
   

িব িবদয্ালয়  পিরচালনার  পাশাপািশ  িবদয্াপীেঠর  ভাবমিূতর্  ujj¡ল  করেবন  uপাচাযর্রা,  eমনটাi  pতয্াশা
সবার।  িকn  ei  uপাচাযর্েদর  নানা  apীিতকর  কমর্কােn  িবbত  িশkক,  কমর্কতর্ াসহ  িশkাথর্ীরাo।  eখন
aবsা  eমন  েয- শীষর্  পেদ  আসীন  ei  uপাচাযর্েদর  কারেণi  িব িবদয্ালয় েলা  সংকেট  পেড়েছ।  aিনয়ম,
দনুর্ীিত, িনেয়াগ বািণজয্সহ unয়ন কােজর টাকা নয়-ছয় করা িনেয় েদেশর িবিভn িব িবদয্ালেয়র uপাচােযর্র
সমােলাচনা  চলেছ।  েকােনা  েকােনা  uপাচােযর্র  িব েd  রেয়েছ  কয্াmােস  না  থাকার  aিভেযাগ।  eবার
uপাচাযর্েদর aিনয়ম, দনুর্ীিতসহ নানা aিভেযাগ খিতেয় েদখেত মােঠ েনেমেছ িব িবদয্ালয় ম িুর কিমশন
(iuিজিস)।  তদn  েশেষ  eর  pিতেবদন  িশkা  মntণালেয়  পাঠােনা  হেব।  iuিজিস  েচয়ারময্ান  aধয্াপক  ড.
কাজী  শহীদlুাহ  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  িবিভn  িব িবদয্ালেয়র  uপাচাযর্রা  যা  করেছন  তা
aনাকািkkত।  eসব  েমেন  েনoয়া  যায়  না।  aেনক  uপাচাযর্েক  িনেয়  তদn  চলেছ।  তদেnর  পর  যথাযথ
বয্বsা িনেত িশkা মntণালয়েক সুপািরশ করা হেব। ঢাকা িব িবদয্ালেয়র iংেরিজ িবভােগর aধয্াপক িবিশ
িশkািবদ ড. ৈসয়দ মn◌্জু ল iসলাম e pিতেবদকেক বেলন, আেগ uপাচাযর্েদর আদশর্ িছল। eখন aেনক
uপাচাযর্ আদশর্ েথেক সের eেসেছন। তারা uপাচাযর্ িহেসেব িনেয়াগ পাoয়ার জনয্ সরকােরর েপছেন ধরনা
েদন।  আর  সরকারo  তােকi  পছn  কের  েয  সরকারেক  সহায়তা  করেব।  uপাচাযর্  তখন  িনেয়াগ  েপেয়
সরকােরর রাজৈনিতক pিতিনিধ িহেসেব কাজ কেরন, সরকােরর েতাষেণ বয্s হেয় পেড়ন। কারণ uপাচাযর্রা
শk aবsান িনেল তােদর েচয়ার থাকেব না। তারা ৈনিতক aবsান েথেক সের eেস দলীয় কমর্ীর ভূিমকা
পালন  কেরন।  জিড়েয়  পেড়ন  aেনক  aিনয়েম।  তাi  িব িবদয্ায় েলােত  eমন  aবsার  সৃি  হেc।
িব িবদয্ালয় েলার iেমজ eভােবi ন  কের িদেcন aেনক uপাচাযর্। িব িবদয্ালেয়র unয়ন কােজর বরাd
েথেক  ছাtলীগেক  চাঁদা  েদoয়ার  aিভেযােগ  সমােলাচনায়  পেড়েছন  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  uপাচাযর্
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aধয্াপক ফারজানা iসলাম। e ঘটনায় ছাtলীেগর েকndীয় সভাপিত-সাধারণ সmাদক পদ হারােলo eখেনা
েকােনা  বয্বsা  েনoয়া  হয়িন  uপাচােযর্র  িব েd।  aেনেকর  দািব,  িবিভn  সময়  িব িবদয্ালেয়র  unয়ন
কােজর  িঠকাদাির  েদoয়ার  েkেt  sজনpীিত  কেরেছন  িতিন।  uপাচােযর্র  পদতয্ােগর  দািবেত  েসাcার
িশkকেদর eকাংশসহ িশkাথর্ীরা। ‘দনুর্ীিতর িব েd জাহা ীরনগর’ বয্ানােরর আেnালন েথেক uপাচাযর্েক
সmpিত  aবাি ত  েঘাষণা  করা  হয়।  আগামী  1  aেkাবেরর  মেধয্  uপাচাযর্েক  পদতয্ােগর  আলিটেমটাম
িদেয়েছন তারা। েফসবুেক েলখার  কারেণ eক ছাtীেক বিহ ােরর েজর ধের eক সpােহর  েবিশ  সময়  ধের
utp  রেয়েছ  েগাপালগে র  ব বnু  েশখ  মিুজবুর  রহমান  িবjান  o  pযুিk  িব িবদয্ালয়।  u™ভূত
পিরিsিতেত ছাtীর বিহ ারােদশ pতয্াহার হেলo িশkাথর্ীরা uপাচাযর্ ড. েখাnকার নািসর uিdেনর পদতয্াগ
দািবেত  aনড়।  পিরিsিত  sাভািবক  করেত  িব িবদয্ালয়  বn  েঘাষণা  করেলo  িশkাথর্ীরা  হেল  aবsান
করেছন। pিতিট eকােডিমক o pশাসিনক ভবন তালাবd কের িশkাথর্ীরা আেnালন করেছন। িনয়ম uেপkা
