেছু অেটে র্থানে। যাাঁনদর সমানজ শেছু ভূশমো র্থাোর ের্থা শছল, িাাঁরা স্বার্থভপর ও 
মিলিিাজ শহনসনি পশরগশণি হওয়া ছাড়া শেনজনদর আর কোেওভানিই প্রশিষ্ঠা েরনি পারনলে 
ো। এভানিই এেজে শিশ্বখযাি িযশিত্ব সামাশজে শদে কর্থনে গ্রহণনযাগয েয় এমে োজ েনরও  
মােুনর্র কক্রাধ কর্থনে িাাঁর িিংিদনদর সমর্থভনে পার কপনয় যাে। যাাঁরা এেটু অেযরেমভানি  
ভানিে িা ির্থােশর্থিভানি শেধভারনের ভূশমো সম্পনেভ  অিশহি; িাাঁরা, সম্ভিি শিরূপ পশরণশির 
জেয, িা এমেশে মােি জীিনের স্বনঘাশর্ি সামাশজে-তেশিে অশভভািেনদর িারা পশরিযি 
হওয়ার ভনয় িাাঁনদর আওয়াজ িুলনি খুি ভয় পাে। 
 
শমর্থযা ের্থা িলা এিং োদানছাড়া শচরোল সামাশজে িযিস্থায় শেন্দেীয়। এসি েরার উনেিয হল 
কযেনিে প্রোনর শেনজনদর স্বার্থভপূরণ। দনুয়েটি ক্ষীণ েনণ্ঠর প্রশিিাদ ছাড়া সামাশজে স্তনর কিশিরভাগ 
কক্ষনত্র উপর কর্থনে িলা পযভন্ত সি প্রশিিাদী স্বর এভানি রুদ্ধ হনয় র্থাোটাই এখে দস্তুর হনয় 
কগনছ। যশদ োনয়শম স্বানর্থভর শিরুনদ্ধ কোেও প্রিল স্বর কিাো যায়ও, িাহনলও িানে স্তি িা 
শেয়ন্ত্রণ েরার জেয অশুভ কোেও শসনেম সশক্রয় হনয় ওনঠ। কসই প্রশিিাদী িা অস্বশস্তের প্রশ্ননিালা 
িযশিনদর মযভাদাহাশে, েলিনলপে এমেশে প্রাণোনির ঘটো ঘটাও খুি শিশচত্র েয়। তদশেে 
সংিাদপত্রগুশলনি এমে হরহানমিা কদখা যায়।  
 
সুিরাং, শিক্ষাঙ্গনের অিক্ষয় িার সামাশজে প্রশিনিি কর্থনে মিু েয়, এিং িা আসনল কসই  
অিক্ষনয়রই অশিকু্ষি সংস্করণ। এই পশরশস্থশিনি যা োময িা হল মােুনর্র সৎ ইোিৃশত্তগুনলানে 
দিুভল েনর ো কদওয়া। শিক্ষে এিং ছাত্ররা(সিাই েয় যশদও) এর কর্থনে মুি র্থােনি এমে 
শিশ্বাস েরা মূনখভর স্বনগভ িাস েরা ছাড়া আর শেছু েয়। িিু, শিক্ষে এিং শিক্ষার্থীনদর উপর 



3 
 

যখে ভশির্যৎ সমাজগঠনের দাশয়ত্ব রনয়নছ, কসইজেয, িাাঁনদর সামজগঠনের শচরোলীে ভূশমো 
কর্থনে এই শিচুযশি অশিলনে সংনিাশধি হওয়া প্রনয়াজে। েীভানি সমাজ কর্থনে এইসি আগাছা দরূ 
েরা যায়? ের্থাটা মুনখ িলা সহজ শেন্তু িাস্তনি খুিই েঠিে োরণ এর গভীর শিেড় এিদরূ 
পযভন্ত চাশরনয় কগনছ কয এসনির সনন্তার্জেে সমাধাে েরনি চাইনল কসই প্রয়াসনে কভনস্ত শদনি 
পানর।                            
  
