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aিনয়ম, দুন িত o েসব্ াচািরতার িতবােদ রাজধানীর েশখ েবারহানuি ন কেলেজর সভাপিত a াপক হারুনুর রিশদ খানেক গত শিনবার 
েঘরাo কেরন িশ করা। oi িদন গভিন র্ং বিডর  ƣবঠক চলাকােল িশ করা তােক েঘরাo কেরন। ƣবঠক প  হেয় যায়।  পের oi ƣবঠকেক 
েরাববার পয র্  বিধ র্ত করা হয়। িক  e িদনo েকান িস া  আেসিন। কেলেজর িশ করা জানান, সভাপিত েযাগদােনর পর েথেক নানা কায়দায় 
o ফি  কের টাকা লুটপাট করিছেলন। েকািট েকািট টাকায় িতিন েকরানীগে র aজপাড়া গােয় জিম েকেনন। e াপাের িশ কেদর মতামত 
uেপ া করা হেয়েছ। জিম েকনার নােম aথ র্ লুেটর aিভেযাগ uেঠেছ।  
e ছাড়া সরকাির o জাতীয় িবশব্িব ালেয়র িনয়ম েভেঙ 56 জন িশ কেক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ। িনেয়াগ পরী ার u রপ  তাৎ িণক মূ ায়ন 
না কের 26 েথেক 31 িদন পর ফল কাশ করা হয়। ফেল িনেয়াগ িনেয়  আেছ। িতিন িত মােস গেড় 76 হাজার টাকা কেলজ েথেক েনন। 
মােস 31 েথেক 33 িদন কেলেজ ভূিরেভাজ কেরন। িনম র্াণসহ িবিভ  u য়ন কােজ েবিহসােব েয়র aিভেযাগ আেছ। eমন নানা aিভেযােগ 
িশ করা িছেলন । eর মে  বােনায়াট aিভেযােগ শিনবার ায়ী a েক o eকজন িশ ক েক বরখা  কের িনেজর লুটপােটর eক 
সা ীেক a  পেদ বসােনার uে াগ িনেল িশ করা সভাপিতেক a  সদ েদরসহ েঘরাo কের। িক  e সময় িস া  চািপেয় েদয়ার েচ া 
করেল িশ করা ƣবঠেক ঢুেক পেড়ন। শুরু হয় বাক-িবতা । eকপয র্ােয় a  সদ েদর হ ে েপ সভাপিত মু  হন। পের েরাববার সকাল পয র্  
ƣবঠক মুলতিব করা হেল িশ কেদর িতবােদ েকােনা িস া  ছাড়াi গতকাল ƣবঠকিট িগত হেয় যায়। জানেত চাiেল ঘটনার সতয্তা সব্ীকার 
কেরেছন a  আবদুর রহমান। িতিন বেলন, িশ করা a ােয়র িতবাদ কেরেছ। আমার করার িকছু িছল না। 
eিদেক কেলেজর িশ করা িতন িশ ক িতিনিধর িত aনা া জািনেয় িলিখত িদেয়েছন। যােত পুনরায় িশ ক িতিনিধ িনব র্াচন না হoয়া 
পয র্  েকান িমিটংেয় তারা aংশ হণ না করেত। eছাড়া aিনয়ম, দুন িত o েসব্ াচািরতার  কারেণ কেলেজর সভাপিত a াপক হারুনর রিশদেক 
বাদ িদেয় নতুন গভিন র্র বিড গঠন করার জ  িশ করা জাতীয় িবশব্িব ালেয়র িভিসেক িচিঠ িদেয়েছন। িশ করা কেলেজর  aথ র্ লুটপােটর সে  
জিড়র কৃত েদাষীেদর শাি o দািব কেরেছন। 
e সে  জানেত চাiেল িজিব সভাপিত a াপক হারুনুর রিশদ খান বেলন, aিনয়ম o দুন িতর কাগজ িনেয় আমার সে  েদখা কেরন। গত দুi 
িদেন িমিটং সু রভােব স  হেয়েছ বেল িতিন uে খ কের ত েফানিট েকেট েদন। 
 িশ করা জানান, কারসািজ কের জিম েকনা, নানান ধরেনর u য়ন, েকনাকাটা eবং িমিটং-িসিটংেয়র নােম লুট হেয় যাে  রাজধানীর েশখ 
