
উচ্চশক্ষা  গবফলণায রযার ভবডর বফ জশফ  

 
 

শুরু রথবেই শফশবন্ন ংেট শনবে থচরা জগন্নাথ শফশ্বফদযারবেয (জশফ)। তবফ ফ ভযাবে া োটটবে 

শফশ্বশফদযারেটটবে উচ্চশক্ষায রযার ভবডবর শযণত েযবত শনযন্তয রচষ্টা চাশরবে মাবেন ফতভান বাই-

চযাবেরবযয াাাশ এেদর তরুণ উদযভী শক্ষে। তাবদয অক্লান্ত প্রবচষ্টাে দফু ায গশতবত এশগবে চরবে 

জগন্নাথ। শক্ষেবদয অনুবপ্রযণাে রদবয নফীন শফশ্বশফদযারেটটয শক্ষাথঅযা শক্ষা-ংসৃ্কশত চােশযয 

ফাজাবয শনবজবদয রভবর ধযবে। যয দু’ফায শফশএ যীক্ষাে উত্তীবণ য তাশরোে রদবয 

শফশ্বশফদযারেগুবরায ভবধয শদ্নতীে বেবে জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে। এযইভবধয যুান ঢাোফাীয শক্ষা-াংসৃ্কশতয 

রেন্দ্রশফন্দবুত শযণত বেবে জগন্নাথ। এই অগ্রগশত অফযাত থােবর উচ্চশক্ষা  গবফলণাে জগন্নাথ 

শফশ্বশফদযারে শগশগযই রযার ভবডবর শযণত বফ-এভন স্বপ্ন রদবেন শফশ্বশফদযারেটটয ফতভান উাচাম  

শক্ষাশফদ অধযাে ড. ভীজানযু যভান। এেুব রটশরশবন (ইটটশব) অনরাইনবে রদো এে শফবল 

াক্ষাৎোবয শনবজয  রই স্ববপ্নয েথা এফং অল্প ভবে েীবাবফ জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে এতটা অগ্রগশত অজন 

েযর র শফলবে রোরাবভরা েথা ফবরবেন অধযাে ড. ভীজানুয যভান। াক্ষাৎোযটট শনবেবেন ইয়াসিয 

আযাপাত সযন। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : কশরজ টেশক সফশ্বসফদ্যারয়, নানা চড়াই-উৎযাই টসযশয় কীবাশফ 

অল্প িভশয় এই অফস্থাশন এশরা জগন্নাে সফশ্বসফদ্যারয়?    

ড. ভীজানুয যহভান : এে ভে শক্ষাথঅবদয ংেযায শদে রথবে রদবয ফবচবে ফ েবরজ শের জগন্নাথ। 

২০০৫ াবরয ২০ অবটাফয জাতীে ংবদ এে প্রজ্ঞাবনয ভাধযবভ ণূ াঙ্গ শফশ্বশফদযারে শববফ মাত্রা শুরু 

েবয জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে। প্রশতষ্ঠায া াঁচ ফেয ম ন্ত এয ফযেবায শফশ্বশফদযারে েতৃ ক্ষ শনবজযাই ফন েবয। 

২০১৩ াবরয ২০ ভাচ আশভ জগন্নাথ শফশ্বশফদযারবে উাচাম  শববফ রমাগ শদবেশে। 



প্রথবভই আশভ েবরজ রথবে শফশ্বশফদযারবে রূান্তযোরীন শযফযর শতত ংসৃ্কশতয ভযা রভাোবফরা েশয। 

তবফ শযণূ  শফশ্বশফদযারবেয এোবডশভে োম ক্রভ শুরু ে আভায রমাগদাবনয আবগ রথবেই। মশদ এয 

গশত শের ভন্থয। শক্ষাথঅ-শক্ষে, শফশ্বশফদযারে শযফাবযয েভ েতা-েভ চাযী ফায ঐোশন্তে প্রবচষ্টাে 

