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জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয় (জািব) চলমান উ য়ন কে র বরা  থেক শাখা ছা লীগেক ১ কািট ৬০ লাখ
টাকা দওয়ার ক ীয় ছা লীেগর সাধারণ স াদক গালাম রা ানীর ব ব েক ‘িমথ া গ ’ বেল ম ব
কেরেছন উপাচায অধ াপক ফারজানা ইসলাম। বরং িতিন ক ীয় ছা লীেগর ই শীষ নতার িব ে  তার
কােছ ‘চাঁদা’ দািবর অিভেযাগ কেরন। উপাচায তার িব ে  করা অিভেযােগর তদ ও দািব কেরন। গতকাল

পুের সাংবািদকেদর সে  আলাপকােল উপাচায এসব অিভেযাগ কেরন। উপাচায বেলন, ‘গত ৮ আগ
ক ীয় ছা লীেগর সভাপিত রজওয়া ল হক চৗধুরী শাভন ও সাধারণ স াদক গালাম রা ানী আমার

বাসভবেন আেলাচনার জ  আেসন। আেলাচনার একপযােয় তারা উ য়ন কে র বরা  থেক ৪ থেক ৬
পােস ট চাঁদা দািব কেরন। িক  আিম এ দািব ত াখ ান কির। আর এেতই শাভন-রা ানী হতাশ হেয়িছল।
স  কারেণই  এখন  আমার  িব ে  িমথ াচার  করেছ  তারা।’  এ  ছাড়া  অ তার  কারেণ  গত  ম  মােস

হাসপাতােল ভিত থাকা  অব ায় সখােন শাভন-রা ানী  িগেয় কে র ২-৩িট ট ডােরর িশিডউল দািব
কেরন বেলও অিভেযাগ  কেরন উপাচায। গত বৃহ িতবার  ধানম ীর কােছ লখা এক িচিঠেত গালাম
রা ানী  উে খ  কেরন,  ‘উপাচায  ম ােমর  ামী  ও  ছেল  িব িবদ ালয়  ছা লীগেক  ব বহার  কের  কােজর
িডিলংস কের মাটা অে র কিমশন বািণজ  কেরেছন। যার পিরে ি েত ঈ ল আজহার পূেব জািব শাখা
ছা লীগেক ১  কািট  ৬০ লাখ  টাকা  দওয়া  হয়।’  গালাম  রা ানীর  এ ব েব র িব ে  জাহা ীরনগর
িব িবদ ালয় শাখা ছা লীগ িববৃিত িদেয়েছ। এেত বলা হয়, ‘জািব শাসন শাখা ছা লীগেক ১ কািট ৬০
লাখ টাকা িদেয়েছন বেল গালাম রা ানী য ব ব  িদেয়েছন তা স ূণ অসত । বরং শাভন ও রা ানীর
িনেদেশই শাখা ছা লীগ গত ৮ আগ  জািব উপাচােযর সে  তােদর বঠেকর ব ব া কের দয়। সখােন কী
িনেয় আেলাচনা  হেয়েছ স স েক শাখা ছা লীগ িকছুই জােন না। স ত, গত ২৩ আগ  বাংলােদশ

িতিদেন ‘উ য়ন কে র ২ কািট টাকা ছা লীেগর পেকেট!’ শীষক সংবাদ চািরত হেল নীিতর িব ে
আে ালন গেড় তােল িব িবদ ালেয়র িশ ক-িশ াথীরা। ‘ নীিতর িব ে  জাহা ীরনগর’র ব ানাের িতন
দফা দািবেত টানা ই স াহ আে ালন কেরন তারা। অবেশেষ গত বৃহ িতবার আে ালনকারীেদর সে
বঠেক  বেস  িব িবদ ালয়  শাসন।  এেত  িতন  দফা  দািবর  িট  মেন  নয়  শাসন।  তেব  নীিতর

অিভেযােগর তদে র িবষেয়  আইিন যাচাই-বাছাই  শেষ  আগামী  বুধবার আবার  বঠেকর মাধ েম িস া
নওয়া হেব বেল জািনেয়েছন উপাচায।
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