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েসিটo িতিন  কের বলেত পােরনিন। ছা লীেগর 45 েনতার ভিত র্র িবষয়িট াখয্া করেত িগেয় িতিন বেলন, 
তােদর aনুষেদর aেনক িশ াথ  আেগi চাকির েপেয় যাoয়ায় মা াস র্ করেত পােরন না। eসব িশ াথ র 
iিভিনংেয় পড়ার সুেযাগ েদয়া যায় িক না, দুi বছর আেগ েচয়ার ানস কিমিটেত eমন eকিট িবষয় u ািপত 
হয়। সভায় আেলাচনার িভি েত aনুষেদর িশ াথ েদর পরী া ছাড়াi ভিত র্র সুেযাগ েদয়ার িস া  হয়। e ছাড়া 
a া  aনুষদ েথেক পাশ করা েযসব িশ াথ  িবিভ  েপশায় আেছন, তাঁেদর জ  েমৗিখক পরী ার মা েম ভিত র্ 
হoয়ার eকিট সুেযাগ কের েদয়ার িস া  হয়। eর uে , ঢাকা িবশব্িব ালেয়র যাঁরা েরিজ াড র্ াজুেয়ট বা 
েরিজ াড র্ েড , েকােনা সম া হেলo তাঁরা েযন eখােন পড়ােশানা করেত পােরন। তেব ঢাকা িবশব্িব ালেয়র 
বাiেরর েকu যিদ eখােন পড়েত চান, তাঁেদর িলিখত, েমৗিখক দুিট পরী াi িদেত হয়। eিদেক জািলয়ািত o 
মতার aপ বহার কের ঢাকা িবশব্িব ালেয় ভিত র্ হoয়ােদর ডাকসু পদ শূ  েঘাষণা কের uপিনব র্াচনসহ 4 দািব 

িনেয় রাজু  ভা েয র্র সামেন মানবব ন কেরেছন িবশব্িব ালেয়র িশ াথ রা। তােদর a  দুিট দািব হেলা: 
মতার aপ বহার o ƣনিতক লেনর দােয় বািণজয্ aনুষেদর িডেনর পদতয্াগ eবং িচরকুট সুপািরেশ ভিত র্ 

করােনার দােয় ঢািব িভিস o ডাকসু সভাপিতর পদতয্াগ। মানবব েন েকাটা সং ার আে ালেনর েনতা হাসান 
আল মামুন বেলন, িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ o বসায় িশ া aনুষেদর িডন িচরকুেটর মা েম ছা লীেগর 45 জন 
েনতােক েয ভিত র্ হoয়ার সুেযাগ িদেয়েছন েসটা িবশব্িব ালেয়র a ােদশ িবেরাধী কাজ o ƣনিতকতার লন। 
তাi তােদর uিচত দািয়তব্ েথেক পদতয্াগ করা। eছাড়া ডাকসুর পদগুেলা েথেক ছা লীেগর আটজন েনতােক 
বিহ ার কের তােদর শূ  পদগুেলােত পুনরায় িনব র্াচন িদেত হেব। 
 