প্রায় গযাংশগ্রনে রূপান্তশরি হওয়ার পযভানয় উপেীি হনয় দিৃযমাে সামাশজে ক্ষিগুনলার শিশচত্র   
শিেড়গুনলানে অেুধািে েরার জেয আমানদর এেটি ধারণাগি োঠানমা সামনে রাখনি হনি। এটা 
েিুে শেছু েয়। োঠানমাটি আদনি ঐশিহাশসেভানি পরীশক্ষি শচন্তাভািোর প্রিিভ োমূলে পদ্ধশিগুশলর 
এেটি পুেপ্রভনয়াগ িলা কযনি পানর। এেের্থায় িলনি কগনল, আশম গুরুনদি রিীন্দ্রোর্থ ঠাকুর এিং   
মহাত্মা গান্ধীর ধারণা কর্থনে এটি ধার শেনয়শছ। প্রাদভূুভ ি অিক্ষনয়র প্রেৃশি এিং িার উৎসগুশল 
উপলশি এিং শিচার েরার জেয আমার মােদণ্ড হল ‘রাজেীশি’। সাধারণ ের্থায়, এটিনে ক্ষমিা 
দখনলর এেটি উপায় শহনসনি ধনর কেওয়া যায়। কেউ হয়নিা কেৌটিলযীয় ‘সাম, দাম, দণ্ড ও কভদ’ 
ধারণাটি এনক্ষনত্র প্রনয়াগ েরনি পানরে; িড় মনোরম েনর কযখানে িলনি চাওয়া হনয়নছ, িশির 
কমাোশিলা েরনি হনল উপায়-অিলেনের কক্ষনত্র সংযি হনি হয় ও কেৌিলী হনি হয়, োরণ  
আনখনর উনেিযসাধেই হল মূল লক্ষয। কেউ এের্থা কিাোমাত্রই িলনিে, এই কেৌিলসিভস্ব রাজনেশিে-
প্রেরণ প্রিযাখযাে েরাই েিভ িয, োরণ এই মিিাদ গান্ধীশজর শিনির্ লক্ষযাশভমুখী রাজনেশিে 
দিভনের পশরপন্থী। এখানে শহংসাত্মে হনয় ওঠার োরনণ িাাঁর অসহনযাগ আনন্দালে প্রিযাহানরর দষৃ্টান্ত 
কদওয়া কযনি পানর; যশদও পনর শিশে এই শসদ্ধান্তনে ‘শহমালয়প্রমাণ ভুল’ শহনসনি শচশিি েনরশছনলে। 
রাজেীশির আনরেটি ধারণা আনছ যা পশরগ্রহনণ রিীন্দ্রোর্থ, গান্ধী এিং িাাঁনদর অেুসারীরা কজার 
শদনয়শছনলে। এখানে রাজেীশি হল প্রচশলি ক্ষমিা-সম্পেভ নে রূপান্তশরি েরার এেটি োযভের  
প্রশক্রয়া; যার অর্থভ হল িণভ, ধমভ, কশ্রশণ, জািপািগি অনক্ষর চারপানি অিশস্থি সামাশজে-সাংসৃ্কশিে 
শিভাজনের শিরুনদ্ধ েযাযযিামূলে দশৃষ্টভশঙ্গর সপনক্ষ িিিয উপস্থাপে। গান্ধী এিং েশি— উভনয়ই 
মােুনর্র মনধয ‘শেশমভি শিভাজে’কে শধকৃ্কি েনরশছনলে। িাই, িাাঁনদর প্রধাে লক্ষয শছল মােুনর্র 
কশ্রশণনির্মযমূলে িযিধাে দরূ েরা। মােুনর্র শিশেন্ন সামাশজে-সাংসৃ্কশিে োোশিধ কুসংস্কারনে 
সিসময় শেন্দা েনরনছে েশি। িাাঁর অনেে সমানলাচোমূলে গ্রনন্থ শিভাজেমলূে মােশসেিা তিশরর 
প্রনচষ্টার েনঠার সমানলাচো েরা হনয়নছ। এেই ের্থা প্রনযাজয গান্ধীশজ প্রসনঙ্গও। এই ধরনের েৃশত্রম 
ফাটল রদ েরার জেয কলখানলশখ এিং সুসংগঠিি েমভব্রি গ্রহণ েনরশছনলে িাাঁরা দজুনেই। 
 
