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চিবেত ড. িশরীন আখতার, বিরশােল ড. ছােদ ল আেরিফন

াফ  িরেপাটার  ॥  সব  জ না  ক নার  অবসান  ঘিটেয়  অধ াপক  ড.  মাঃ  আখতা ামানই  হেলন  ঢাকা
িবশ^িবদ ালেয়র (ঢািব) উপাচায। দীঘ ৬ মাস পর উপাচায পল বিরশাল িব িবদ ালয়। রাজশাহী িব িবদ ালেয়র
অধ াপক ড. ছােদ ল আেরিফনেক (আেরিফন মািতন) বিরশাল িব িবদ ালেয়র উপাচায িহেসেব িনেয়াগ দয়া
হেয়েছ।  এছাড়া  চ াম িব িবদ ালেয়র (চিব)  উপাচায  িহেসেব উপ-উপাচায অধ াপক ড.  িশরীন  আখতারেক
িনেয়াগ দয়া হেয়েছ।

রিববার িতনিট িবশ^িবদ ালেয় উপাচায িনেয়ােগর পৃথক পৃথক াপন জাির কেরেছ িশ া ম ণালয়। ম ণালেয়র
মাধ িমক ও উ িশ া িবভােগর জাির করা াপেন ঢাকা িব িবদ ালেয়র উপাচায িহেসেব ইসলােমর ইিতহাস ও
সং ৃিত  িবভােগর  অধ াপক ড.  আখতা ামানেক িনেয়াগ দয়া  হেয়েছ।  ১৯৭৩ এর আিটেকল ১১-এর (১)
অ যায়ী  িসেনট  কতৃক মেনানীত  প ােনল  থেক িব িবদ ালেয়র  আচায  রা পিত  আব ল হািমদ  এই  িনেয়াগ
িদেয়েছন।

িতিন ২০১৭ সাল থেক িব িবদ ালেয়র উপাচায পেদ িনেয়ািজত আেছন। চার বছেরর জ  ড. আখতা ামানেক
ঢাকা িব িবদ ালেয়র উপাচায িনেয়াগ দয়া  হেয়েছ। তেব, রা পিত েয়াজন মেন করেল এই িনেয়াগ বািতল
করেত পারেবন।

এর আেগ, গত ৩১ জুলাই ঢাকা িব িবদ ালেয় আওয়ামীপ ী িশ কেদর সংগঠন নীলদল িভিস প ােনল চূড়া  কের।
ওইিদনই িবেকল সােড়  িতনটায়  িব িবদ ালেয়র  নবাব  আলী  চৗধুরী  িসেনট  ভবেন  উপাচায  প ােনল  িনবাচন
অ ি ত হয়। তার আেগর িদন স া ছয়টার িদেক আওয়ামীপ ী িশ কেদর বঠেক িতন সদে র প ােনল চূড়া
হয়।

প ােনেল থাকা নীলদেলর িতনজন িছেলন উপাচায অধ াপক ড. আখতা ামান, উপ-উপাচায ( শাসন) অধ াপক
ড. মুহা দ সামাদ ও িব িবদ ালেয়র িশ ক সিমিতর সভাপিত অধ াপক এস এম মাক দ কামাল।

দেলর সদ েদর ভােট এই িতনজেনর নাম চূড়া  হয়। িব িবদ ালেয়র বতমান উপ-উপাচায ( শাসন) অধ াপক
ড. মুহা দ সামাদ সেবা  ৪২ ভাট, উপাচায অধ াপক ড. আখতা ামান ৩৬ ভাট ও িব িবদ ালেয়র িশ ক
সিমিতর টানা িতনবােরর সভাপিত অধ াপক ড. এ এস এম মাক দ কামাল ৩০ ভাট পেয় মেনানীত হেয়িছেলন।

তেব ৩১ জুলাই অ ি ত িসেনেটর িবেশষ অিধেবশেন উপাচায প ােনল িনবাচেন কান মতামত িদেত না পারার
অিভেযাগ তুেলিছেলন ঢািব িসেনট সদ রা। উপাচায ড. আখতা ামান িনয়ম ভে  একক িস াে  প ােনেলর ১
ন ের িনেজর নাম িদেয়েছন বেল অিভেযাগ তােলন তারা। তেব, অিভেযাগ অ ীকার কেরেছন উপাচায। িনয়ম
মেনই প ােনল হেয়েছ বেল দািব কেরিছেলন িতিন।
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ওই ঘটনার পর থেকই সকেল অেপ া করিছেলন ক হে ন উপাচায। এই সমেয় বশ কেয়কবার উপাচায িনেয়াগ
িনেয় নানা জব ছড়ােলও শষ পয  তা জবই থেক যায়। এরপর িতন মােসরও বিশ সময় পর রিববার ি তীয়
ময়ােদ উপাচায িহেসেব িনেয়াগ পেলন ড. আখতা ামান।

এিদেক দীঘ ৬ মাস পর বিরশাল িব িবদ ালেয় উপাচায িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। রাজশাহী িব িবদ ালেয়র সমাজকম
িবভােগর অধ াপক ড. ছােদ ল আেরিফনেক (আেরিফন মািতন) রা পিতর আেদশ েম এই িনেয়াগ দয়া হেয়েছ।

রিববার িশ া  ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ িশ া  িবভাগ এ সং া  াপন জাির কেরেছ। চার বছেরর জ
বিরশাল িব িবদ ালেয়র উপাচায িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। তেব, রা পিত েয়াজন মেন করেল এই িনেয়াগ বািতল
করেত পারেবন।

এর আেগ িশ াথীেদর আে ালেনর মুেখ ৪৫ িদন ায়  ছুিট  কািটেয়  গত ২৭  মাচ  অবসের যান  বিরশাল
িব িবদ ালেয়র সােবক উপাচায অধ াপক ড. এস এম ইমামুল হক। সই থেক শূ  িছল িব িবদ ালয়িটর সেবা
অিভভাবেকর  এই  পদিট।  শূ  এই  পেদ  িনেয়াগ  পেত  দৗড়-ঝাঁপ   কেরিছেলন  িবিভ  িব িবদ ালেয়র
কেয়কজন অধ াপক।

এছাড়া চ াম িব িবদ ালেয়র (চিব) উপাচায পেদ িব িবদ ালয়িটর উপ-উপাচায অধ াপক ড. িশরীন আখতারেক
িনেয়াগ িদেয়েছ সরকার। গত জুন থেক এ িব িবদ ালেয় িভিসর চলিত দািয়  পালন কের আসিছেলন িতিন।

চ াম িব িবদ ালেয় িসেনেটর মাধ েম িনবািচত প ােনল থেক িনয়িমত উপাচায িনেয়াগ বা পুনরায় আেদশ না
দয়া পয  িশরীন আখতােরর িনেয়াগ বলবৎ থাকেব। উপাচাযেদর সাব িণকভােব ক া ােস অব ান করেত হেব

বেলও আেদশ জাির করা হেয়েছ। উপাচায িহেসেব িনেয়াগ পাওয়ায় এখন তােক উপ-উপাচায পদ থেক অব াহিত
দয়া হেয়েছ।
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