
পাবিলক িব িবদ ালয়

পাবিলক িব িবদ ালয়: িবচারহীনতায় িপছু
ছাড়েছ না অিনয়ম- নীিত
দাষী সাব  হেলও সেবা  শাি  অপসারণ, কখনও তাও হয় না * ইউিজিসর তদে  ১০
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দেশর পাবিলক িব িবদ ালেয়র কােনা িভিস বড় ধরেনর অিনয়ম, নীিত বা অপকম করেলও তােদর
ফৗজদাির মামলা বা দৃ া মলূক শাি র মেুখামিুখ হেত হয় না।  তেব কারও িব ে  যিদ অিভেযােগর

পাহাড় জেম, সে ে  গঠন করা হয় তদ  কিমিট। কিমিটর কােছ অিভেযাগ মািণত হেল সেবা  শাি
িহেসেব নীিতবাজ িভিসেক পদচু ত বা অপসারণ করা হয়। অেনক ে  সিটও হয় না। ফেল অপকম
কেরও িনিবে  পার পেয় যাে ন সংি  িভিসরা। এে ে  িবচারহীনতা যন ায়ী সং িৃতেত পিরণত
হেয়েছ।

িবদ মান পিরি িতেত অিনয়ম- নীিত িপছু ছাড়েছ না অিধকাংশ িব িবদ ালেয়। িভিস (ভাইস চ াে লর বা
উপাচায) অপসারণ করা হেলও নতনু িযিন আেসন িতিনও সােবেকর দখােনা পথ অ সরণ কেরন। এই
মহূুেত িবিভ  অিনয়েমর ই  িনেয় অি রতা চলেছ িতনিট িব িবদ ালেয়। ঢাকা িব িবদ ালেয়র িভিসর
িব ে  অিনয়ম কের িশ াথী ভিত, জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র িভিসর িব ে  কিমশন ভাগাভািগ এবং
গাপালগে র ব ব ু  শখ  মিুজবরু  রহমান  িব ান  ও  যিু  িব িবদ ালেয়র  িভিসর  িব ে  িবিভ

  মসুতাক আহমদ
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অিনয়ম- নীিতর  অিভেযােগ  ছা  আে ালন  গেড়  উেঠেছ।  আে ালেনর  মেুখ  ইিতমেধ  গাপালগ
িব িবদ ালয় ব  ঘাষণা করেত হেয়েছ।

জানেত  চাইেল  িব িবদ ালয়  ম িুর  কিমশেনর  (ইউিজিস)  চয়ারম ান  অধ াপক ড.  কাজী  শহী াহ
যগুা রেক বেলন, িভিসেদর ব াপাের নীিতর অিভেযাগ উঠেল সরকাির িনেদেশ আমরা তদ  কির। তেব
আমরা িনেয়াগকারী কতৃপ  নই। ব ব া নয়ার এখিতয়ারও আমােদর নই। তাই আমরা কবল পািরশ
কের থািক। নীিত-অিনয়েমর কারেণ অেনক সময় িভিসেদর অপসারণ করা হয়। তেব চাকিরচু িত বা অ
আইিন ব ব া নয়ার নিজর তমন একটা নই য তা বলা যােব না। কননা রংপুেরর বগম রােকয়া
িব িবদ ালেয়র সােবক িভিস আব ল জিলল ম লেক চাকিরচু ত করা হেয়িছল। তেব আইিন ব ব ার জ

নীিত দমন কিমশেন মামলাসহ অ  ব ব া নয়া দরকার।

জানেত চাইেল িশ া ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব মা. সাহরাব হাসাইন যগুা রেক বেলন, ‘আমরা চাই
িব িবদ ালয় েলা আদশ িত ান েপ গেড় উঠকু। এ কারেণ ভােলা লাক দেখই িভিস িনেয়াগ করা হয়।
িক  এরপরও িবিভ  অিভেযাগ ওেঠ। অিভেযাগ মািণত হেল চ াে লর িহেসেব মহামা  রা পিত ব ব া
নন। তেব আইেন চলার কারেণ অেনক সময় ব ব া নয়া যায় না।’ িতিন আরও বেলন, তেব এটাও

