
জীবনযাপন

�ক�িতর ক৵া�ােস �যুি�র �ছ�য়া

গাজীপুেরর সালনায়, ঢাকা-ময়মনিসংহ মহাসড়েকর �পােশ �চােখ পড়েব সাির সাির গাছ। এই গােছর ছায়া ধের 

িকছ��র এেগােলই ব�ব�� �খ মুিজবুর রহমান ক�িষ িব�িবদ৵ালয় (বেশমুরক�িব)। ��লা শহর �থেক ১৫ িকেলািমটার 

�ের জাত�য় উদ৵ােনর ��তর ১৮৭ একর জিমর ওপর গেড় উেঠেছ ক৵া�াস। ১৩ অে�াবর সকােল ক৵া�ােস পা ��েখ 

একট� অবাকই হেত হেলা। পাবিলক িব�িবদ৵ালয়�র ��াথাও �চােখ পড়ল না ��ােনা �পা�ার, ব৵ানার। পির�� 

িপচঢালা রা�া ধের এেগােতই �র �থেক বরণ কের িনল বাহাির রাধাচ�ড়া, ক��চ�ড়া।

ফ৵াকাি� অব ��েটিরনাির �মিডিসন অ৵া� অ৵ািনেমল সােয়� িবভােগর িশ�াথ�ী আেনায়ার �হােসেনর কথার সে� 

একমত হেতই হেলা। বলিছেলন, ‘আমােদর ক৵া�াস আমােদর �ি�র জায়গা। রাজৈনিতক অি�রতা ��ই। হল ও 

মাসুদ রানা

ব�ব�� �খ মুিজবুর রহমান ক�িষ িব�িবদ৵ালেয়র িজআইএস ও িরেমাট �সি�ং ল৵ােবর আেছ উ�ত মােনর ��ান ছিব: �থম

আেলা
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ক৵া�াস—�েটােতই পড়ার পিরেবশ আেছ। হেল থাকেত ��ােনা সমস৵া হয় না। আর পুেরা ক৵া�ােসর পির��তা ��া 

রীিতমেতা ��াল মেডল। ��াথাও ময়লা-আবজ৴না �দখেত পােবন না। এই পিরেবশটাই আমােদর সবেচেয় ি�য়।’

ক৵া�ােসর কথা বলেত িগেয় আেনায়ােরর মেতা �য িশ�াথ�ীেদর মুখ ঝলমল কের, িসমােগা ইন��উট র ৵াি�ং ২০২১ 

িন�য়ই ত�েদর জন৵ বড় একটা আনে�র উপল� হেয় এেসেছ। এই �িতেবদন অনুযায়ী, গেবষণা, উ�াবন ও সামািজক 

অব�ান—িতন সূচেক আ�জ৴ািতক মানদে� বাংলােদেশর সরকাির-��সরকাির িব�িবদ৵ালয়�েলার মেধ৵ ব�ব�� �খ 

মুিজবুর রহমান ক�িষ িব�িবদ৵ালয় �সরার (�থম �ান) �ীক�িত �পেয়েছ।

১৯৯৮ সােল �িতি�ত হয় বেশমুরক�িব। �র�েত নাম িছল ইন��উট অব �পা��৵াজ�েয়ট �ািডজ ইন অ৵াি�কালচার 

(ইপসা)। এ� িছল বাংলােদশ ক�িষ গেবষণা ইন��উেটর (িবএআরআই) একােডিমক অংশ। বাংলােদশ ক�িষ 

িব�িবদ৵ালেয়র সে�ও যু�তা িছল। পের এ� �ায়�শািসত �িত�ােনর ময৴াদা লাভ কের। ১৯৯১ সােল ��াস৴িভি�ক 

এমএস এবং িপএইচিড ��া�াম �র� হয়। বত৴মােন বেশমুরক�িবেত আেছ প�চ� অনুষদ—ক�িষ, মৎস৵, ��েটিরনাির 

�মিডিসন ও �া�ণিব�ান এবং ক�িষ অথ�নীিত ও �ামীণ উ�য়ন।

িশ�াথ�ীরা গেড়েছন িমউিজক �াব

যত অজ৴ন

িব�াপন
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পাবিলক িব�িবদ৵ালয়�েলার ২০২১-২২ অথ�বছেরর বািষ৴ক কম৴স�াদন চ�ি�র (এিপএ) মূল৵ায়ন কেরেছ িব�িবদ৵ালয় 

