
 

১৩ অক্টোবর, ২০১৮  

উচ্চশিশিত, কেন োজে মধ্যম?   

 

আমাদের দেদের উচ্চশেক্ষার সবদেদে বড় সীমাবদ্ধতা কী? দকন এত এত শেশক্ষত 

দলাকজন থাকদতও সকাল-শবদকল শবদেে দথদক মানুষ আমোশন করদত হে? দকন 

আমাদের দেদলদমদেরা দেদে অথবা শবদেদে শিদেও কাঙ্ক্ষিত মাত্রাে কাজকম ম 

পাে না? 

এই প্রদের উত্তর হদত পাদর নানা রকম: ‘আমাদের পড়াদোনার মান খারাপ’, 

‘আমাদের দেদলদমদেরা কাদজ শসশরোস না’ অথবা ‘অেক্ষ’ ইতযাশে ইতযাশে! শকন্তু 

আজ যশে আমরা এগুদলাদক বাে শেদে এর প্রধান কারণ শহদসদব োেী কশর ‘ভাষা’ 

এবং ভাষাদকই, দেশখ না দকমন হে আদলােনাটা!  

হেদতা ভাবদেন প্রথদমই আসদব ‘ইংদরজজ’। ইংদরজজর দয অবস্থা, তাদত উচ্চতর 

জ্ঞাদনর জিদত প্রদবে করার েরজা এদকবাদরই সংকীণ ম! ধদর শনজি, ইংদরজজ জানা 

বা না জানা শবষেটটও এ দক্ষদত্র দতমন গুরুত্বপূণ ম নে। তাহদল শবষেটট কী ো াঁড়াল? 

উচ্চশেক্ষার ভাষার দখা াঁদজ আমরা দকাথাে যাব? 



একটু োশেত্ব শনদে দখালা মদন ভাবুন, দেখদবন আমাদের সব মনােটা শুরু হদেদে 

যখন দথদক, শবদেষ কদর ইংদরজ োসন আমল দথদক আমরা ইংদরজজদক 

উচ্চশেক্ষার একমাত্র শসাঁশড় শহদসদব দেখদত শুরু কদরশে। অথে পৃশথবীর বহু উন্নত 

দেদের মানুষ আমাদের দেদে অদনক কম ইংদরজজ জাদনন। শকন্তু উন্নশতদত 

অিশণত ইংদরজজ ভাষাভাষী মানুদষর দেদে তারা অগ্রিামী। দস শবদবেনাে বলাই 

যাে, ইংদরজজ হদলা উচ্চশেক্ষা গ্রহদণর এবং শবতরদণর কদেকটট ভাষার মদধয একটট 

মাত্র!  

একজন েরজজদক দেদক একটট কাপড় দেশখদে একই রকম কাপড় এদন শেদত 

বলদল শতশন হেদতা একটা েশব তুদল বাজার ঘুদর দসই রকম অথবা তার কাোকাশে 

একটট রদের কাপড় এদন দেদবন। শকন্তু একজন দটক্সটাইল ইজিশনোর দসই একই 

কাজ করদবন শবজ্ঞাদনর ভাষাে। রদের শমশ্রণ এবং তার দকশমকযাল কদপাজজেন 

টিক কদর ততশর কদর দেলদব দকশমশির েমু মলা, দয েমু মলাে ওই রং শমলদব 

েতভাি—পৃশথবীর দযদকাদনা প্রাদে। তার মাদন হদলা, এ দক্ষদত্র একজন দটক্সটাইল 

ইজিশনোদরর ভাষা ‘দকশমশি’ তথা রসােন!  

একটু দখোল করদল মদন পড়দব কদেক বের আদির সংবােপত্র ও বাদজট–

পরবতী প্রকােনার কথা। একিাো কািদজ োপা হদতা বাদজদটর দরাড়পত্র, যা 

দবশের ভাি মানুষ পড়ার জ্ঞান অথবা তধয ম দকাদনাটাই রাখত না। অথে দসই 

সাংবাশেদকরাই আজ েুদটা েশব বা পাই োটম শেদে বাদজট বুজিদে দেন—কত সহদজ, 

সবাইদক। তার মাদন হদলা, এ দক্ষদত্র একজন সাংবাশেদকর সবদেদে দবাধিময ভাষা 

হদলা পশরসংখযান বা িশণত। 

এভাদব ভাবদত থাকদল এদক এদক সব শবষদের মদধযই শবজ্ঞাদনর সব োখার 

উপশস্থশত আমরা দেখদত পাই অপশরহায ম রূদপ অথে প্রাে দক্ষদত্র আমরা 

এগুদলাদক কদর দরদখশে নন-শেপাটমদমন্টাল দকাস ম! েলশত বাজার ধরদত শিদে 

দকাস ম প্রণেন পিন–পািন মূলযােদন শবজ্ঞাদনর মূল োখাগুদলাদক অবমূলযােন 

কদর শনদজদেরই মূলযহীন কদর দেওোর ইশিত দেখদত পাই!  

