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বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ের কায়ে অসহাে মঞ্জুরর করমশন 

োড়য়ে অরনেম-দুনীরি 

রারকে উরিন 

দুনীরিগ্রস্ত ও আইন অমান্য কয়র পররচারলি বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ের কায়ে অসহাে রেশ্বরেদ্যালে মঞ্জুরর করমশন (ইউরিরস) ও 

রশক্ষা প্রশাসন। রেদ্যমান আইন অনুযােী অরিযুক্ত রেশ্বরেদ্যালেগুয়লার রেরুয়ে শারস্তমূলক ব্যেস্থা গ্রহণ করয়ি না বপয়র ওইসে 

রেশ্বরেদ্যালয়ে িরিিয়ি সয়চিন হয়ি গণরেজ্ঞরি িারর করয়ে ইউরিরস। কয়েক েের ধয়র এটি করা হয়ে। এোরও িা করা হয়েয়ে। 

কয়েকটি রেশ্বরেদ্যালে প্ররিষ্ঠালগ্ন বেয়কই উপাচায ি, উপ-উপাচায ি ও বকাষাধ্যক্ষ রনয়োয়গ বেোচাররিা, রশক্ষা োরণিয, রশক্ষােীয়ের 

িরিোয়ে উদ্বুে করা, প্ররিষ্ঠায়নর িহরেল িেরুপসহ নানা অপকম ি কয়র যায়ে। রকন্তু রশক্ষা প্রশাসন ‘বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালে আইন 

২০১০’ পুয়রাপুরর কায িকর করয়ি পারয়ে না। ফয়ল বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ে অরনেম ও দুনীরি বেয়ড়ই চলয়ে।  

প্ররি েের িরিি বমৌসুম সাময়ন বরয়ে রশক্ষােীয়ের সয়চিন করয়ি োেসারায়গায়ের একটি সিকীকরণ রেজ্ঞরি িারর কয়র ইউরিরস। 

সে িয়শষ ৮ আগস্ট ৩৪টি বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ে িরিিয়ি সিকিিা (গণরেজ্ঞরি) িারর কয়রয়ে ইউরিরস। এর ময়ধ্য ২৫টির রেষয়ে 

দুনীরি, মারলকানা দ্বন্দ্ব, অবেধ কযাম্পাস পররচালনাসহ নানা অরিয়যাগ রয়েয়ে। িরিি বমৌসুম সাময়ন বরয়ে রশক্ষােীয়ের সয়চিন 

করয়িই এ রেজ্ঞরি িারর করা হে। এোড়া সরকার রনধ িাররি িরমর বচয়ে কম িরময়ি কযাম্পাস পররচালনা করয়ে প্রাইম, রগ্রন, সাউে 

ইস্টসহ অরধকাংশ রেশ্বরেদ্যালে। প্রিােশালী ব্যরক্তয়ের পররচারলি কয়েকটি রেশ্বরেদ্যালয়ে মারলকানা দ্বন্দ্ব োকয়লও িা ইউরিরসর 

গণরেজ্ঞরিয়ি উয়েে করা হেরন। 

আইন বময়ন উপাচায ি, উপ-উপাচায ি ও বকাষাধ্যক্ষ রনয়োয়গ অনীহা : ইউরিরসর রেজ্ঞরিয়ি েলা হয়েয়ে, বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ের 

রশক্ষােীয়ের অরিিি রিরগ্রর সাটি িরফয়কয়ে মূল োক্ষরকারী হয়েন রেশ্বরেদ্যালয়ের উপাচায ি। প্ররিটি বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ে উপাচায ি, 

উপ-উপাচায ি ও বকাষাধ্যক্ষ রনয়োগ কয়রন রেশ্বরেদ্যালয়ের আচায ি িো মহামান্য রাষ্ট্রপরি। রশক্ষা কায িক্রম পররচালনাকারী ৯৩টি 

বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ের ময়ধ্য ৭৫টিয়ি উপাচায ি, ২৩টিয়ি উপ-উপাচায ি ও ৪৮টিয়ি বকাষাধ্যক্ষ রাষ্ট্রপরি কর্তিক রনয়োগকৃি 

রয়েয়েন। োরক ১৮টি রেশ্বরেদ্যায়ে অবেধ উপাচায ি, ৭০টিয়ি অবেধ উপ-উপাচায ি ও ৪৫টিয়ি মারলকপয়ক্ষর অবেধিায়ে রনয়োগ বেো 

