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নানা সংকট o জিটলতার আবেতর্  ঘুরপাক খােc িবিভn পাবিলক িব িবদয্ালয়। aিনয়ম-দনুর্ীিত, িনেয়াগ
o unয়ন কােজ ঘুষ েলনেদনসহ নানা aপকেমর্র aিভেযাগ uেঠেছ িব িবদয্ালেয়র সংি েদর িব েd।
eর pিতবােদ কেয়কিট িব িবদয্ালেয় আেnালন চলেছ।
eসব আেnালেন aংশ িনেc সাধারণ িশkক-িশkাথর্ীসহ িভিসর িবপেkর eকিট gপ। আর আেnালন
দমােত িভিসর পk হেয় সিkয় আেছ িশkক-িশkাথর্ীেদর আেরকিট gপ।  
eছাড়া েবশ কেয়কিট িব িবদয্ালয় কতৃর্ পেkর িব েd eক ধরেনর চাপা েkাভ িবরাজ করেছ। েয েকােনা
সময় ei েkাভ pকাশয্ প িনেত পাের। eেত িব িবদয্ালয় েলা aিsিতশীল হেয় uঠেত পাের বেল আশ া
pকাশ কেরেছন সংি রা।

  মুসতাক আহমদ
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পাশাপািশ  সরকার  সমথর্ক  ছাt  সংগঠন-  ছাtলীেগর  aভয্nরীণ  dেndর  েজেরo  দ-ুeকিট  িব িবদয্ালেয়
utp পিরিsিত িবরাজ করেছ।
িবদয্মান aিsরতার কারেণ iিতমেধয্ 47িট পাবিলক িব িবদয্ালেয়র মেধয্ বn হেয় েগেছ 3িট। িশkক-
িশkাথর্ীর  আেnালেনর  মুেখ  সবর্েশষ  ম লবার  aিনিদর্ কােলর  জনয্  বn  েঘাষণা  করা  হেয়েছ
জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয়।
eর  আেগ  2  নেভmর  দiু  দল  ছােtর  সংঘেষর্র  কারেণ  বn  েঘাষণা  করা  হয়  খুলনা  pেকৗশল  o  pযুিk
িব িবদয্ালয় (kেয়ট)। ছাtলীেগর িপটুিনেত 7 aেkাবর ছাt আবরার ফাহাদ খুন হoয়ার ঘটনায় eক
রকম sিবর হেয় আেছ বুেয়ট। ছাtছাtীরা েঘাষণা িদেয় kাস-পরীkা বn কের েরেখেছন।
িব িবদয্ালয় ম িুর কিমশেনর (iuিজিস) সদসয্ (পাবিলক িব িবদয্ালয়) aধয্াপক ড. িদল আফেরাজা
েবগম যুগাnরেক বেলন, িব িবদয্ালয় েলােত বতর্ মােন েয পিরিsিত িবরাজ করেছ তার মূেল দিুট কারণ।
eকিট হেc, িবিভn ধরেনর িনেয়াগ; aপরিট aবকাঠােমাগত unয়ন pকl। দিুটর েনপেথয্i আেছ আিথর্ক
কমর্কা । ei দিুট িবষয়i যিদ িব িবদয্ালয় েথেক সিরেয় েদয়া হয় তাহেল হয়েতা e ধরেনর আর েকােনা
সংকট ৈতির হেব না।
আর সংsািটর েচয়ারময্ান aধয্াপক ড. কাজী শহীদlুাহ যুগাnরেক বেলন, িব িবদয্ালয় েলােত িবদয্মান
সংকেটর সমাধান িনেজেদরi করেত হেব। তােদর sায়tশাসন েদয়া হেয়েছ। িনেজেদর িসেনট-িসিnেকট
আেছ।
েসখােন আলাপ কেরi সমাধান েবর করেত হেব। সরকার বা iuিজিস eেkেt েকবল পরামশর্ িদেত পাের।
তেব eসব িব িবদয্ালেয়র সংকট utরেণ করণীয় িনধর্ারেণ মntণালেয় িচিঠ পাঠােনা হেব।
েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, দশৃয্মান কারণ যা-i থাkক না েকন, িব িবদয্ালয় েলােত aিsরতার মূল কারণ