িঠক য, িব িবদ ালেয় নানা রাজনীিত আেছ। তাই উ ািপত সব অিভেযাগ সব সময় সিঠক হয় না।

দেশ বতমােন পাবিলক িব িবদ ালয় ৪৬িট। এ েলার মেধ  বশ কেয়কিট িব িবদ ালেয়র িভিসর িব ে
অিনয়ম- নীিতর  অিভেযাগ  অেনক  পুরেনা।  ইউিজিসর  স িত  িশ া  ম ণালেয়  দািখল  করা  এক

িতেবদেন দখা গেছ, িব িবদ ালয় েলােত অিডট করার সময় সং ািট ১০ ধরেনর অিনয়ম পেয়েছ।

স েলা হে , পূবা মিত ছাড়া নতুন িবভাগ খালা, অ েমাদন ছাড়াই িব ি র অিতির  জনবল িনেয়াগ,
এক খােতর টাকা অ  খােত ব য়, ট ডার ছাড়া কনাকাটা, উ িশ ার মােনা য়ন কে র ( হেকপ)
টাকা লটুপাট, িশ াথীেদর কাছ থেক িবভাগ, হলসহ িবিভ  পযােয় নানা খােত িফ আদায়, আদায় করা
িফর  সামা  অংশ  িব িবদ ালেয়র  তহিবেল  জমা  িদেয়  বিশর  ভাগই  িশ ক-কমকতা-কমচারীেদর
িনেজেদর  মেধ  ভাগবােটায়ারা,  িনজ  আয়  গাপন,  আবািসক  িশ ক-কমকতা-কমচারীেদর
িবিধবিহভূতভােব বািড়ভাড়া ও ভাতা দয়া,  উ তর িডি র জ  ইনি েম ট দান এবং ইনি েমে টর
ওপর িভি  কের মহাঘ  ভাতা,  িবেনাদন ও পনশন দান। এসব অিনয়েমর ব াপাের ইউিজিস িবিভ
িব িবদ ালেয় একািধকবার িচিঠ িদেলও ব ব া নয়িন কতৃপ । তাই শাসিনক ব ব ার পািরশ কের
গত স ােহর েত ম ণালেয় িচিঠ দয়া হয়।

খাদ ইউিজিস চয়ারম ান জািনেয়েছন, নানান ধরেনর অিভেযাগ ওঠায় বতমােন ১৯িট িব িবদ ালেয়র
িভিসর ব াপাের তদ  চলেছ। এর মেধ  বতমােন অি রতা িবরাজ করা গাপালগ  িব িবদ ালেয়র িব ে
আেগ থেকই তদ  হে । ইিতমেধ  পাঁচ সদে র তদ  কিমিট সেরজিমন পিরদশন কেরেছ। এছাড়া
জাতীয় িব িবদ ালয়,  মাওলানা  ভাসানী  িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়,  নায়াখালী িব ান ও যিু
িব িবদ ালয়সহ আরও  কেয়কিটর ব াপাের উ ািপত নানা  অিনয়ম- নীিতর অিভেযােগর িবষেয়  তদ
কায ম চলমান।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, মাওলানা ভাসানী িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয় এেকর পর এক নানা অিনয়ম
ও নীিতর অিভেযাগ ওেঠ। এসব অিভেযােগর মেধ  উে খেযাগ  হে - িবিভ  পেদ িনেয়াগ, পদায়ন ও
আপে েডশেন িনয়ম-নীিতর তায়া া না করা। অিব া  গিতেত একই িদেন মৗিখক পরী ার িচিঠ ই ,
পরী া  হণ  এমনিক  যাগদােনর  মেতা  ঘটনাও  ঘেটেছ।  গত  ঈেদর  ছুিট  র  পর  দয়া  হেয়েছ
গণিনেয়াগ। এসব িনেয় িশ ক-কমচারীেদর মেধ  অসে াষ সিৃ  হেয়েছ। এ িবষেয় িভিস অধ াপক ড.
মা. আলাউি ন ২৩ আগ  যগুা রেক বেলন, আিম কােজ যাগদােনর পর িব িবদ ালেয়র সািবক উ িত

