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রাজধানীর শেরবাংলা কৃিষ িব িবদ ালেয় চারিট অ ষেদ িশ ক িনেয়ােগর জ  িব ি  দওয়া হয় ২০১৭
সােলর ২৪ িডেস র। ওই িব ি র আেলােক গত বছেরর িডেস ের িনেয়াগ দওয়া হয়। িক  অেপ মাণ
দিখেয়  ওই িব ি র সূ  ধেরই  গত স ােহ িনেয়াগ দওয়া  হয় আেরা ১৯  জন। িব িবদ ালয় েলা

তদারিকর দািয়ে  থাকা িব িবদ ালয় ম িুর কিমশন বেলেছ,  এভােব পদ না থাকার পরও অেপ মাণ
রেখ পরবতীেত পদ অ েমাদন িনেয় িনেয়াগ দওয়া যায় না। এটা অিনয়ম।

তথ  অ যায়ী,  ৭৫ জেনর জ  িনেয়াগ িব ি  দওয়া হেলও গত বছেরর ২৭ িডেস র ১০১ জনেক
িশ ক িহেসেব িনেয়ােগর পািরশ করা হয়, যা িব ািপত চািহদার চেয়ও ায় ৩৫ শতাংশ বিশ িছল। এ
সময় িশ ক িনেয়ােগর পর ইউিজিসর আইেন না  থাকেলও ২১ জনেক অেপ মাণ  রাখা  হয়।  যােদর
অেপ মাণ রাখা হয় তােদর ে  বলা হয়, ‘পদ াি  সােপে  িনেয়াগ দওয়া হেব’।

িব িবদ ালয় ম িুর কিমশেনর া ন চয়ারম ান ও চ াম িব িবদ ালেয়র সােবক উপাচায অধ াপক
আব ল মা ান বেলন, একমা  শূ  পেদর িবপরীেতই িনেয়াগ িব ি  ও িনেয়াগ দওয়া যােব। পদ না
থাকেল অেপ মাণ রাখার িনয়ম নই। এটা অৈনিতক ও অিনয়ম। এর মাধ েম অেপ মাণ রাখার কারেণ
পরবতী সমেয় যসব মধাবী িশ াথী আেবদেনর যাগ  হেয়েছ, তােদরও বি ত করা হেয়েছ।

তেব িব িবদ ালেয়র উপ-উপাচায ও িসি ডেকট সদ  অধ াপক সেক ার আলীর যিু , িব িবদ ালেয়র
অগােনা ােম  পদ  অ েমাদন  আেছ।  তাই  িনেয়াগ  দওয়া  হেয়েছ।  িতিন  বেলন,  কােনা  কােনা
িব িবদ ালেয় ২  পেদর িবপরীেত ২৪িট  পেদ  িনেয়াগ  দওয়া  হয়।  িব িবদ ালয়িটর সােবক উপাচায
অধ াপক সাদাত উ াহ এ অিনয়মই কেরিছেলন। তেব এখন িনেয়াগ িনেয় কােনা অিনয়ম হয়িন। িতিন
জানান, িনেয়ােগর িবষয়িট িসি ডেকেট অ েমাদন আেছ। পদ আেরা শূ  আেছ। আেরা িনেয়াগ দওয়া
হেব। িব িবদ ালয় ম িুর কিমশেনর পিরচালক কামাল হােসন বেলন, অগােনা ােম পদ থাকেলই িনেয়াগ
দওয়া যায় না। িনেয়াগ িদেত ইউিজিসর অ েমাদন লােগ। ওই অিনয়েমর কথা িতিনও েনেছন বেল

জানান। িব িবদ ালেয়র িশ ক নতা অধ াপক নািহদ জবা জানান, িনেয়ােগর ে  অিনয়ম হেয়েছ।
িবষয়িট িশ ক সিমিতর পরবতী সভায় জানােনা হেব। এছাড়া িনেয়ােগর অিনয়েমর িবষয় সংি  িবিভ
পযােয় অবিহত করা হেব।

িব িবদ ালেয়র িশ ক সিমিতর সভাপিত অধ াপক নজ ল ইসলাম বেলন, যেহতু ঊ তন কতৃপ  এই
িনেয়ােগ  অিনয়ম  হেয়েছ  বেলেছন  সেহতু  এই  িনেয়াগ  িনয়মতাি ক হেয়েছ  তা  বলার  েযাগ  নই।
িসি ডেকেট  এভােব  অেপ মাণ  রাখার  কােনা  িস া  হয়িন  বেল  এ  িতেবদকেক  জািনেয়েছন
িব িবদ ালেয়র িসি ডেকেটর এক সদ । িতিন বেলন, যসব পদ শূ  রেয়েছ ধু সসব পেদই িনেয়াগ
দওয়ার  িবষেয়  িসি ডেকেট  িস া  হেয়েছ।  িতিন  বেলন,  িসি ডেকেট  সদ েদর  বিশরভাগই

িব িবদ ালেয়র িনজ  িশ ক। বাইের থেক ২/৩ জন যারা থােকন সাধারণত তােদর িকছুই করার থােক
না। তেব কােনা  অিনয়েমর িবষয় িস া  িসি ডেকট দয়িন। যিদ এভােব কের থােকন তেব বা  িভিস
িনেজই কেরেছন।

  িনজামলু হক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

রা ম ী  আসা ামান খান কামাল,  সােবক এমিপ ও কৃিষিবদেদর নতা আ ফ ম বাহাউি ন এই
িব িবদ ালয় িসি ডেকেটর সদ  রেয়েছন।  অিভেযাগ রেয়েছ,  তােদর নাম  ব বহার কের এভােব নানা
অিনয়ম কের যাে  িব িবদ ালেয়র বতমান শাসন। ২০০১ সােল িব িবদ ালয় িত ান পর যত িনেয়াগ
হেয়েছ তার অিধকাংশ িনেয়ােগই অিনয়ম হেয়েছ।  িশ া  ম ণালেয়র অিতির  সিচব আব াহ আল
আহসান চৗধরুী বেলন, িনয়ম মেন িনেয়াগ িদেত হেব। অিনয়েমর মাধ েম িনেয়াগ হেয়েছ এমন িনিদ
অিভেযাগ পেল অব ই ব ব া নওয়া হেব।
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