িশkক, ছাt o কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর রাজনীিত o দলাদিল। েকােনা েকােনা pিত ােন kমতাসীন দেলর
সমথর্ক িশkক o ছাtেনতারা িবভk হেয় পেড়েছন।
eছাড়া  িdতীয়  দফায়  িভিস  িনেয়াগেকo  aেনেক  aিsরতার  কারণ  িহেসেব  েদখেছন।  তেব  েয  কারেণi
আেnালন েহাক না েকন, eর েখসারত িদেত হেc সাধারণ িশkাথর্ীেদর। eেত aিনয়িমত হেয় পেড়েছ kাস
o পরীkা। েসশনজেট ন  হেc িশkাজীবেনর মূলয্বান সময়।
িশkািবদ aধয্াপক ড. ৈসয়দ মনজু ল iসলাম যুগাnরেক বেলন, ছাt o িশkক রাজনীিত, পেদ বসার
মানিসকতাসহ  aনয্ানয্  কারেণ  পাবিলক  িব িবদয্ালেয়  aিsরতা  ৈতিরর  iিতহাস  পুরেনা।  িকn
সাmpিতককােল সৃ  aসেnােষর মূেল আেছ aিনয়ম-দনুর্ীিত।
pধানমntী  বতর্ মােন  দনুর্ীিতর  িব েd  ‘িজেরা  টলােরn’  নীিত  gহণ  কেরেছন।  oi  নীিত  যিদ  পাবিলক
িব িবদয্ালেয়র েkেto সমানভােব pেয়াগ করা যায়, তাহেল বতর্ মান o ভিবষয্ৎ uভয় সমেয়র জনয্i
aিsরতা দরূ হেত পাের।
সংি রা  জানান,  পাঁচিট  বড়  িব িবদয্ালেয়র  মেধয্  িতনিটেতi  বতর্ মােন  aিsরতা  চলেছ।  eর  মেধয্
aিনয়ম,  দনুর্ীিত  o  ঘুষ  েকেল ািরর  iসুয্েত  গেড়  oঠা  িশkক-িশkাথর্ী  আেnালেনর  মেুখ  ম লবার
aিনিদর্ কােলর জনয্ বn হেয় েগল জাহা ীরনগর িব িবদয্ালয়।
ঢাকা  o  চ gাম  িব িবদয্ালয়  তুলনামলূক  শাn  আেছ।  িকn  িবেsারেণাnখু  পিরিsিত  িবরাজ  করেছ
রাজশাহী  িব িবদয্ালেয়।  নীিতমালা  ল ন  কের  িনেয়ােগর  iসুয্েত  iিতমেধয্  িব িবদয্ালেয়র  িশkক-
িশkাথর্ীরা আেnালেন আেছন।
িদন িদন তা বড় আকার ধারণ করেছ। eছাড়া eকi িব িবদয্ালেয় আiন িবভােগ pভাষক পেদ চাকির না
পাoয়া sণর্পদকধারী নু ল দা নােমর eক ছােtর stীর সে  েpািভিস েচৗধুরী েমা. জাকািরয়ার টাকা-
পয়সা েলনেদন সংkাn েফানালাপo সামািজক েযাগােযাগমাধয্েম ভাiরাল হেয়েছ।
e  িনেয়  রাজশাহী  িব িবদয্ালেয়  তীb  pিতিkয়া  জািনেয়েছ  িবিভn  ছাt  সংগঠন।  যিদo  েpািভিস  oi
েফানালাপেক বােনায়াট িহেসেব দািব কেরেছন।
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7  aেkাবর  েথেক  sিবর  হেয়  আেছ  বুেয়ট।  িশkাথর্ীরা  সাফ  জািনেয়  িদেয়েছন,  পুিলশ  তদn  কের
aিভযুkেদর িব েd চাজর্ িশট না েদয়া পযর্n তারা kাস, পরীkাসহ েকােনা ধরেনর eকােডিমক কাযর্kেম
aংশ েনেবন না।
তেব িব িবদয্ালয়িটেত pশাসিনক কমর্কা  চলেছ। আর 2 নেভmর aিনিদর্ কােলর জনয্ বn হেয় েগেছ
kেয়েটর eকােডিমক কাযর্kম। দiু হেলর ছাtেদর মধয্কার সংঘেষর্র েজর ধের পিরিsিত িনয়ntেণর বাiের