েবারহানু ীন েপা  াজুেয়ট কেলেজর aথ র্। আoয়ামী লীেগর ৯ বছেরর শাসনামেল িতেল িতেল জমােনা িত ানিটর 97 েকািট টাকার মে  
33 েকািটi গত দু’বছের হাoয়া হেয় েগেছ। eর েপছেন িত ানিটর গভিন র্ং বিডর (িজিব) সভাপিত eবং িতনজন িশ ক িতিনিধ মূল ভূিমকা 
রাখেছন। জাতীয় িবশব্িব ালেয়র িসি েকট সদ  হoয়ায় িজিবর সভাপিত েবিশ েবপেরায়া বেল aিভেযাগ uেঠেছ। 
জানা েগেছ, শুধু aথ র্ লুেটi েশষ েনi aপতৎপরতা। সরকাির িনয়ম েভেঙ িশ ক িনেয়াগ, জাতীয় িবশব্িব ালেয়র িনয়ম েভেঙ িত ােন াস 
েনয়া, িত ান েথেক 95 হাজার টাকা িনেয় েমাবাiল য়, েমাবাiল েফােনর িবল বাবদ মােস 5 হাজারসহ নানাভােব মােস গেড়  সােড় 76 
হাজার  টাকা িনে ন সভাপিত। িশ ক-কম র্চারী িনেয়াগ বািণেজয্র aিভেযাগo আেছ। eছাড়া িবিভ  সভার নােম স ানী হণ তার েনশায় 
পিরণত হেয়েছ। eভােব িনয়ম বিহভূ র্তভােব সভা পিরচালনা o য় করা, িনয়ম বিহভূ র্তভােব িশ ক পেদা িত, িবিভ  াংেক রাখা কেলেজর 
ায়ী আমানত েভেঙ েমাটা aে র কিমশেনর িবিনমেয় আেরক াংেক রাখার মত কম র্কা o পিরচালনা করেছন। দুন িতবাজ কেয়কজন িশ কেক 

িনেয় িতিন গেড় তুেলেছন িসি েকট। oi িসি েকট সদ েদর আিথ র্কসহ a া  aপরাধ o aিভেযাগ আমেল েনন না। িবপরীত িদেক তার 
a ায়-aপকেম র্র িতবাদ কারীেদর শােয় া করেত বােনায়াট aিভেযাগ তুেল ‘সাiজ’ কের থােকন িতিন।  
uি িখত সব ঘটনার কথা সব্ীকার কেরেছন িত ােনর a । বত র্মান সভাপিত আসার পর eকােডিমক u য়েনর পিরবেত র্ িত ােনর ায়ী 
গি ত aথ র্ েভেঙ জিম েকনাসহ তথাকিথত u য়ন শুরু হয়। কেলেজর পােশর জিম না িকেন েকরানীগে  িবি  eলাকায় জিম েকনা হয়। aথচ 
কেলেজর িদব্তীয় কয্া াস ƣতিরর েকােনা িনয়মi েনi। তাছাড়া খ  জিম েকােনা কােজo আসেবনা।  িতিন বেলন, কিমিট থাকার পরo eকi 
কােজর জ  সভাপিতর i ায় িবিভ  কিমিট গঠন করা হয়। সব র্েশষ িনিব র্চাের জিম েকনা o িনেয়ােগর িতবাদ করায় তার িবরুে  িম া 
aিভেযাগ ƣতির কের তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। তার ei কােজ স ী হেয়েছন িবগত িবeনিপ আমেল িবিভ  aপকেম র্ িল  কেয়কজন 
িশ ক।িশ া ম ণালেয় দােয়র করা aিভেযােগ বলা হয়, সভাপিত িনয়ম বিহ র্ভুতভােব েমাবাiল েফান েসট েকনার নােম কেলজ েথেক 94 
হাজার ৯71 টাকা নগদ িনেয়েছন। পাশাপািশ িবিধ বিহভূ র্তভােব িতিন েটিলেফান ভাতার নােম মােস 5 হাজার কের টাকা েনন। কেলজ েথেক 
টাকা লুেট িনেত িতিন িমিটং বািণজয্ কের থােকন। গত বছেরর 26i েসে মব্র কেলেজর াফ   কাuি ল   িমিটংেয় িতিন তথাকিথত িশ ার 
মান u য়েনর লে য্ আটিট কিমিট গঠেনর েঘাষণা েদন। েতয্ক কিমিটর uপেদ া িতিন। oiসব কিমিট মূলত করা হয় িমিটং বািণজয্ করার 