দনুয়েটি িযশিক্রম ছাড়া, িাাঁনদর অশভমুনখ ছাত্র িা শিক্ষেনদর অেুরূপ পদনক্ষপ েরনি আমরা 
েদাশচৎই কদখনি পাই। িনি েৃশত্রম সহােভূুশি প্রদিভে েনর সুশিনধমনিা েগদ ফায়দা কিালার  
দুুঃখজেে ঘটো অিিযই ঘনট। শেনজনদর স্বার্থভশসশদ্ধর লনক্ষয আমানদরই এেজে শপ্রয় ছানত্রর মৃিনদহ 
শেনয় শেম্নমানের রাজেীশি েরনিও িানদর িানধ ো! িারা শুধু উপাচানযভর িাংনলার প্রধাে ফটে 
কভনেই ক্ষান্ত হয়শে, িারা উপাচানযভর আিানসর অন্দরমহনল ক ােিার কচষ্টা েনরশছল— সম্ভিি 
িানদর দােিীয় শহংসা চশরিার্থভ েরিার মিলি শেনয়। ঈশ্বনরর েরুণায় িা হনি পানরশে; কযনহিু 
রানজযর িীর্ভ োগশরে— পশিমিনঙ্গর মােেীয় রাজযপানলর হস্তনক্ষনপ কদনির শেরনপক্ষ আইেিৃঙ্খলা 
িাশহেী িানদর সময়মনিা প্রশিহি েনরশছল। িা োহনল এই িািভ ালাপ কলখার জেয হয়নিা আশম 
কিাঁনচ র্থােিাম শে ো সনন্দহ!              
 
ছাত্ররা ছাত্র। সিুরাং, িানদর শুধুমাত্র ‘অশধোর’ আনছ শেন্তু কোেও ‘েিভ িয’ কেই। এভানিই 
েযাম্পানস শিক্ষার্থীনদর ভূশমো শেশদভষ্ট-শেধভাশরি হনয় কগনছ কযে! িস্তুি, রাজনেশিে পৃষ্ঠনপার্েিানিই  
ভারিীয় সংশিধানের পশরপন্থী এই ধারণাটি গনড় কিালা হনয়নছ। কযনহিু িানদর শুধুমাত্র ‘অশধোর’ 
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আনছ এিং িারা রাজনেশিে েিভ ািযশিনদর আিীিভাদধেয, িাই িানদর যা-খশুি েরার অশধোরনিাধ 
তিশর হয়; যা সিসময় েযায়সংগি হনি পানর ো। যশদ এেজে শিক্ষে প্রমাশণি হে (যা হয়নিা 
ঘনটশে এমে কোেও অশভনযানগ) শিশে কোেও ছাত্রনে িার জািপাি শেনয় েটূশি েনরনছে,  
িাহনল শিক্ষেটিনে সহনজই কজনল কদওয়া কযনি পানর! শেন্তু এর শিপরীিটা ঘনট ো।  কযমে যশদ 
এেজে ছাত্র শিক্ষেনে গাশল কদয় এিং িার প্রমাণ পাওয়া যায়, িনি এটি সাধারণি আইনের  
রক্ষণানিক্ষণোরীনদর মনোনযাগ পায় ো; কযমেটি উপনর িলা হনয়নছ। আইেিৃঙ্খলা রক্ষার জেয 
দাশয়ত্বপ্রাপ্ত প্রশিষ্ঠানের অপদার্থভিার োরনণ ির্থােশর্থি ছাত্ররা, এরফনল, যা-খুশি েরার এেটা 
ছাড়পত্র কপনয় যায়; যারা এখে িাশস্তর ভয় ো র্থাোয় প্রায়িই োো দষু্কনমভ প্রিৃত্ত হনি উৎসাশহি 
হনে। ছাত্রনদর এেটি অংি অেয অনেনের মূলয কচাোনোর শিশেমনয়, সংেীণভ এিং পক্ষপািমলূে 
লানভর জেয, শিক্ষাঙ্গনের আিহনে েীভানি েলুশর্ি েরনছ, এটি িার এেটি স্পষ্ট েশজর। এর 
পশরণশি ভয়ংের; োরণ শিক্ষাঙ্গনের শসনেম কেিলমাত্র কপশিিশির পশরনপার্ে হনল চনল ো। 
দীঘভোল এমে চলনল শিক্ষাঙ্গেগুশল িার প্রাণিশি কখায়ানি। ২০২২ সানলর মাঝামাশঝ শ্রীলিার 
িযিস্থািনন্ত্রর(শসনেনমর) আেশিে শিপযভয় িার উদাহরণ।  
 
