
    
   

pধানমntীর সে  সাkােতর পর জািবর িভিস : pকেl বরােdর 4-6% টাকা চায় * েশাভন-
রাbানী েতামােকo ক  িদল : িভিসেক pধানমntী
pকাশ : 13 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  unয়ন  pকেl  বরােdর  4-6  পারেসn  চাঁদা  দািব  কেরেছন  ছাtলীেগর
েকndীয় কিমিটর সভাপিত o সাধারণ  সmাদক। 8 আগs রােত জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র িভিস
aধয্াপক ফারজানা iসলােমর সে  তার বাসভবেন েদখা কের ei চাঁদা চান দiু েনতা।
unয়ন pকেlর েটnার েপেয়েছ- eমন েকাmািনর কাছ েথেক িভিসেক টাকার বয্বsা কের িদেত বেলন
েশাভন o রাbানী। িকn ভাiস চয্ােnলর (িভিস) তােত রািজ না হoয়ায় তার সে  দiু েনতা ঢ় আচরণ
কেরন। বধুবার সnয্ায় িভিস aধয্াপক ফারজানা iসলাম তার বাসভবেন যুগাnরেক eসব তথয্ িনি ত
কেরন।
িভিস যুগাnরেক বেলন, ‘pধানমntীর সে  আেলাচনার eকপযর্ােয় েকndীয় ছাtলীগ সভাপিত েরজoয়ানলু
হক  েচৗধুরী েশাভন o সাধারণ সmাদক  েগালাম  রাbানীর িবষেয় আেলাচনা  হয়। e সময় pধানমntী
আমােক বেলন, oরা (েশাভন-রাbানী) েতামােকo ক  িদল।’
ম লবার  সnয্ায়  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  চলমান  আেnালন  িনেয়  গণভবেন  pধানমntী  েশখ
হািসনার  সে  সাkাৎ  কেরন  জািব িভিস  aধয্াপক  ফারজানা  iসলাম।  িতিন  বেলন, ‘ম লবার  সnয্ায়
pধানমntীর সে  আধা ঘ ার েবিশ আেলাচনা কেরিছ। িতিন (pধানমntী) আমার pিত দঢ়ৃ আsা pকাশ
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কেরেছন।
pধানমntী বেলেছন, যারা দনুর্ীিতর aিভেযােগ আেnালন করেছ, তারা দনুর্ীিতর pমাণ ক ক।’ e সময়
িব িবদয্ালেয় চলমান আেnালন, aিধকতর unয়ন pকl, pকl বাsবায়ন, েকndীয় ছাtলীগ o শাখা
ছাtলীগ িনেয় আেলাচনা হেয়েছ বেলo জানান িভিস।
িনিবর্ে  েমগা pকl বাsবায়েনর জনয্ ঈেদর আেগ েকndীয় ছাtলীগেক eক েকািট o শাখা ছাtলীগেক eক
েকািট টাকা েদয়া হেয়েছ- eমন aিভেযােগ ‘দনুর্ীিতর িব েd জাহা ীরনগর’ বয্ানাের আেnালেন চািলেয়
যােc eকদল িশkক-িশkাথর্ী।
pশাসেনর  পেk-িবপেk  নানা  কমর্সূিচেত  সরগরম  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালয়।  eমন  পিরিsিতেত
pধানমntীর সে  সাkাৎ কেরন জািব িভিস।
শাখা ছাtলীগ o জািবর eকািধক িশkক সূেt জানা েগেছ, ঈদলু আজহার আেগ 8 আগs রােত েকndীয়
ছাtলীেগর সভাপিত o সাধারণ সmাদক িভিসর বাসভবেন eেস তার সে  সাkাৎ কেরন।
e সময় তারা িভিসেক unয়ন pকেlর েটnার পাoয়া েকাmািন েথেক কেয়ক পােসর্n টাকা েদয়ার বয্বsা
