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ািধকােরর অজুহােত ক ীয় সরকার িব িবদ ালয় িলর বসরকািরকরণ করেছ বেল অিভেযাগ তেল
কমিবরিতর ডাক িদল যাদবপুর িব িবদ ালেয়র িশ ক সংগঠন আবুটা। সামবার সংগঠেনর যু স াদক তথা
যাদবপুর িব িবদ ালেয়র আ ায়ক গৗতম মাইিত জানান, িশ া
ে ক ীয় সরকােরর চ া ও ষড়যে র
িব ে
সা ার হেতই আগামী ৬ এি েলর এই কমিবরিত। ওই িদন যাদবপুর িব িবদ ালেয় াস বয়কট
করেছন তাঁরা। পাশাপািশ িব িবদ ালয় কতৃপ
যন কানও অব ােতই কে র কানও ফাঁেদ পা না দন স
স েক সজাগ করেতও এই পদে প বেল জানান িতিন।
গৗতমবাবু জানান, উ িশ ার মূল ম ই িছল অথ দেব সরকার। িকন্ত িশ া সং া সম িস া নেব
িব িবদ ালয় কতৃপ
য়ং। কারণ পঠনপাঠন ও িশ াগত িদক থেক িবেশষ রাই িব িবদ ালয় সং া
িস া নওয়ার যাগ । িকন্ত ক ীয় সরকার য ভােব িব িবদ ালয়েক বসরকািরকরণ এবং
সা দািয়কীকরেণর িদেক ঠেল িদে তার িব ে ই সা ার হেতই এই আে ালন বেল দািব তাঁর।
স িত, যাদবপুর িব িবদ ালয়েক শাসেনর অিধকার দয় ক ীয় সরকার। ফেল নতন পাঠ ম তির,
িবেদিশ িশ কেদর িনেয় আসা, তাঁেদর জন িবেশষ বতন ল, গেবষণার জন িবেশষ ক — এ বার
িব িবদ ালয় মঞ্ু জির কিমশন-এর (ইউ জিস) অনুমিত ছাড়াই করেত পারেব যাদবপুর। তেব সবটাই িনজ
অেথ। এখােনই িবেরাধ
হেয়েছ। কারণ পড়ুয়ােদর ােথ এই ফাঁেদ পা িদেত নারাজ িশ েকরা। বতমােন
অিধকাংশ কাসই নামমা িফ িদেয় পড়ার সুেযাগ পান পড়ুয়ারা। িকন্ত নতন প িতেত সটা আর স ব হেব
না। ফেল এক িদেক ািধকার অন িদেক পড়ুয়ােদর াথ দু’ টই স েট পড়েছ।
তেব ধু ক েক নয়, ািধকাের হ ে েপর জন রাজ েকও িকছটা খাঁচা িদেয় রেখেছন ওই িশ েকরা।
যিদও িব িবদ ালয় কতৃপ জািনেয় িদেয়েছন, সকেলর সে আেলাচনা না কের কানও িস া নওয়া হেব
না।
TAGS : Strike ABUTA Jadavpur University
1/1

