
আপেডট : 7 নেভmর, 2019 01:51

     

জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয় uপাচাযর্িবেরাধী আেnালন আেরা aেনকবার ঘেটেছ। sাধীনতার সমান বয়সী

েদেশর  eকমাt  আবািসক  e  িব িবদয্ালেয়  aিধকাংশ  uপাচাযর্েকi  সের  েযেত  হেয়েছ  আেnালেনর  মেুখ।
িব িবদয্ালেয়র eকািধক িশkক o পুরেনা িশkাথর্ীেদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, eর আেগ িব িবদয্ালেয়র
aেনক িশkক বয্িksােথর্ ‘পান েথেক চুন খসেলi’ uপাচাযর্িবেরাধী আেnালেন েসাcার হেয়িছেলন। aনয্িদেক
uপাচাযর্ হেয় kমতার দেm েকu েকu ভুেল িগেয়িছেলন েয িতিন eকজন িশkক। uপাচাযর্ হেয় আমলা বা

শাসেকর মেতা আচরণ কেরেছন। তাঁেদর aপসারেণর দািবেত কয্াmাস utাল হেয় uেঠিছল। আেnালেনর

মেুখ kমতাসীন রাজৈনিতক দেলর আশীবর্াদপু  aেনক uপাচাযর্ লাি ত হন, বাধয্ হন পদতয্ােগo।

কােলর  ক ’র  aনসুnােন  জানা  েগেছ,  1996  সােল  আoয়ামী  লীেগর  শাসন  আমেল  ei  িব িবদয্ালেয়র
uপাচাযর্ হন বতর্ মান pধানমntীর eকসমেয়র িশkা, সামািজক o রাজৈনিতক uপেদ া িহেসেব দািয়t পালন
করা  aধয্াপক  আলাuিdন  আহেমদ।  িতিন  pধানমntীর  আsাভাজন  হoয়ায়   কেরন  েscাচািরতা।
িশkাথর্ীেদর sাথর্ kু  কের eক ঁেয়িমভােব িকছু িসdাn চািপেয় েদন। eেত ফঁুেস oেঠন িশkাথর্ীরা। eকপযর্ােয়
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আেnালেন aংশ েনয় uপাচােযর্র পদpতয্াশী িশkকেদর eকিট aংশ। পের আেnালেনর মেুখ দািয়t েছেড়

েদন ড. আলাuিdন।

eরপর  uপাচােযর্র  দািয়t  পান  আেnালনকারী  িশkকেদর  aনয্তম  েনতা  আoয়ামীপnী  িশkক  aধয্াপক
আb ুল  বােয়স।  দািয়t  পাoয়ার  পর  uপাচাযর্  িনবর্াচন  িদেয়  িতিন  িনবর্ািচত  হন।  িকn  িতিনo  আেগর

uপাচাযর্েক  aনসুরণ  করা   কেরন।  eকািধক  েজয্  িশkক  aিভেযাগ  কেরন,  েস  সময়  িব িবদয্ালয়

দনুর্ীিতর আখড়ায় পিরণত হয়। sয়ং uপাচােযর্র িব েd aিভেযাগ oেঠ িনেয়াগ বািণেজয্র। পের সরকার
পিরবতর্ ন  হেয়  িবeনিপ-জামায়াত  kমতায়  eেল  ড.  বােয়সেক  িনজ  বাসভবেন  aব d  o  লাি ত  কের
পদতয্াগপেt sাkর করান িব িবদয্ালেয়র সব মতাদেশর্র িশkক o িশkাথর্ীরা।

eরপর িবeনিপ pশাসন aধয্াপক জিসম uিdনেক uপাচাযর্ িহেসেব িনেয়াগ েদয়। aধয্াপক জিসম kমতায়

eেস uপাচাযর্ িনবর্াচন না িদেয় ৈsরাচারীভােব িব িবদয্ালয় পিরচালনা করায় kুb হন িশkক-িশkাথর্ীরা।
eর  সুেযাগ  েনন  িবeনিপপnী  uপাচাযর্  পদpতয্াশী  িশkকরা।  িবeনিপপnী  িশkকেদর  e  gপ  uপাচাযর্

িনবর্াচেনর দািবেত আেnালন  কের। আেnালেনর মেুখ িনবর্াচন িদেত বাধয্ হন জিসম uিdন। িনবর্াচেন
িতিন uপাচাযর্ পয্ােনেলর pথম িতনজেনo sান পানিন। pথম sান aিধকার কেরন িব িবদয্ালেয় েস সমেয়

aনয্তম  জনিpয়  িশkক  aধয্াপক  খnকার  েমাsািহদরু  রহমান।  িকn  তাঁেক  uপাচাযর্  মেনানয়ন  িদেত

