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আজ িবেকল: ভােট জতেত িনবাচনী ই াহাের উ
মতায় আসার পর সসব
জন িশ

া, উ াবনী িশ

পূরেণর জন

িশ

ার জন ঢালাও

িতশ্ িত ও আিথক বরাে র গ

িতশ্ িতর কথা ভেলই যায় শাসকদল। যমন পিরকাঠােমা বৃ

া, উ

মােনর িশ

া ও উৎকষ ক

শানায় রাজৈনিতক দল িল। ভাট িমটেল

লারিশপ, কম খরেচ সবার জন উ

,

গেড় তালা ইত ািদ ইত ািদ। তেব কাগেজ কলেম

েয়াজনীয় িবপুল অেথর জাগান নই। আিথক বরা

িশ

া, অন সর অংেশর

িতশ্ িতর উে খ থাকেলও বা েব তা

কমেত কমেত জিডিপ এেস ঠেকেছ এক শতাংেশ। যখন সােধ র মেধ উ য়েনর

স াবনা নই তখন কন ইে হাের বড় বড় বুিল লখা হয়, এবার এই িবষয় ট িনেয়ই সরব হল সারা বাংলা িব িবদ ালয় সিমিত(আবুটা)।
িবষয় ট িনেয়

িতেরাধ গেড় তলেত ইিতমেধ ই মােঠ নেম পেড়েছ আবুটা। িবিভ

এক ট িরেপাট তিরর কাজ

হেয়েছ। তােত বলা হেয়েছ,

ধানম ী নের

সরকার আসার আেগ িনবাচনী ই াহাের বরাবর ইিতবাচক নানা আ াস ও

দেলর ই াহাের উ

য তমনটা হেব না, স কথা
া

িত ান বা িশ

কেদর

নয়। িব িবদ ালয় িলর মােনা য়েনর জন
ািধকাের হ ে

প থেক িবরত থাকা, মত

া সং

া

িবষয় িল কী ভােব এেসেছ, তা িনেয়

িতশ্ িত িদেয়িছল। িকন্ত সরকার পািষত িব িবদ ালয়, উ

পিরচালনা এবং স িলর উৎকষ অজেনর বাধা বা েব দূর হয়িন। জন াথ নয়, বািণ জ ক
িশ

িশ

মািদ বা তাঁর পূবসূির নরিসংহ রাও, অটলিবহারী বাজেপয়ী ও মনেমাহন িসংেয়র
ােথ উ

িশ

িশ

া

িত ান

ার বসরকািরকরণই িছল তােদর মূল উে শ । এবার

েয়াজনীয় অথ সরকাির তহিবল থেক দওয়া হেব, এমনটাও কউ বেলিন।

কােশর

াধীনতা বা গণতাি ক অিধকার খব করা হেব না, এমন অ ীকারও কানও

ইে হাের নই।
আবুটার দািব, দল িলর মূল অ ােজ া হল আরও বিশ িশ
কারণ, ভারত িবে র তৃতীয় বৃহ ম িশ
ক ীয় সরকােরর

া

িত ানেক িবে র সরা ৫০০-র মেধ িনেয় এেস িশ

া বাজার। িবিনেয়ােগর

েডড অেটানিম, যা

ংও

িডং িসে

িহসােবও যেথ
ম, িশ

লাভনীয়। দেশর দুই

ার বাজারেক লাভনীয় কের তালা।

ধান রাজৈনিতক দলই িশ

অথ সাহায , বািণজ মুখী দ

তা উ য়েনর কাস, ভােকশনাল কাস, চেয়স বসড

এডেকশন কিমশন অফ ই

য়া ( হিক) গঠেনর িবেরািধতা কের এ সেবর পিরবতেনর কথা কানও ই াহাের নই বেল ওই িশ

সংগঠেনর ব ব , িলংেডা কিমশেনর সুপািরেশ যখন একপ
মতায় আসার পের সই ‘কালা কানুন’

িডট িসে

ািবত হায়ার

ক সংগঠেনর

ছা েদর ইউিনয়ন করার অিধকার কেড় িনল, িনট চালু করল, তখন অন প
িশ

ায় এফিডআই িবল, ন াশনাল অ াে

াইবু নাল ফর অ াডজুিডেকশন অফ িডসিপউটস ইন হায়ার এডেকশন িবল সংসেদ উভয় পে

তাঁর ম ক আসেল

ম (িসিবিসএস), ইউ জিস িবেলাপ ঘ টেয়

াভ।
নীরব রইল। আর

েয়ােগর সুেযাগ িনল। যারা ছা েদর অিধকার কেড় িনল তারাই এখন বলেছ ‘স্টেড স রাইট িবল’ আনেব। ‘িনট’

বািতল করেব। বািণ জ কীকরেণর জন িবেদিশ িব িবদ ালয় িবল, উ

আবুটার সাধারণ স

া ঋণ িদেত চাইেছ।

া িনয়ামক সং া িলর কাঠােমায় পিরবতন, কেলজ ও িব িবদ ালয়েক মধা অনুযায়ী

াদক গৗতম মাইিতর কথায়, ‘মানবস

িডেটশন অ া

র েলটির এেজ

িবল,

র বাঝাপড়ার মধ িদেয়ই পাস হেয়েছ।

দ উ য়নম ী যন ‘উপাচাযেদর উপাচায’ এবং ম ক ট যন ‘সুপার িব িবদ ালয়’। অথচ ম ী বা

শািসত িব িবদ ালেয়র চােখ বিহরাগতই। আবুটা চায়, নতন সরকার এই সব ব ব া বা প িত থেক বিরেয় এেস উ

িশ

ার জন নীিত

হণ ক ক।’
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