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নীড়াতা চ াখ ধাঁধাননা জীফন জায়ান্ট টক  

উচ্চশক্ষায ংকট দযূ কযনে চফযকাশয শফশ্বশফদযারয় অধযাক ড. 

আইননু শনাত উা াময, ব্র্যাক শফশ্বশফদযারয় 

 

ফশণক ফাতয া চডস্ক 

  

যকাশয শফশ্বশফদযারয় ও কনরজগনুরানত আনংকট থাকায় উচ্চশক্ষায 
ইনে থাকনরও অনননকই চখানন বশতয  নত াযনে না। চফযকাশয 
শফশ্বশফদযারয় এফ শক্ষাথীয উচ্চশক্ষায ংকট দযূ কযনে। ফশণক ফাতয ায 

নঙ্গ একান্ত াক্ষাত্কানয ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয়য উা াময অধযাক ড. 
আইননু শনাত এফ শননয় কথা ফনরনেন। াক্ষাত্কাযটি শননয়নেন ফশণক 
ফাতয ায শনজস্ব প্রশতনফদক ফদযরু আরভ  

ফশণক ফাতয া: দক্ষ ভানফম্পদ ততশযনত চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয়য 

অফদান কতটুকু, এনক্ষনে ব্র্যাক ইউশনবাশযটিয বূশভকা কী? 

আইননু শনাত: দক্ষ ভানফম্পদ ততশযনত চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয়য 
অফদান খুফই গযুতু্বূণয। ২০ ফেয আনগ চদন প্রথভ চফযকাশয 
শফশ্বশফদযারয় স্থাশত য়। তখন উচ্চশক্ষায জনয চদনয যকাশয 

শফশ্বশফদযারয়গনুরানত মযাপ্ত আন শের না, চনজনটয কাযনণ  ায 
ফেনযয অনায চকায াত ফেনয চল নতা যাজননশতক অশস্থযতায 
কাযনণ। শনযাত্তায অবাফ শফশবন্ন প্রশতকূর শযশস্থশতনত শক্ষাফযফস্থায় 
চম ংকট ততশয য় তায অননকটাই ূযণ কযনে চফযকাশয শফশ্বশফদযারয়গনুরা। 
ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয়য শক্ষাথীযা  াকশযয ফাজানয অননক বানরা প্রশতষ্ঠাননয কাে চথনক যাশয অগ্রাশধকায ানে। এোড়া 
শফশবন্ন ভাধযনভ আভানদয কানে নন্তালজনক প্রশতশিয়া আনে। ফাজানয ম্মানজনক চফতননয  াকশযয চক্ষনে ইংনযশজ বালায 
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 াশদা শদন শদন ফাড়নে। ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয়  াকশযয ফাজাযনক চকন্দ্র কনয োেনদয শফশবন্ন বালা শক্ষা, চাজীফী চকায 
কযাননা য়। ম্প্রশত শটিফযাংক এনএয ানফক প্রধান ভাভনুযু যশদ ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয়য চন্টায পয এন্টাযনপ্রনাযশ 

চডনবরনভন্ট শফবানগয প্রধান শননফ দাশয়ত্ব শননয়নেন। আা কযা মায়, কভযস্থনর শগনয় এফ চাজীফী চকানযয ঠিক প্রনয়াগ 
কযনত াযনফন শক্ষাথীযা।  
ফশণক ফাতয া: চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয়য শক্ষায ভান াফশরক শফশ্বশফদযারনয়য নঙ্গ াথযকয কতটুকু, থাকনর তা শকবানফ দযূ 

কযা মায়? 

আইননু শনাত: শক্ষায ভান শনধযাযনণ প্রশতটি শফশ্বশফদযারনয়য শতনটি শফলয় গযুতু্বূণয। বানরা োে, বানরা শক্ষক ফা গনফলক 
ও ড়ানরখায দ্ধশত। এ শতনটি শফলয় মযনফক্ষণ কযনর ফ শফশ্বশফদযারনয়য ভান এক যকভ য় না। শতন চথনক  াযটি 
যকাশয শফশ্বশফদযারনয়য শক্ষাথীনদয ভান শননয় চকাননা ংয় থানক না। শকন্তু আয ফ শফশ্বশফদযারনয়য শক্ষাথীনদয ভানন 
শবন্নতা যনয়নে। যকাশয শফশ্বশফদযারনয়য শক্ষকনদয ভান বানরা এফং এ শক্ষকযাই চফশযবাগ চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয় 

খণ্ডকারীন শক্ষক শননফ কাজ কনযন। চমফ চফযকাশয শফশ্বশফদযারয় বানরা চফতনবাতা-ম্মানী শদনত াযনে, তাযা তত 
বানরা শক্ষক ানে। এোড়া চমাগয শক্ষক শননয়ানগ শফশ্বশফদযারনয়য শয ারন ফযফস্থায প্রবাফ যনয়নে।  
দইু চথনক শতনটি যকাশয শফশ্বশফদযারনয়য চক্ষনে শক্ষায ভান শননয় চকাননা ংয় চনই। চকাননা শফশ্বশফদযারয় চফযকাশয নর 
চটিয শক্ষায ভান খাযা নফ। আয যকাশয শফশ্বশফদযারয় নরই শক্ষায ভান খুফ বানরা নফ এভনটা বাফায চকাননা কাযণ 
চনই। শক্ষায ভান শনধযাযনণয চক্ষনে শফশ্বশফদযারনয়য গনফলণা কামযিভ গযুতু্বূণয শফলয়। এনক্ষনে ফাংরানদন শফশ্বশফদযারয়গনুরায 
গনফলণা কামযিনভয ভাননয শদক চথনক ফন নয় বানরা অফস্থানন আনে ফনুয়ট। শিতীয় অফস্থাননই ব্র্যাক শফশ্বশফদযারয়। গনফলণা 
কামযিভ ফশৃদ্ধয ভাধযনভ যকাশয ও চফযকাশয ফ শফশ্বশফদযারনয়য ভান উন্নয়ন কযা ম্ভফ। 
ফশণক ফাতয া: চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয়য শক্ষা ভধযশফত্তনদয নাগানর আনে ফনর ভনন কনযন? ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয় ড়ানানায 

খয  চকভন? 

