
   

েযৗথ ভাগাভািগ পাবিলক িব িবদয্ালেয়

aিনয়েমর বাসা েবেঁধেছ েদেশর পাবিলক িব িবদয্ালয় েলায়। unয়নকােজর aেথর্র ভাগাভািগ িনেয় িtমখুী
িবেরাধ ৈতির  হেc।  eর  মেধয্ ঢাকার  বাiের  েবশ  কেয়কিট  িব িবদয্ালেয়র uপাচােযর্র  িব েd  aিভেযাগ
uেঠেছ। জাহা ীরনগেরর িবতেকর্ র পর আেলাচনায় eেসেছ আরo কেয়কিট িব িবদয্ালেয়র নাম। ছাtলীেগর
েকndীয় েনতারা শাখা কিমিটর মাধয্েম চাপ pেয়াগ কেরিছেলন িব িবদয্ালয় pশাসেনর oপর। আবার েকােনা
েকােনা িব িবদয্ালেয় uপাচাযর্রা unয়নকােজর িঠকাদাির িদেcন িনেজেদর ঘিন  েলাকজনেক। e িনেয় েবশ
কেয়কজন  িব িবদয্ালয়  িভিসেক eরi মেধয্  pতয্াহার করা হেয়েছ। েযসব  িব িবদয্ালেয়  েবিশ aথর্ বরাd
হেয়েছ,   েসখােন ঝােমলা ৈতির হেc uপাচােযর্র সে  ছাtলীেগর। জানা যায়, িব িবদয্ালয় ম িুর কিমশন 6
েম 2019-20 aথর্বছের েদেশর 45িট িব িবদয্ালেয়র জনয্ 8 হাজার 88 দশিমক 49 েকািট টাকার বােজট
aনেুমাদন িদেয়েছ। eর মেধয্ 5 হাজার 89 দশিমক 46 েকািট টাকা a-unয়ন কমর্কা  eবং বািক 2 হাজার
999 দশিমক 3 েকািট টাকা unয়ন কমর্কােn  বয্য় করা হেব। eসব pকেl ভাগাভািগ বসােত ছাtলীেগর
সে  িব িবদয্ালয়  pশাসেনর  dnd নতুন  কের   হেয়েছ। জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয় aিধকতর  unয়ন
pকেlর  টাকা  ভাগবােটায়ারা  িনেয়  জিড়েয়  পেড়েছন  ছাtলীেগর  শীষর্  েনতারা।  িবতেকর্  জিড়েয়েছন
জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র িভিস aধয্াপক ফারজানা iসলামo। e কারেণ ছাtলীেগর েকndীয় সভাপিত
েরজoয়ানলু হক েচৗধুরী েশাভন o সাধারণ সmাদক েগালাম রাbানীেক সাংগঠিনক দািয়t েথেক সিরেয়
েদoয়া  হয়।  সবর্েশষ  ছাtলীেগর  aপসািরত  সাধারণ  সmাদক  েগালাম  রাbানী  o  িব িবদয্ালয়  শাখা
ছাtলীেগর  যুgসাধারণ  সmাদক  সাdাম  েহাসাiেনর  মধয্কার  নতুন  eকিট  েফানালাপ  ফাঁস  হয়।  e  িনেয়
কয্াmােস eখন utp পিরিsিত িবরাজ করেছ। eিদেক েফানালােপর তথয্ ‘িমথয্া o uেdশয্pেণািদত’ বেল
দািব কেরেছন িব িবদয্ালয় pশাসন o uপাচাযর্পিn িশkকরা। aনয্িদেক গতকাল শাখা ছাtলীেগর eকিট
পk কয্াmােস েশাডাuন িদেয়েছ। ফাঁস হoয়া েফানালােপ জানা যায়, uপাচাযর্ aধয্াপক ফারজানা iসলাম
িব িবদয্ালয় শাখা ছাtলীগেক 1 েকািট টাকা ভাগ কের িদেয়েছন। uপাচােযর্র বাসায় টাকা বােটায়ারার oi
ৈবঠেক সাdাম িনেজo uপিsত িছেলন। pকেlর টাকা ভাগাভািগ িনেয় aিsরতা চলেছ iসলামী িব িবদয্ালয়
শাখা  ছাtলীেগ।  eর  মেূল  িব িবদয্ালেয়র 537  েকািট  টাকার  pকেlর  েটnার  ভাগবােটায়ারা রেয়েছ  বেল
জানা েগেছ। আট মাস কিমিট sিগত থাকার পর গত 14 জলুাi মধয্রােত রিবuল iসলাম পলাশেক সভাপিত
o রািকবুল iসলাম রািকবেক সাধারণ সmাদক কের iসলামী িব িবদয্ালয় ছাtলীেগর কিমিট েঘাষণা কেরন
সদয্সােবক েকndীয় সভাপিত েরজoয়ানুল হক েচৗধুরী েশাভন o সাধারণ সmাদক েগালাম রাbানী। কিমিট