করেত বেলন। িকn িভিস তােত রািজ না হoয়ায় তার সে  তারা ঢ় আচরণ কেরন।
e িবষেয় িভিস যুগাnরেক বেলন, ‘েসিদন তারা (েশাভন o রাbানী) আমােক বেল, eত বড় pকl, আপিন
আমােদর সহেযািগতা কেরন, আমরাo আপনােক সহেযািগতা করব। আপিন েকাmািন েলােক বেল েদন
তারা েযন আমােদর িকছু (পােসর্n) টাকা েদয়।
আমােদর  টাকা  িদেল  আমরা  sানীয়  (জািব) ছাtলীগেক  তা  েথেক  িকছু  িদেয়  েদব।  িকn  আিম  তােদর
কথায়  রািজ হiিন  eবং  মেুখর  oপের  বেল  িদেয়িছ  আিম  েকােনা  টাকা-পয়সার  মেধয্  েনi।  তখন  তারা
আমােক বলল, আপা (pধানমntী) আমােদর সব িব িবদয্ালয় েদখােশানার দািয়t িদেয়েছন।
েসজনয্ আপনার কােছ eেসিছ। তখনo তােদর কথায় সাড়া না েদয়ায় তারা আমার সে  েবশ uৈcঃsের
কথা বলা  কের। eর িকছু সময় পর তারা চেল যায়।’ তারা কত পােসর্n দািব কেরিছল- eমন pে
িভিস বেলন, ‘দ-ুeক পােসর্n না, তারা চার িকংবা ছয় পােসর্েnর কথা বেলিছল।’
pস ত, জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র unয়েনর জনয্ 1 হাজার 445 েকািট 36 লাখ টাকা বরাd েদয়া
হেয়েছ। 2018 েথেক 2023 সাল পযর্n unয়ন কােজর জনয্ e বরাd েদয়া হয়। eর মেধয্ 5িট আবািসক
হল (িতনিট ছাt o দিুট ছাtীিনবাস) িনমর্ােণর জনয্ 367 েকািট টাকার েটnার চূড়াn হেয়েছ।
pধানমntীর  সে  আেলাচনার  সময়  েশাভন  o  রাbানীর  pস  েটেন  িভিস  বেলন,  ‘আিম  pধানমntীেক
বললাম,  আপিন  নািক  সব  িব িবদয্ালয়  েদখােশানা  করার  জনয্  তােদর  (েশাভন-রাbানী)  দািয়t
িদেয়েছন? তখন pধানমntী েহেস বেলন, তাহেল আপনােদর দািয়t কী? আিম তােদর েকন e দািয়t েদব?

e সময় pধানমntী েকndীয় েনতােদর িবষেয় িব প মnবয্ কেরন।’ e সময় িতিন জািব ছাtলীগ সmেকর্ o
কথা বেলন। pধানমntী শাখা ছাtলীেগর সভাপিত জেুয়ল রানােক ‘ভােলা’ o সাধারণ সmাদক eসeম
সুিফয়ান চ লেক ‘দেূর থােক বা িনিkয়’ বেল মnবয্ কেরন।
িভিস  বেলন,  pশাসেনর  িব েd  দনুর্ীিতর  aিভেযােগ  চলমান  আেnালন  িনেয়  pধানমntীর  সে  কথা
হেয়েছ।  pধানমntী  আমােক  বেলেছন,  ‘সmানী  মানুষেক  েকন  (তদn  কিমিট  কের)  আমরা  aসmািনত
করব? যারা আপনােক দনুর্ীিতgs বলেছ, তারাi pমাণ ক ক।
েকােনা  uেড়া  িচিঠ  িকংবা  uেড়া  খবেরর  িভিtেত  িকছু  করা  হেব  না।’  িভিস  আরo  বেলন,  ‘e  সময়
pধানমntী  আমােক  দিু nা  না  করার  পরামশর্  িদেয়  আমার  pিত  আsা  pকাশ  কেরন।  pধানমntী  েশখ
হািসনা আমােক বেলেছন, যিদ জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয় unয়ন pকl না চায় তেব েদব না।