বকাষাধ্যক্ষ োরেত্ব পালন করয়েন েয়ল িানা বগয়ে। 

গি েের একটি বগায়েন্দা সংস্থার িেয়ে ২৭টি বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ে সনে োরণিয, িহরেল আত্মসাৎ ও িরিি োরণিযসহ নানা 

অরনেয়মর প্রমাণ পাওো যাে। ওই প্ররিয়েেন অনুযােী ব্যেস্থা গ্রহণ করয়ি প্রধানমন্ত্রীর কায িালে বেয়ক রশক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যরমক 

ও উচ্চ রশক্ষা রেিাগয়ক রনয়ে িশনা বেো হে। রকন্তু উচ্চ রশক্ষা রেিাগ এই প্ররিয়েেন অনুযােী ব্যেস্থা গ্রহণ না কয়র এর োেোরেত্ব 

ইউরিরসর ঘায়ড় বেয়ড় বেে। পয়র ইউরিরস এ রেষয়ে করণীে রনধ িারয়ণ একটি করমটি গঠন করয়লও ওই করমটির কায িক্রম আয়লার 

মুে বেয়েরন। এোড়া আইন অনুযােী প্ররি েের ৩১ রিয়সম্বর ময়ধ্য সে বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালেয়ক আে-ব্যয়ের রনরীক্ষা প্ররিয়েেন 

সরকায়রর কায়ে বেোর রনেম োকয়লও অরধকাংশ প্ররিষ্ঠান িা আময়ল রনয়ে না। বকান বকান রেশ্বরেদ্যালে রনরীক্ষা প্ররিয়েেন 

করায়লও বসটি ইউরিরস রকংো রশক্ষা মন্ত্রণালয়ে িমা রেয়ে না। প্ররিষ্ঠানগুয়লার ব্যে িিার োয়ে সরকারও কায িকর পেয়ক্ষপ রনয়ি 

পারয়ে না। 

বগায়েন্দা প্ররিয়েেয়ন সনে ও িরিি োরণিয, অে ি আত্মসাৎ, কর ফঁরক, অবেধিায়ে উপাচায ি ও উপ-উপাচায ি রনয়োগ, রেয়েরশ রশক্ষােীর 

িথ্য বগাপন রাো এেং িামাোিপরি ব্যরক্তয়ের রশক্ষক রনয়োগ বেোসহ বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ে ২৬ ধরয়নর অরনেম ও দুনীরির 

প্রমাণ পাওো যাে। বগায়েন্দা প্ররিয়েেয়ন শীষ িস্থানীে নে ি সাউে, ব্র্যাক, ইস্টান ি, ইরিয়পনয়িন্ট, স্টাময়ফাি ি, িযায়ফারিল, এরশোন, 

প্রাইমসহ পুরয়না এেং অয়পক্ষাকৃি নতুন ২৭টি বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়ের দুনীরি ও অরনেয়মর রফরররস্ত উয়ঠ আয়স। প্ররিষ্ঠায়নর অে ি 

আত্মসাৎ করার িন্য নানা ফরন্দ টেয়েন রেশ্বরেদ্যালয়ের ট্রারস্টরা (মারলক)। এোড়া ঘন ঘন ট্রারস্ট বোয়ি ির সিার নায়ম ইোময়িা 

সম্মানী বনো, রেয়েয়শ রগয়ে ট্রারস্ট বোয়ি ির সিা করা, ট্রারস্ট সেস্যয়ের নায়ম গারড় রকয়ন ব্যরক্তগি ব্যেসারেক কায়ি ব্যেহার করারও 

অরিয়যাগ রয়েয়ে শীষ িস্থানীে রেশ^রেদ্যালয়ের রেরুয়ে। 



এরেয়ক ৮ আগস্ট রািধানীর িাোরা এলাকা বেয়ক িরি সয়ন্দয়হ নে ি সাউে ইউরনিারস িটির (এনএসইউ) দুই োত্রসহ নব্য বিএমরের 

৫ সেস্যয়ক বগ্রফিার কয়র পুরলয়শর কাউন্টার বেরররিম অযাি ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউরনটি (রসটিটিরস)।  

