
   

বিরশাল িব িবদয্ালেয় যত aিনয়ম

uপাচাযর্ না থাকায় বিরশাল িব িবদয্ালেয় নানা েkেt aিনয়েমর aিভেযাগ uেঠেছ। e কারেণ eকােডিমক
কাuিnল,  aথর্  কিমিট  eবং  িসিnেকট  সভা  হেc  না  eবং  িশkক,  কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  দলাদিল  চরেম
uেঠেছ। aিভেযােগ জানা েগেছ, pায় eক মাস uপাচাযর্শূনয্ থাকাবsায় গত 25 জনু uপাচােযর্র িটন দািয়t
পান ে জারার aধয্াপক e েক eম মাহববু হাসান। eরপর েথেকi আেগর িভিসর aনসুারী িশkক-কমর্কতর্ া-
কমর্চারীেদর eকাংশেক শােয়sা করেত  কেরন িতিন। িনয়ম aনযুায়ী িটন uপাচাযর্ েবতন-ভাতািদ
পিরেশাধ ছাড়া pিত মােস সেবর্াc 25 হাজার টাকা খরচ করেত পারেবন। িকn িতিন গত 4 মােস পছেnর
িবিভn িঠকাদারেক  pায়  12 েকািট টাকার  িঠকাদাির  িবল  পিরেশাধ  কেরেছন। গত রমজান  মােস  িশkক-
কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর  aংশgহেণ  পির ার-পিরcn  aিভযােনর  uেdাধন  কেরন  িটন  িভিস।  িকn
পিরcnায় খরচ েদিখেয় িতিন তার aনুগত কেয়কজন িশkাথর্ীেক 50 হাজার টাকা িদেয়েছন বেল aিভেযাগ
রেয়েছ। eিদেক তৎকালীন িভিস ড. iমামলু হক িব িবদয্ালেয়র ভিতর্  তহিবেল 67 লাখ  টাকা জমা েরেখ
যান। ভিতর্  পরীkা iসুয্েত খরেচর জনয্ নতুন েচক বi তুেল oi তহিবল েথেক িটন uপাচাযর্ লাখ লাখ টাকা
uেtালন কেরেছন বেলo aিভেযাগ uেঠেছ। িকn পূণর্া  uপাচাযর্ ছাড়া aনয্ েকu e তহিবেলর টাকা তুলেত
পারেব  না বেল নীিতমালায় রেয়েছ। সংি েদর দািব, ভিতর্  পরীkার  খরচ েমটােত সেবর্াc 10 লাখ টাকা
pেয়াজন হেত পাের। িকn িটন uপাচাযর্ ভিতর্  পরীkার নােম েমাটা a  uেtালন কের eখন sায়ী uপাচাযর্
হoয়ার িমশেন েনেমেছন বেল সংি রা জািনেয়েছন। তারা আরo জানান, আগামী 6 aেkাবর ে জারার
মাহবুব হাসােনর 4 বছেরর েময়াদ েশষ হেc। িকn 2019-20 িশkাবেষর্ ¯œাতক সmান pথম বেষর্র ভিতর্
পরীkার সূিচ িনধর্ারণ করা হেয়েছ আগামী 18 o 19 aেkাবর। িভিস িকংবা ে জারার না থাকেল ভিতর্
পরীkাo  aিনি ত  হেয়  পড়ার  আশ া  সংি েদর।  e  সmেকর্  aধয্াপক  শাহ  সােজদা  বেলন,  আেগর
িভিসিবেরাধী আেnালেন যারা  েনতৃেt িছেলন তােদর িনেয়  ে জারার সব সময় পিরকlনা করেছন। িতিন
দালাল  েবি ত  থােকন।  িবেরাধী  মত  দমন  কেরন।  বিরশাল  িব িবদয্ালয়  িসিnেকট  কিমিটর  সদসয্  eবং
বিরশাল মাধয্িমক o ucমাধয্িমক িশkা েবােডর্ র েচয়ারময্ান pেফসর েমা. iuনুস বেলন, আেগর িভিস চেল
যাoয়ার  পর  আসেলi  aিভভাবকহীন  বিরশাল  িব িবদয্ালয়।  6  মাস  ধের  িসিnেকট  িমিটং  েনi।  uনার
(ে জারার) েময়াদo আগামী 6 aেkাবর েশষ। uনারo aেনক িকছু করার পূণর্া  eখিতয়ার েনi। সািবর্ক
িবষেয় বিরশাল িব িবদয্ালেয়র িটন uপাচাযর্ o ে জারার aধয্াপক ড. মাহববু হাসান বেলন, ‘আিম দািয়t
পাoয়ার  পর  িব িবদয্ালয়  গিতশীল  করাসহ  িবিভn  েসkের  িববদমান  gপ েলােক  eকিtত  করেত  কাজ
কেরিছ। ভিতর্  পরীkা তহিবল েথেক মাt 8 লাখ 80 হাজার টাকা তুেল িবিভn কিমিটেক িদেয়িছ।’
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