কের িশkাথর্ী ভিতর্ , নারী েকেল ািরসহ aেনক aিভেযাগ e uপাচােযর্র িব েd। টা াiেলর সেnােষ মoলানা
ভাসানী  িবjান  o  pযুিk  িব িবদয্ালেয়র  uপাচাযর্  aধয্াপক  ড.  েমা.  আলাuিdন  িবিভn  পেদ  িনেয়াগ,
আপেgেডশেনর েkেt নীিতমালার ল ন কেরেছন বেল aিভেযাগ। িনেয়ােগর েkেt কেরেছন আtীয়করণ।
িশkকরা  বেলেছন,  ei  uপাচাযর্  েscাচািরতার  মাধয্েম  িব িবদয্ালয়  পিরচালনা  করেছন।  বতর্ মােন
িব িবদয্ালয়িট দনুর্ীিতেত িনমিjত। জানা েগেছ, আড়াi েকািট টাকা বয্েয় e uপাচাযর্ িবলাসব ল বাংেলা
িনমর্াণ করেলo  িতিন  e  বাসভবেন  থােকন  না।  িব িবদয্ালেয়র  pশাসিনক  ভবেন মাt  eক  হাজার  টাকায়
ভাড়া  থােকন  িতিন।  িবলাসব ল  বাংেলা  েফেল  pশাসিনক  ভবেন  থাকা  e  িভিসেক  িনেয়  হাসয্রস  কেরন
িশkক-িশkাথর্ীরা। িদনাজপুের হাজী দােনশ িবjান o pযুিk িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্ aধয্াপক ম.ু  আবলু
কােশেমর  িব েd  sজনpীিত  o  িনেয়াগ  বািণেজয্র  aিভেযাগ।  িব িবদয্ালেয়র  িশkকরা  জানান,  সmpিত
কেয়কিট  িনেয়াগ  pিkয়ায়  নানা  aিনয়েমর  aিভেযাগ  রেয়েছ।  িলিখত,  েমৗিখক  o  pদশর্নী  kাস  পরীkায়
সেবর্াc নmরpাp হেয়o েযাগয্ o েমধাবীেদর বি ত করা হয়। eমনিক pথম ে িণেত pথম eবং pধানমntী
sণর্পদক পাoয়া pাথর্ীেকo িনেয়াগ েদoয়া হয়িন। 16 জন কমর্কতর্ া িনেয়ােগর িবjিp িদেয় 22 জনেক িনেয়াগ
েদoয়া  হয়।  uপাচােযর্র  িব েd  িনেয়াগ  বািণজয্,  sজনpীিতর  aিভেযাগ  আেনন  িব িবদয্ালেয়র  eকািধক
িশkক। রংপুের েবগম েরােকয়া িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্ aধয্াপক ড. নাজমলু আহসান কিলমlুাহর িব েd
কয্াmােস না থাকার aিভেযাগ। িশkকরা বেলেছন, েকান সpােহ eকিদন, কখেনা 15 িদেন eকিদন সকােল
eেস িবমােন ঢাকায় চেল যান িতিন। ঢাকায় eকিট িলয়ােজাঁ aিফস খুেল েসখােন িনেয়াগ কাযর্kমসহ নানা
pশাসিনক কাজo করেছন িতিন। eেত িনয়ম aমােনয্র পাশাপািশ সরকাির aেথর্রo aপচয় করেছন িতিন।
তার িব েd িব িবদয্ালেয়র গািড় িনেজর eনিজoর কােজ বয্বহােরর aিভেযাগ রেয়েছ। e িনেয় কয্াmােস
িশkক-কমর্কতর্ ােদর মেধয্ েkাভ aবয্াহত। গাজীপুের ব বnু েশখ মিুজবরু রহমান িডিজটাল িব িবদয্ালেয়র
uপাচাযর্  aধয্াপক  ড.  মনুাজ  আহেমদ  নেূরর  িব েdo  রেয়েছ  নানা  aিভেযাগ।  িনেজ  eকিট  pেকৗশল
েকাmািন  গঠন  কের  িব িবদয্ালেয়র  নানা  েটnারকাজ  বািগেয়  েনoয়ার  aিভেযাগ।  e  ছাড়াo  নারী
েকেল ািরর aিভেযাগo রেয়েছ তার িব েd।  e ছাড়াo বিরশাল িব িবদয্ালেয়র সােবক uপাচাযর্ aধয্াপক
eস eম iমামুল হক, চ gাম িব িবদয্ালেয়র সােবক uপাচাযর্ aধয্াপক iফেতখার uিdন েচৗধুরী, েনায়াখালী
িবjান o pযুিk িব িবদয্ালেয়র সােবক uপাচাযর্ aধয্াপক eম aিহদjুামান, ময়মনিসংেহর জাতীয় কিব
কাজী নজ ল iসলাম িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্ aধয্াপক  েমাsািফজরু রহমান, িসেলট কৃিষ িব িবদয্ালেয়র
uপাচাযর্ aধয্াপক েমা. মিতয়ার রহমান হাoলাদার, রাজধানীর েশেরবাংলা কৃিষ িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্
aধয্াপক কামাল uিdন আহাmেদর িব েd নানা aিভেযােগর তদn চলেছ বেল জানা েগেছ।
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