ম��ির কিমশন (ইউিজিস)। চ�ি�র আওতায় আসা ৪৬� পাবিলক িব�িবদ৵ালেয়র মেধ৵ মূল৵ায়েন �থম হেয়েছ ব�ব�� 

�খ মুিজবুর রহমান ক�িষ িব�িবদ৵ালয়। আর ি�ত�য় ঢাকা িব�িবদ৵ালয়।

২০১৪-১৫ অথ�বছর �থেক �দেশ এিপএ ব৵ব�া চালু হয়। এেত সরকাির দ�র�েলা কী কী করেব, তার কথা উে�খ থােক। 

এরপর �স�েলা কতট�ক� অজ৴ন হেলা, তার িভি�েত ১০০ ন�েরর মেধ৵ মূল৵ায়ন করা হয়। ইউিজিসর সূ�মেত, ৪৬� 

পাবিলক িব�িবদ৵ালেয়র মেধ৵ �থম হওয়া ব�ব�� �খ মুিজবুর রহমান ক�িষ িব�িবদ৵ালয় ৯৯ দশিমক ৪৭ ন�র 

�পেয়েছ। ি�ত�য় হওয়া ঢাকা িব�িবদ৵ালেয়র �া� ন�র ৯৪  

দশিমক ৪৮।

পির�� এই ক৵া�াস িশ�াথ�ীেদর িভষণ ি�য়

িসমােগা ইন��উট র ৵াি�ং ২০২১-এ �দশেসরা হওয়াটাও বেশমুরক�িবর বড় অজ৴ন। িবে�র িবিভ� �দেশর ৪১২৬� 

িব�িবদ৵ালয় িনেয় এ জিরপ কের ��েনর িসমােগা-��াপাস। ব�ব�� �খ মুিজবুর রহমান ক�িষ িব�িবদ৵ালেয়র 

জনসংেযাগ িবভাগ সূে� জানা �গল, জিরেপ ক�িষ ও জীবিব�ান শাখায় বেশমুরক�িব িবে�র ৪৭২তম, এিশয়া অ�েল 
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২০৬তম এবং বাংলােদেশ �থম �ান লাভ কেরেছ। অন৵িদেক জীব রসায়ন, ��েন�কস ও মিলক�লার বােয়ালিজ শাখায় 

িব�িবদ৵ালয়�র অব�ান িবে� ৫৪১তম, এিশয়া অ�েল ২৪৭তম এবং বাংলােদেশ �থম।

শালবন �ঘরা সবুজ ক৵া�াস

চারিদেক শালবন। ১৮৭ একেরর ক৵া�ােস এক–চত�থ�াংেশরও ��িশ জায়গাজ�েড় আেছ গেবষণা খামার। িব�িবদ৵ালেয়র 

পিরচালক (গেবষণা) এ �� এম আিমনুল ইসলাম বেলন, ‘�র� �থেকই আমরা গেবষণার ওপর ��ার িদেয় আসিছ। 

ক�ষকেদর ফসেলর উ�ত জাত এবং নত�ন নত�ন ক�িষ �যুি� সরবরাহ করা িছল আমােদর মূল ল�৵। তারই 

ধারাবািহকতায় এ পয৴� ১০� ফসেলর ৫০� জাত এবং ১৪� ক�িষ �যুি� উ�াবন কেরিছ আমরা। এসব জাত ও �যুি� 

আমরা ক�ষেকর হােত �প�েছ িদেত চাই।’

নানা রকম ফ�ল ও ফেলর গাছ আেছ ক৵া�ােস

িব�িবদ৵ালেয়র ��পু� কে�ালার এ এইচ এম আসা�র রহমান জানােলন,  �৵াজ�েয়ট ��া�ােমর অধীেন বত৴মােন ১২� 

িবষেয় িপএইচিড ও ২৬� িবষেয় এমএস চালু আেছ। সব িমিলেয় িশ�াথ�ীর সংখ৵া ১ হাজার ৭৬৮। ত�েদর মেধ৵ ৫৫ 
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শতাংশ ছা�ী আর ৪৫ শতাংশ ছা�। িশ�ক আেছন ২১৭ জন।