আজ অবনেদযূ এশগবেবে জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে। তবফ ২০১১ াবর এটট প্রেৃত াফশরে শফশ্বশফদযারবেয 

ভম াদা অজন েবয। এভে ূবফ য েবরজ রথবে আা শক্ষেবদয ফাদ রদো ে। ফতভাবন ৬ তাশধে 

শক্ষে, াব ৬’য রফশ েভ েতা-েভ চাযী এফং ২২ াজায শক্ষাথঅ শনবে জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে এশগবে 

চবরবে। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন: আনায টভয়াশদ্ উচ্চসক্ষায সফকাশ জসফ কতেুকু এসগশয়শে? 

 

ড. ভীজানুয যহভান : শফশ্বশফদযারে রেফর জ্ঞান শফতযণ নে, জ্ঞান অনুন্ধান  আযণ েযবত ে 

এোবন। জ্ঞান আযবণয শফলেটা এোন্তই গবফলণায উয শনবযীর। গবফলণা েভ োণ্ড ফরবত মা রফাঝাে তা 

আবগ জগন্নাথ শফশ্বশফদযারবে শের না। আভযা এফ গবফলণা েভ োণ্ড ধীবয ধীবয দা াঁ েশযবেশে। এভশপর এফং 

শএইচশড রপ্রাগ্রাভ চারু েযা বেবে। ইবতাভবধয আভাবদয শফশ্বশফদযারবে শফশবন্ন শফবাবগ এভশপর এফং 

শএইচশড রপ্রাগ্রাবভ প্রাে এে’ শক্ষাথঅ যবেবেন। এয ফাইবয শক্ষেবদয ফযক্তিগতবাবফ শযচাশরত শফশবন্ন 

শক্ষাপ্রেবল্প শফশ্বশফদযারবেয রডববরবভন্ট রপ্রাগ্রাভ এফং শফশ্বশফদযারে ভঞর জশুয েশভন রথবে অথ  ফযাদ্দ 

রদো বেবে। উচ্চশক্ষা গ্রবণ শক্ষেযা ফাইবয মাবেন এফং শডশগ্র শনবে শপবয আবেন, পবর জগন্নাবথয 

এোবডশভে শযবফ ক্রভান্বে উন্নত বে। 

আভাবদয ফ অজন বরা এোবন শফশ্বফযাংবেয রবে প্রেবল্পয আতাে উচ্চশক্ষাে জনয এেটট প্রেল্প 

যবেবে। এোা শফশ্বশফদযারবে বশত প্রক্তক্রো ম্পণূ  তররুটটভুি। শডক্তজটার দ্ধশত অফরম্ববনয ভাধযবভই 

শডক্তজটার জাশরোশত রম তররুটট-শফচয যশতগুবরা শের, রগুবরা শফশবন্নবাবফ আভযা উত্তযণ ঘটটবেশে। অবনবে 

জগন্নাথ শফশ্বশফদযারবেয বশত যীক্ষাবে অনুেযণীে ফবর থাবে থাবেন। 



গবফলণাগাবযয উন্নেবনয োজটট েফুই ফযেফয র। গবফলণায জনয রমফ মন্ত্রাশত প্রবোজন, রগুবরায ভূরয 

রোটট রোটট টাো। শফশ্বফযাংবেয ‘রবে’ প্রেবল্পয আতাে পাবভ শ, েম্পম্পউটায াবেে, এোউশন্টং এন্ড 

ইনপযবভন শবে এফং ভাবেটটং শফবাবগ গবফলণা উন্নেবনয োজ শুরু বেবে, মা রল ম াবে। আভাবদয 

যােন এফং উক্তদ্দশফজ্ঞান শফবাবগ রযাফবযটশয এফং েম্পম্পউটায ুশফধায উন্নেবনয জনয ‘রবে’ প্রেবল্পয 

আতাে োম ক্রভ অফযাত যবেবে। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : এয টেশন িফশচশয় টফস অফদ্ান কায? 

