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িভিস নই বসরকাির ২৮ িব িবদ ালেয়

একিট  বসরকাির  িব িবদ ালেয়  সমাবতেনর  িদন ণ  িঠক  করা  হয়  স িত।  রা পিতর  অ মিত েম
িশ াম ীর ওই সমাবতেন সভাপিত  করার কথা িছল। সব িতও স  কেরিছল িব িবদ ালয়িট। িক
সমাবতেনর  আেগর  িদন  িশ াম ী  জানেত  পােরন,  ওই  িব িবদ ালেয়  উপাচায  (িভিস),  উপ-উপাচায
( ািভিস)  ও জারার পেদ রা পিতর িনেয়াগ দওয়া  কউই নই। সবই চলেছ ভার া  িদেয়। তখন
িশ াম ী ওই সমাবতেন যেত অপারগতা কাশ কেরন। ফেল বািতল হেয় যায় সমাবতন।

জানা  যায়, সরকাির বা বসরকাির যেকােনা িব িবদ ালেয়র িশ াথীেদর সািটিফেকেট রা পিতর িনেয়াগ
দওয়া  উপাচাযই  ধু  সই  করেত  পােরন।  িক  িব িবদ ালয়  ম িুর  কিমশেনর  (ইউিজিস)  সবেশষ

তথ া যায়ী,  দেশ বতমােন ১০৫িট বসরকাির িব িবদ ালেয়র মেধ  ২৮িটেতই উপাচায  নই। এ ছাড়া
৮২িট িব িবদ ালেয় ািভিস এবং  ৫৫ িব িবদ ালেয় কাষাধ  নই। আর ২০িট িব িবদ ালেয় িভিস,

ািভিস ও জারার—এই িতন পেদর কউই নই। তেব মা  ১০িট িব িবদ ালেয় িতনিট পদই পূণ আেছ।

সংি  সূে  জানা যায়, যসব িব িবদ ালেয় িভিস নই, সখােন িনয়িমতই িশ াথী ভিত করা হে । তারঁা
পড়ােলখা  শষ  কের  সািটিফেকট  িনেয়  বিরেয়ও  যাে ন।  িক  তােঁদর  সািটিফেকেট  সই  করেছন
িব িবদ ালেয়র াি  বােডর িনেয়াগ দওয়া ভার া  উপাচাযরা, যার কােনা বধতা নই।
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সূ  মেত, রা পিতর িনেয়াগ দওয়া িভিসর সই ছাড়া কােনা সািটিফেকট বধ নয়। িব িবদ ালেয়র াি
বােডর িনেয়াগ দওয়া ভার া  উপাচােযর সািটিফেকেট সই করার এখিতয়ার নই। এর পরও একািধক

িব িবদ ালেয় ভার া  উপাচাযরাই িনয়িমত সামিয়ক সনেদ সই কের যাে ন।

জানা যায়, রাজধানীর উ রায় অবি ত একিট বসরকাির িব িবদ ালেয় দীঘিদন ধেরই িভিস, ািভিস ও
জারার নই। ধু িব িবদ ালয় িত ার ১৮ বছেরর মেধ  একবার রা পিতর িনেয়াগ দওয়া িভিস চার

বছেরর জ  দািয়  পালন কেরেছন। এরপর ১৪ বছর ধেরই চলেছ ভার া  িভিস িদেয়। এমনিক িযিন
ভার া  িভিস িহেসেব দািয়  পালন করেছন, তারঁ ওই পেদ থাকার যাগ তাই নই। ওই ভার া  িভিসই
মূলত িব িবদ ালেয়র মািলক। তারঁ ছেল বতমােন বাড অব াি েজর (িবওিট) চয়ারম ান। আর িনয়ম
ভেঙ ওই চয়ারম ানও একিট িবভােগর িডেনর দািয়  পালন করেছন। এ ছাড়া একা  অ গত িশ কেদরই

পূণ পদ েলােত ভারপা  িহেসেব রাখা হেয়েছ। এভােবই চলেছ িব িবদ ালয়িট।

ইউিজিস সূে  জানা যায়, বতমােন ১০িট িব িবদ ালেয় িভিস, ািভিস ও জারার আেছন। স েলা হেলা
ইনিডেপনেড ট ইউিনভািসিট বাংলােদশ, ই টার াশনাল ইউিনভািসিট অব িবজেনস অ াি কালচার অ া ড
টকেনালিজ,  আ জািতক  ইসলামী  ইউিনভািসিট  চ াম,  ইউিনভািসিট  অব  এিশয়া  প ািসিফক,  াক

ইউিনভািসিট, িসিট ইউিনভািসিট, সানারগাওঁ ইউিনভািসিট, ইউিনভািসিট অব সাউথ এিশয়া, অতীশ দীপ র
িব ান ও যুি  িব িবদ ালয় ও বের  ইউিনভািসিট।