বতমমান দপ্রক্ষাপদট দজার িলাে বলাই যাে, উচ্চশেক্ষার ভাষা শহদসদব যশে আমরা 

শবজ্ঞাদনর সব োখাদক কাদজ না লািাই, তাহদল উচ্চশেক্ষার শনম্ন মান 

দকাদনাভাদবই দিকাদনা যাদব না। 

মাতৃভাষা ভুদল দিদল দযমন মানুষ শনদজদক প্রকাে করদত পাদর না, একইভাদব 

িশণত, রসােন, পোথ মশবেযা ইতযাশেদক আজীবন ধারণ করার বেদল শুধু পাস কদর 

পার হওোর ধান্দাে থাকদলও আমাদের উচ্চশেশক্ষতরা শনদের স্তদর দথদক যাদব 

অনেকাল। তখন খাতা–কলদম শেশক্ষত হদে আমরা দেেদক ও দেদের সামশগ্রক 

উন্নশতর বেদল অবনশতই ঘটাব। দকননা, জ্ঞান–শবজ্ঞান েেমা এবং প্রদোদির ভাষা 

এগুদলা সবই। 

 



বযবসাে দথদক শুরু কদর োরু-কারুকলা, শেল্প-সাশহতয-েলজচ্চত্র দকাথাে দনই 

এসব? মদের আদলা, সাউন্ড শসদেম, কযাদমরা ও দোখ িলসাদনা, হৃেে মাতাদনা 

সব উৎসদব শবজ্ঞাদনর এসব শবষদের েক্ষতারই দতা প্রশতেলন, নাশক? 

শকেুশেন আদি তবশিক উদ্ভাবন সূেদক বাংলাদেদের েরমভাদব শপশেদে পড়ার 

প্রধান কারণও শবজ্ঞাদনর প্রধান শবষেগুদলার প্রশত অনীহা এবং দক্ষত্রশবদেদষ 

অবজ্ঞা! সটৃিেীলতা ও উদ্ভাবন এক নে। সৃটিেীলতা বা ভাবনাদক বাস্তদব রূপ শেদে 

উদ্ভাবনমে হদে উিদত হদল প্রদোজন কাজটা সশতয সশতয কদর দেলবার দযািযতা , 

যা শবজ্ঞাদনর জ্ঞাদনর প্রদোি োড়া সম্ভব নে। 

একই সদি প্রদোজন শকেু েব্দ, দযমন: িণতন্ত্র, সুোসন, দজন্ডার, অথ মনীশতর শবশভন্ন 

ঘরানার ধারণার সদি আজিক দযািাদযাি এবং উপলশির পশরেে। সদব মাপশর 

শনদজর বাস্তবতার সদি খাপ খাইদে ভাবদত দেখা এবং কদম ম িা াঁশপদে পড়ার 

মানশসক েজি। শেক্ষা তখনই হদে ওদি জাতীে প্রবজৃদ্ধর অংে!  

ওশেোর কশলি ইনশেটটউট অব ইন্ডাশিোল দটকদনালজজর (দকআইআইটট) 

অশভজ্ঞতা দথদক বলা যাে, তারা দযভাদব নতুন ভশতম হওো শেক্ষাথীদের প্রথম এক 

বেদর উচ্চশেক্ষা গ্রহদণর জনয ততশর কদর, দসটট আমাদের কাদে শবদবেনাদযািয। 

দেদের নানা জােিা দথদক আসা নানা ভাষার এবং শবদির শভন্ন শভন্ন ভাষাভাষীর 

কদেক হাজার শেক্ষাথীদক একটট শনশেমি কযাপাদস দরদখ শলবাদরল আটমস, 

নযাোরাল সাদেদেস, সমাজশবজ্ঞাদনর নানা শবষদে যদের সদি েক্ষ কদর দতালা 

হে। একই সদি দসখাদন পূদব মর দকাদনা পিন-পািদনর তররুটট থাকদল তা কাটটদে 

পুদরা প্রস্তুত করা হে অথ মনীশতশবে, প্রদকৌেলী শকংবা সমাজশবজ্ঞানী শহদসদব িদড় 

উিদত। মানুষ িড়ার কাশরির বদরণয শেক্ষাশবে েক্টর অেুযেত সামাদের িড়া এই 

শবিশবেযালদে অদনক শকেুই আমাদের কাদে িদবষণার ও শেক্ষার শবষে হদত 

পাদর। 

আসদল পণয দবোদকনার বযবসাটা বুিদলও পণয ততশরর বযবসাটা আমাদের 

ধরাদো াঁোর বাইদর েদল যাদি শেন শেন। এভাদব েলদত থাকদল অদনযর উৎপাশেত 

পদণযর দেশরওোলা হদেই খুশে থাকদত হদব আমাদের। অথ মনীশতর োত্র শহদসদব 

দযখাদন থাকদত আশম প্রেণ্ড নারাজ. . .অনযদের অবস্থান জানদতও খুব ইিা কদর!  

মদন রাখা েরকার, কীভাদব শেখদত হে, দসটট দযমন দেখার শবষে, টিক দতমশন 

দেখা উশেত কীভাদব দেখাদত হে, দসটটও কালশবলম্ব না কদর! দেখাদনার দযািযতা 

োড়া শেক্ষাপ্রশতষ্ঠান তথা শেক্ষাবযবস্থা এদিাদত পাদর না, বরং কদেক গুণ শপশেদে 

যাে। পৃশথবীদত একজন কৃষকও দনই, শযশন অপ্রস্তুত জশমদত বীজ বপন কদর 

ভাদলা েসদলর আো কদরন। 

 

তসেে রাজু: শেক্ষক, েযাদোশেল ইন্টারনযােনাল ইউশনভাশস মটট 


