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জািব সংবাদদাতা

জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র সেবা  নীিতিনধারণী পষদ হেলা
িসি ডেকট।  ‘জাহা ীরনগর  িব িবদ ালয়  অধ ােদশ-  ১৯৭৩’
অ যায়ী িব িবদ ালেয়র সব িবষেয়র পূণ ও চড়ূা  িস া
নওয়ার মতা দওয়া হেয়েছ এ পষদেক। িক  িব িবদ ালেয়র

অভ রীণ  িশ ক  রাজনীিতর  মারপ াঁচ,  শাসেনর  মতা
ি গতকরেণর মেনাভাব ও উপাচােযর সিদ ার অভােব িদন

িদন  সংকীণ  ও  বল  হেয়  পড়েছ  সেবা  নীিতিনধারণী  এ
পষদিট। অধ ােদশ অ যায়ী িসি ডেকেটর মাট পদসংখ া ১৯িট।
এর  মেধ  বতমােন  ৫িট  পদ  শূ  রেয়েছ।  এছাড়া  ৪িট  পেদ
রেয়েছন ময়ােদা ীণ সদ ।

অধ ােদেশর ২২ (১)(ই) ধারা অ যায়ী- িডন, েভা , অধ াপক,
সহেযাগী অধ াপক, সহকারী অধ াপক ও ভাষক পেদ িনবািচত
এক জন কের িসি ডেকেটর সদ  হেবন। িক  দীঘিদন িনবাচন

না হওয়ায় এবং িশ কেদর পেদা িতর কারেণ ধু অধ াপক ক াটাগির ছাড়া বািক সব ক াটাগিরর সদ
পদই শূ  আেছ। িনবািচতেদর মেধ  এেক এেক ভাষক, সহকারী  অধ াপক ও সহেযাগী  অধ াপক
ক াটাগিরেত িনবািচত সদ রা পেদা িত পেল তােদর সদ  পদ শূ  হয়। এছাড়া াধ  ক াটাগিরেত
িনবািচত সদে র হেল াধ  িহেসেব দািয়  পালেনর ময়াদ শষ হেল তার পদিটও শূ  হেয় পেড়।
অ িদেক িডন ক াটাগিরেত িনবািচত সদ  িব িবদ ালেয়র উপ-উপাচায  পেদ ষেণ  যাওয়ায় তার
পদিটও শূ  হয়।

সবেশষ ২০১৬ সােলর ৫ জুন িসি ডেকট িনবাচন অ ি ত হয়। অধ ােদশ অ যায়ী ২০১৮ সােলর জনু
মােস িনবািচত সব িসি ডেকট সদ েদর ময়াদ শষ হেয়েছ। ফেল িনবািচতেদর মেধ  ধু  অধ াপক
ক াটাগির পদিট পূণ থাকেলও তার ময়াদ শষ হেয় যায় ১৪ মাস আেগ।

এছাড়া  অধ ােদেশর  ২২  (১)(এফ)  ধারা  অ যায়ী  িসেনট  সদ েদর  মধ  থেক  মেনানীত  ই  জন
িসি ডেকেটর সদ  হেবন। বতমােন এ িট পেদও রেয়েছন ময়ােদা ীণ  সদ । এ পেদ মেনানীত
হেয়িছেলন  িসেনেটর রিজ াড  াজেুয়ট িতিনিধ িহেসেব িনবািচত সদ  অধ াপক শরীফ এনামুল
কিবর ও মা. মাতাহার হােসন মা া। দীঘ ১৭ বছর পর রিজ াড াজেুয়ট িনবাচন হয় ২০১৭ সােলর
৩০ িডেস র। ফেল এ পদ িট শূ  হওয়া না হওয়া িনেয় িবতক  হয়। ফেল িব িবদ ালেয়র বািষক
ক ােল ডাের িসি ডেকট সদ  িহেসেব তােদর নাম যােব িক যােব না তা িনেয় সংশয় দখা দয়। এেত
২০১৮-১৯ সশেনর বািষক ক ােল ডার কােশ ায় ৬ মাস িবল  হয়।

এিদেক িসেনেট রিজ াড  াজুেয়ট ক াটাগিরেত িনবাচেনর পর িব িবদ ালেয়র িশ ক রাজনীিতেত
নতুন ম করণ হয়। যখােন িসি ডেকেটর অিধকাংশ পদ উপাচায িবেরাধীেদর দখেল চেল যায়। ফেল
২০১৭ সােলর আগ  থেক ২০১৮ সােলর নেভ র পয  ায় ১৫ মাস ব  িছল িনয়িমত িসি ডেকট।
অধ ােদশ অ যায়ী  িত মােস একিট কের িনয়িমত িসি ডেকট বসার কথা থাকেলও সিদেক কণপাত
কেরিন  উপাচায।  িসি ডেকেটর কােনা  মতামত ছাড়াই  উপাচায  তার িনবাহী  মতাবেল িব িবদ ালয়

print | িভিসর িনবাহী মতায় অকাযকর িসি েকট | রাজধানী https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/85368/িভিসর-িনবাহী- মতা...

1 of 2 9/4/2019, 11:25 AM

https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/85368/


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

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

পিরচালনা কেরন। এসময় উপাচােযর িব ে  িব িবদ ালেয়র িবিভ  পেদ অ াডহকিভি ক িনেয়াগ, িবিভ
হল ও অিফেস ভার া  পেদ আ াভাজন িশ ক িনেয়াগ, মতার অপব বহারসহ িবিভ  অিভেযাগ ওেঠ।
এিদেক িসি ডেকেট িনেজর অ গত সদ  রাখেত উপাচায ২২(১) িড ধারা অ যায়ী অধ াপক ড. রােশদা
আখতার ও অধ াপক হািনফ আলীেক িসি ডেকট সদ  কেরন বেল অিভেযাগ রেয়েছ।

এ িবষেয় ব ব রু আদশ ও মুি যুে র চতনায় িব াসী গিতশীল িশ ক সমােজর সাধারণ স াদক
অধ াপক খিবর উি ন বেলন, ‘বতমান উপাচায িনেজই অিনবািচত। িতিন িনবাচনেক ভয় পান।  তাই িতিন
িব িবদ ালয় থেক িনবাচেনর সং িৃত তুেল ফলার চ া করেছন। এটা নাহেল তা িনেজর দল এেতা
ভারী হওয়া সে ও িনবাচন িদেত ভয় পাে ন। এছাড়া িশ ক সিমিত উপাচােযর লজুড়বৃৃি  করেছ। তারা
িনবাচেনর িবষেয় কােনা দািব তুলেছন না।’

িশ ক  সিমিতর  সভাপিত  অধ াপক  অিজত  মার  মজমুদার  বেলন,  ‘িসি ডেকেটর  শূ  পদ  ও
ময়ােদা ীণেদর িবষেয় আমরা উপাচাযেক িলিখতভােব জািনেয়িছ। িতিন িসি ডেকট পূণা  করার আ াস

িদেয়েছন।’

এ িবষেয় জানেত উপাচায অধ াপক ফারজানা ইসলােমর সে  ফােন একািধকবার যাগােযােগর চ া
করা হেলও িতিন ফান ধেরনিন।
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