ক৵া�ােসর �াপনা�েলার মেধ৵ আলাদা কের বলেত হয় অত৵াবশ৵কীয় �সবােকে�র কথা। িব�িবদ৵ালয় �থেক 

আশপােশর বাজার �যেহত� ��শ �ের, তাই এখােন আেছ ব৵াংক �সবা, সে� �দাকানপাট।

িজআইএস ও িরেমাট �সি�ং ল৵াব

 আ�জ৴ািতক ভ��া, গম গেবষণা ��� ও বেশমুরক�িবর �যৗথ উেদ৵ােগ ২০১৫ সােল ক৵া�ােস �িতি�ত হয় িজআইএস ও 

িরেমাট �সি�ং ল৵াব। ল৵াব�েত ১০জন �াতেকা�েরর িশ�াথ�ীর গেবষণার সুেযাগ রেয়েছ। এই ল৵ােব উ� �যুি�স�� 

ও �স�রযু� ��ান রেয়েছ, গেবষণায় যা �র��পূণ� ভ�িমকা রাখেছ। ‘মাি�ে�ক�াল’ ও ‘থাম৴াল ইেমিজং’-এ স�ম 

��ান�েলার রেয়েছ নানা ধরেনর ব৵বহার। �যমন ফসেলর �খেত ��াথাও ��ােনা ঘাটিত (সার, �সচ) রেয়েছ িক না, তা 

সহেজ শনা� করা। বীজ বপেনর ��ে� চারা গজােনার হার অথবা গােছর সংখ৵া ইেমিজংেয়র মাধ৵েম সহেজই িনণ�য় 

করা। ই�ারেনট অব িথংস (আইও�), ক�ি�ম বুি�ম�া ও ��ােনর সম�েয় কাজ করেছন িব�িবদ৵ালেয়র িশ�ক 

িশ�াথ�ীরা। ল�৵—িডিজটাল ক�িষ বা�বায়েন ও চত�থ� ক�িষ িব�েবর জন৵ মানবস�দ ��ির। িব�িবদ৵ালেয়র ক�িষ 

বনায়ন ও পিরেবশ িবভােগর সহেযাগ� অধ৵াপক হাসান মুহা�দ আ���াহ বেলন, ‘অেনক িব�িবদ৵ালেয় িশ�াথ�ীরা 

পরামশ� বা গেবষণা সহায়তার জন৵ িশ�কেদর কােছ �যেত পাের না বা �সই সুেযাগ থােক না। আমরা আমােদর 

ছা�ছা�ীেদর জন৵ সব সময় আিছ। যতটা স�ব �ছেলেমেয়েদর সাহায৵ করার �চ�া কির।’

িমউিজক �াব

��খাপড়ার পাশাপািশ িশ�াথ�ীরা িনয়িমতই আেয়াজন কের নানা উৎসব, অনু�ান। এই সব অনু�ােন সামেন �থেক 

��ত�� �দয় িমউিজক �াব। িব�িবদ৵ালেয়র �যেকােনা সাং��িতক আেয়াজন মািতেয় �দন �ােবর সদস৵রা। ক৵া�ােসর 

�এসিসর সামেন, কখেনা ��কিভউেত জেম আ�া। 

িব�িবদ৵ালেয়র িফশািরজ িবভােগর িশ�াথ�ী �মেহদী হাসান জানান, ��খাপড়ার পাশাপািশ সাং��িতক চচ৴াও এই 

ক৵া�ােস ��শ �র�� পায়। বলিছেলন, ‘খুব বড় পিরসের না হেলও আমরা আমােদর মেতা কের একটা িমউিজক �াব 

গেড় ত�েলিছ। �ম��ালাইফ নােম এক� ব৵া�ও গঠন করা হেয়েছ।’

ক৵া�ােস সুপারশপ

গাজীপুর শহর �থেক �ায় ১০ িকেলািমটার �ের, রােজ�পুর জাত�য় উদ৵ােনর ��তের, ক৵া�াস�র অব�ান হওয়ায় 

আশপােশ �দাকানপাট বা বাজার ��ই। ��ােনা িকছ� ��নাকাটা করেত হেল �যেত হয় অেনক �ের। তাই ক৵া�ােসর 