গত ১৫ সে র সবেশষ িভিস, ািভিস ও জারােরর তািলকা তির কের ইউিজিস। সখােন য ২০
িব িবদ ালেয়  িভিস,  ািভিস ও জারার  কউই নই,  স েলার  মেধ  আহছানউ া  ইউিনভািসিট অব
সােয়  অ া ড  টকেনালিজ,  এিশয়ান  ইউিনভািসিট  অব  বাংলােদশ,  ইবাইস  ইউিনভািসিট,  াইম
ইউিনভািসিট,  রেয়ল ইউিনভািসিট অব ঢাকা,  জড এইচ িসকদার িব ান ও যুি  িব িবদ ালয়, এি ম
ব াংক কৃিষ িব িবদ ালয়, খাজা ইউ স আলী িব িবদ ালয় ও ি টািনয়া িব িবদ ালয় অ তম। তেব অেনক
িব িবদ ালয়ই তােদর াি  বােডর অ গত একজন উপাচায রাখেলও ািভিস ও জারার পদ পূরণ
করায়  তােদর  আ হ  নই তমন।  স জ  ১০৫ িব িবদ ালেয়র  মেধ  ৮২িটেত ািভিস ও ৫৫িটেত

জারার নই।

জানা  যায়,  ২০১০ সােলর বসরকাির িব িবদ ালয় আইেন  বলা  আেছ,  াি  বােডর কােনা  সদে র
লাভজনক পেদ থাকার েযাগ নই। িক  বশ িকছু িব িবদ ালেয় িত াকাল থেকই িবওিট চয়ারম ান ও
সদ রা িভিস, জারারসহ পূণ পদ দখল কের রেখেছন। আর ওই সব পেদ দািয়  পালেনর জ
িনে ন মাটা অে র অথসহ িবিভ  েযাগ- িবধা।

এসব  িবষেয়  ইউিজিসর  চয়ারম ান  অধ াপক  ড.  কাজী  শহী াহ  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘ যসব
িব িবদ ালেয়  িভিস,  ািভিস  ও  জারার  নই,  তােদর  আমরা  বারবার  বলিছ,  চাপ  িদি ।  তেব
িব িবদ ালয় েলা বলেছ, তারা উপযু  অধ াপক পাে  না। িক  আমার কােছ চাইেল আিম িদেত পারব।
যসব িব িবদ ালেয় িভিস িনেয়াগ ি য়ায় রেয়েছ, তােদর কথা িভ । তেব যখােন িতন বা ই পেদই কউ
নই তারা মূলত িব িবদ ালয় িনেজেদর কবজায় রাখেত ই া কেরই িবলি ত কের।’

ায়ী ক া াস িনেয় টালবাহানা : জানা যায়, অেনক বসরকাির িব িবদ ালয়ই িনয়মকা েনর ধার ধারেছ
না। কেয়ক দফা সময় বািড়েয় িশ া ম ণালেয়র সবেশষ সময়সীমা অ যায়ী, ২০১৭ সােলর িডেস েরর
মেধ  ৫২িট বসরকাির িব িবদ ালেয়র ায়ী  ক া ােস যাওয়ার কথা  িছল। িক  ২৭ বছের মা  ২০িট
বসরকাির িব িবদ ালয় ায়ী ক া ােস যেত পেরেছ। বািকরা টালবাহানা কেরই সময় পার করেছ।
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জানা  যায়,  একিদেক আইিন  বাধ বাধকতা  অ িদেক ইউিজিসর  চােপ ৩২িট িব িবদ ালেয়র  মেধ  ায়
অেধক ঢাকা থেক বশ দূের গেড় তেুলেছ দৃি ন ন ায়ী ক া াস। তেব ওই সব ক া ােস তমন কােনা
িশ া কায ম পিরচালনা করা হে  না। স েলা ব ব ত হে  িত াবািষকী, সমাবতনসহ বড় অ ােনর

ট িহেসেব। এমনিক ওই সব িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেটও  পাে  না ায়ী ক া ােসর িঠকানা।

ায়ী ক া ােস না যাওয়া িব িবদ ালয় েলার মেধ  ৯িট তােদর ায়ী  ক া ােসর জ  জায়গা িকেনেছ,
কউ কউ কাজও  কেরেছ।  িট িব িবদ ালয় ফাউে ডশেনর  জিমেত িনিমত ায়ী  ক া ােস িশ া

কায ম পিরচালনা  করেছ,  তেব আইন  অ যায়ী  সিটও বধ নয়। আর িতনিট বসরকাির িব িবদ ালয়
িনধািরত জিমর চেয় কম জিমেত ায়ী ক া াস িনমাণ কেরেছ। তােদর বারবার তাগাদা িদেলও শত পূরণ
করার ে  খবু একটা অ গিত নই। বািক ১৮িট িব িবদ ালয় ায়ী ক া ােস না গেলও রাজধানী থেক
বশ দূের ছাট বা বড় াপনাসহ ক া াস িনমাণ কেরেছ।

 

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]

িভিস নই | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/847258/2019-12-05

3 of 3 12/5/2019 12:24 PM


