েবড়ার েসরা কেলেজ
পাঠদান ব্যাহত

ভবন

সংকট,

বার্তাকক্ষ : পাবনার েবড়া উপেজলার মনজুর কােদর মিহলা কেলজ
নারীিশক্ষার ক্েষত্ের েজলার অন্যতম েসরা িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান িহেসেব
পিরিচত।
চলিত বছর এিট উপেজলার েসরা কেলেজর স্বীকৃিত েপেয়েছ। এ ছাড়া ২০১৬
সােল এই কেলেজর অধ্যক্ষ উপেজলার েসরা অধ্যক্ষ িনর্বািচত হন।
িকন্তু প্রেয়াজনীয় ভবন না থাকায় শ্েরিণকক্ষসংকেট পাঠদান ব্যাহত
হচ্েছ।
কেলজ সূত্ের জানা েগেছ, েবড়া বাসস্ট্যান্েডর কােছ ১ দশিমক ৫ একর
জায়গা িনেয় কেলজিটর অবস্থান। ১৯৯০ সােল কেলজিট যাত্রা শুরু কের।
১৯৯৩ সােল একােডিমক স্বীকৃিত ও ১৯৯৪ সােল এমিপওভুক্ত হয়।
কেলজিট ইিতমধ্েযই পাবনার অন্যতম েসরা প্রিতষ্ঠান িহেসেব অবস্থান
কেরেছ। এই কেলেজ িনয়িমত সাংস্কৃিতক, িবতর্ক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান
হয়। এক যুেগর েবিশ সময় ধের ছাত্রীরা উচ্চমাধ্যিমক ও িডগ্িরেত
ভােলা ফল করেছ।
কর্তৃপক্েষর
দািব,
মিহলা
কেলজ
িহেসেব
সামগ্িরক
ছাত্রীসংখ্যার িবচাের পাবনায় এই কেলজই েসরা।

ফলাফল

ও

মনজুর কােদর মিহলা কেলেজ উচ্চমাধ্যিমক ও িডগ্ির স্তের মানিবক,
িবজ্ঞান ও ব্যবসায় িশক্ষা শাখা চালু রেয়েছ। ছাত্রীসংখ্যা ১ হাজার
৭৩৪। িশক্ষক ও কর্মচারী রেয়েছন ৬৯ জন।
কর্তৃপক্ষ সূত্ের জানা যায়, কেলজিটেত রেয়েছ ৮০ ফুট ৈদর্ঘ্েযর
একিটমাত্র দ্িবতল ভবন। ভবনিটেত শ্েরিণকক্ষ রেয়েছ চারিট। বািক
কক্ষগুেলা িশক্ষকেদর বসার ও অিফসকক্ষ িহেসেব ব্যবহৃত হয়।
এ ছাড়া কেলেজ রেয়েছ জরাজীর্ণ লম্বা দুিট িটেনর ঘর। ওই ঘর দুিটেকই
নয়িট শ্েরিণকক্েষ িবভক্ত কের েকােনা রকেম েসখােন চালােনা হয়
পাঠদান। জরাজীর্ণ হওয়ায় িটেনর ঘর দুিট হেয় পেড়েছ ঝুঁিকপূর্ণ।
কর্তৃপক্ষ ঝুঁিক এড়ােত প্রিতবছরই েসখােন সংস্কারকাজ কের।
কেলেজর কেয়কজন ছাত্রী ও িশক্ষেকর সঙ্েগ কথা বেল জানা যায়, েয

শ্েরিণকক্ষগুেলা রেয়েছ, তােত ছাত্রীেদর স্থান-সংকুলান হয় না।
অেনক সময় একই শ্েরিণকক্েষ বাধ্য হেয় িশক্ষকেদর িবপরীতমুখী হেয়
একসঙ্েগ দুিট ক্লাস িনেত হয়।
এ ছাড়া িটেনর ঘরগুেলােত গরেমর মধ্েয ক্লাস করার মেতা উপযুক্ত
পিরেবশও েনই। সব িমিলেয় শ্েরিণকক্ষসংকেট কেলেজ পড়ােলখা ব্যাহত
হচ্েছ।
েমা. জােন আলম, আবদুস সালামসহ কেলজিশক্ষার্থীেদর কেয়কজন অিভভাবক
ক্েষাভ প্রকাশ কের বেলন, উপেজলাসহ েজলার িবিভন্ন স্থােন সুদৃশ্য
ভবেনর অেনক িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান রেয়েছ, েযগুেলােত িশক্ষার্থীর
সংখ্যা এেকবােরই কম। এসব িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন অেনক কক্ষই অব্যবহৃত
পেড় থােক। অথচ তাঁেদর এই কেলেজ কক্ষসংকেট পড়ােলখা ব্যাহত হচ্েছ।
কেলেজর অধ্যক্ষ েমাস্তািফজুর রহমান বেলন, ‘আমােদর কেলজিট এবার
উপেজলায় েসরা প্রিতষ্ঠান িহেসেব স্বীকৃিত েপেয়েছ। আমােদর
প্রিতষ্ঠান পড়ােলখা এবং সাংস্কৃিতক ও ক্রীড়াক্েষত্ের ভােলা করেছ।
তেব আমরা আরও এিগেয় েযতাম, যিদ প্রিতষ্ঠােন প্রেয়াজনীয় ভবন থাকত।
কেলেজ নতুন ভবেনর জন্য িশক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্িলষ্ট িবিভন্ন
দপ্তের কেয়ক বছর ধের েযাগােযাগ কেরও ফল পাচ্িছ না।’
উপেজলা
মাধ্যিমক
িশক্ষা
কর্মকর্তা
আেনায়ার
েহােসন
বেলন,
নারীিশক্ষার অগ্রযাত্রার ক্েষত্ের কেলজিট অসামান্য অবদান েরেখ
চেলেছ। তেব ছাত্রীসংখ্যার তুলনায় এখােন শ্েরিণকক্েষর সংকট রেয়েছ।
ছাত্রীেদর সাধারণ কক্ষ (কমন রুম) েনই, সাংস্কৃিতক অনুষ্ঠানসহ
িবিভন্ন অনুষ্ঠান করার মেতা িমলনায়তনও েনই।
এ ছাড়া েভতেরর পিরেবশ মেনারম হেলও কেলজ েথেক বাইের েবর হওয়ার
রাস্তািট বৃষ্িটেত ব্যবহােরর অনুপেযাগী হেয় পেড়। এ সমস্যাগুেলার
সমাধান হেল কেলজিট আরও এিগেয় যােব।