ড. ভীজানুয যহভান : এেটট শফশ্বশফদযারবেয জনয ফ শফলে বরা- এোবডশভে রডববরবভন্ট, শক্ষেবদয 

ংেযা, রটা ইবতাভবধয শেেয টা বর যূণ েযবত রবযশে। আশভ মেন প্রথভফায উাচাম  শববফ রমাগদান 

েশয, তেন শফশ্বশফদযারবেয রোবনা রোবনা শফবাবগ দুইজন-শতনজন শক্ষে শেবরন। আভযা এেন 

শফশ্বশফদযারবেয শক্ষবেয ংেযা ফাশবেশে। আবগ  ৯৩ জন শক্ষে শেবরন। ফতভাবন ৬৩৩ জন শক্ষে 

যবেবেন। শফশ্বশফদযারবে ২ ফেয ধবয এভশপর, শএইচশডবত বশত চরবে। ১০০ জবনয রফশ শক্ষাথঅ এভশপর, 

শএইচশড েযবেন। ইবতাভবধয অবনবেয গবফলণা ম্পন্ন বেবে। েবেে প্তাবয ভবধয ৪ রথবে ৫ জন 

শইচশড শডগ্রী ম্পন্ন েযবফন। 

আভাবদয ফ অজন বরা ফবচবে রভধাফী এফং রমাগযতাম্পন্নযাই এোবন শক্ষে শববফ শনবোগ রবেবেন 

 াবেন। শফশবন্ন শফশ্বশফদযারবেয বফ াচ্চ শডগ্রীধাযীযা এোবন আবফদন েবযন, শনবোবগয রক্ষবত্র, রমাগযতায 

রক্ষবত্র ১ তাং ো রদো ে না। অবনে শফবাবগই এেন শএইচশড শডশগ্রধাযী নতযন শক্ষে শনবোগ 

াবে। এোনোয প্রাে ১৭০ জবনয ভবতা শক্ষে মিুযাষ্ট্র, অবেশরো, োনাডা, রোশযো, জাান, চীন  

ইউবযাবয শফশবন্ন রদ রথবে শএইচশড শডশগ্র অজন েযবেন। বাবরা শডশগ্রধাযী শক্ষে এফং রভধাফী শক্ষাথঅ 

এই দুটট শফলবেয ক্তিরন ঘটবে ফবরই জগন্নাথ শফশ্বশফদযারবেয শক্ষায ভান ফাবে। ফরা মাে শক্ষে-

শক্ষাথঅবদয ভশন্ত প্রবচষ্টাে আগাভী েবেে ফেবযয ভবধয উচ্চশক্ষা  গবফলণায রযার ভবডর বফ জগন্নাথ 

শফশ্বশফদযারে। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : সক্ষাশক্ষশে সডজজোরাইশজশনয টক্ষশে জসফ কী কী কাম যক্রভ 

সযচারনা কযশে? 

ড. ভীজানুয যহভান : ফতভান মুবগ শক্ষাবক্ষবত্র শডক্তজটারাইবজন গুরুবপূণূ । এ শফলবে আশভ প্রথবভ 

গুরুবপূ শদই শফশ্বশফদযারে রাইবেশয, ইন্টাযবনট ুশফধা এফং গবফলণাগাবযয শদবে। ভাত্র াব াত এেয জশভয 

উয প্রশতটষ্ঠত জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে, ফ ধযবনয অফোঠাবভা শনভ াবণয ুবমাগ েফ এেটা রনই। তাযয 

শফশ্বশফদযারবেয গবফলণা এফং শক্ষা োম ক্রভ শযচারনায জনয েক্ষ এফং রযাফবযটশয রাগবফই। আভযা প্রথবভ 

উবদযাগ শনই শফশ্বশফদযারে ভঞর জশুয েশভবনয ােতাে শফশ্বফযাংবেয অথ ােবন েযাম্পাব গবফলণা উন্নেন, 

দ্রতুগশতয ইন্টাযবনট ফযফস্থা চারু েযা। েফু দ্রতু ইন্টাযবনট ুশফধায ভাধযবভ শফশ্বভাবনয শডক্তজটার রাইবেশযবত 