ছাত্রনদর ছাত্রত্ব খুইনয় কফলার এেটি গুরুির োরণ হল শিক্ষেনদর এেটি শিনির্ কগাষ্ঠী এিং  
শিপর্থগামী ছাত্রনদর এেটি শিনির্ কগাষ্ঠীর মনধয অপশিত্র কযাগসাজি। শিক্ষেরা এই শিনির্ কগাষ্ঠীর 
সমর্থভনে শেনজনদর ক্ষমিািাে মনে েনরে, এিং কসই ক্ষমিার সমর্থভনে োোরেম ধ্বংসাত্মে োজ 
েরনি পানরে। এই শিক্ষনেরা িাাঁনদর সুনর সুর শমশলনয় যানদর োচনি িাধয েনরে; এিং িারা 
যখে েিৃভ পক্ষনে অপদস্থ েনর, িখে িাাঁরা অিযন্ত আনমাদ উপনভাগ েনরে। এই শিক্ষনেরা কসই 
শিজ্ঞােীর দদুভিার ের্থা ভুনল যাে, শযশে ফ্রানিেোইে োশহশের দােিনে তিশর েনরশছনলে, আর 
যার পশরণশি হনয়শছল ভয়ািহ। আখযােটি যশদও োল্পশেে, িি ু মনে রাখনি হয়, ইশিহাস 
িানরিানরই এই সিয সপ্রমাণ েনরনছ।    
 
ছাত্রনদর মনধয মূলযনিাধ জাগ্রি েরার দাশয়ত্ব রনয়নছ শিক্ষেনদর। িার িদনল িাাঁরা যশদ অনিাভে 
েমভোনণ্ড শলপ্ত হে, িনি িলনি হয়, িাাঁরা শিক্ষার্থীনদর শিপর্থগামী েরার জেয সমােভানি দায়ী।  
সংেীণভ স্বানর্থভর জেয শিক্ষেরা প্রায়িই িাাঁনদর সীমাো অশিক্রম েনরে, এিং িাাঁনদর ছাত্রনদর সামনে 
এমে মন্দ উদাহরণ স্থাপে েনরে যা িাাঁনদর শেশদভষ্ট-শেধভাশরি ভূশমোর ঠিে শিপরীি। এই ধরনের 
েমভোণ্ড পশরচালো েরার সময় িাাঁরা কয কেিল সাধারণ মােুনর্র কচানখ পনড়ে িা-ই েয়, িাাঁরা 
িযাপেভানি প্রচাশরি এই গণঅশভনযাগনেই(যশদও সিনক্ষনত্রই যর্থার্থভ েয়) োযভি মােযিা কদে কয 
উচ্চ কিিেপ্রাপ্ত শিক্ষেরা িাাঁনদর প্রধাে দাশয়ত্ব পালনের পশরিনিভ  এমে োজগুশলনি জশড়ি হনি 
ভালিানসে যা িাাঁনদর এনেিানরই মাোয় ো।    
 
শিশ্বভারিী শুধুমাত্র এেটি শিশগ্র প্রদােোরী শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাে েয়। িস্তুি এটি গুরুনদি রিীন্দ্রোর্থ 
ঠাকুনরর মনিা অিযন্ত গভীর ও উদ্ভািেী প্রজ্ঞাময় এেজে িযশিনত্বর রাজনেশিে-মিাদিভগি 
অিস্থানের সনঙ্গ সংস্পৃষ্ট িাাঁর দিভেনেও িুনল ধনর। কসই শহনসনি, এখােোর শিক্ষে এিং ছাত্রনদর 
দাশয়ত্ব রনয়নছ অিযন্ত গুরুত্ব সহোনর শিশ্বভারিীর ঐশিহয িহে েনর শেনয় চলা। শিশ্বভারিীনে 
কদনির কোেও শিশ্বশিদযালনয়র সনঙ্গই িুলো েরা যায় ো; এিং কসইজেযই এর স্বিন্ত্র সামাশজে-
সাংসৃ্কশিে শিনির্ত্বনে ভুনল যাওয়া উশচি েয়— যা শেো এই শিক্ষানেনন্দ্রর সনঙ্গ অশিনেদযভানি 
জনুড় রনয়নছ। এখােোর শেয়শমিভানি অেশুষ্ঠি অেষু্ঠােগুশলনে িাই শেছে আচার-অেুষ্ঠাে িনল 
উশড়নয় কদওয়া উশচি েয়। এগুনলা শিশ্বশিদযালনয়র তেশমশত্তে েমভসশূচর সনঙ্গ শেশিড়ভানি সমৃ্পি। 
অিএি, কেউ যশদ শিশ্বভারিীর এইসি অেষু্ঠােগুশল এশড়নয় যাওয়ার কচষ্টা েনর িনি িা শেছুনিই 
মাো যায় ো। উপাচাযভ  শহসানি আশম আমার কময়াদোনল শেয়শমিভানি শিশ্বভারিীর সনঙ্গ সংশিষ্ট 
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সিাইনে আন্তশরেভানি অেুনরাধ েরনি র্থাশে কয, কয-কোেওভানি এর অংিীদার হওয়া সিার 
েিভ িয। যাই কহাে, িার ফলাফল কিমে সনন্তার্জেে হয়শে; আর িার োরণ খুাঁনজ পাওয়াও খুি 
েঠিে েয়। 
 
