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যথাযথ  েযাগয্তা  না  থাকার  পরo  রাজধানীর  িটenিট  মিহলা  কেলেজর  aধয্k  িনেয়াগ  েদoয়া  িনেয়
িবতকর্  ৈতির  হেয়েছ।  eেkেt  জাতীয়  িব িবদয্ালেয়র  সুিনিদর্  িবিধমালা  লংঘেনর  aিভেযাগ  uেঠেছ।
iিতমেধয্ জাতীয় িব িবদয্ালয় কতৃর্ পk e িবষেয় কেলজ কতৃর্ পেkর কােছ বয্াখয্া েচেয়েছ। আর কেলজ
কতৃর্ পk e িবষয়িট িনেয় তদn কিমিট গঠন কেরেছ।
সংি  সূt  জানায়,  2016  সােলর  জনু  মােস  কেলেজর  গভিনর্ং  বিডর  সুপািরেশর  আেলােক  জাতীয়
িব িবদয্ালয়  কতৃর্ পk  aধয্াপক  ড.  েমা.  মহসীন  েহােসনেক  aধয্k  পেদ  িনেয়ােগর  aনুমিত  েদন।  েস
আেলােক  eকi  বছেরর  30  জনু  aধয্k  পেদ  েযাগদান  কেরন  িতিন।  িকn  পরবতর্ীেত  aধয্েkর
aিভjতার কাগজপt েঘেট েদখা যায়, িতিন েয eমিপoভুিkর iনেডk বয্বহার কেরেছন তা িঠক নয়।
আসাদলু হক নােমর আেরক বয্িkর iনেডk নmর িতিন বয্বহার কেরেছন। তথয্ েগাপন কের aধয্k পেদ
eমিপoর জনয্ আেবদন করেল আেবদন িফিরেয় েদয় মাধয্িমক o uc িশkা aিধদpর (মাuিশ)। ফেল e
িনেয় িবপােক পেড় যায় গভিনর্ং বিড।
তেব  মাuিশ  ঐ  aধয্েkর  eমিপo  না  েদoয়ায়  uc  আদালেত  িরটিপিটশন  কেরন  মহসীন।  ঐ  সমেয়
ভারpাp aধয্েkর দািয়েt o িনেয়াগ েবােডর্  সদসয্ সিচেবর দািয়েt থাকা েমা. নু lাহo বেলন, মহসীন
েহােসন pথেম eমিপoর iনেডk নmর েদনিন। পের যখন eমিপoর iনেডk নmর চাoয়া হয় তখন িতিন
েসিট সংযুk কের eমিপo িশট জমা েদন। তেব েসিট aনয্ জেনর বেল aিভেযাগ পাoয়া েগেছ।
মাধয্িমক o uc িশkা aিধদpর e িবষেয় জািনেয়েছ,  ফিরদপুর িসিট কেলেজর eমিপoিবহীন চাকিরর
সাত বছেরর aিভjতা রেয়েছ ঐ িশkেকর। আর কয্ামিbয়ান কেলেজর পাঁচ বছেরর চাকিরেক aিভjতা
িহেসেব  গণয্  করা  যায়  না।  নাম  pকােশ  aিনcকু  গভিনর্ং  বিডর  eক  িসিনয়র  সদসয্ জািনেয়েছন, েয
তেথয্র িভিtেত aধয্k িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ েসিটi িঠক নয়। িশkা aিধদpর eটােক ‘জাল’ িহেসেব
িচিhত কেরেছ। ফেল aধয্k পেদ িনেয়াগ পাবার জনয্ িশkক হেয়o িতিন িনেয়াগ েবােডর্ র সে  eক pকার
pতারণা কেরেছন। e িবষেয় মntণালেয়র eকজন aিতিরk  সিচেবর েনতৃেt eকিট তদn কিমিট গঠন
করা হেয়েছ।
জাতীয় িব িবদয্ালেয়র কেলজ পিরদশর্ক ড. েমা. মিন jামান বেলন, ঐ aধয্k তার aিভjতায় েয
তথয্ িদেয়েছন েস aনযুায়ী িতিন িনেয়াগ েপেত পােরন না। তেব aিভেযােগর িবষেয় aধয্াপক মহসীন
বেলন, আদালত আমার পেk রায় িদেয়েছ। আর আিম নতুন eমিপoভুিkর iনেডk নmর েপেয়িছ। eখন
আর সমসয্া েনi। eকিট মহল আমার িব েd aপpচার চালােc।
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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।
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