প্রবফবয ুবমাগ াবেন শক্ষাথঅযা। 

এযইভবধয আভযা ই-রাইবেশয চারু েবযশে। ই-ফুে শবেবভ চবর মাবে ুবযা গ্রন্থাগায। এেন ফাই ফই ফা 

গবফলণা ক্তত্রো ায জনয েফু বজই অনরাইবন প্রবফ  ডাউনবরাড েযবত াবযন। তবফ রাইবেশযয 

জনয নতযন ফইবেয াাাশ রাইবেশযটট ই-রাইবেশযবত শযণত োে মুবগয চাশদা যূণ বেবে। এেন 

ৃশথফীয ২৬টট াফশরাব য ফই যাশয শক্ষাথঅযা বত াযবেন। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : আনায িভশয় একাশডসভক কাম যক্রভ কতেুকু এসগশয়শে? 

ড. ভীজানুয যহভান : অনযানয াফশরে শফশ্বশফদযারবেয তয রনাে জগন্নাথ শফশ্বশফদযারবে োত্রী ংেযা েভ। 

এয অনযতভ োযণ বে এোবন আফাশে ুশফধা রনই। রম এরাোে জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে অফশস্থত অথ াৎ 

ুযান ঢাোে রভবেবদয শনযাত্তা স্বাস্থযিত আফাবনয অবাফ যবেবে। এফ শফলে শফবফচনাে রযবে 

আফাবনয জনয আভযা প্রথবভ রভবেবদয র শনভ াবণয উবদযাগ শনবেশে। ইবতাভবধয ২০ তরাশফশষ্ট আধুশনে 

রফগভ পক্তজরাতয বন্নো ভুক্তজফ নাবভ এেটট র শনভ াবণয োজ শুরু েবযশে। রমোবন এে াজায োত্রী থােবত 

াযবফ। ুবযা উদযবভ এই বরয শনভ াণোজ চরবে। বরয চায তরায োজ রল ম াবে যবেবে। যোবযয 

বমাশগতাে এফং র নুরুদ্ধায েশভটটয অক্লান্ত শযশ্রবভ রফদের ো েবেেটট োত্রাফা শনবজবদয 



শনেন্ত্রবণ এববে। রগুবরায ফতভান স্থানা ঝুাঁ শেণূ । জােগা েভ োে রোবন ূণ াঙ্গ র বফ না। 

োবজই এগুবরায শফেল্প ফযফাবযয থ েুাঁজশে। 

জগন্নাথ শফশ্বশফদযারবে উন্নেবনয জনয আভযা নতয ন এেটট প্রেল্প াবত শনবেশে। রমটট যোবযয উন্নেন 

প্রেল্প শববফ োজ শুরু বেবে। রেযাণীগবে প্রাে ২০০ এেয জশভ অশধগ্রবণয োজ চরবে। শক্ষাথঅবদয 

এেটা রেরায ভাঠ, টটএশ, এোবডশভে আফান শুফধা শনক্তিত েযা বফ রোবন। রোবনই আভাবদয 

প্রথভ ভাফতবনয শচন্তা আবে। াাাশ আভযা রেযানীগবে নফশনশভ ত রজরোনায শফযীত শদবে ঢাো 

ভাবেয াবই ৭ এেয জশভ ক্রে েবযশে। রোবন আভযা এযইভবধয েযাম্পা ম্প্রাযবণয োজ 

উবদ্নাধন েবযশে। এবত েবয অফোঠাবভাগত ভযা রথবে শেেয টা বর উত্তযণ ঘটবফ। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : জসফশত িাাংসৃ্কসতক কাম যক্রভ িম্প্রিাযশে আসন কী ধযশনয উশদ্যাগ 

সনশয়শেন? 

