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বরী আবহাওয়া ও িত লতা উেপ া কের গাপালগে র ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান িব ান ও যুি
িব িবদ ালেয় টানা ১১ িদন ধের িভিস অধ াপক ড. খা কার নািসরউি েনর পদত ােগর দািবেত সাধারণ
িশ াথীেদর  অব াহত  আে ালেন  িব িবদ ালেয়  এক  অচলাব ার  সৃি  হয়।  এমনই  এক  াপেট
অ তার কারণ দিখেয় গতকাল রাত ৯টার িদেক পুিলেশর পাহারায় ক া াস ছােড়ন িভিস অধ াপক ড.
খা কার নািসরউি ন। এ খবর েন িশ াথীরা উ ােস ফেট পেড়ন। এিদেক নানা অিভেযােগর কারেণ

িভিসেক ত াহােরর পািরশ কেরেছ িব িবদ ালয় ম ুির কিমশেনর গিঠত তদ  কিমিট।

গতকাল রিববার বলা ১১টার িদেক আে ালনরত িশ াথীেদর প  থেক সংবাদ সে লন করা হয়। এ
সময় গত ২১ সে র আে ালনরত িশ াথীেদর ওপর হামলার ঘটনায় গিঠত তদ  কিমিটর িতেবদন

ত াখ ান করা হয়।  তখন তারা বেলন, িভিসর পতন না হওয়া পয  সাধারণ িশ াথীেদর অব ান কমসূিচ
চলেব।  সংবাদ  সে লন  শেষ  িশ াথীরা  িব িবদ ালেয়র  জয়  বাংলা  চ ের  িবিভ  াকাড  িনেয়
মানবব ন কেরন। তদ  কিমিটর ধান অধ াপক ড. মা. আ ুর রিহম খান বেলন, ‘আমরা তদে  তমন
কােনা সা ী- মাণ বা হামলাকারীেদর শনা  করেত পািরিন। ফেল এ িবষেয় একিট ফৗজদাির মামলা

দােয়েরর জ  িব িবদ ালয় শাসনেক অ েরাধ কেরিছ।’ তেব িব িবদ ালেয়র রিজ ার অধ াপক ড.
নূরউি ন  আহেমদ  বেলন,  িব িবদ ালয়  শাসন  মামলা  করেত  গেল  পুিলশ  জানায়,  এ  ব াপাের

  ইে ফাক িরেপাট ও
বেশমুরিব িব সংবাদদাতা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

িশ াথীেদর প  থেক একিট মামলা হেয়েছ, তাই আর মামলার দরকার নই। সদর থানার এসআই
িসরাজুল ইসলাম বেলন, ‘হামলার িবষেয় অ াতনামা ১৫০ জেনর িব ে  মামলা হেয়েছ। আমরা মামলার
িবষেয় তদ  করিছ।’ স ত, গত ১৮ সে র রাত থেক িব িবদ ালেয়র সাধারণ িশ াথীরা িভিসর
পদত ােগর দািবেত আে ালন কের আসেছন। তার িব ে  অিনয়ম, নীিত, নিতক লন, অৈবধ ভিত,
িনেয়াগ বািণজ , জন ীিতসহ নানা অিভেযাগ রেয়েছ।

এিদেক অিনয়ম ও নীিত, াচািরতা ও নিতক লেনর দােয় গাপালগে র ব ব ু  শখ মুিজবুর
রহমান  িব ান  ও  যুি  িব িবদ ালেয়র  (বেশমুরিব িব)  িভিস  অধ াপক  খা কার  নািসরউি নেক

ত াহােরর পািরশ কেরেছ িব িবদ ালয় ম ুির কিমশেনর (ইউিজিস) তদ  কিমিট।  ইউিজিসর তদ
কিমিট এ-সং া  িরেপােট তােক ত াহােরর পাশাপািশ তার িব ে  ওঠা অিভেযাগসমূেহর আইিন ব ব া

হণসহ একািধক পািরশ কের। গতকাল রিববার ইউিজিসর পাঁচ সদে র এই কিমিট িতেবদনিট
কিমশেনর চয়ারম ান অধ াপক ড. কাজী শহী াহর  কােছ জমা দয়। সিট গতকালই িশ া ম ণালেয়
পাঠােনা  হয়।

এ িবষেয় তদ  কিমিটর সদ  ও ইউিজিসর সদ  েফসর ড. মা. সা াদ হােসন বেলন, ‘আমরা ু
ও িনরেপ  তদ  কেরিছ। িভিস, িশ াথী, ামবাসীসহ সবার সে  কথা বেল স আেলােকই িরেপাট জমা
িদেয়িছ। আিম মেন কির, এ িবষেয় ু একটা সমাধান হেব।’

সূ  জানায়, িতেবদেন বলা হয়েছ, িভিস খা কার নািসরউি নেক পেদ বহাল রেখ িব িবদ ালেয়র
সংকট সমাধান স ব নয়। তােক  ত াহােরর পািরশ কের বলা হয়, অিনয়ম- নীিত ও নিতক লেনর
ব াপাের আইিন পদে প নওয়া দরকার। গত ২৫ ও ২৬ সে র ইউিজিসর তদ  দল বেশমুরিব িবেত
অব ান কের উপাচােযর িব ে  ওঠা অিভেযাগ তদে  ১৯ ব ি র সে  কথা বেল নানা অিভেযােগর
সত তা পান বেল জানা যায়।

যত  অিভেযাগ  :িব িবদ ালয়  সূে  জানা  গেছ,  ২০১১  সােল  িশ া  কায ম   হওয়া  নতুন  এই
িব িবদ ালেয়র িনেয়ােগর অিধকাংশই হেয়েছ বতমান উপাচায খা কার নািসরউি েনর ময়ােদ। ২০১৫
সাল  থেক  িতিন  উপাচােযর  দািয়  পালন  করেছন।  িশ ক ও কমচারী  িনেয়ােগ  অিনয়ম,  িশ াগত
যাগ তা িশিথল কের এমএলএসএস পেদ িনেয়াগ, িব ি েত িশ াগত যাগ তা িহেসেব এসএসিস বা

সমমােনর  পাশ  বলা  হেলও  অ ম  িণ  পাশ  াথীেদরও  িনেয়াগ,  িবিভ  কমকতা-কমচারী  পেদ
িশ াজীবেন তৃতীয় িবভাগ বা িজিপএ-২.৫০ পাওয়া াথীেদর িনেয়াগ, িব িবদ ালয় াপেনর সময় ব য়
না হওয়া ায় ১ কািট ৬০ লাখ টাকা ভুয়া ভাউচােরর মাধ েম আ সাত্, িনেজর আ ীয়েক িনয়ম ভেঙ
পেদা িত, িব িবদ ালেয় িবউিট পালার খালা, নারী কমচারীেক যৗন হয়রািন, কনাকাটায় অিনয়ম, ভিত
পরী ায় পাশ না করা িশ াথীেদরও িভিস কাটায় ভিতসহ নানা অিভেযাগ রেয়েছ তার িব ে । এমনিক
পরী ায় ফল করা িশ াথীেদর ভিত করারও অিভেযাগ আেছ।
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