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েদেশর  েবসরকাির  কেলেজ  গভিনর্ং  বিডর
aিনয়ম,  দনুর্ীিত  o  aবয্বsাপনায়
িশkাকাযর্kম  বাধাgs  হেc।  িবিভn  sােন
চাঁদাবাজ,  দখলবাজ,  েটnারবাজ  o  মাদক
বয্বসার সে  জিড়তরা সভাপিত পেদ থাকায়

tপূণর্ ei কিমিটর মান িনেয়o p  ৈতির
হেয়েছ।  কেলেজর  িশkার  মান  বিৃdেত
গভিনর্ং বিডর কাঠােমা েঢেল সাজােনার পেk
মত িদেয়েছন সংি রা।
টা াiেলর িমজর্ াপুর eকিট কেলেজর গভিনর্ং
বিডর  সভাপিতর  িব েd  সmpিত  eকিট
মামলা হেয়েছ। ধু সভাপিত িনেজ নন, তার
েছেলo  sুল  aয্াn  কেলেজর  িবিভn
কমর্কাে  aযািচত হsেkপ কেরন। সmpিত
তার  েছেলেক  eক  িশkাথর্ীেক  গণধষর্েণর
aিভেযােগ েgফতার করা হয়। pিত ানিটর
িশkক  o  িশkাথর্ীরা  ঐ  সভাপিতেক
বরখােsর দািব জািনেয়েছন।
িমরপুেরর  পনগেরর  eকিট  কেলেজর
সভাপিত িছেলন sানীয় সংসদ সদসয্। িকn
আiিন  বাধয্বাধকতার  কারেণ  সভাপিতর
পদ  ছাড়েত  হয়  তােক।  পের  eমিপর
মেনানীত  সভাপিত  হন  sানীয়  oয়াডর্
আoয়ামী  লীেগর  সভাপিত।  ei  কেলজ
সভাপিতর  িব েd  sানীয়  িবিভn  মােকর্ ট
দখলসহ  নানা  aিভেযাগ  রেয়েছ।  দনুর্ীিতর
মাধয্েম  aথর্  আয়  তার  pধান  কাজ।  তার
কমর্কাে র কারেণ pিত ানিটর িশkার মান
eখন িনmমখুী। েদেশর েবিশর ভাগ কেলেজর

গভিনর্ং  বিডর িচti eমন। তেব বয্িতkমo আেছ। eমন সংসদ  সদসয্o রেয়েছন িযিন  তার িনবর্াচনী
eলাকার কেলজ েলার সভাপিত পেদ সt o েযাগয্ েলাক মেনানয়ন কেরেছন। েসখানকার কেলজ েলাo
ভােলা চলেছ। 
eর আেগ sানীয় সংসদ সদসয্রা তােদর পছnমেতা চারিট িশkাpিত ােনর গভিনর্ং বিডর সভাপিত হেত