ঘেটেছ। আর িকছু না পেয় িকছু লাক ই  তিরর চ া করেছ।

একইভােব শেরবাংলা কৃিষ িব িবদ ালেয়র িভিস অধ াপক ড. কামাল উি ন আহেমেদর িব ে  িনেয়ােগ
অিনয়ম,  হাজী  মাহা দ দােনশ িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র িভিস অধ াপক ড. মহুা দ আবলু
কােশেমর িব ে  িনেয়াগ, পেদা িত ও পদায়েন অিনয়ম, ইসলামী আরিব িব িবদ ালেয় িভিস অধ াপক
ড.  মহুা দ আহসান উ াহর িব ে  ভাষক িনেয়াগ ই েত নিতক লেনর অিভেযাগ তদ  করেছ
ইউিজিস।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এছাড়া ইসলামী আরিব িব িবদ ালেয় িনেয়াগ সং া  অিনয়েমর অিভেযাগও তদ  হে । পাবনা িব ান
ও যিু  িব িবদ ালেয়র (পািব িব) িভিস অধ াপক ড. এম রা ম আলীর িব ে  িনয়মনীিত ভ  কের
আপন ভাে সহ ২২ জন িনকট-আ ীয়েক চাকির দয়ার অিভেযাগ উেঠেছ। শাহজালাল িব ান ও যিু
িব িবদ ালেয়র (শািব িব) িভিসর িব ে  বনােম একিট নীিতর তপ  কাশ করা হেয়েছ। যিট
ইউিজিসেত জমা পেড়েছ।

সােবক িভিসেদর মেধ  বিরশােলর থম িভিস অধ াপক হা নর রিশদ খান ও অধ াপক এসএম ইমামলু
হক, নায়াখালী িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র অধ াপক অিহ ামােনর িব ে ও তদ  চলেছ। এর
আেগ ি য়ার ইসলামী িব িবদ ালয় ও শেরবাংলা কৃিষ িব িবদ ালেয়র ই িভিসর িব ে  িনেয়াগসহ
িবিভ  আিথক অিভেযাগ তদ  কের ইউিজিস। পৃথক ই কিমিটর িতেবদেনই ই িভিসেক সিরেয় দয়া

পািরশ করা হয়।  ২০০৯ সােলর পর রংপুেরর বগম রােকয়া িব িবদ ালয়, ইসলামী িব িবদ ালয়,
জাতীয় িব িবদ ালয়, চ াম িব িবদ ালয়, িসেলেটর শাহজালাল িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়, খুলনা
িব িবদ ালয়, জগ াথ িব িবদ ালয়, নায়াখালী িব ান ও যিু  িব িবদ ালয় এবং পটয়ুাখালী িব ান ও

যিু  িব িবদ ালেয়র সােবক িভিসেদর িব ে  নানা নীিতর অিভেযাগ ওেঠ। এ েলার মেধ  রােকয়া
িব িবদ ালেয়র িভিস অধ াপক আব ল জিলল ম ল ও ইিবর িভিস অধ াপক আব ল হািকমেক অপসারণ
করা হেয়িছল।

সংি রা জানান, িবএনিপ-জামায়াত নতৃ াধীন চারদলীয় জাট (২০০১-২০০৬) সরকােরর আমেল বশ
কেয়কিট িব িবদ ালেয়র িভিসর িব ে  সীমাহীন িনেয়াগ বািণজ , গণিনেয়াগ, আিথক কেল ািরসহ নানা
অিনয়ম- নীিতর অিভেযাগ উেঠিছল। রাজশাহী িব িবদ ালয়, হাজী দােনশ িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়,
মাওলানা ভাসানী, পটয়ুাখালী, নায়াখালী, িম াসহ ৮িট িব িবদ ালেয়র িভিসর িব ে  অিনয়ম- নীিতর
ব াপক অিভেযাগ ওেঠ।

ইউিজিসর তদে  অিভেযাগ  মািণত হেল ২০০৭ সােলর পর ত াবধায়ক সরকােরর আমেল সংি
িভিসেদর অপসারণ করা হয়। এর মেধ  কবল ভাসানী িব িবদ ালেয়র িভিসর িব ে  দক একিট মামলা
কেরিছল। িক  সই মামলার ভিব ৎ জানা যায়িন। ২০০৯ সােল মহােজাট সরকার মতায় আসার পর
২৫িট পাবিলক িব িবদ ালেয়র নীিতর তপ  তিরর উেদ াগ নয়া হেয়িছল। িব িবদ ালয় েলােত
িচিঠ দয়ার মেধ ই সই উেদ াগ সীমাব  থােক।
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