িানা বগয়ে, এর আয়গও রেরিন্ন সমে িরি সম্পৃক্তিার অরিয়যায়গ এনএসইউয়ের বেশ কয়েক োত্রয়ক বগ্রফিার কয়র আইনশৃঙ্খলা 

োরহনী। ২০১৪-১৫ সায়ল এই রেশ্বরেদ্যালয়ে রশক্ষক-রশক্ষােীয়ের ময়ধ্য িরিোয়ে িরড়য়ে পড়ার প্রেণিা বেরশ রেল। এোড়া হরল 

আটি িিান বরয়স্তারঁে হামলাকারীয়ের ময়ধ্য রনেরাস ইসলামও এই রেশ্বরেদ্যালয়ের োত্র রেল। এনএসইউ ট্রারস্ট বোয়ি ির উোসীনিা 

এেং এসে রেষয়ে প্রারিষ্ঠারনক িেে সায়পয়ক্ষ যোযে ব্যেস্থা না বনোে এ রেশ্বরেদ্যালয়ের োত্ররা িরিোয়ে িড়ায়ে েয়ল অরিয়যাগ 

রয়েয়ে। 

িরিির ব্যাপায়র ৩৪ রেশ^রেদ্যালয়ের রেরুয়ে গণরেজ্ঞরি : ৩৪টি রেশ্বরেদ্যালয়ের ময়ধ্য কয়েকটির অবেধিায়ে শাো কযাম্পাস 

চালায়না, বকানটির রেরুয়ে অননুয়মারেি বপ্রাগ্রাম চালায়নার অরিয়যাগ রয়েয়ে। কয়েকটি রেশ্বরেদ্যালয়ে রশক্ষােী িরিিয়ি রনয়ষধাজ্ঞাও 

রয়েয়ে। আোর এরআয়গ কয়েকটি েন্ধ কয়র রেয়েরেল সরকার। রকন্তু পয়র আোলয়ির আয়েশ পাে মারলকপক্ষ। এেনও বসোয়ন 

রশক্ষা কায িক্রম চালুর অনুমরি পােরন। মারলকানা দ্বন্দ্ব ও েয়ন্ধর সুপাররশপ্রাি কয়েকটি রেশ^রেদ্যালেও রয়েয়ে গণরেজ্ঞরির 

িারলকাে।  

ইউরিরস’র গণরেজ্ঞরিয়ি উপাচায ি, উপ-উপাচায ি ও বকাষাধ্যক্ষ না োকা রেশ্বরেদ্যালে এেং রেয়েরশ রেশ্বরেদ্যালয়ে িরিির ব্যাপায়র 

সিকি করা হয়েয়ে। কারণ োংলায়েয়শ এেনও রেয়েরশ রেশ্বরেদ্যালে পররচালনা বেধ নে। সনয়ে োক্ষয়রর োরেত্ব উপাচায়য ির। এ িন্য 

বযসে রেশ্বরেদ্যালয়ে উপাচায ি বনই, বসগুয়লাে সনয়ের বেধিা রনয়ে প্রশ্ন ওয়ঠ।  

এ ব্যাপায়র ইউরিরসর বচোরম্যান অধ্যাপক ি. কািী শহীদুোহ সাংোরেকয়ের েয়লন, বযসে রেশ্বরেদ্যালে প্রশ্নরেে, আইন লঙ্ঘন 

কয়র বপ্রাগ্রাম ও কযাম্পাস চালায়ে, বসগুয়লাে রশক্ষােীরা যায়ি িরিি না হনÑ এ িন্য গণরেজ্ঞরি িারর করা হয়েয়ে। আমায়ের মূল 

লক্ষযÑ বকউ বযন বকাোও আন্দায়ি িরিি হয়ে প্রিাররি না হন, এ ব্যাপায়র সিাগ করা। 

নতুন ও পুরয়না রমরলয়ে বেয়শ েিিমায়ন ১০৪টি বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালে রয়েয়ে। এর ময়ধ্য ৯৫টির কায িক্রম চালু আয়ে। এগুয়লার 

ময়ধ্য ৩৪টির ব্যাপায়র রেজ্ঞরি বেো হয়েয়ে। ওই ৩৪টির ময়ধ্য ১০টি রেশ্বরেদ্যালে অননুয়মারেি কযাম্পাস চালায়ে। এগুয়লা হয়লা 

