
লাভজনক পেদ থাকেত পারেবন না াি রা
একািধক পেদ দািয়  পালেনর নােম কািট কািট টাকা হািতেয় নয়ার অিভেযাগ *
িব িবদ ালেয়র টাকায় গািড় িকেন চালাে ন অেনেক * আইন না মানেল কাউেক সহেযািগতা
করেত পারব না -ইউিজিস চয়ারম ান

কাশ : ০৫ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বসরকাির আেমিরকান  ই টার াশনাল  ইউিনভািসিট-বাংলােদেশর (এআইইউিব)  বাড অব  াি েজর
(িবওিট) সদ  ড. কারেমন জড লামা া। পাশাপািশ িতিন ওই িব িবদ ালেয়র িভিস। এ িব িবদ ালেয়র
িবওিট  চয়ারম ান  িমজ  নািদয়া  আেনায়ার।  িতিন  েুড ট  অ ােফয়াস  িবভােগর  ভাইস  িসেডে টর
দািয় ও পালন কেরন। ভার া  কাষাধ  ড.  হাসা ল এ হাসান িব িবদ ালেয়র িহউম ান িরেসাস,

শাসনসহ আরও িট িবভােগর ভাইস িসেড ট। িতিন আেছন মাট ৫িট দািয়ে । িবওিটর অপর সদ
ইশিতয়াক আেবদীন আ জািতক স ক ও জনসংেযাগ িবভােগর ভাইস িসেড ট।

ধু  এআইইউিবই  নয়,  নতুন  িতি ত  মািনকগে র এনিপআই  ইউিনভািসিট,  এিশয়ান  ইউিনভািসিট,
ওয়া  ইউিনভািসিট,  স াল  ইউিনভািসিট অব  সােয়  অ া ড টকেনালিজসহ িবিভ  িব িবদ ালেয়র
িবওিটর সদ রা  পালন  করেছন পূণ  দািয় ।  কউ িভিস  আবার কউ ািভিস।  অেথর িহসাব
দখভােলর  িবেশষ  পদ  ‘ কাষাধ ’ও  দখল  কের  রেখেছন  িব িবদ ালেয়র  িবওিট  চয়ারম ান  ও

সদ রা।  অ  পেদ  দািয়  পালেনর নােম  িনে ন  মাটা  অে র অথ।  পাশাপািশ  কমকতা  িহেসেব
িব িবদ ালেয়র অেথ িবলাসব ল গািড় িকেন হাঁিকেয় বড়াে ন। অথচ া  আইেন লাভজনক কােনা
পেদ থাকেত পারেবন না তারা। িক  সই আইন অহরহ ল ন কের িত ান পিরচালনা করেছন। এর
ফেল ‘অলাভজনক’ িব িবদ ালয় থেক ‘লাভজনক’ পদ দখল কের দািয়  পালেনর নােম হািতেয় িনে ন
কািট কািট টাকা।

  মসুতাক আহমদ
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িব িবদ ালয় ম িুর কিমশেনর (ইউিজিস) চয়ারম ান অধ াপক ড. কাজী শহী াহ যগুা রেক বেলন,
আইন অ যায়ী  কােনা  বসরকাির িব িবদ ালয় ব বসা িত ান নয়। ‘অলাভজনক’  িত ান িহেসেব
এসব িব িবদ ালয় কর দােনর ই সহ িবিভ  ে  সরকােরর কাছ থেক িবধা পেয় থােক। িক
িবওিট সদ  বা তােদর পিরবােরর সদ রা িব িবদ ালেয় লাভজনক পদ অল তৃ করেছন। এমন অসংখ
ঘটনা আেছ। িক  এই বআইিন কাজ করা যােব না। স িত এ ব াপাের একিট অিফস আেদশ জাির করা
হেয়েছ।

ইউিজিসর অিফস আেদেশ বলা হেয়েছ, বসরকাির িব িবদ ালেয় িভিস, ািভিস ও কাষাধ  িনেয়ােগর
লে  ২০১১ সােলর জলুাই মােস িশ া  ম ণালয় একিট িনেদশনা জাির কের বেলেছ য,  সরকােরর
িস া  অ যায়ী  িবওিটর কােনা  সদে র নাম  িতনজেনর প ােনেল াব করা যােব না। এমতাব ায়
বসরকাির িব িবদ ালেয়র িভিস,  ািভিস ও কাষাধ  পেদ িনেয়াগ বা  পুনঃিনেয়ােগর লে  ২০১০

সােলর বসরকাির িব িবদ ালয় আইেনর শতাবলী পূরণ সােপে  িব িবদ ালেয়র াি  বােডর সদ
নন িতিট পেদর িবপরীেত এমন ৩ জন ব ি র নােমর াব  যথাযথ কতৃপে র া ের ম ণালেয়
পাঠােত হেব।  ওই আেদেশ আরও বলা  হয়,  িবওিটর কােনা  সদ  িব িবদ ালেয় উি িখত ৩  পেদ
িনেয়ািজত থাকেত পারেবন না। একইসে  ১৮৮২ সােলর া  অ া  অ যায়ী িবওিটর কােনা সদ
িব িবদ ালেয় কােনা লাভজনক পেদ িনেয়ািজত থাকেত পারেবন না।

তেব অিভেযাগ আেছ, িবিভ  িব িবদ ালেয় িত াকাল থেকই িবওিট চয়ারম ান ও সদ রা িভিসসহ
পূণ দািয়  পালন করেছন। এিশয়ান ইউিনভািসিটর মািলক ড. আবলু হাসান মা. সােদক তােদর