হoয়ার 10 িদেনর মাথায় িব িবদয্ালেয়র 537 েকািট টাকার েমগা pকেlর েটnার ভাগাভািগ িনেয় বতর্ মান
কিমিটর সে  sানীয়েদর gিপং  হয়। গত 6 আগs েটnার বােটায়ারা িনেয় বতর্ মান কিমিটর িব েd
েমৗনিমিছল কের ei িবেdাহী পk। eরপর gিপং আরo pকােশয্ আেস। জানা যায়, েনতােদর মেধয্ েটnার
ভাগাভািগর সমেঝাতা হেল eক হেয় যায় িবেdাহীেদর eকাংশ। eরপর আগেsর মাঝামািঝ েফর েটnার িনেয়
gিপং  হয়। 25 আগs মধয্রােত সাধারণ সmাদক gেপর কমর্ীেদর মারধর কের িবেdাহী gপ। e সময়
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uভয় gেপর কমর্ীেদর মেধয্ ধাoয়া-পাlা ধাoয়ার ঘটনা ঘেট। তারপর আবারo সমেঝাতায় আেসন তারা।
জগnাথ িব িবদয্ালেয় 1 হাজার 900 েকািট টাকার pকl বরাd হয়। e pকেlo ভাগ বসােত চান ছাtলীেগর
িবদায়ী সভাপিত েরজoয়ানলু হক েচৗধুরী েশাভন o সাধারণ সmাদক েগালাম রাbানী। িকn েশষ পযর্n
িব িবদয্ালয় uপাচাযর্ o শাখা ছাtলীগ eেত রািজ না হoয়ায় শৃ লাভে র aজহুােত oi শাখার কিমিট িবলpু
করা হয়। সূেt জানা েগেছ, টা াiেলর সেnােষ মাoলানা ভাসানী িবjান o pযুিk িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্
aধয্াপক ড. েমা. আলাuিdন িবিভn পেদ িনেয়াগ, আপেgেডশনo িদেয়েছন েখয়ালখুিশমেতা। িকছু aসাধু
কমর্কতর্ ােক িনেয় িতিন e aপকমর্ কেরন। িনেয়ােগর েkেt কেরেছন আtীয়করণ। মাsারেরােল eেকর পর
eক িনেয়াগ িদেয়েছন। িকছুিদন আেগ িতিন কয্াmাস বেnর িদেন তিড়ঘিড় কের 25 জনেক তৃতীয় o চতুথর্
ে িণর পেদ িনেয়াগ েদন। uপাচােযর্র নানা aিনয়ম o দনুর্ীিতর িবষেয় pেয়াজনীয় বয্বsা িনেত িশkামntী,
iuিজিস o দনুর্ীিত দমন কিমশন-দদুক বরাবর িলিখত aিভেযাগপt জমা িদেয়েছন িব িবদয্ালেয়র িশkক o
কমর্কতর্ া-কমর্চারীরা। জানা েগেছ, আড়াi েকািট টাকা বয্েয় ei uপাচাযর্ িবলাসব ল বাংেলা িনমর্াণ করেলo
িতিন েসখােন বাস কেরন না। িব িবদয্ালেয়র pশাসিনক ভবেন মাt 1 হাজার টাকায় ভাড়া থােকন িতিন।
িবলাসব ল বাংেলা েফেল তার pশাসিনক ভবেন থাকা িনেয় িশkক-িশkাথর্ীরা মজাদার সব িকস্সা পয়দা
কেরেছন। iসলামী আরিব িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্ aধয্াপক ড. মহুাmদ আহসান ulাহর িব েd aিভেযাগ
িনেয়াগ বািণজয্ o ৈনিতক sলেনর। গত বছেরর নেভmের aিভেযাগ oেঠ, কমর্কতর্ া-কমর্চারী পেদ িনেয়াগ
পরীkার আেগi 112 জন pাথর্ী চূড়াn কেরেছন ei uপাচাযর্। রিফkল iসলাম নােমর eকজন চাকিরpাথর্ী
দদুেক  e-সংkাn  aিভেযাগ  করেল  েতালপাড়  হয়।  েগাপালগে  ব বnু  েশখ  মিুজব  িবjান  o  pযুিk
িব িবদয্ালেয়র  uপাচাযর্  aধয্াপক  ড.  েখাnকার  নািসরuিdেনর  িব েd  িনেয়াগ  বািণজয্সহ  রেয়েছ  নানা
aিভেযাগ।  নীিতমালা  ল ন  কের  িনেয়াগ  েদoয়া,  িনেয়ােগ  বািণজয্  করা,  icামেতা  িশkাথর্ী  ভিতর্  করার
aিভেযাগ তার িব েd। জানা েগেছ, িভিস েকাটার  নােম িতিন কেয়কিট িবভােগ িনয়মবিহভূর্ তভােব েবশ
িকছু ছাtছাtী ভিতর্  কিরেয়েছন।
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