জ । eরপর িবষয়িট জাতীয় িবশব্িব ালেয়র িভিসেক aবিহত করা হেল িতিন সভাপিতর কােছ ƣকিফয়ত তলব কেরন। তখন 3িট কমােনা হয়। 
িক  েতয্ক কিমিটর ধান থােকন িতিন eবং oiসব কিমিটেক মােস দু’িট ƣবঠক করেত বা  কেরন। েতয্ক িমিটং েথেক িতিন স ািন েনন। 
eক িহসােব েদখা েগেছ, িবদায়ী aথ র্বছের িতিন মােস গেড় 76 হাজার 765 টাকা িনেয়েছন। eর মে  িনেয়াগ কিমিট বাবদ-3 লাখ 74 
হাজারন 461 টাকা, িজিবর িমিটং বাবদ 3 লাখ 3 হাজার 611 টাকা,  oয়ািক র্ং প বাবদ 91 হাজার  টাকা, েমাবাiল িবল-59 হাজার টাকা, 



াস  বাবদ  3 লাখ টাকা eবং পেদা িত কিমিটর িমিটং কের 41 হাজার টাকা িনেয়েছ।   
 
aিভেযাগ আেছ,  েয়াজন না থাকা সে o িতিন কেলেজ 56জন িশ ক েনন। oi িনেয়ােগ eকiিদেন eকািধক িবষেয়র পরী া আেয়াজন করা 
হয়। িক  িত িবষেয়র জ  পৃথক পৃথক স ানী েনন িতিন। তার িসি েকেটর সদ রা u য়েনর নােম aথ র্ লুটপাট করেছন। েয কে  টাiলস 
লাগােত 7 ব া িসেম  দরকার, েসখােন 67 ব া িসেমে র ভাuচার েদয়া হেয়েছ। e াপাের aিভেযাগ িতিন আমেল েননিন।  
জিম েয় আড়াi েকািট টাকা েলাপাট: কেলেজর িদব্তীয় কয্া াস করার কথা বেল কেলজ েথেক ায় 26 িকেলািমটার দুের ােমর মে  ায় 
511শতক জিম েকনা হেয়েছ। eে ে  িশ ক-কম র্চারীেদর েকােনা মতামত েনয়া হয়িন। eক ƣবঠেক িবষয়িট u াপন করা হেল িশ কেদর 
চাকিরচুয্িতর হুমিক িদেয় মুখ ব  কের েদন। জানা েগেছ, েমাট িতন দফায় জিম েকনা হয়। eরমে  থম দফায় 373 শতাংশ জিম েয় 2 
েকািট 42 লাখ টাকার দুন িত হয়। eখােন  ৯8 লাখ 76 হাজার টাকার eকিট জাল দিলল হয়।  জিমর মািলক চার জন। তারা হেলন েমা. 
সিলমু া,  েমা. কািলমু াহ, েমা. হািববু াহ o েমা. aিলu াহ। তােদর প  েথেক েমা. সাiদুল iসলাম নােম eকজনেক আম েমা ার 
সািজেয়  দিলল করা হয়। িক  চার ভাi জানান, e নােম কাuেক তারা আম েমা ার িনেয়াগ কেরনিন। e নােম কাuেক তারা িচেনন না। তারা 
িনেজরাo জিম িবি  কেরনিন। িমনহাজ uি ন নােম eকজেনর কাছ েথেক 69 লাখ 6৯ হাজার টাকার জিম েকনা হেলo িতিন 45 লাখ টাকা 
েপেয়েছন বেল জানান। eভােব কেলজ েথেক 611 শতক জিম েকনার নােম 21 েকািট 96 লাখ টাকা েনয়া হেয়েছ। eছাড়া e জিমর 
েরিজে শন বাবদ 2 েকািট 52 লাখ টাকা েনয়া হেয়েছ। eরমে  থম দফায় েকনা দিলল হােত পাoয়া 373 শতক জিমর দিলল কেলেজ জমা 
পেড়েছ। e জিম েকনায় েরিজে শন বাবদ 28 লাখ টাকার আিথ র্ক িতর মাণ পাoয়া যায়।  
দুন িত o েলাপােটর রা া সহজ করেত কেলেজর জিম য় সং া  কিমিটর আহবায়ক আবু নাঈম েমা. রাফীর িনকট আ ীেয়র ির ােব 
aিনবি ত o ভূiঁেফাড় িত ান সারা িরেয়ল eে ট e  েডেভলপােরর সে  চুি  করা হয়। চুি প  aনুযায়ী oi  জিমর বায়নাসূে  মািলক 