টালবাহানা   কের  সরকার।  িব িবদয্ালেয়  টানা  ছয়  মাস  kাস-পরীkা  বn  থােক।  পের  তৎকালীন

pধানমntী খােলদা িজয়ার সে  েদখা কেরন েমাsািহদরু রহমান। eরপর তাঁেক uপচােযর্র দািয়t েদoয়া হয়।

িকn পেদ বসার পর েমাsািহদরু রহমানo জনিpয় িশkক েথেক শাসেকর ভূিমকায় aবতীণর্ হন। ছাtদেলর
eকিট পkেক pকােশয্ সমথর্ন িদেয় িব িবদয্ালয়জেুড় সমােলাচনার মেুখ পেড়ন। তাঁর েময়ােদর েশষ সমেয়
pkর  aধয্াপক  মামুন  আকn  রা পিতর  কােছ  তাঁর  িব েd  িলিখতভােব  িনেয়াগ  বািণজয্  o  দনুর্ীিতর
aিভেযাগ  কেরন।  eরপর  দীঘর্িদন  িব িবদয্ালেয়র  সব  িনেয়াগ  েদoয়া  sিগত  কের  িব িবদয্ালয়  ম িুর

কিমশন।  েস  সময়  দনুর্ীিত  তদেn  eকিট  কিমিটo  গঠন  করা  হয়।  িকn  কিমিটর  pিতেবদন  সmেকর্

িব িবদয্ালেয়র িশkকরা আজo িকছু জানেত পােরনিন বেল জানা েগেছ। তেব e uপচাযর্েক আেnালেনর মুেখ

সরেত হয়িন। েময়াদ েশষ কেরi িবদায় েনন িতিন।

eরপর আoয়ামী লীগ সরকােরর সমেয় রসায়ন িবভােগর িশkক o ei িব িবদয্ালেয়র সােবক ছাt aধয্াপক
ড. শরীফ eনামুল কিবরেক uপাচাযর্ িনেয়াগ েদন রা পিত। িতিন দািয়t েনoয়ার পর িব িবদয্ালেয়র েবশ
িকছু  unয়নমলূক  কাজ  হেলo  তাঁর  সমেয়o  িবিভn  িবভােগ  eক  বছেরi  েদড়  শতািধক  িশkক  িনেয়াগ
েদoয়ার  aিভেযাগ  oেঠ।  e  িনেয়াগ  িনেয়  বািণজয্  হেয়েছ  বেল  aিভেযাগ  কের  িবeনিপ,  আoয়ামীপnীেদর

eকাংশ o pগিতশীল িশkক-িশkাথর্ীরা। তেব তাঁর িব েd বয্াপক আেnালন গেড় oেঠ ছাtলীেগর eকিট

aংেশর কমর্ী o iংেরিজ িবভােগর ছাt জবুােয়র আহেমদ িনহত হoয়ায়। িশkক o িশkাথর্ীেদর আেnালেন

eক  pকার  aচল  হেয়  পেড়  িশkা  কাযর্kম।  পের  শরীফ  eনামলু  কিবেরর  পদতয্াগ  দািবেত  আেnালনরত
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সাংsৃিতক কমর্ীেক মারধরসহ েবশ িকছু িবতিকর্ ত ঘটনার পিরেpিkেত পিরিsিত আেরা েঘালােট হেল শরীফ
eনামুল কিবর পদতয্ােগ বাধয্ হন।

eনামুল  কিবেরর  পদতয্ােগর  পর  2012  সােলর  20  েম  িনবর্ািচত  uপাচাযর্  িহেসেব  দািয়tভার  gহণ  কেরন
aধয্াপক  ড.  আেনায়ার  েহােসন।  িকn  দািয়t  gহেণর  িকছুিদন  পরi  িশkকেদর  েরাষানেল  পড়েত  থােকন

িতিন। eকজন ছােtর মতুৃয্েক েকnd কের সৃ  ভাঙচুেরর ঘটনার িবচার না করা eবং eকi ঘটনােক েকnd
কের  িবিভn  গণমাধয্েম  আপিtকর  মnবয্  pদােনর  aিভেযাগ  তুেল  িশkকরা তাঁর  িব েd আেnালন  

কেরন।  2013  সােলর  6  eিpল  েহফাজেতর  মহাসমােবশ  েশেষ  জািবর  েডiির  েগেট  eকিট  ছাtসংগঠেনর