ড. ভীজানযু যহভান: জগন্নাথ শফশ্বশফদযারেবে রেন্দ্র েবয এেটট াংসৃ্কশতে ফরে গব রতারায শচন্তা অবনে 

আবগ রথবেই আভায শের। াংসৃ্কশতে উন্নেবনয এই স্বপ্ন ফাস্তফােবন বূশভো যােবফ নতয ন শফবাগ চারুেরা, 

নাটযেরা, ঙ্গীত, শপল্ম এন্ড রটশরশবন শফবাগ। অয এেটট চাোয শফলে শের শফশ্বশফদযারে ‘শক্ষা এফং 

গবফলণা ইনশেটটউট’ (আইআয) রোরা। আভাবদয এই চাো ণূ  বেবে। ইবতাভবধয আভযা আইইআয চারু 

েবযশে। এোা শফশবন্ন াংসৃ্কশতে  াভাক্তজে ংগঠন শফশবন্ন োজ েযবে। আন্তঃক্রীা প্রশতবমাশগতা 

শফশবন্ন রেরাধুরায ফযফস্থা যবেবে। 

এোা জাতীে উৎফগুবরা জা াঁেজাঁ ভেবাবফই ারন েযা ে। এেন যুান ঢাোয ংসৃ্কশত চচা গব উবঠবে 

শফশ্বশফদযারেবে রেন্দ্র েবযই। আাবয শক্ষা প্রশতষ্ঠান যুান ঢাোয ৭০টট ংগঠন আভাবদয বঙ্গ 

োজ েযবে। আভযা যুান ঢাোয ঐশতয শপশযবে আনবত েরা বফাবে ফযশতক্রভী আবোজন েবযশে। এবত 

ুযান ঢাোয ফ াধাযবণয অংগ্রণ শের। এোা জূাে যুান ঢাোয ভানুবলয শভরনবভরাে শযণত ে 

েযাম্পা। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : টিনজে সনযিশন জসফ কতেুকু এসগশয়শে ফশর আসন ভশন 

কশযন? 

ড. ভীজানুয যহভান : শফশ্বশফদযারবেয শুরু রথবেই রশভোয দ্ধশত চারু যবেবে। আভাবদয েযাম্পাব 

রনজট না থােবর পর প্রোব এেটয  জটটরতা আবে। তবফ ২০১৬ শক্ষাফল  রথবে পটেযায ফযফায 

বে শফবাবগয পর প্রোব। ভযা েবভ এববে। াভবনয শদনগুবরাবত এ ধযবনয রোবনা ভযাই আয 

থােবফ না ফবর আা েযশে। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : জসফয সযফহন িাংকে সকবাশফ টভাকাশফরা কযশেন? 

ড. ভীজানুয যহভান : যা াঁ জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে অনাফাশে োে শক্ষে-শক্ষাথঅবদয ফাইবয রথবে 

আবত ে। আবগ শফশ্বশফদযারবেয শনজস্ব ফাবয তীে ংেট এেং স্বল্পতা শের। আভযা ইবতাভবধয অবনে 

রুবট ফা রফা চারু েবযশে। শক্ষেবদয ফাবয ংেযা ফাাবনা বেবে। আভাবদয ফা এেন জাাঙ্গীযনগয 

শফশ্বশফদযারে, ভাোঘাট, নাযােণগে, গাজীযু এফং নযশংদী ম ন্ত মাবে। শফশ্বশফদযারবেয শনজস্ব ১১টট ফ 

ফা, ৩টট শভশন ফা  ৭টট ভাইবক্রাফা যবেবে। এোা শফআযটটশয বাাে চাশরত শদ্নতর ফা ১২টট এফং ৩টট 

ফ ফা যবেবে। তবফ আশভ ভবন েযশে আভাবদয শযফন ফযফস্থাে ংেট রনই। তবফ তা উন্নত ো 

দযোয। র রচষ্টা আভযা অফযাতবাবফ চাশরবে মাক্তে। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : স্বাধীনতায ভূরযশফাধ, ভুজিমুশেয স্বপ্ন ফাস্তফায়শন কী ধযশনয কাজ 

কযশে জসফ?  