এেটা উদাহরণ কদওয়া যাে। প্রশি িুধিার শিশ্বভারিীর োচমশন্দনর উপাসো হয়। আমানে িলা 
হনয়শছল কয পাঠভিনের শিক্ষার্থীনদর িাধযিামলূে উপশস্থশি িযিীি অেযােযনদর উপশস্থশি সিভদা 
েগণযই র্থানে। উপাসোয় আমার শেয়শমি উপশস্থশির সনঙ্গ সনঙ্গ উপশস্থশির হানরর শেছুটা উন্নশি  
হয়। যা লক্ষণীয় িা হল কসই সমস্ত শিশ্বভারিী-সংশিষ্ট িযশিনদর অেুপশস্থশি— যাাঁরা শুধুমাত্র মুনখ 
গুরুনদনির আদনিভর সনঙ্গ িাাঁনদর আনিগিযাকুল সম্পেভ  িযি েনরে! িাাঁনদর োনছ েশি এমে এে 
পণয, যাাঁনে সশুিধামনিা সমনয় শিশেনয় কদওয়া যায়; এিং যাাঁর কসৌজনেয শেনজনদর এোন্ত স্বার্থভ 
চশরিার্থভ েরা যায়। অেযর্থায় এই ‘ির্থােশর্থি রািীশন্দ্রে’রা শেশিি ভুনল যাে কয ের্থায় ের্থায় 
িাাঁরা েী িনল র্থানেে, আর েী ভূশমোই িা িাাঁরা পালে েরনছে!   
 
উপশরউি শিিদ িযাখযানের উনেিয হল এই শির্য়টি িুনল ধরা কয অনেে শিক্ষে এিং শিক্ষােমী 
িনু্ধ শিশ্বশিদযালয় কর্থনে জীশিো অজভ ে েরা সনেও িানি োময অংিগ্রহণ এড়ানি সদািৎপর। 
িাাঁনদর মনধয অনেনেই কভারনিলা তিিাশলনে অংিগ্রহণ েনরে ো (িছনর মাত্র পাাঁচটি) এই োরনণ 
কয, িানি ঘুম কর্থনে উঠনি হয় খুি িাড়ািাশড়। অিিয িাাঁনদর যশদ সোনলর কেে ধরনি হয় 
িনি িাাঁরা আেনন্দর সনঙ্গই িা ধনর র্থানেে! শিক্ষেনদর িারা প্রভাশিি হনয় অনেে শিক্ষার্থীও  
এখে শিশ্বভারিীনি উচ্চশিক্ষা শেনেে এেই ছনে। মজার িযাপার হল, রিীন্দ্রোনর্থর ঐশিহয রক্ষায় 
িাাঁনদর কলােনদখানো কজদ আনছ, অর্থচ শিশ্বভারিীর আচার-অেষু্ঠানের প্রশি িাাঁরা শ্রদ্ধািীল েে; 
যা েশি এই মহাে শিক্ষাপ্রশিষ্ঠানের সনঙ্গ যুি িযশিনদর মনধয সম্পেভ  িশিিালী েরার জেয প্রণয়ে 
েনরশছনলে। েযাম্পানস অনেে অপ্রীশিের পশরশস্থশির মুনখামুশখ হওয়ার পনর, আশম শেশিিভানি  
িলনি পাশর কয আশম আমানদর শপ্রয় ছাত্রনদর োছ কর্থনে অনেে েিুে েিুে িযাখযা শিনখশছ। 
এসি অপমাে িানদর শিক্ষেনদর উপর শেনক্ষপ েরা হয়। এটা শে দভুভ াগযজেে েয়? যারা িানদর 
শক্রয়ােলাপনে েযায়সংগি িনল দাশি েনর িারা শিশ্বভারিীর শেধভাশরি কমৌশলে শেয়মগুশল লঙ্ঘে 
েনর। অেুিাপ েরার পশরিনিভ  এই ির্থােশর্থি ছাত্ররা শিনশ্বর োনছ এই সািযস্ত েনর আনমাদ পায়  
কয িারা িানদর শিক্ষে এিং শিক্ষােমীনদর সনঙ্গ দিুভযিহার েরার কক্ষনত্র পারদিী।  
 