চেল েগেল কতৃর্ পk কয্াmাস বn কের েদন।
কতৃর্ পেkর িনেদর্ েশ হল েছেড়েছ 7িট হেলর aিধকাংশ ছাtছাtী। ঘটনা তদেn 7 সদেসয্র তদn কিমিট কাজ
করেছ।
িনেয়ােগ ঘুষ েকেল ািরর aিভেযাগ সামেন eেসেছ পাবনা িবjান o pযুিk িব িবদয্ালেয়o (পািবpিব)।
েসখােন ঘুেষর িবিনমেয় eক pাথর্ীেক চাকির েদয়ার pিত িত েদয়ার aিডo ভাiরাল হয়। eেত থাকা
eকিট ক  েখাদ িভিস aধয্াপক েরাsম আলীর বেল দািব কেরেছন সমােলাচকরা।
eছাড়া িভিসর িব েd িনয়মনীিত ভ  কের 22 জনেক চাকির েদয়ার aিভেযাগ uেঠেছ।
eছাড়া িভিস pশাসিনক ভবেনর aবকাঠােমা িনমর্ােণ িঠকাদারেদর কাছ েথেক aিধক হাের aথর্ আদােয়র
েচ া করায় চলিত বছেরর জনু মােসর মেধয্ কাজ েশষ করার কথা থাকেলo িঠকাদার তা করেছন না বেল
aিভেযাগ দােয়র হেয়েছ iuিজিসেত।
eসব  aিভেযাগ  তদn  চলেছ।  eসব  aিভেযাগ  aবশয্  গণমাধয্েম  asীকার  কেরেছন  িভিস  ড.  েরাsম
আলী।
িসেলট কৃিষ িব িবদয্ালেয়র িভিসর িব েdo iuিজিস aনেুমাদন না করা সেtto 5 েকািট টাকায় ঢাকায়
িলয়ােজাঁ aিফেসর নােম য্াট েকনার aিভেযাগ uেঠেছ। eর েচেয় বড় aিভেযাগ, িনজs য্াট থাকার
পরo ভাড়া কাটা হেc িলয়ােজাঁ aিফেসর নােম।
eছাড়া  আেছ  িবনা  েটnাের  50  লাখ  টাকার  eিস  েকনা  o  িনেয়াগ  েযাগয্তা  পূরণ  না  করেলo
িব িবদয্ালেয়র  েরিজsার  িনেয়ােগর  aিভেযাগ।  iuিজিসর  িনেষধাjা  সেtto  eডহক  িভিtেত  aসংখয্
িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ।
eমিন নানা aিভেযাগ জমা পেড়েছ iuিজিসেত। যুগাnেরর সে  eসব িবষেয় আলাপকােল িভিস aধয্াপক
ড. মিতয়ার রহমান হাoলাদার বেলন, তার আমেল েকােনা aিনয়ম হয়িন। 
ঢাকার  বাংলােদশ  েটkটাiল  িব িবদয্ালেয়র  সােবক  eক  িভিসর  িব েdo  uেঠেছ  নানা  aিনয়ম  o
গণিনেয়ােগর  aিভেযাগ।  oi  িব িবদয্ালেয়  aথর্  মntণালেয়র  10  েকািট  টাকার  eক  pকl  বাsবায়েন
সােবক oi িভিস kমতার aপবয্বহার কেরন।
িসিnেকট o eকােডিমক কাuিnলেক পাশ কািটেয় pকl বাsবায়ন  কেরন। iিতমেধয্ 5 েকািট টাকা
নয়ছয় হেয়েছ বেল aিভেযাগ uেঠেছ। ei aিভেযাগ iuিজিস eবং দনুর্ীিত দমন কিমশেন (দদুক) জমা
পেড়েছ।
িকn িবপিt ঘেটেছ aনয্t। বতর্ মান িভিস oi aিভেযাগ তদেn যােত মেনােযাগ িদেত না পােরন েস জনয্
িব িবদয্ালয় aিsিতশীল করার aিভেযাগ uেঠেছ oi সােবক িভিসর িব েd।
e  িনেয়  িশkক-কমর্চারীেদর  মেধয্  aসেnাষ  িবরাজ  করেছ।  ভুয়া  খবর  pচােরর  aিভেযােগ  কেয়কিদন
আেগ কমর্কতর্ া-কমর্চারীরা সভা কের সােবক িভিসর কােছর eক কমর্কতর্ ােক কয্াmােস aবাি ত েঘাষণা