আপিন  না  বেল  েদন।  তেব  e  িনেয়  েযন  আেnালন  না  হয়।’  e  সময়  িতিন  (pধানমntী)  পdা  েসতুর
দনুর্ীিতর aিভেযাগ o আিড়য়াল িবেলর pকlেক uদাহরণs প uপsাপন কেরন বেলo জানান িভিস।
িভিসর বাসভবন সূেt জানা যায়, েকndীয় ছাtলীেগর oপর pধানমntীর িব প মnেবয্র পর িভিসর কােছ
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kমা চাoয়ার জনয্ রাbানী pিতিনিধ পািঠেয়িছেলন।
েসামবার রােত রাbানীর aনসুারী বেল পিরিচত েকndীয় ছাtলীেগর uপ-আnজর্ ািতকিবষয়ক সmাদক
মাহববুর রহমান সােলহী, ছাtলীগ কমর্ী নাটক o নাটয্তtt িবভােগর 42 বয্ােচর রতন িব াসসহ চারজন
িভিসর সে  েদখা করেত তার বাসভবেন যান।
তেব িভিস aধয্াপক ফারজানা iসলাম তােদর সে  েদখা কেরনিন বেলo সূtিট িনি ত কের। তেব সােলহী
oiিদন িভিসর সে  েদখা করেত যায়িন বেল দািব কেরন। আর রতন িব ােসর মেুঠােফান বn থাকায়
তার মnবয্ পাoয়া যায়িন।
e িবষেয় ছাtলীেগর সাধারণ সmাদক েগালাম রাbানী বহৃsিতবার যুগাnরেক বেলন, ‘আমরা িভিস
ময্ােমর সে  েদখা কেরিছ, েসটা সতয্। তেব আমােদর িব েd েয aিভেযাগ আনা হেয়েছ, েসিট েমােটo
সিঠক নয়। িভিস ময্াম ঈেদর আেগ িব িবদয্ালয় ছাtলীগেক 1 েকািট 60 লাখ টাকা িদেয়েছন।
তার eকিট টাকাo আমােদর িছল না। aথচ বলা হিcল, আমােদর টাকা েদয়া হেয়েছ। পের তার েছেলর
মাধয্েম িতিন আমােদর কল কিরেয়েছন। তখন আমরা েসখােন িগেয়িছ।’ িতিন আরo বেলন, ‘েসখানকার
eকিট কােজর জনয্ আমােদর ছাtলীেগর সােবক eক বড় ভাiেয়র ফােমর্র জনয্ বেলিছলাম।
িভিস ময্াম েসi ফামর্েকo কাজটা েদনিন। আমরা েসটা িনেয়o িকছু বিলিন। aথচ eখন uেlা আমােদর
নােম বলা হেc।’ িতিন বেলন, ‘ঢাকা িব িবদয্ালেয় কেয়ক শ েকািট টাকার কাজ হেয়েছ, েসখােনi আমরা
িকছু কিরিন।
েকu  আমােদর  িব েd  eকটা  কথা  বলেত  পােরিন।  তাহেল  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়  eমন  েকন
করব।’ 
হল o মাsাpয্ান iসযু্েত আেলাচনা iিতবাচক, দনুর্ীিতর িবচার িবভাগীয় তদেnর বয্াপাের
িব িবদয্ালয়  pশাসন  িতন  কাযর্িদবস  সময়  িনেয়েছ  :  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  চলমান
iসুয্েত িতন দফা দািব িনেয় pশাসেনর সে  আেলাচনায় বেসন আেnালনকারীরা।
বহৃsিতবার  িবকাল  4টায়  নতুন  pশাসিনক  ভবেন  আেলাচনা   হেয়  চেল  রাত  9টা  পযর্n।  eেত
িব িবদয্ালেয়র pশাসেনর সে  আেnালনকারী 22 জন িশkক-িশkাথর্ী আেলাচনায় aংশ েনন।