 
 
অফলাইন এবং অনলাইন পরীক্ষার বযর্থতা 
 
এটা শুধুমাত্র শিশ্বভারিীনিই সম্ভি কয আমরা আমানদর োময সংেনল্পর সনঙ্গ ছলো েনর কঘামটার 
আড়ানল কখমটা োশচ। শিক্ষার্থী, শিক্ষে ও প্রিাসে এেসনঙ্গ িনস কির্ কসশমোনর অফলাইনে 
পরীক্ষার জেয সম্মি হনয়নছ কযনহিু পাঠদাে অফলাইনেই অেুশষ্ঠি হনয়শছল। সময়মনিা পাঠদাে  
কির্ ো হওয়ায়, সমস্ত পাঠদাে কির্ হনল অফলাইনে পরীক্ষা কেওয়ারও শসদ্ধান্ত কেওয়া হয়। 
শিক্ষার্থীনদর প্রস্তাশিি পরীক্ষার িাশরখগুশলও গ্রহণ েরা হনয়শছল। সুিরাং, িাশরখ এিং পরীক্ষার 
ধরে(অফলাইে) সম্পনেভ  এেটি ঐেমিয তিশর হনয়শছল। শেন্তু শিধািা কিাধহয় িা চােশে!  
রানজযর শিেটি শিশ্বশিদযালয়— শিদযাসাগর শিশ্বশিদযালয়, েলযাণী শিশ্বশিদযালয় এিং িধভমাে 
শিশ্বশিদযালয় অেলাইে পরীক্ষার পনর্থ কেে কগল িা িারাই ভাল জানে। এিার আমানদর স্বনঘাশর্ি 
ছাত্রনেিারা িৎপর হল। িারা এেটি যুশি কপি েনরশছল কয কযনহিু প্রশিনিিী শিশ্বশিদযালয়গুশলনি 
পরীক্ষা অেলাইনে অেশুষ্ঠি হনে, িাই শিশ্বভারিীরও অেলাইে পরীক্ষা কেওয়া উশচি।  
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েী যুশি! েশিপয় অসনন্তার্প্রিণ  শিক্ষনের সমর্থভনে ছাত্রনদর শিপর্থগামী অংি অশিশরি অশিনজে 
কপল। িাই মনে েরল শিগশগরই িানদর দাশি পরূণ হনি। েনয়েজেনে িাদ শদনয়, কিশিরভাগ 
শিক্ষে পাঠদাে সমূ্পণভ হওয়ার পর এই ধরনের অদু্ভি দাশিনে সমর্থভে েনরেশে এিং পাঠক্রনমর 
কোসভগুশল সমূ্পণভ েরার জেয, িাাঁরা িাাঁনদর গ্রীষ্মোলীে ছুটিনে উনেখনযাগয পশরমানণ শিসজভ ে  
শদনয়শছনলে। িারপরও শিক্ষার্থীনদর রাশজ েরানো যায়শে। িারা অেলাইে পরীক্ষা কচনয়শছল োরণ 
এটি িানদর পনক্ষ সুশিধাজেে শছল। সম্ভিি িানদর প্রস্তুশির ঘাটশি িা অেয কোেও স্বার্থভপ্রনণাশদি  
োরনণ িারা অফলাইনে পরীক্ষা শদনি খুি ভয় পায়; যা ঠিে এই প্রোিয পশরসনর েহিিয েয়। 
মহামারীোলীে সমনয় অেশুষ্ঠি পরীক্ষার ফলাফনলর সনঙ্গ এর পরিিী পরীক্ষাগুশলর ফলাফল িার 
এেটি যুশিসংগি িযাখযার ইশঙ্গি কদয়।   
 
