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িবশব্িব ালেয়র aিভভাবক হেলন oi িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্। aিভভাবেকর দািয়তব্ হেলা সব িশ াথ েক আগেল রাখা। িক  েবশ 
িকছু পাবিলক িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্রা uে া েসব্ াচািরতায় aবতীণ র্ হেয়েছন। নানা িবতেক র্o জিড়েয় পেড়েছন। e কারেণi 
সা িতক সমেয় কেয়কিট িবশব্িব ালয় u  হেয় uেঠেছ।e ছাড়া aেনক uপাচায র্i িনয়ম-নীিতর খুব eকটা ধার ধােরন না। 
eমনিক তাঁেদর কয্া ােস থাকার কথা থাকেলo তা মানেছন না। তাঁেদর aেনেকi রাজধানীেত িলয়ােজাঁ aিফস খুেল eখান েথেকi 
িবশব্িব ালয় চালাে ন। জাতীয় িবশব্িব ালেয়র কয্া াস গাজীপুেরর েবাড র্বাজাের হেলo ei িবশব্িব ালেয়র িলয়ােজাঁ aিফস 
ধানমি েত। েসখােন uপাচােয র্র বাসভবনo রেয়েছ। িনেয়াগ বািণজয্সহ নানা aিভেযাগo uেঠেছ কেয়কজেনর িবরুে । বত র্মােন 
22িট পাবিলক িবশব্িব ালেয়র বত র্মান o স  সােবক uপাচােয র্র িবরুে  নানা aিনয়ম o দুন িতর aিভেযাগ তদ  করেছ iuিজিস। 

iuিজিস সূে  জানা েগেছ, যাঁেদর িবরুে  তদ  চলেছ তাঁেদর মে  আেছন টা াiেলর মাoলানা ভাসানী িব ান o যুি  
িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ ড. আলাuি ন, েগাপালগ  ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান িব ান o যুি  িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ খ কার 
নািসরuি ন, ঢাকার iসলািমক আরিব িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ েমাহা দ আহসান u াহ, বিরশাল িবশব্িব ালেয়র স  সােবক 
uপাচায র্ eস eম iমামুল হক, চ াম িবশব্িব ালেয়র সােবক uপাচায র্ iফেতখার uি ন েচৗধুরী, যেশার িব ান o যুি  
িবশব্িব ালেয়র সােবক uপাচায র্ েমা. আবদুস সা ার, িসেলট কৃিষ িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ েমা. মিতয়ার রহমান হাoলাদার, 
িদনাজপুেরর হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o যুি  িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ মু. আবুল কােশম o রাজধানীর েশেরবাংলা কৃিষ 
িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ কামাল uি ন আহা দ। 

iuিজিসর েচয়ার ান a াপক ড. কাজী শহীদু াহ কােলর ক েক বেলন, ‘িবেশষ কের মফসব্েলর পাবিলক িবশব্িব ালয়গুেলার 
সম া সবেচেয় েবিশ। েসখােন রাজৈনিতক াপার েবিশ কাজ কের। আেগ েথেকi েগাপালগ  ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান িব ান 
o যুি  িবশব্িব ালেয়র uপাচােয র্র াপাের তদ  চলেছ। a  আেরা aেনক িবশব্িব ালেয়র uপাচােয র্র াপােরo তদ  চলেছ। 
আমরা তদ  িতেবদন পয র্  িদেত পাির। তেব ব া েনoয়ার দািয়তব্ িশ া ম ণালেয়রi।’জানা যায়, iuিজিস েযসব 
িবশব্িব ালেয়র uপাচােয র্র িবরুে  aিভেযাগ তদ  করেছ, েসগুেলা মূলত িনেয়ােগ aিনয়ম-দুন িতর aিভেযাগ।স িত ঢাকা 
িবশব্িব ালেয়র uপাচায র্ a াপক আখতারু ামােনর িবরুে  িচরকুেটর মা েম ভিত র্র aনুমিত েদoয়ার aিভেযাগ uেঠেছ। িতিন 
aসব্ীকার করেলo িবষয়িট েবশ আেলািচত হে । কারণ িনয়ম না েমেন ভিত র্ হoয়া িশ াথ েদর মে  েবশ কেয়কজন ঢাকা 
িবশব্িব ালয় েক ীয় ছা  সংসেদর (ডাকসু) েনতা। েবগম েরােকয়া িবশব্িব ালেয়র আেগর uপাচােয র্র িবরুে  a তম aিভেযাগ 
িছল িবশব্িব ালেয় uপি ত না থাকা। বিরশাল িবশব্িব ালেয়র সােবক uপাচায র্ iমামুল হক িশ াথ েদর ‘রাজাকােরর বা া’ বেল 
গািল িদেয়িছেলন। েসi সূ  ধেরi ায় aচল হেয় িগেয়িছল িবশব্িব ালয়। e ছাড়া বত র্মােন কুি য়ার iসলামী িবশব্িব ালয় শাখা 
ছা লীেগর কিমিট গঠনেক েক  কেরo েসখােন u  aব া িবরাজ করেছ।  

সংি  ি রা বলেছন, uপাচায র্ িনেয়ােগর ে ে  aেনক সময় রাজৈনিতক পিরচয়i িবেবচনায় েনoয়া হে । ফেল িযিন িনেয়াগ 
পাে ন িতিন সব িকছুেকi তু তাি  করেছন। e ছাড়া িতিট িবশব্িব ালেয়i িতবছর বড় aে র বােজট বরা  হয়। িশ ক-
কম র্চারী িনেয়ােগ বািণজয্o eখন oেপন িসে ট। e বািণেজয্ uপাচায র্েদর aেনেকi জিড়েয় পড়েছন। আর ভাগ-বােটায়ারােক েক  
কের িবতেক র্রo সৃি  হে । 

িশ ািবদ o গেবষক a াপক ড. িসরাজুল iসলাম েচৗধুরী কােলর ক েক বেলন, ‘বত র্মান সমােজর বণতা হেলা েযেকােনা 
uপােয়i েহাক মুনাফা িল া। িক  িবশব্িব ালয় েতা বািণজয্ িত ান নয়। eখানকার কাজগুেলা a  রকম হoয়া uিচত। 
িবশব্িব ালয় েযেহতু সব্ায় শািসত িত ান, তাi eখােন জবাবিদিহ o সবার aংশ হণ থাকা uিচত। িক  তা েদখা যায় না। িশ ক 
সিমিতo দলীয়। ছা সংসদ িনব র্াচন হয় না। uপাচায র্ িনেয়াগo যথাযথ হয় না। দলীয় িবেবচনােক াধা  েদoয়া হয়। আসেল 
েযাগয্ েলাকেক েযাগয্ জায়গায় না বসােল সম ার সমাধান হেব না।’ 

 


