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জগ াথ িব িবদ ালয়

আহসান জাবােয়র

জগ াথ  িব িবদ ালেয়র  (জিব)  আইন-২০০৫  অ যায়ী  িব িবদ ালেয়র  উপাচায,  িশ ক,  কমকতা-
কমচারীেদর  সরাসির  রাজনীিতেত  জড়ােনায়  িনেষধা া  রেয়েছ।  তেব  এ  িনেষধা া  অমা  কের
িব িবদ ালেয়র উপাচায,  িশ ক,  কমকতা-কমচারীরা  সি য়  রাজনীিতেত জিড়েয়েছন।  িব িবদ ালেয়র
উপাচায অধ াপক ড. মীজা র রহমান য়ং যবুলীগ ক ীয় কিমিটর ১ ন র িসিডয়াম সদ । স িত
িতিন যবুলীেগর সভাপিত হওয়ারও আ হ কাশ কেরন। িতিন আওয়ামী লীেগর ক ীয় কিমিটর িশ া ও
মানবস দ উপকিমিটর সদ ও। আওয়ামী  লীেগর গত ক ীয় সে লেন িতিন িম া  অ ল থেক
কাউি লর িহেসেব অংশ নন। িতিন িম া জলা উ র আওয়ামী লীেগর সদ ।

জগ াথ িব িবদ ালয় আইন-২০০৫ এর আট ন র ধারায় লখা আেছ, আচায, উপাচায, ডীন, িবভাগীয়
ধান, রিজ ার, র, িবভাগীয় পিরচালক িব িবদ ালেয় কমকতা িহেসেব দািয়  পালন করেবন। এ

আইেনর ৪৪ নং ধারার চার নং উপধারায় উে খ আেছ য, িব িবদ ালেয়র কােনা িশ ক, কমকতা বা
কমচারী  কােনা  রাজৈনিতক সংগঠেনর সদ  হেত পারেবন না।  িক  দীঘিদন যাবত্ জিবর উপাচায
মীজা র রহমান  যবুলীেগর সভাপিতম লীর  এক ন র সদ  িহেসেব  দািয়  পালন  কের আসেছন।
ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত িবভােগর সহেযাগী অধ াপক ড. শাম ল কিবর রাহাত ল ীপুর জলার
কমলনগর  উপেজলা  আওয়ামী  লীেগর  সাংগঠিনক  স াদক।  িতিন  ল ীপুর-৪  (রামগিত-কমলনগর)
সংসদীয় আসন থেক একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন আওয়ামী  লীেগর মেনানয়ন ফরমও উে ালন
কেরন। িব িবদ ালেয়র সামািজক িব ান অ ষেদর সােবক ডীন অথনীিত িবভােগর িশ ক অধ াপক ড.
ি য় ত পাল আওয়ামী লীেগর ক ীয় কিমিটর িশ া ও মানবস দ উপকিমিটর সদ , িফ  অ া ড
টিলিভশন  িবভােগর  চয়ারম ান  জুনােয়দ  হািলমও  আওয়ামী  লীেগর  উপকিমিটর  সদ ,  যা

িব িবদ ালেয়র আইেনর পিরপ ী।

জগ াথ  িব িবদ ালেয়র রিজ ার েকৗশলী  মা.  ওিহ ামান বেলন,  িব িবদ ালয়  আইেন  িশ ক,
কমকতা-কমচারীেদর রাজনীিতেত জড়ােনার িবষেয় িনেষধা া আেছ। তেব এিট কাযকর নই। আমােদর
কােছ এ পয  কােনা অিভেযাগ আেসিন। অিভেযাগ আসেল ব ব া নওয়া হেব িক না তা জানেত চাইেল
এ িবষেয় িব িবদ ালয় উপাচােযর সে  কথা বলেত বেলন িতিন।

এ িবষেয় ইউিজিসর চয়ারম ান অধ াপক ড. কাজী শিহ াহ বেলন, িশ ক রাজনীিতেত িনেষধা ার
িবষেয় জগ াথ িব িবদ ালয় আইনিট আমার জানা নই। তেব এ িবষেয় কউ অিভেযাগ করেল আইন
দেখ ব ব া নওয়া হেব।

এ িবষেয় উপাচায অধ াপক ড. মীজা র রহমান বেলন,  ‘আিম ঢাকা িব িবদ ালেয়র িশ ক। জগ াথ
িব িবদ ালেয় আিছ িনেয়াগকতা িহেসেব। ঢাকা িব িবদ ালেয়র আইেন িশ কেদর রাজনীিত করা িনেষধ
নই। জগ ােথর য সব িশ ক রাজনীিতেত জিড়ত তােদরেক এ িবষেয় িজ াসা কেরন।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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