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জাহা ীরনগর  িব িবদয্ালেয়র  িভিস  aধয্াপক  ফারজানা  iসলােমর  িব েd  ‘দনুর্ীিতর  খিতয়ান’ pকাশ
কেরেছন আেnালনকারী িশkক-িশkাথর্ীরা। ম লবার িবকােল িব িবদয্ালেয়র নতুন কলাভবেনর িশkক
লাuে  সংবাদ সেmলেন ‘দরু্নর্ীিতর খিতয়ান’ বi আকাের pকাশ কেরন ‘দনুর্ীিতর িব েd জাহা ীরনগর’
বয্ানাের  আেnালনকারীরা।  224  পৃ ার  বiিটেত  িভিসর  িব েd  11িট  খােত  aিনয়ম,  দনুর্ীিত  o
েscাচািরতার  aিভেযাগ  আনা  হেয়েছ।  eেত  75িট  দনুর্ীিতর  uেlখ  করা  হেয়েছ।  e  ছাড়া  খিতয়ােন
িব িবদয্ালয় পিরচালনায় দনুর্ীিতিবেরাধী সাতিট iশেতহারo pকাশ করা হয়। eিদেক সnয্ায় দiু িদেনর
নতুন কমর্সূিচ েঘাষণা কেরন আেnালনকারীরা।
খিতয়ােন  aিধকতর  unয়ন  pকেl  িভিসর  আিথর্ক  দনুর্ীিত,  aিধকতর  unয়ন  pকেlর  িনমর্াণ  কােজর
েটnার  o  মাsার  pয্ান  pণয়েন  aিনয়ম,  আেnালনকারীেদর  oপর  ছাtলীেগর  হামলার  মদদ  েদয়ার
aিভেযাগ  করা  হয়।  িবিভn  সময়  িভিসর  িমথয্াচার,  আেnালনকারীেদর  iি ত  কের  ajাতেদর  নােম
িমথয্া মামলা eবং জািব শাখা ছাtলীেগর সভাপিত o তার aনুসারীেদর িদেয় আেnালনকারীেদর oপর
হামলা, িভিসর aতীত দনুর্ীিত, aিনয়ম, েscাচািরতা, inিটিটuট aব িরেমাট েসনিসং aয্াn িজআieেস
aিনয়ম, inিটিটuট aব আiিট-েত aিনয়ম, েমগা pকl পিরচালক িনেয়াগ, দরপt আhান o িঠকাদার
িনেয়ােগ aিনয়েমর aিভেযাগ uেlখ করা হয়।
খিতয়ানিটেত িব িবদয্ালেয় চলমান আেnালেনর iিতবtৃ; aপিরকিlত মাsার pয্ােনর সংকট; িভিসর
দনুর্ীিতর  পূবর্াপর;  আেnালনকারীেদর  oপর  হামলার  বৃtাn;  িবিভn  সময়  েদয়া  sারকিলিপ,  িলফেলট,
সংবাদ িববিৃত; আচােযর্র কােছ েখালা িচিঠ, সংবাদমাধয্েম pকািশত িবিভn সমেয়র pিতেবদন; কাটুর্ ন,
gািফিত,  েপiিnং  o  িsরিচt;  আেnালেনর  kমপি ;  দনুর্ীিতিবেরাধী  সাতিট  iশেতহারসহ  আেnালেনর
নানািদক uেlখ করা হয়।
সংবাদ সেmলেন সাংsৃিতক েজােটর সােবক সহসভাপিত মশুিফক uস সােলহীেনর স ালনায় আেnালেনর
সমnয়ক aধয্াপক রায়হান রাiন খিতয়ােনর ‘ভূিমকা’, aধয্াপক জামাল uিdন নু ‘িভিসর দনুর্ীিতর
পূবর্াপর’  ছাt n  (মাকর্ সবাদী)  িব িবদয্ালয়  শাখার  সভাপিত  মাহািথর  েমাহাmদ  ‘দনুর্ীিতিবেরাধী
iশেতহার’ পাঠ কেরন। e সময় রায়হান রাiন বেলন, আমরা িব াস কির, দনুর্ীিতর িব েd চলমান e
আেnালন  ‘দনুর্ীিতবাজ’ িভিসর  aপসারেণর  মধয্  িদেয়  আগামী  িদেন  দনুর্ীিতgs  পথ  পিরবতর্ েনর  সুগম
করেব। সংবাদ সেmলেন aনয্েদর মেধয্ uপিsত িছেলন aধয্াপক খিবর uিdন, aধয্াপক আবদলু জbার
হাoলাদার,  aধয্াপক  তােরক  েরজা,  aধয্াপক  িমজর্ া  তাসিলমা  সুলতানা,  aধয্াপক  শামীমা  সুলতানা,
সহেযাগী  aধয্াপক  খnকার  হাসান  মাহমুদ  pমুখ।  e  ছাড়া  বাংলােদশ  ছাt  iuিনয়ন,  ছাt n,
জাহা ীরনগর  সাংsৃিতক  েজাট  o  বাংলােদশ  সাধারণ  ছাt  aিধকার  সংরkণ  পিরষেদর  েনতাকমর্ীরা
uপিsত িছেলন।
iশেতহাের িব িবদয্ালেয়র সব pশাসিনক, eকােডিমক o unয়ন কমর্কাে র aথর্ৈনিতক িহসাব জনসmুেখ
pকাশ করা, মাsার pয্ান pণয়ন, সংেশাধন eবং েয েকােনা aবকাঠােমাগত unয়েন সব aংশীজেনর

  জািব pিতিনিধ
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মতামত  o  aংশgহণ  িনি ত  করা,  িভিস  পয্ােনল  িনবর্াচেনর  মাধয্েম  িভিস  িনেয়াগ  করা,  ছাt  সংসদ
িনবর্াচন  িদেয়  িসেনট  পূণর্া  করা  eবং  সব  বািণিজয্ক  েকাসর্  eবং  িব িবদয্ালেয়র  sাপনার  বািণিজয্ক
বয্বহার  বn  করার দািব জানােনা হয়। জাহা ীরনগর িব িবদয্ালেয়র aিধকতর  unয়েনর লেkয্ গত
বছর 23 aেkাবর 1445 েকািট টাকা aনুেমাদন েদয় eকেনক। e কােজর নানা aিনয়ম, tিট, দনুর্ীিতসহ
কেয়কিট  aিভেযাগ  তুেল  আেnালন  কের  আসেছন  িশkক-িশkাথর্ীরা।  নতুন  কমর্সূিচর  মেধয্  রেয়েছ-
িভিসর  aপসারণ  দািবেত  আজ  বুধবার  গণসংেযাগ  o  আেnালনকারীেদর  oপর  ছাtলীেগর  হামলার
িsরিচt pদশর্ন। হল িনমর্াণ কােজ aিনয়েমর pিতবােদ বৃহsিতবার িবেkাভ িমিছল o সমােবশ করার
েঘাষণা িদেয়েছন তারা।
eসব িবষেয় জানেত িভিস aধয্াপক ফারজানা iসলােমর েমাবাiল েফােন eকািধকবার কল িদেলo িতিন
তা িরিসভ কেরনিন। িভিসপnী িশkক-কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর সমnেয় গিঠত সংগঠন ‘aনয্ােয়র িব েd
eবং unয়েনর পেk জাহা ীরনগর’-eর শীষর্ েনতােদর সে  েযাগােযাগ করা হেল তারা বেলন, বiিট না
পেড় েকােনা মnবয্ করা িঠক হেব না।
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