আইননু শনাত: শকেু চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয় শক্ষায খয  চফশ। ওই ফ শফশ্বশফদযারনয় শক্ষায ভান শনয়ন্ত্রনণ োেোেীয 
চদয়া শুফধা তানদয চদয়া টিউন শপ চথনক উঠিনয় শননত য়। অনযশদনক যকাশয শফশ্বশফদযারয়গনুরানত োেোেীনদয ফ খয  
যাষ্ট্র ফন কনয। বানরা শক্ষক চনত নর বানরা ম্মানী শদনত য়। চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয়য চক্ষনে চ অথযও উনে আন 
টিউন শপ চথনক। ঙ্গত কাযনণই চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয় টিউন শপ চফশ। 
ফশণক ফাতয া: দশযদ্র ও চভধাফী শক্ষাথীনদয জনয ব্র্যাক শফশ্বশফদযারয় কী বূশভকা যাখনে? 

আইননু শনাত: চভধায শয য় শদনত াযনর ধনী-গশযফ ফ োেোেীয জনয টিউন শপ োনড়য ফযফস্থা যনয়নে। বশতয  
যীক্ষায় চভধায শয য় শদনত াযনর তদশযদ্র োেোেীনদয জনযও ম্পূণয টিউন শপ োনড়য ফযফস্থা যনয়নে। এোড়া ব্র্যানকয 

স্বল্প আনয়য কভযকতয া-কভয াযীনদয জনয টিউন শপ োনড়য ফযফস্থা যনয়নে। 
ফশণক ফাতয া: আনায দশৃিনত চফযকাশয শফশ্বশফদযারনয়য জনয ভযা কী কী? থাকনর তা শকবানফ দযূ কযা মায়? 

আইননু শনাত: শকেু শফশ্বশফদযারনয়য চক্ষনে উনদযাক্তা ও ফযফস্থানায নঙ্গ জশড়ত ফযশক্তযা প্রাশনক অননক শফলনয় স্তনক্ষ 

কনযন। চমভন— েনেয চেজাযায, শবশ শননয়াগ প্রবৃশত। আনযকটি শফলয় নরা শনজস্ব কযাম্পা। যকাশয স্তনক্ষন এ 
ভযাগনুরা মযায়িনভ দযূ নয় মানে। চমনকাননা প্রশতষ্ঠান শয ারনায চক্ষনে ঠিক ফযফস্থা প্রণয়ন অননক ভযা দযূ কনয 

চদয়। আা কযা মায়, আগাভী ফেয ব্র্যাক শফশ্বশফদযারয়ও শনজস্ব কযাম্পানয কাজ যু ু কযনত াযনফ। 
ফশণক ফাতয া: ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয়য শফনলত্ব কী? চলাফার ব্র্যান্ড শননফ ব্র্যাক শফশ্বশফদযারয় শকবানফ শননজনক প্রশতশষ্ঠত কযনত 

ানয? 

আইননু শনাত: ব্র্যাক শফশ্বশফদযারয় চলাফার ব্র্যান্ড শননফ প্রশতশষ্ঠত ওয়ায জনয দটুি উানয় চ িা কযনে। একটি নে, 

ব্র্যানকয চফ কনয়কটি ভদৃ্ধ শফবাগ যনয়নে চমভন, আইন শফবাগ। অনযটি নরা োেোেীনদয বানরা পনরয চ নয় চমনকাননা শকেু 
চখায ভানশকতা গনড় চতারায চ িা ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয়য ব্র্যাশন্ডংনয়য অং শননফ কাজ কনয মানে।  



 

ফশণক ফাতয া: ফযনল প্রশ্ন, ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয়য বশফলযত্ শযকল্পনা কী? 

আইননু শনাত: ফ আশঙ্গক চথনক ব্র্যানকয বশফলযত্ শযকল্পনা নরা— শক্ষা কভযকাণ্ড উন্নয়ননয াাাশ গনফলণা 
কভযকানণ্ডয উন্নশত, ভাজশফজ্ঞান, ভননাশফজ্ঞান আযও নতুন নতুন শফবাগ  ার ুকযা। এোড়া একজন শক্ষাথী ফাংরা ও 
ইংনযশজয াাাশ নযুনতভ চমনকাননা একটি শফনদী বালা জানকু। এযই রনক্ষয ব্র্যাক শফশ্বশফদযারনয় শফশবন্ন বালা শক্ষা চকায 
 ার ু নে। আগাভী দইু ভানয ভনধয চকাযীয় বালায চকায  ার ু কযায ভাধযনভ বালা শক্ষা  ার ু নত মানে।  
ফশণক ফাতয া: আনানক  ধনযফাদ। 

আইননু শনাত: আনানকও ধনযফাদ।  

 