আেলাচনা  েথেক  েবিরেয়  আেnালনকারী  জাহা ীরনগর  সাংsৃিতক  েজােটর  সভাপিত  আিশkর  রহমান
সাংবািদকেদর  বেলন,  িব কিব  রবীndনাথ  ঠাkর  হেলর  পােশর  িতনিট  হল  sানাnর  o  মাsারpয্ান
পুনিবর্নয্ােসর বয্াপাের iিতবাচক o ফলpসূ আেলাচনা হেয়েছ।
আর দনুর্ীিতর িবচার িবভাগীয় তদেnর বয্াপাের িব িবদয্ালয় pশাসন িতন কাযর্িদবস সময় িনেয়েছ।
আেলাচনায় রবীndনাথ ঠাkর হেলর utর-পি ম পােশর হলিট 100 িফট দেূর eবং দিkণ o পূবর্পােশর
িনিমর্তবয্ হল দিুট aনয্t sানাnর করা হেব বেল িসdাn হেয়েছ। আর মাsারpয্ান পুনিবর্নয্ােসর বয্াপাের
েযৗথ আেলাচনার িভিtেত িবেশষj, িবেশষািয়ত o মিনটিরং নােম িতনিট কিমিট গঠন করা হেব। ei
কিমিট মাsারpয্ান পুনগর্ঠন o pকেlর scতার িবষেয় সািবর্ক তদারিক করেব।
aপরিদেক দনুর্ীিতর তদেnর জনয্ ম লবার পযর্n  সময় িনেয়েছ িব িবদয্ালয় pশাসন। পরিদন বধুবার
pশাসেনর  সে  আেnালনকারীরা  আবার  ৈবঠেক  িমিলত  হেব  বেল  জানান  সাংsৃিতক  েজােটর  pচার
সmাদক মা ফ েমাজােmল।
িব িবদয্ালয়  pশাসেনর  পেk  িভিস  aধয্াপক  ফারজানা  iসলাম,  েpািভিস  (pশাসন)  aধয্াপক  আিমর
েহােসন, েpািভিস (িশkা) aধয্াপক নু ল আলম, েকাষাধয্k aধয্াপক েশখ েমা. মনজু ল হক, েরিজsার
(ভারpাp) রিহমা  কািনজ,  pকl  পিরচালক  (ভারpাp) pেকৗশলী  নািসর  uিdন  eবং  িনবর্াহী  pেকৗশলী
(িসিভল) আহসান হািবব aংশ িনেয়েছন।
আর  আেnালনকারীেদর  পেk  ‘দনুর্ীিতর  িব েd  জাহা ীরনগর’  বয্ানাের  আেলাচনায়  aংশ  েনয়া
aধয্াপকরা  হেলন,  খিবর  uিdন,  জামাল  uিdন,  কাম ল  আহসান,  শামীমা  সুলতানা,  রায়হান  রাiন,
আেনায়া lাহ ভঁূiয়া নু ল iসলাম o তােরক েরজা।
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

িশkাথর্ীেদর মেধয্ জাহা ীরনগর সাংsৃিতক েজােটর সভাপিত আিশkর রহমান, সাধারণ সmাদক শহীদলু
iসলাম পাpু, pচার সmাদক মা ফ েমাজােmল, বাংলােদশ ছাt iuিনয়ন িব িবদয্ালয় সংসেদর সভাপিত
নিজর আিমন েচৗধুরী জয়, সাধারণ সmাদক আিরফুল iসলাম aিনক, কাযর্করী সদসয্ রািকবলু রিন,
সমাজতািntক ছাt n শাখার সাধারণ সmাদক েমাহাmদ িদদার, সাংগঠিনক সmাদক েশাভন রহমান,
সমাজতািntক ছাt n (মাkর্বাদী) শাখা সভাপিত মাহািথর েমাহাmদ, সাধারণ সmাদক সুদীp েদ, দফতর
সmাদক েরেবকা আহেমদ eবং বাংলােদশ সাধারণ ছাt aিধকার সংরkণ পিরষদ িব িবদয্ালয় শাখার
মখুপাt খান মনুতািসর আরমান, যুg আhায়ক জয়নাল আেবদীন িশিশর o আিরফুল iসলাম আেলাচনায়
aংশ িনেয়েছন।
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