��তেরই গেড় ��ালা হেয়েছ এক� সুপারশপ। সুপারশেপ িমলেব �ায় সােড় চার হাজােরর ��িশ পণ৵। জানা �গল, 

সুপারশেপর জন৵ �ায় ৬০ লাখ টাকা িবিনেয়াগ করা হেয়েছ। সুপারশপ�র উেদ৵া�া ব�ব�� �খ মুিজবুর রহমান ক�িষ 

িব�িবদ৵ালয় চাকিরজীবী সমবায় সিমিত (��কস)।
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সিমিতর সাধারণ স�াদক নাহার�ল ইসলাম বেলন, ‘মা� ৫-৬ শতাংশ লােভ এখােন মালামাল িবি� করা হয়। অবশ৵ই 

বাইেরর �দাকান বা সুপারশেপর �চেয় কম দােম। লােভর অংশ �থেক ছয়জন কম৴চারী ও একজন ম৵ােনজােরর ��তনসহ 

অন৵ান৵ খরচ �মটােনা হয়।’ 

শতভাগ আবািসক

�র� �থেকই িব�িবদ৵ালয়� শতভাগ আবািসক িহেসেব পিরচািলত হেয় আসেছ। হেলর আসন �পেত ��ােনা তদিবেরর 

�েয়াজন হয় না। ভিত৴র �র�র িদেক আসেনর িকছ�টা অভাব হেলও কেয়ক মােসর মেধ৵ সমস৵া িমেট যায়। আর এরই 

মেধ৵ নত�ন আরও হল ��িরর কাজ চলেছ।

শহীদ আহসানউ�াহ মা�ার হেলর বািস�া সািকব ইবেন ওবােয়র বেলন, ‘যখন ভিত৴ হেয়িছ, তখনই এক� লকার, 

হেলর র�েমর চািবসহ অন৵ান৵ �েয়াজনীয় সাম�ী হােত ত�েল �দওয়া হেয়েছ। র ৵ািগং শ�টা �েনিছ, িক� আমােদর 

ক৵া�ােস কখেনা �দিখিন।’

িব�িবদ৵ালয়েক আ�জ৴ািতক মােন গেড় ��ালা হেব

িগয়াসউ�ীন িময়া

উপাচায৴, ব�ব�� �খ মুিজবুর রহমান ক�িষ িব�িবদ৵ালয়

আমােদর িব�িবদ৵ালয় এক� গেবষণািভি�ক িশ�া�িত�ান। এ পয৴� ৩৩৬ জনেক আমরা িপএইচিড িদেয়িছ। ২ হাজার 

৩০৫ জনেক এমএস িডি� িদেয়িছ। ১ হাজার ৮৬০ জনেক �াতক িডি� িদেয়িছ। ক�িষ ��ে� আমরা �যমন দ� 

মানবশি� ��ির করিছ; ��মিন ধান, ��লবীজ (সয়ািবন), ফলমূলসহ িবিভ� ফসেলর ৬৮� জাত উ�াবন কেরিছ, যা 

আমরা �যুি� বই আকাের �কাশ কেরিছ। বই�েলা বাংলােদেশর ক�িষর িবিভ� অ�ধদ�র ও ক�ষকেদর মেধ৵ �প�েছ 

�দওয়ার �চ�া করিছ।

আমােদর িব�িবদ৵ালয়�র মান আমরা আ�জ৴ািতক পয৴ােয় উ�ীত করেত চাই। এরই মেধ৵ আমােদর ৫৭ জন িশ�াথ�ী 

উ�িশ�ার জন৵ িভনেদেশ �গেছ। আরও অেনক ছা�ছা�ী ভিত৴র আেবদন করেছ।

কানাডার ইউিনভািস৴� অব সাসক৵াচ�য়ােনর সে� �যৗথ/ড�েয়ল িডি� ও গেবষণার জন৵ সমেঝাতা চ�ি� (এমওইউ) 

�া�িরত হেয়েছ। এর ফেল আমােদর আ�হী িশ�াথ�ীরা কানাডায় িগেয় পড়েত পারেব। আমরা তােদর �� িব�িবদ৵ালয় 

�থেক �যৗথ িডি� �দব; ফেল �ই জায়গা �থেকই তারা সনদ পােব। এ� এক� আ�জ৴ািতক মােনর িডি� হেব।

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK