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

পারেতন। িকn আদালেতর রােয় সংসদ সদসয্েদর েসi সুেযাগ বািতল হেয় যায়। সংসদ সদসয্রা বাধয্ হেয়
চেল েগেলo eখন িশkাpিত ান পিরচালনায় রেয়েছন থানা-oয়াডর্  শাখার িবিভn  sেরর েনতারা। ফেল
িশkাpিত ােনর unয়েনর জনয্ যােদর ভূিমকা রাখার সুেযাগ আেছ েসসব িশkানুরাগীরা সুেযাগi পােcন
না। eমনিক আদালেতর িনেদর্শনায় সরাসির িনবর্াচেনর কথা বলা হেলo আেগর মেতাi মেনানয়েন আটেক
আেছ সভাপিতর পদ। িনবর্াচন ছাড়াi িনবর্ািচত হেcন সভাপিতরা। eেkেt থানা o oয়াডর্  শাখা আoয়ামী
লীেগর েনতারা pাধানয্ পােcন।
আিমনলু iসলাম নােম eক িশkানরুাগী বলেছন, সংসদ সদসয্রা তােদর মেনানীত সt o িশkানরুাগীেদর
সভাপিত িহেসেব মেনানয়ন িদেল েকােনা আপিt িছল না। িকn েবিশর ভাগ েkেti মেনানয়ন েদয়া হয়
aসt, aদk, সntসী বা aিশkত বয্িkেক। eছাড়া গভিনর্ং বিডেত িবেদয্াtসাহী সদসয্o করা হয় সংসদ
সদেসয্র মেনানীত বয্িkেক। সভাপিতর মেতা e পেদo aদk o aসt বয্িkরা যুk হেcন। িবেদয্াtসাহী
সদসয্  aিভভাবকেদর  মধয্  েথেক  মেনানয়েনর  দািব  কেরেছন  িশkকরাo।  eকািধক  aধয্k  o  pধান
িশkক  জানান,  সংসদ  সদসয্রা  eলাকার  গণয্মানয্  বয্িk।  িশkাpিত ােনর  unয়েন  তােদর  কােছ
aনুেরাধ-uপেরাধ িনেয় েগেল তারা েসi কথার িকছুটা হেলo মলূয্ িদেতন, েয েকােনা কাজ বাsবায়েন
সেবর্াতভােব সাহাযয্ করেতন। িকn তারা চেল যাoয়ার পর eখন যারা সভাপিত হেcন তােদর কাছ েথেক
পরামশর্ পাoয়ার খুব েবিশ সুেযাগ েনi। আর তারা িশkকেদর কথা নেতo চান না। িনেজরা যা ভােলা
েবােঝন েসিটi করেছন।
গভিনর্ং বিডর 16িট দািয়t পালেন বাধয্বাধকতা থাকেলo বতর্ মােন েবিশর ভাগ কাজi সরকার িনজ
দািয়েt  কের  েদয়।  ফেল  েয  িকছু  কাজ  aবিশ  থােক  তা  িনেয়i  aিনয়ম  কেরন।  কেলেজর  aধয্k,
uপাধয্k o কমর্চারী িনেয়ােগ িবিভn aে র ঘুষ েনন সভাপিতসহ সংি রা। ভুয়া িবল ভাuচার বািনেয়
কেলজ ফােnর টাকা  আtসাt  কেরন। টাকার িবিনমেয় িনেয়াগ েদন asায়ী বা  খ কালীন িশkক  o
কমর্চারী। েকাথাo েকাথাo িশkাথর্ীর uপবিৃtর টাকা আtসাt কেরন। লটুপাট কেরন কেলেজ unয়েনর
নােম িবিভn খােতর aথর্।
কেলেজর aধয্k মাsাসর্ িডিgধারী eবং িশkকরাo pায় সমমােনর িডিgধারী। aথচ কেলজ পিরচালনার
জনয্  দািয়েt  থাকা  গভিনর্ং  বিডর  সভাপিত  o  সদসয্েদর  িশkাগত  েযাগয্তার  েকােনা  মাপকািঠ  েনi।
গভিনর্ং  বিডর  সভাপিতর  েযাগয্তা  sাতক  করার  জনয্  িশkােবাডর্ েলা  uেদয্াগ  িনেলo  সংি েদর
আপিtর মুেখ uেদয্াগ েভেs যায়।
ড.  জসীম  uিdন  নােম  eক  িশkক  বেলন,  বতর্ মােন  েয  pিবধানমালা  রেয়েছ  তার  কাঠােমা  পিরবতর্ ন
করেত হেব। িনবর্াচেনর মাধয্েম সভাপিত িনবর্াচন করেল িকছুi হেলo েযাগয্ েলাক আসেত পারেব ei
কিমিটেত। িনবর্াচন aবশয্i দলীয় pভাব মুk করেত হেব। িশkাসিচব েসাহরাব েহাসাiন বেলন, গভিনর্ং
বিডর  মান  িনেয়  িবিভn  p  েতালা  হেয়েছ  সংসদীয়  কিমিটেতo।  আমরাo  িবষয়িট  েদখিছ।  কেলেজর
িশkার মান unয়েন গভিনর্ং বিড যােত ভূিমকা রােখ েস আেলােকi pিবধানমালা ৈতিরর uেদয্াগ aবয্াহত
রেয়েছ। 
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