এই োটেটি েীভানি অশভেীি হনয়নছ? পরীক্ষার প্রর্থম শদনে শিক্ষে এিং পরীক্ষায় িসনি ইেেু 
শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হনল শগনয়শছনলে শেন্তু িাাঁনদর ভিনের শভিনর প্রনিি েরনি কদওয়া হয়শে, 
োরণ অফলাইে পরীক্ষার শিনরাধীনদর কসৌজনেয সম্ভিি প্রধাে প্রনিিিারটি িালািদ্ধ শছল। শেরন্তর  
আনিদে সনেও শিক্ষার্থীরা অেড় র্থানে এিং েযাম্পানস কোেও পরীক্ষা অেুশষ্ঠি হনি পানরশে। 
পরীক্ষার শিিীয় শদেটিও িদ্রূপ। পরীক্ষা শদনি অশেেেু ছাত্ররা সমনিি হনয়শছল এিং কয 
ভিেগুশলনি পরীক্ষার হল শছল কসখানে কসখানে প্রনিিিানর িালা ঝুশলনয়শছল। শিক্ষে এিং 
শিক্ষােমীরা পরীক্ষা চালানি প্রশিশ্রুশিিদ্ধ হওয়ায় িাাঁরা শিক্ষার্থীনদর পরীক্ষা কদওয়ার জেয উিদু্ধ 
েরনি র্থানেে; এিং িাাঁনদরই পরামিভ অেুসানর এই প্রয়াস চলনি র্থানে। কোেও যুশি োজ 
েনরশে। অেলাইে পরীক্ষার জেয অেড় র্থাোয় িারা পরীক্ষার শিিীয় শদনের স্লনট শেধভাশরি  
পরীক্ষা শদনি অস্বীোর েনর। িৃিীয় শদনে, েযাম্পাস ইন্টারশভউনয়র পনর চােশরর জেয শেিভাশচি 
শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা িােচানলর সনঙ্গ জশড়িনদর শিরুনদ্ধ কসাচ্চার হওয়া ছাড়া এই োটনের পুেরশভেনয়র 
কোেও িযশিক্রম ঘনটশে। এনি অিিয োজ হনয়নছ, এিং অনেনেই েমভসশচি এিং উপাচানযভর োনছ 
শগনয় িানদর পরীক্ষায় িসার ইো প্রোি েনরনছ। প্রিাসে ছাত্রনদর সাহাযয েরার কচষ্টা েনরশছল 
শেন্তু কোেও লাভ হয়শে। শিনেনলর মনধয, ইেেু শিক্ষার্থীরা অধযক্ষনে (অেযােয শিশ্বশিদযালনয়র 
কক্ষনত্র শিে) পরীক্ষার িযিস্থা েরার জেয অেুনরাধ েনরশছল, এিং িারা পরীক্ষা কদওয়ার জেয 
প্রস্তুি শছল। সিুরাং, দিভে শিভানগ পরীক্ষা শুরু হয় প্রায় শিোল ৫-টায় এিং এর পনর ওশড়য়া 
শিভানগ সন্ধযা ৭-টায় শুরু হয় পরীক্ষা। চমে িখেও অনপক্ষা েরশছল। রাি ৯-টার শদনে, 
শ্রীশেনেিনে অিশস্থি এেটি শিভানগর এেজে অধযক্ষ উপাচানযভর সনঙ্গ কযাগানযাগ েনর িনলশছনলে 
কয শিভাগটিনি রাশত্র ১০-টার পনর পরীক্ষা অেুশষ্ঠি েরা যায় শে ো? শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা শদনি 
ইেেু হনল প্রিাসে এ প্রস্তানি সম্মশি জাোয়। ছাত্ররা রাশজ হল। িাই পরীক্ষা শুরু হল রাশত্র ১১-
টায়। এটি এেটি েশজরশিহীে ঘটো, োরণ এি শিলনে পরীক্ষা শুরু েনর পনরর শদে পযভন্ত 
গশড়নয় যাওয়ার েশজর আনগ শছল শে ো িলা যায় ো! িযাপারটা এমে হল কয পরীক্ষার 
সময়োল কযনহিু শিে ঘণ্টা, কির্ হনি লাগল রাি ২কটা। রানির কিলায় প্রশিটি পরীক্ষার্থীনে 
শেরাপনদ িাশড়নি পাঠানোর জেয প্রিাসে যনর্থষ্ট যত্ন শেনয়নছ। শেরাপত্তা েমী, পশরিহে এিং পরীক্ষা 
পশরচালোর সনঙ্গ যুিনদর সহায়িায়, সেনলর সন্তুশষ্টনি কসই পরীক্ষা অেুশষ্ঠি হয়। পনর কভার ৩-
টার শদনে শেজ িাসভিনে শফনর আনসে উপাচাযভ ও িাাঁর সহেমীরা।  
 