েনতার িব েd িশkক লা নার aিভেযাগ eেন তাঁর বিহ ােরর দািবেত আেnালন  কেরন িশkকরা। e
ছাড়াo  তাঁর  িব েd  কয্াmােসর  pাকৃিতক  ভারসাময্  িবন  করা,  শতর্  পূরণ  না  করা  িশkকেক  সহেযাগী
aধয্াপক/aধয্াপক পেদ পেদাnিত eবং aেযাগয্ pাথর্ীেক িনেয়াগদােনর েচ া করা, ভিতর্  পরীkায় aিনয়েমর
মাধয্েম  ভিতর্  করা,  িবিভn  দািয়েt  থাকা  িশkকেদর  সে  সুেযাগ  েপেলi  aেসৗজনয্মূলক  আচরণ  করা,
িনবর্ািচত  সদসয্েদর  চলমান িসিnেকট  সভায় aপমান করাসহ েবশ  িকছু aিভেযাগ তুেল pশাসিনক ভবন
aবেরাধ কের রােখ িশkক সিমিত। তেব ei আেnালেন aংশgহণকারী aিধকাংশ িশkেকর মূল uেdশয্ িছল

িব িবদয্ালেয়র  িবিভn  tপূণর্  পদ  aজর্ ন।  লাগাতার  আেnালন  o  aবেরােধর  মেুখ  আেনায়ার  েহােসন

2014 সােলর জানয়ুাির মােস পদতয্ােগর েঘাষণা েদন।

আেনায়ার  েহােসেনর  পদতয্ােগর  পর  2  মাচর্  জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালয়  তথা  েদেশর  েকােনা  পাবিলক
িব িবদয্ালেয় pথম নারী uপাচাযর্ িহেসেব িনেয়াগ পান বতর্ মান uপাচাযর্ aধয্াপক ড. ফারজানা iসলাম।
িতিন িনেয়াগ পাoয়ার পর েছাটখােটা িকছু আেnালন হেলo চার বছেরর েময়াদ েশষ কেরন। 2018 সােলর

েফbয়াির  মােস  তাঁেক  িdতীয়  েময়ােদ  uপাচাযর্  িহেসেব  িনেয়াগ  েদন  রা পিত।  িকn  ei  েময়ােদ  দািয়t
পাoয়ার  পর  েথেকi  ‘জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালয়  আiন-1973’-eর  11(1)  ধারা  aনুসাের  uপাচাযর্
িনেয়ােগর জনয্ িতন সদেসয্র পয্ােনল িনবর্াচন করা হয়িন uেlখ কের তাঁর পদতয্াগ দািব কের আসিছেলন
সােবক uপাচাযর্ aধয্াপক শিরফ eনামলু কবীরপnী িশkকরা। e ছাড়াo তাঁর িব েd েময়ােদাtীণর্ িডন,

িসিnেকট, িশkা পষর্দ o aথর্ কিমিটর িনবর্াচন িদেত গিড়মিস করাসহ িবিভn aিভেযাগ আেনন তাঁরা। িকn
বতর্ মান uপাচাযর্িবেরাধী আেnালন েজারদার হয় গত বছেরর 23 aেkাবর সরকার েথেক বরাd করা eক
হাজার 445 েকািট টাকার unয়ন pকেlর কাজ চলিত বছের  হoয়ার পর েথেক।

সবর্েশষ  গত  আগs  মােস  ei  unয়ন  pকেlর  কাজ  িনিবর্ে  েশষ  করেত  িব িবদয্ালয়  শাখা  ছাtলীগ  o
েকndীয়  ছাtলীগেক  uপাচাযর্  দiু  েকািট  টাকা  িদেয়েছন  বেল  aিভেযাগ  uঠেল  ‘দনুর্ীিতর  িব েd
জাহা ীরনগর’ বয্ানাের আেnালেন নােমন িশkক-িশkাথর্ীরা। unয়ন pকেlর মাsারpয্ানিট ‘aপিরকিlত’

uেlখ  কের  eবং  গাছ  কাটার  pিতবােদ  আেnালন  আেরা  েজারদার  হয়।  uপাচােযর্র  িব েd  দনুর্ীিতর
aিভেযাগ  তুেল  তাঁর  িব েd  aিভেযােগর  তদnসহ  িতন  দফা  দািবেত  সবর্েশষ  গত  24  aেkাবর  েথেক
িব িবদয্ালয় aবেরাধ কেরন আেnালনকারীরা। eরপর গত েসামবার uপাচাযর্েক তাঁর বাসভবেন aব d

করা  হয়,  পরিদন  ম লবার  দপুুের  আেnালনকারীেদর  oপর  হামলা  চালান  ছাtলীেগর  েনতাকমর্ীরা।
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uপাচােযর্র পদতয্ােগর দািবেত গতকাল বধুবারo utাল িছল িব িবদয্ালয় কয্াmাস।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]

aেনক | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/836292/2019-11-07

4 of 4 11/7/2019, 10:42 AM