িবশব্ র য্াি ংেয় িপিছেয় পড়া: eিদেক িবশব্ র য্াি ংেয় ঢাকা িবশব্িব ালেয়র িপিছেয় পড়া িনেয় আবােরা সমােলািচত 
হে ন িবশব্িব ালেয়র কতর্া ি রা। যিদo িভিসর দািব বািণিজয্ক uে ে  eসব র য্াি ং করা হয়। িক  বা িবক 
aেথ র্ সমেয়র আবতর্েন িবশব্ র য্াি ংেয় ঢাকা িবশব্িব ালেয়র িপিছেয় পড়ায় uেদব্গ কাশ করেছন িশ িবেদরা। 
স িত িবশব্ াপী িবশব্িব ালয়গুেলার র য্াি ং িনেয় কাজ করা ল ন িভি ক টাiম হায়ার eডুেকশন ৯3িট েদেশর 
2411 িবশব্িব ালেয়র তািলকা কাশ কের। পাঁচিট মানদে র oপর িভি  কের eসব িবশব্িব ালেয়র র য্াংিকং কের 
িশ া িবষয়ক e সামিয়িক। গণ বছর eিশয়ার েসরা িবশব্িব ালেয়র তািলকায় ঢাকা িবশব্িব ালয় না থাকেলo 
eবার 2411 িবশব্িব ালেয়র মে  ান হেয়েছ ােচয্র a েফােড র্র। িক  e তািলকায় েদেশর eকমা  
িবশব্িব ালয় িহেসেব ঢাকা িবশব্িব ালেয়র aব ান eক হাজােরর পর। শুধু তাi নয়, গত চার বছের ঢাকা 
িবশব্িব ালয় িবশব্ র য্াি ংেয় 511 ধাপ িপিছেয় পেড়েছ। e িনেয় সমােলাচনা হেল ঢাকা িবশব্িব ালেয়র িভিসর 
দািব বািণিজয্ক uে ে i eসব র য্াি ং করা হয়। ঢাকা িবশব্িব ালয় বািণিজয্ক র য্াি ংেয় িবশব্াস কের না। e 
িবশব্িব ালেয়র মান আেগর েথেক েবেড়েছ। িক  িশ ািবদরা বলেছন িশ কেদর রাজনীিতেত জড়ােনা o 
গেবষণায় aনা েহর কারেণ িবশব্িব ালেয়র মান িদনিদন তলািনেত যাে । িভিস ােনল িনেয় িবতক র্: গত 42েশ 
আগ  ঢাকা িবশব্িব ালেয়র িভিস ােনল িনব র্াচন হয়। দীঘ র্ আড়াi যুগ পর পূণ র্া  িসেনট িনেয় aনুি ত িবেশষ 
e aিধেবশেন িবনা িতদব্ি তায় িভিস a াপক ড. েমা. আখতারু ামান, ে া-িভিস ( শাসন) a াপক ড. মু. 
সামাদ o িশ ক সিমিতর সভাপিত a াপক ড. e eস eম মাকসুদ কামাল িনব র্ািচত হন। িক  aিভেযাগ uেঠেছ 
নীল দেলর aভয্ ের হoয়া েভােটর ফলাফল aনুযায়ী িভিস ােনেল িতনজেনর ম িঠক হoয়ার কথা থাকেলo 
তা মােননিন বত র্মান িভিস। িতিন িনেজর নাম সব র্ থম িদেয়েছন। যিদo সেব র্া  েভাট পাoয়া ে া-িভিস 
a াপক ড. মু. সামাদ সবার oপের থাকার কথা িছল। e িনেয় নীল দেলর িশ কেদর মে  তী  ে াভ েদখা 
েদয়। িবষয়িট িনেয় িসেনট aিধেবশেন কথা বলেত চাiেলo িব ান aনুষেদর সােবক িডন a াপক ড. আ ল 
আিজজেক কথা বলেত েদয়া হয়িন। ে াভ জািনেয়েছন িবেশষ aিধেবশেন েযাগ েদয়া িসেনট সদ  o েরিজ াড র্ 
াজুেয়টরা। নীল দেলর যু  আহব্ায়ক ড. হুমা ন কিবর e িবষয়িটেক নীল দেলর আদেশ র্র সােথ সাংঘিষ র্ক বেল 

ম  কেরেছন। তেব aিভেযাগ aসব্ীকার কেরিছেলন িভিস ড. আখতারু ামান। তার দািব িভিস ােনল সব 
িনয়মনীিত েমেনi চূড়া  করা হেয়েছ। ভিত র্ জািলয়ািতর দােয় 7৯ িশ াথ র বিহ ারােদশ: eিদেক ভিত র্ পরী ায় 



জািলয়ািতর দােয় গত 3৯ আগ  7৯ িশ াথ েক বিহ ার কের ঢাকা িবশব্িব ালয়। eর আেগ 27জনেক বিহ ার 
করা হেয়িছল। িসআiিডর েদয়া ত  মেত বিহ ত িশ াথ রা জািলয়ািতর মা েম ঢাকা িবশব্িব ালেয় ভিত র্ 
হেয়িছল। দীঘ র্ তদ  েশেষ তােদর বিহ ার করেত িসি েকেট সুপািরশ কের িবশব্িব ালেয়র শৃ লা পিরষদ। পের 
3৯ আগ  িবশব্িব ালেয়র িভিসর সভাপিতেতব্ aনুি ত িসি েকেটর eক সভা েথেক তােদর বিহ ারােদশ বহাল 
রাখা হয়। eর আেগ 34 জুন ঢািবসহ িবিভ  িশ া িত ােন ভিত র্ eবং চাকিরর পরী ার প  ফাঁস o 
জািলয়ািতর aিভেযােগ 98 ঢািব িশ াথ সহ 236 জেনর িবরুে  চাজর্িশট (aিভেযাগপ ) দািখল কের পুিলেশর 
aপরাধ তদ  িবভাগ (িসআiিড)। ায় েদড় বছর ধের চলা দীঘ র্ তদ  েশেষ ঢাকা িবশব্িব ালেয়র বহুল 
আেলািচত ফাঁস মামলায় দু’িট পৃথক আiেন aিভযু েদর িবরুে  েমাট চারিট চাজর্িশট দািখল কের সং ািট।  
সাত কেলজ িনেয় ায়ী সমাধােন আসেত না পারা:  েসশনজট কমােনা আর মােনা য়েনর আশায় রাজধানীেত 
aবি ত ঢাকার সব র্বৃহৎ সাত সরকারী কেলজেক ঢাকা িবশব্িব ালেয়র (ঢািব) aিধভু  করা হেলo েসi uে াগ 
িশ ায় মহাস েটর কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। মতা েদখােনার েখলায় েকান িত ছাড়াi জাতীয় িবশব্িব ালেয়র 
হাত েথেক eেন aিত আ েহ িগেল িছল ঢািব। তেব আ হ িনেয় িগলেলo aিধভু  সাত কেলজ eখন ঢািবর 
‘গলার কাঁটা’। েমi িশ ার ‘িবষেফাঁড়া’ হেয় uঠেছ aিধভুি র িস া । দুi বছেরর মাথায় আজ খুিশ নয় ঢািব 
o সাত কেলেজর েকান প i। িবষয়িট িনেয় কেয়কিদন পরপরi রা ায় েনেম পড়েছ সাত কেলেজর িশ াথ  o 
ঢাকা িবশব্িব ালেয়র িশ াথ রা। গত জুলাiেয় সাত কেলজ বািতেলর দািবেত টানা eক স াহ আে ালন কের 
ঢাকা িবশব্িব ালেয়র িশ াথ রা। eেত aচলাব া িবরাজ কের পুেরা কয্া ােস। ব  থােক eকােডিমক o 
শাসিনক সকল কায র্ ম। eিনেয় ায়ী সমাধােনর লে য্ eকিট তদ  কিমিট গঠন করা হয়। েযখােন সাত 