যশদও গল্পটি এখানেই কির্ েয়। শিক্ষার্থীনদর অেুনরানধর পশরনপ্রশক্ষনি গৃহীি পরীক্ষা গভীর রানি  
অেুশষ্ঠি হওয়ায় উপাচাযভনে গাশলগালাজ েনর পরশদে কর্থনে সামাশজে মাধযনম এেটি িািভ া ছশড়নয় 
পনড়। এটা আমার োনছ আিনযভর শির্য় কয এই শিপর্থগামী ছাত্ররা শে শেনজরাই এমে েনম্মাটি 
েনরশছল, ো শে এর শপছনে শছল অসনন্তার্প্রিণ শিক্ষেনদর প্রনরাচো! কোেও িদনন্তই আমানদর 
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এই প্রনশ্নর সনন্তার্জেে উত্তর শমলনি ো। শেন্তু প্রাপ্তিয়স্ক ছাত্ররা িানদর দাশয়ত্ব এড়ানি পানর ো,  
োরণ শিশ্বশিদযালয়নে িানদর রাজনেশিে লক্ষয অজভ নের জেয এেটি প্ল্যাটফমভ শহসানি িারাই 
িযিহার েনর এিং িারা িানদর রাজনেশিে অশভভািেনদর শেনদভিো অেুসানর শিক্ষােশিি পযভানয় 
এখানেই িানদর দক্ষিানে িাশণি েনর কিানল।    
 
কিশির ভাগ ছানত্রর জেয শিশ্বশিদযালয় হল শিক্ষার জায়গা। শিক্ষেনদর জেয এটি কিখার এিং 
জীশিো-অজভ নের জায়গা। শিক্ষােমীনদর জেয এটি জীশিো উপাজভ নের এিং আন্তুঃিযশিগি সম্পেভ  
গনড় কিালার জায়গা। শিশ্বশিদযালনয়র মনধয উপশরউি শিেটি শিভানগর প্রনিযেটিনিই দিুৃভত্ত শছল 
এিং িারাই সাধারণি েযাম্পানস উপিনির উৎস। েিৃভ পনক্ষর োনছ িানদর পনর্থ শফশরনয় আোর  
প্রিাসশেে উপায় রনয়নছ যা িযশিক্রমী পশরশস্থশিনি সাধারণি প্রনয়াগ েরা হয়। কোেও েিৃভ পক্ষই 
অপ্রীশিের পদনক্ষপ গ্রহণ েরনি পছন্দ েনর ো। প্রিাসেনে এনেিানর কদওয়ানল শপঠ কঠশেনয় শদনল 
িনিই, িস্তুি সংনিাধেমলূে পদনক্ষপ গ্রহনণর অশভপ্রানয়, শিেল্প পন্থাগুশল প্রনয়াগ েরনি হয়। 
আইনের যর্থাযর্থ প্রশক্রয়া অেুসরণ েনর শসদ্ধান্ত কেওয়া হনলও অনেে সময় ‘দাদাভাইনদর’ অদিৃয 
হানির কভলশেনি প্রিাসনের এশগনয় যাওয়া িাধাগ্রস্ত হয়। 
 
শিক্ষার কেন্দ্র শহনসনি শিশ্বভারিী ভাল এিং মন্দ দইুই। ভাল; োরণ এটি এমে এেটি শিরল  
শিদযাপ্রশিষ্ঠাে যা এর প্রশিষ্ঠািা, কোনিল শিজয়ী গুরুনদি রিীন্দ্রোনর্থর জীিে-দিভনের শভশত্তনি 
গনড় উনঠশছল। সুিরাং, এই মহাে প্রশিষ্ঠানের অংি হনয় আমরা স্বাভাশিেভানিই এেটি মহাে 
ঐশিনহযরও অংি হনয় উঠি। কদনির অেযােয শিশ্বশিদযালয় িা অেয কোর্থাও কযখানে এেজেনে  
এেটি ঐশিহয গনড় িুলনি হয়, কসখানে আমরা শিশ্বভারিীর অংি শহনসনি আপো কর্থনেই এর ঋদ্ধ 
ঐশিনহযর উত্তরাশধোরী। শিশ্বশিদযালনয় এি খারাপ শেছু কেই। শুধুমাত্র এেটি কু্ষি কগাষ্ঠী আনছ 
যারা সামােয অজহুানি এর ভারসাময েষ্ট েনর শদনে। িারা কিাধহয় ভুনল যানে কয শিশ্বশিদযালনয়র  
সমৃশদ্ধনি সিারই সমৃশদ্ধ। উলনটাটা হনল কেউই লাভিাে হনি ো। এই শদেটির প্রশি সমূ্পণভ 
অসংনিদেিীল হনয় িারা ভুনল কগনছ কয এটি িানদর জেয এিং শিশ্বশিদযালনয়র জেযও এেরেম 
‘হারাশেশর’র িুলয।    
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