ইউরনিারস িটি অে সাউে এরশো, ওোর্ল্ি ইউরনিারস িটি, ইউরনিারস িটি অে বিয়িলপয়মন্ট অল্টারয়নটি, ইস্টান ি ইউরনিারস িটি, িযায়ফারিল 

ইন্টারন্যাশনাল ইউরনিারস িটি, এরশোন ইউরনিারস িটি, উত্তরা ইউরনিারস িটি, মারনকগয়ের এনরপআই ইউরনিারস িটি, শাে-মাররোম 

ইউরনিারস িটি ও রিয়টাররো ইউরনিারস িটি। আর ইউরিরসর অনুয়মােন োড়াই বপ্রাগ্রাম চালায়ে শরীেিপুয়রর বিিএইচ রসকোর 

রেজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রেশ্বরেদ্যালে এেং রসয়লে ইন্টারন্যাশনাল ইউরনিারস িটি। 

ইউরিরসর গণরেজ্ঞরিয়ি েলা হয়েয়ে, বোি ি অে ট্রারস্টি রনয়ে দ্বন্দ্ব অে িাৎ মারলকানা দ্বন্দ্ব রয়েয়ে ৫টি রেশ্বরেদ্যালয়ে। এগুয়লা হয়লা 

ইোইস রেশ্বরেদ্যালে, রসয়লে ইন্টারন্যাশনাল ইউরনিারস িটি, কুরমোর রিোরনো রেশ্বরেদ্যালে, চট্টগ্রায়মর সাউোন ি ইউরনিারস িটি ও 

রািধানীর রমরপুয়র অনুয়মারেি বসন্ট্রাল ইউরনিারস িটি অে সায়েন্স অযাি বেকয়নালরি। এোড়া রািধানীর নে ি সাউে 

ইউরনিারস িটিয়িও েীঘ িরেন ধয়র বোি ি অে ট্রারস্টি রনয়ে দ্বন্দ্ব রয়েয়ে েয়ল ইউরিরসর সংরিষ্ট কম িকিিা িারনয়েয়েন।  

নতুন অনুয়মােনপ্রাি ৯টি রেশ্বরেদ্যালয়ে রশক্ষা কায িক্রমই শুরু হেরন। রশক্ষা মন্ত্রণালয়ের রনেম অনুযােী অনুয়মােন পাওোর পর রশক্ষা 

কায িক্রম শুরুর িন্য অনুমরি রনয়ি হে। ৯টি রেশ^রেদ্যালে ওই অনুমরি পােরন ো বনেরন। এগুয়লা হয়লা ঢাকার বকরানীগয়ের রেীন্দ্র 

সৃিনকলা রেশ্বরেদ্যালে, নারােণগয়ের রূপােণ এয়কএম শামসুয়জাহা রেশ্বরেদ্যালে, ঢাকার বিিএনআরএফ ইউরনিারস িটি অে 

ম্যায়নিয়মন্ট সায়েয়ন্সস, রািশাহীর আহ্োরনো রমশন রেজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রেশ্বরেদ্যালে, রািশাহীর শাহ মেদুম ম্যায়নিয়মন্ট 

ইউরনিারস িটি, খুলনা োন োহাদুর আহ্োনউো রেশ্বরেদ্যালে, েররশায়লর ট্রাস্ট ইউরনিারস িটি, ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল স্টযািাি ি 

ইউরনিারস িটি ও ইউরনিারস িটি অে িাহ্মণোরড়ো। এোড়া সনে োরণিয ও দুনীরিসহ নানা অরিয়যায়গ ২০০৬ সায়ল ৬টি রেশ্বরেদ্যালে 

েন্ধ কয়র বেে সরকার। পয়র উচ্চ আোলয়ির রায়ের আয়লায়ক কায িক্রম পররচালনা কয়র আয়মররকা োংলায়েশ ইউরনিারস িটি ও রে 

ইউরনিারস িটি অে কুরমো। ওই সমে ‘কুইন্স ইউরনিারস িটি’ও েন্ধ করা হয়েরেল। উচ্চ আোলয়ির মামলার রায়ে এটিও পররচালনার 

অনুমরি পাে। িয়ে এটি শিি অনুযােী এক েেয়রর ময়ধ্য কায িক্রম শুরু করয়ি পায়ররন েয়ল ইউরিরস সূত্র িানাে। 

 


