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জাহা ীরনগর  িব িবদ ালেয়র  (জািব)  উপাচায  অধ াপক  ড.  ফারজানা  ইসলােমর  নীিতর  িবষেয়  িশ া
ম ণালেয় ৭০ পৃ ার তথ -উপা  জমা িদেয়েছন আে ালনকারীরা। বার রােত তারা এসব তথ -উপা
জমা দন। তেব জািব উপাচােযর িব ে  আনা নীিতর অিভেযাগ অবা র বেল ম ব  কেরেছন িশ া উপম ী
ব াির ার মিহবুল হাসান চৗধুরী নওেফল। গতকাল পুের রাজধানীর আ জািতক মাতৃভাষা ইনি িটউেট
এক সংবাদ  সে লেন  িতিন  এ  ম ব  কেরন।  এিদেক জািব  উপাচায  অধ াপক ড.  ফারজানা  ইসলােমর
অপসারেণর দািবেত আে ালন অব াহত রেয়েছ। তেব েযাগপূণ আবহাওয়ার কারেণ আজ এবং আগামীকাল

ই িদেনর িবরিত ঘাষণা কেরেছন আে ালনকারীরা। গতকাল সারা িদেনর কমসূিচ শেষ রাত ৮টায় এই
ঘাষণা দন তারা। িশ া উপম ীর ব েব র জবােব আে ালনকারী িশ ক খ কার হাসান মাহমুদ গতকাল

স ায় সাংবািদকেদর বেলন, অথ যিদ ছাড় না হয় তাহেল কাজ চলেছ কীভােব? টাকা ছােড়র সে  তা
নীিতর স ক নই। নীিতর স ক িঠকাদার ও শাসেনর সে । িনয়ম হেলা সরকাির ট ডােরর কাজ শষ

কের িঠকাদার িত ান টাকা পােব। তরাং নীিতর জ  টাকা ছােড়র েয়াজন হয় না। উপাচােযর অপসারণ
দািবেত পূব িনধািরত কমসূিচর অংশ িহেসেব গতকাল িবকাল ৫টার িদেক অি ত ৬০ গজ ‘পটিচ ’ িনেয়
িবে াভ কেরেছন আে ালনকারীরা। িবকাল ৫টার িদেক কলা ও মানিবকী অ ষেদর সামেন থেক িবে াভ

 হয়। পের ঢাকা-আিরচা মহাসড়েক িগেয় িকছু ণ পটিচ িট দশন কের িমিছলিট আবার একই অ ষদ
ভবেনর সামেন শষ হয়।

কমসূিচ শেষ সাংবািদকেদর সে  কথা বেলন ভূেগাল ও পিরেবশ িবভােগর সহেযাগী  অধ াপক খ কার
হাসান মাহমুদ। িতিন বেলন, ‘িশ াম ীর সে  আমােদর কথা িছল ৮ তািরেখ অিভেযাগপ  জমা দওয়ার।
আমরা  ক  কের হেলও সিট  িনিদ  সমেয় জমা  িদেয়িছ। হয়েতা  িশ া  উপম ীর কােছ তেথ র ঘাটিত
রেয়েছ।’ তদ  চলাকালীন উপাচােযর পদত াগ চাইেবন িকনা এমন ে র জবােব হাসান মাহমুদ বেলন,
‘যখন কারও িব ে  নীিতর তদ  হয় তখন তােক তার পদ থেক সামিয়ক বরখা  করা  হয়। জািবর
িশ কেদর িব ে  কােনা তর অিভেযাগ তদ  করার সময়ও তােক অব াহিত দওয়া হয়। তাই তদ
চলাকােল  উপাচাযেকও  অব াহিত  িদেত  হেব।  না  হেল  তদ  ভািবত  হওয়ার  স াবনা  রেয়ই  যােব।
আে ালেন িশ কেদর কম উপি িতর িবষেয়  করা হেল িতিন বেলন, ‘আমরা িশ ক সিমিতর িনবাচেন
উপাচােযর পদত াগসহ ২০িট দািব িনেয় িনবাচেন অংশ িনেয় িনর শ জয় লাভ কেরিছ। একােডিমক, িসেনট
ও  িসি ডেকেটর  িনবাচেনও  আমরা  িবপুল  ভােট  জয়লাভ  কেরিছ।  তরাং  আমােদর  দািবেত  অিধকাংশ
িশ েকর সমথন রেয়েছ। িব িবদ ালেয়র সািবক পিরি িত িনেয় ভার া  র আ স ম িফেরাজ-উল-হাসান
সাংবািদকেদর বেলন, ‘িব িবদ ালয় ব  ঘাষণা করা হেয়েছ। তাই এখন কােনা আে ালন চলেত পাের না।
এটা আইেনর ল ন। যেহতু সরকার এখােন সরাসির অ স ান করেছ। তাই সরকােরর িত সবার আ া
রেখ আে ালন ত াহার কের ঘের ফরা উিচত।’ আে ালনকারীেদর দওয়া ব েব র িবষেয় িতিন বেলন,

আপেডট : ১০ নেভ র, ২০১৯ ০০:০০

জাহা ীরনগর িব িবদ ালয় িতিনিধ

জািব িভিসর ৭০ পৃ ার দনু িতর িতেবদন জমা|473455|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/473455/2019-11-10

1 of 2 11/11/2019, 10:45 AM



‘িঠকাদাির িত ান িনেজরা িবিনেয়াগ কের কাজ শেষ িবল করার পর সরকার টাকা ছাড় কের। তরাং এখন
য কাজ হে  তা িঠকাদােরর িনজ  অথায়েন। এখােন কে র মূল বােজেটর সে  কােনা স ক নই।

র আরও বেলন, সরকার উেদ াগ িনেয় আওয়ামী লীেগর সবাইেক একি ত কেরেছন। িকছু সংখ ক িশ ক
সাড়া না িদেয় িবেরািধতা করেছন।
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