কেলেজর a  o ডাকসুর িভিপ িজeসেদরo রাখা হয়। কিমিটর ধান করা হয় ে া-িভিস a াপক মু. 
সামাদেক। e কিমিটেক 21 কায র্িদবেসর মে  তদ  িরেপাট র্ েদয়ার কথা বলা হেলo তারা আেরা 41 কায র্িদবস 
সময় বািড়েয় েনয়।  
 
েরােকয়া হেল িনেয়াগ বািণজয্:  স িত েরােকয়া হেলর কম র্চারী িনেয়ােগ আিথ র্ক েলনেদেনর aিভেযাগ সামেন 
আসেল আবােরা িবতেক র্র মুেখ পেড় হল শাসন। aিভেযােগর পর িনেয়াগিট িগত কের হল শাসন। হল 
সংসেদর িভিপ, িজeস o হল শাখা ছা লীেগর দুi েন ীর িবরুে  িনেয়াগ-বািণেজয্ জিড়ত থাকার aিভেযাগ 
তুেলেছন হেলর কেয়কজন ছা ী। হেল িনরাপ া হরী, পির তাকম সহ কেয়কিট পেদ িনেয়াগ িদেত িতন 
ি র কাছ েথেক 32 লাখ টাকা িনেয়েছন তাঁরা, eমন aিভেযাগ কেরেছন ছা ীরা। ঢাকা িবশব্িব ালয় সাংবািদক 

সিমিতর কায র্ালেয় সংবাদ সে লন কের eসব aিভেযাগ কেরন েরােকয়া হেলর ায় 26 জন ছা ী। ছা ীেদর 
aিভেযােগর সে  eকা তা েপাষণ কের ছা  iuিনয়ন o ছা  েফডােরশেনর কেয়কজন েনতা-কম o সংবাদ 
সে লেন uপি ত িছেলন। গত 36 জুলাi েরােকয়া হেল চারিট পেদ কম র্চারী িনেয়ােগর িব ি  েদন হল া  
o িবশব্িব ালেয়র সমাজিব ান িবভােগর a াপক িজনাত হুদা। িব ি েত aিফস সহায়ক পেদ 2 জন, বাগােনর 
মািল পেদ 2 জন, িনরাপ া হরী পেদ 4 জন o পির তাকম  পেদ 4 জনেক িনেয়াগ েদoয়া হেব বেল জানােনা 
হয়। 42 জুলাi িছল আেবদেনর েশষ িদন। 2 েসে মব্র eসব পেদ আেবদনকারীেদর েমৗিখক পরী া aনুি ত 
হoয়ার কথা িছল। সংবাদ সে লেন uপি ত ছা ীেদর aিভেযাগ, aিফস সহায়ক পেদ হেলর eক কম র্চারীর 
েছেলেক eবং বাগােনর eক মািলর েছেলেক মািল পেদ িনেয়াগ েদoয়ার কথা বেল তাঁেদর কাছ েথেক যথা েম 9 
o 6 লাখ কের টাকা িনেয়েছন হল সংসেদর িভিপ iসরাত জাহান o িজeস সায়মা িম। আর িনরাপ া হরী 
পেদ িনেয়াগ িদেত eক ি র কাছ েথেক 9 লাখ টাকা িনেয়েছন হল শাখা ছা লীেগর সভাপিত িলিপ আ ার, 
সাধারণ স াদক াবণী iসলাম o েক ীয় ছা লীেগর সােবক আ জর্ািতক িবষয়ক uপস াদক iশাত 
কাশিফয়া। e সময় হল সংসেদর সহসাধারণ স াদক (eিজeস) ফা নী দােসর সে  হেলর eক কম র্চারীর 
কেথাপকথেনর েরকড র্o সাংবািদেকর কােছ েদন aিভেযাগকারী ছা ীরা। e ছাড়া হল া ে র তাৎ িণক 
aপসারণ o হল সংসদ বািতল েঘাষণা করার দািব জানান aিভেযাগকারী ছা ীরা।  