ড. ভীজানুয যহভান : ভিুফুক্তদ্ধয চচা, স্বাধীনতায ভরূযবফাধ, প্রগশতীর শচন্তা-রচতনা এফং ভুক্তিমুবদ্ধয স্বপ্ন 

ফাস্তফােবনয রেন্দ্র শববফ আভযা জগন্নাথ শফশ্বশফদযারেবে রদেবত চাই। রবক্ষবত্র আভাবদয াভাক্তজে এফং 

াংসৃ্কশতে ংগঠন োজ েবয মাবে। াভাক্তজে-াংসৃ্কশতে অনষু্ঠান, স্বাধীনতা, শফজে শদফ শফশবন্ন শদফব 

নানা অনষু্ঠাবনয আবোজন বে। েযাম্পাব এত রোট জােগায ভবধয প্রাে ৩২টট ভণ্ডব স্বযস্বতী ূজা লুরঠয  



ুন্দয এফং ভবনাযভ শযবফব উদমান বেবে। ভণ্ডগুবরাবত ুযান ঢাোয াজায াজায ভানলু যাত ম ন্ত 

ভাগভ শের। এয ভধয শদবেই এে ধযবনয াংসৃ্কশতে শযফতন াশধত বে। গতফায ফযাে জা াঁেজাঁ ভেবাবফ 

বরা বফাে উদমান েবযশে। আশভ ভবন েশয বরা বফাে উদমাবনয রক্ষবত্র জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে 

রগাটা যুান ঢাোবে রনতৃবপূ শদবে। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন: সক্ষায ভান ফজায় যাখশত সক্ষক-সক্ষােীয কাে টেশক কী আা 

কশযন? 

ড. ভীজানুয যহভান : শক্ষায ভান ফজাে যােবত বর শক্ষে-শক্ষাথঅয াাাশ যাজননশতে শযশস্থশত 

স্বাবাশফে থাোটা জরুশয। আভাবদয শক্ষাথঅবদয রযজাল্ট, েভ ংস্থাবনয শদে শদবে তাযা শে ধযবনয ুবমাগ 

টৃষ্ট েযবত াযবে, রমাগযতাে  প্রশতবমাশগতাে টটবে থােবত াযবে শেনা এফই ম াবরাচনা েযা দযোয। 

গত ২টট শফশএ যীক্ষাে আভাবদয েযাম্পা রদবয ফ শফশ্বশফদযারেবে রেবন রপবর শদ্নতীে অফস্থান 

েবযবে। আশভ ভবন েশয ভানিত ররোা, যীক্ষা  পরাপর শনেশভতেযণ এফং শক্ষেবদয জ্ঞান 

অবন্লী ভবনাবাফ— আাতত: এটয েু বরই জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে রগৌযবফয এেটট অফস্থান বতশযবত ক্ষভ 

বফ। শফগত ফেবয জগন্নাথ শফশ্বশফদযারে অবনেদযূ এশগবে রগবে। েবরজ রথবে শফশ্বশফদযারবে রূান্তবযয 

েটঠন োজটট আভযা অশতক্রভ েবয এবশে। এেন এটট এেটট ণূ াঙ্গ শফশ্বশফদযারে। আবযা অশধেতয বাবরা 

শফশ্বশফদযারবেয শদবে অগ্রয োয জনয রমফ বতয প্রবোজন আভযা শক্ষে, শক্ষাথঅ, েভ েতা-েভ চাযী 

ফাই শভবর তা যূণ েযশে। এবক্ষবত্র যোয আভাবদয মবথষ্ট াাময-বমাশগতা েযবে, আগাভীবত ফায 

বমাশগতা অফযাত থােবফ ফবর আা েশয। 

একুশ টেসরসবন অনরাইন : একুশ টেসরসবন অনরাইনশক িভয় টদ্ওয়ায জনয আনাশক 

অশনক ধনযফাদ্? 

ড. ভীজানযু যহভান : এেুব রটশরশববনয প্রশত শুব োভনা। 

 