িত ানিটর স ািধকারী শাহ আলম। েস aনুযায়ী জিম য় করার কথা শাহ আলেমর কাছ েথেক। িক  জিম য় করা হয় সরাসির কৃষেকর কাছ 

েথেক। ল য্নীয় েয, শুধুমা  চুি প  করার জ  তােক টাকা েদয়া হেয়েছ 2 েকািট 24 লাখ 28হাজার 271 টাকা। সবিমেল ei খােত আড়াi 
েকািটর েবিশ টাকা আ সাত হেয়েছ। 
e সং া  দিলল o নিথপ  ে েট েদখা েগেছ, চুি র শত র্ aনুযায়ী জিমর মূ  েচেকর মা েম পিরেশােধর কথা থাকেলo aথ র্ আ সােতর লে য্ 
তা নগেদ দান করা হয়। oi জিম মািলক পে র িনকট েথেক সরাসির য় করা হেলo a  eকিট িত ানেক িবপুল aংেকর টাকা দান 
করা হেয়েছ। টাকা হেণর ে ে  aথ র্ হীতার নাম o জিম দাতার সব্া েরর েকান িমল নাi। জিমর মািলেকর িনকট েথেক কম দােম জিম য় 
করা হেলo দিলেল েবিশ দাম েদিখেয় িবপুল পিরমাণ aথ র্ আ সাত কেরেছ। eর ফেল জিম েরিজ: খরচ বাবদ সেতর লাখ দুiশত স র টাকা 
কেলেজর িত হেয়েছ। 
জানা েগেছ, িদব্তীয় দফায় কেলেজর জ  96 শতক জিম য় করা হেয়েছ। e ে ে  স ণ র্ েলনেদন নগেদ স  হেয়েছ। aথচ িজিব েপ 
aড র্ার ছাড়া য় করেত িনেষধ কেরেছ। নগেদ য় করায় কৃষকেক কত টাকা িদেয়েছ তা জানা যায়িন। সুতরাং eখােন আরo েবিশ দুন িত 
হেয়েছ বেল মেন করা হে । তৃতীয় দফায় েকনা জিমর েকােনা ত i জানা যায়িন। 
eফিডআর সং া  দুন িত: িবিভ  াংেক ায়ী আমানত েরেখ সুিবধা হেণর aিভেযাগ আেছ। সভাপিত কিমশন িনেয় য্াক াংেক aথ র্ গি ত 
রােখন। সাব-ে শন সং া  দুন িতর aিভেযাগ রেয়েছ তার িবরুে । কেলেজর য় কায র্ o aিডট কায র্ স  হয় িসি েকট দব্ারা। িশ ক 
িতিনিধ আবু নাiম েমা. রািফ সব ধরেনর আিথ র্ক কাজ কেরন। েসটা aিডেটর নােম জােয়জ কেরন aপর িশ ক িতিনিধ বাদল চ  aপু। 

িশ কেদর আপি  সে o িনরেপ  েকােনা িশ কেক aিডেটর দািয়তব্ েদয়া হয়িন। সভাপিতর িনেদ র্েশ 4 জন িশ ক িতিনিধ o তােদর 
পছে র aিভভাবক িতিনিধ িদেয় কিমিট গঠন করা যােত aিনয়ম o দুন িত করা সহজ হয়।  
 
কেলেজর সব aিনয়ম-দুন িতর িবরুে  েসা ার িজিব সদ  ঢাকা েবােড র্র সােবক েচয়ার ান a াপক তাসিলমা েবগম eবং eনিসিটিবর সােবক 
সদ  a াপক ড. রতন িসি কী। িবিভ  সভায় e িনেয় ei দুi সদে র সে  সভাপিতর তকর্ হয়। e সে  জানেত চাiেল a াপক 
তাসিলমা েবগম মানবজিমনেক বেলন, সরকাির িতিনিধ িহেসেব িজিবেত আিছ। সব সময় েচ া কির সরকােরর িনয়ম- কানুেনর মে  থাকেত। 
ফেল িজিবর  ƣবঠেক িকছু িবষয় িনেয় তকর্-িবতক র্ হেয়েছ। aেনক সময় আমরা (দুiজন) িকছু িবষেয় েনাট aব িডেস o িদেত েচেয়িছ। পের 
তা িদেত হয়িন। জিম েকনার স িত থাকেলo েলনেদন াংেকর েচেকর মা েম করেত বলা হেয়েছ। িক  নগদ টাকায় জিম েকনা হেয়েছ 
শুেনিছ। নগদ েদয়ার িবষেয় আেলাচনা হয়িন। oখােন িকছু aিনয়ম-দুন িতর aিভেযােগর িবষেয শুেনেছন বেল িতিন সব্ীকার কেরন।  
 


