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2৯79 সােল আ জর্ািতক খয্ািতস  আিক র্েট  o য্ানার মাজহারুল iসলােমর হােত ei িবশব্িব ালেয়র থম মা ার য্ান ƣতির 
করা হয়। েস aনুসােরi িবশব্িব ালেয়র আিক র্েটকচারাল িভu, া ে প িভu সব িকছুi সু র। াপনাগুেলা কৃিতর সে  িমল 
েরেখi করা হেয়েছ। eমনিক মীর মশাররফ েহােসন হেলর eকিট ক েথেক আেরকিট েকর মে  েয চুিনচু, েসটাo করা হেয়েছ 
ভূিমৈবিচ য্ মাথায় েরেখ। e ছাড়া আেগর ভবনগুেলা লাল iেটর ƣতির, বহার করা হেয়েছ িসরািমক। তেব 2৯95 সােল িজ র 
রহমান িসি কী িভিস থাকার সময় থেম েসi মা ার য্ান ভাঙা হয়। েস সময় ƣতির হয় সালাম-বরকত হল, কামালuি ন হল o 
আল েবরুিন হেলর e েটনশন। eরপর কাজী সােলহ আহেমদ িভিস হেল িতিনo মা ার য্ান েভেঙ েসা াল সােয়  ফয্াকাি  
িনম র্াণ কেরন। সব র্েশষ শরীফ eনামুল কিবেরর সময়o মা ার য্ান েভেঙ কলাভবন িনম র্াণ করা হয়। 

আে ালনকারী eকািধক িশ ক জানান, বত র্মান মহাপিরক নায় বড় গলদ পাoয়া েগেছ। মহাপিরক না ণয়েনর লে য্ কােজর 
জ  eকিট িব ািরত  TOR Ter mof Ref er ence (   ) eকা  আব ক, যা িসি েকট কতৃর্ক মেনানীত িবেশষ েদর দব্ারা ণীত 
হoয়া uিচত। তা করা হয়িন। মহাপিরক না ণয়েনর জ  ক  পিরচালক o ক  ব াপক মেনানয়ন িদেত হয়, যার মে  
eকজন aব i e কােজ aিভ  পিরক নািবদ হoয়া uিচত, যা ei কে  a ভুর্  করা হয়িন। 

e ছাড়া মহাপিরক না ণয়েনর ে ে  কত ধরেনর ত -uপা  সং হ করা হেয়েছ তা eখেনা সুিনিদ র্ ভােব িব  কের েদখােনা 
হয়িন। েযমন—ভূিমরূপ o u তার ত ; ভূতাি ক o ভূিমক নজিনত ত ; ভূ-uপিরভাগ o ভূগভ র্  পািনর ত ; uি দ o াণীর 
আবাস ল, তােদর জনন o পির মেণর ত ; বত র্মান ভূিম বহার o িনিম র্ত াপনার ত ; পিরেবেশর uপাদানগুেলার (পািন, 
বা , মািট, শ  o বজর্য্ ব াপনা) ত  eবং বত র্মান iuিটিলিট সািভ র্স সং া  (িবদুয্ৎ, পািন, গয্াস, i ারেনট, িডশ o 
পেয়ািন াশন স ালন লাiন) ত  ei মহাপিরক নায় aনুপি ত; েযগুেলা eকিট পূণ র্া , কায র্কর o েটকসi মহাপিরক নার 
পূব র্শত র্। 

আে ালনকারীরা বলেছন, দরপে র িব ি  কােশর থম 26 িদন াংেক েকােনা িশিডuলi পাoয়া যায়িন। eত বড় কাজ i-
িজিপেত করার িনয়ম থাকেলo তা করা হয়িন। িশিডuল েয় ভ  করা হয় পাবিলক িকuরেম  আiন। ছা লীেগর িবরুে  
দরপে র িশিডuল িছনতাiেয়র aিভেযাগ েতােল eকািধক িঠকাদাির িত ান। 

আে ালনকারী বামপ ী িশ ক দশ র্ন িবভােগর a াপক রায়হান রাiন কােলর ক েক বেলন, ‘মহাপিরক নাটা আসেল কী, েসটা 
কােদর সে  আেলাচনা কের হেয়েছ, েসটাi eখেনা আমরা বুঝেত পািরিন। িতনিট দশতলা হল িনম র্াণেক েক  কের হাজােরর oপের 
গাছ কাটা হে । িবশব্িব ালেয়র সব েথেক না িনক জায়গািটi ন  হেয় যাে ।’ 

আে ালনকারী িবeনিপপ ী িশ ক a াপক েমা. জামাল u ীন রুনু কােলর ক েক বেলন, ‘মা ার য্ান কেরন পিরক নািবদরা। 
সে  থােকন আিক র্েট রা। আমােদর eখােন েসটা মানা হয়িন। িকছু িবি ং ƣতির করা িক মা ার য্ান? সারা পৃিথবীেত সবাiেক 
জািনেয় মা ার য্ান করেত হয়। িক  আমােদর uপাচােয র্র চুিপ চুিপ কাজ করার কারেণ সে হ আেরা দানা ে েধেছ।’ 

িবশব্িব ালয়িটর ত  িবভােগর a াপক ড. e েক eম শাহনাoয়াজ কােলর ক েক বেলন, ‘িবশব্িব ালেয়র িবকাশ করেত হেল 
ভবন েয়াজন। eখন েযখােন জায়গা রেয়েছ েসখােনi েতা ভবন িনম র্াণ করেত হেব। তেব তা হেত হেব পিরকি তভােব। ei 
পিরক নায় নগর পিরক নািবদেদর রাখেত হেব। আর আিথ র্ক েযসব aিভেযাগ eেসেছ, েসগুেলার eকটা িভি o আমরা েপেত চাi। 
e জ  িনরেপ  সং ােক িদেয় তদ  করােত হেব। আবার eখন েযেকােনা কােজi ভাগ-বােটায়ারা হয়। তেব তা শুধু কয্া ােসi 
সীমাব  থােক না।’ 

নাম কাশ না কের আেরকজন a াপক বেলন, ‘সব uপাচায র্i চান তাঁর সমেয় u য়নমূলক কাজগুেলা েহাক। eেত তাঁর 
aনুসারীরাi েবিশ লাভবান হেবন। eবােরর মহাপিরক না o আে ালনেক িঘেরo েসi িবষয়টা রেয়েছ।’ 

িবশব্িব ালেয়র uপ-uপাচায র্ (িশ া) a াপক ড. নুরুল আলম কােলর ক েক বেলন, ‘বুেয়েটর a াপক আহসান u াহ 
মজুমদােরর েনতৃেতব্ eকিট কিমিট ei মা ার য্ােনর কাজ কেরেছ। েসখােন আরবান য্ানার িছেলন, পিরেবশ িবেশষ সহ সবাi 
িছেলন। সব িকছু করার পর iuিজিস, িশ া ম ণালয়, aথ র্ ম ণালয়, পিরক না ম ণালয় হেয় ei ক  eকেনেক পাস হেয়েছ। 
তাi eেক েকােনাভােবi aপিরকি ত বা aসব্  বলার সুেযাগ েনi।’ 

 