কেরেছন।
জানেত  চাiেল  িভিস  aধয্াপক  েমা.  আবলু  কােশম  বেলন,  সােবক  িভিসর  বয্াপাের  দদুেক  েক  বা  কারা
aিভেযাগ কেরেছ। তােত pকেlর িবষয়িট আেছ।
ছাtলীেগর aভয্nরীণ dেndর েঢu েলেগেছ iসলামী িব িবদয্ালেয়। েকndীয় ছাtলীেগর সােবক সভাপিত o
সাধারণ  সmাদকেক  aথর্  িদেয়  িব িবদয্ালয়  শাখা  ছাtলীেগর  কিমিট  করা  হেয়িছল  বেল  দািব  করেছ
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সংগঠেনর eকিট aংশ।
eরপর oi কিমিট বািতেলর দািবেত লাগাতার আেnালন চািলেয় যােc শাখা ছাtলীেগর বড় eকিট aংশ।
e ঘটনায় iিতমেধয্ কেয়ক দফা েছাটখােটা সংঘষর্o হেয়েছ। পিরিsিত বড় আকার ধারণ করেত পাের
আশ া করেছন সংি রা।
টা াiেলর মাoলানা ভাসানী িবjান o pযুিk িব িবদয্ালেয়o eেকর পর eক নানা aিনয়ম o দনুর্ীিতর
ঘটনা  ঘটেছ।  aিভেযাগ  uেঠেছ,  িবিভn  পেদ  িনেয়াগ, পদায়ন o  আপেgেডশেন  িনয়ম-নীিতর  েতায়াkা
করা হেc না।
aিব াসয্ গিতেত eকiিদেন েমৗিখক পরীkার িচিঠ iসুয্, পরীkা gহণ eমনিক েযাগদােনর মেতা ঘটনাo
ঘেটেছ। eমিন নানা aিনয়ম-দনুর্ীিতর iসুয্েত িশkক-কমর্চারীেদর মেধয্ aসেnাষ সৃি  হেয়েছ।
aিভেযাগ জমা পেড়েছ iuিজিসেত। সmpিত আলাপকােল e িবষেয় িভিস aধয্াপক ড. েমা. আলাuিdন
যুগাnরেক বেলন, আিম কােজ েযাগদােনর পর িব িবদয্ালেয়র সািবর্ক unিত ঘেটেছ।
আর  িকছু  না  েপেয়  িকছু  েলাক  iসুয্  ৈতিরর  েচ া  করেছ।  জানা  েগেছ,  eভােব  িবিভn  িব িবদয্ালেয়i
aিনয়ম-দনুর্ীিত, দলাদিল eবং aভয্nরীণ dেnd জজর্ িরত। eসব iসুয্েতi pিতপেkর pিতবাদেক েকnd কের
utp হেc কয্াmাস।
যুগাnেরর  সে  আলাপকােল  সmpিত  েখাদ  iuিজিস  েচয়ারময্ান  জািনেয়েছন,  নানা  ধরেনর  aিভেযাগ
oঠায় বতর্ মােন 19িট িব িবদয্ালেয়র িভিসর বয্াপাের তদn চলেছ।
iuিজিস সদসয্ aধয্াপক ড. িদল আফেরাজা েবগম যুগাnরেক বেলন, ধু eখন নয়, aতীেতo িবিভn
িব িবদয্ালেয়র  িভিসর  বয্াপাের  aিভেযাগ  eেসেছ।  সব  aিভেযাগ  েয  সিঠক  তা  নয়।  aিভেযাগ  eেল
আমরা তদn কির।
eর পিরেpিkেত সুপািরশ হয়। আমার  হাত িদেয়i করা দiু তদেn দiু িভিসেক aপসারণ করা হেয়েছ।
তােদর eকজন েগাপালগ  o আেরকজন iসলামী িব িবদয্ালেয়র সােবক িভিস।
িকn  aিভেযাগেক  েকnd  কের  ছাt-িশkকরা  িনজ  িনজ  কাজ  েফেল  েকন  আেnালন  করেবন।  তারা
আমােদর কােছ aিভেযাগ িদেয় তদn করার সুেযাগ িদেত পােরন। eেত িব িবদয্ালেয়র িশkার পিরেবশ
বজায় থােক। েসশনজেট পড়েত হয় না।
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