একজন। ওই িব িবদ ালেয় বতমােন রা পিত িনযু  িভিস নই। এনিপআই ইউিনভািসিটর কাষাধ ,
রিজ ারসহ  পূণ  পেদ  আেছন  িবওিট  সদ রা।  ওয়া  ইউিনভািসিটর  িভিস,  কাষাধ  ও
রিজ ােরর িতনিট পদই পিরবােরর সদ েদর দখেল। এরকম আরও বশিকছু িব িবদ ালয় আেছ।

ইউিজিস সদ  ( বসরকাির িব িবদ ালয়) অধ াপক ড. আখতার হােসন যগুা রেক বেলন, আমােদর
কােছ তথ মাণ ও অিভেযাগ আেছ য, িবওিট সদ রা ধু িভিস- ািভিসর মেতা উি িখত িতন পেদ
বসেছনই না, তারা মাটা অে র বতন-ভাতা িনে ন। িকছু িকছু িব িবদ ালেয় িবিভ  পূণ পেদও
আেছন তারা। কউ কউ একািধক পদ দখল কের একািধক পেদ ৫-৭ লাখ টাকা পয  বতন-ভাতা
িনে ন। িব িবদ ালেয়র অেথ কনা িবলাসব ল গািড় ব বহােরর অিভেযাগ অহরহ। এসব সমীচীন নয়।
এ কারেণ উি িখত আেদশ জাির করা হেয়েছ।

ইউিজিসর এক শীষ কমকতা বেলন, া  আইেন লাভজনক পদ দখেলর িনেষধা া থাকেলও লাভজনক
পেদ গেল িবওিট থেক পদত াগ করেত হেব। ২০১০ সােলর বসরকাির িব িবদ ালয় আইন অ যায়ী,
সবিন  ৯ জন ও সেবা  ২১ জন সদ  িনেয় িবওিট গঠন করেত হেব। িক  এমনও িব িবদ ালয় আেছ
যার ৯ সদ ই বাবা-মা ও ভাইেবান িনেয়। িক  উি িখত ৯ জেনর মধ  থেক যিদ ৩ বা ৪ জন পদত াগ
কেরন তাহেল আর াি  বাড থােক না। এ কারেণ একসে  সব পদই দখেলর বণতা দখা যায়। নাম

কাশ না কের কেয়কিট িব িবদ ালেয়র কমকতারা বেলেছন, আইন অ যায়ী িতবছর আয়-ব য় িনরী া
কের িতেবদন িশ া  ম ণালেয় পাঠােনা  হয়।  সখােন  িন য়ই িবওিট সদ েদর অথ  হেণর তথ
থােক। িক  সই তথ  ম ণালেয়র কমকতারা হয় দেখন না, নতুবা চেপ যান। ওইসব কমকতা আরও
বেলন, আইেনর একিট ধারার েযাগ িনেয় িশ া ম ণালেয়র িবেশষ কের িব িবদ ালয় অিধশাখার শীষ
কমকতারা  িবিভ  িব িবদ ালেয়র িসি ডেকট সদ । এসব সদ  িবিভ  িমিটংেয় িসিটং অ ালাউে র
স ানীর নােম মাটা অে র অথ িনে ন। ফেল তারা িব িবদ ালয় েলার অপকম না দখার ভান করেছন।
এ ব াপাের সরকােরর নীিত-িনধারকেদর নজর দয়া উিচত।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, িবওিটর যসব সদ  িভিস, ািভিস ও কাষাধ ে র পদ দখল কের আেছন
তােদর বিশর ভাগ আইন অ যায়ী অেযাগ । িভিস পেদ িনেয়াগ পেত িপএইচিড িডি সহ ১০ বছেরর
অধ াপনা ও ২০ বছেরর শাসিনক কােজর অিভ তা লাগেব। ািভিস পেদ িনেয়াগ পেত িপএইচিড
িডি সহ ১০ বছেরর অধ াপনা এবং ১৫ বছেরর শাসিনক কােজর অিভ তা লাগেব। কাষাধ  পেদ
িনেয়াগ পেত ১৫ বছেরর অধ াপনা, শাসিনক বা আিথক ব ব াপনার অিভ তা লাগেব। িক  দখা
গেছ, িব িবদ ালেয় কােনািদন িশ কতা কেরনিন এমন ব ি েদর উি িখত পদ েলােত বসােনা হে ।

এ ে  আইেন না থাকেলও ‘ভার া ’ িহেসেব বিসেয় বছেরর পর বছর পার করা হে ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এসব  িবষেয়  জানেত  চাইেল  ইউিজিস  চয়ারম ান  ড.  কাজী  শহী াহ  বেলন,  িভিস,  ািভিস  ও
কাষাধ  িনেয়াগ করেত বলেল িব িবদ ালয় থেক দািব করা হয় য, উপযু  অধ াপক পাওয়া যাে

না।  িক  আমার  কােছ  চাইেল  আিম  এক  স ােহর  মেধ  ৫০  জন  অধ াপক িদেত  পারব।  আসেল
বতন-ভাতা িদেত অনা হ ও িব িবদ ালয় িনেজেদর ক ায় রাখার মানিসকতা থেক এমন করা হে ।

িক  আইন না মানেল আমরা কাউেক সহেযািগতা করেত পারব না।
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