এডওয়ার্ড
কেলেজর
অধ্যক্ষ’র
িবরুদ্েধ
েকািট
টাকা
দুর্নীিতর অিভেযাগ
স্টাফ

িরেপার্টার

:

েদেশর

ঐিতহ্যবািহ

িবদ্যািপঠ

এডওয়ার্ড কেলেজর অধ্যক্ষ প্রেফসর ড. হুমায়ুন
িবরুদ্েধ েকািট টাকা দূর্নীিতর অিভেযাগ উেঠেছ।
ভূয়া িবল ভাউচােরর মাধ্যেম গত এক বছের
অর্থ আত্মসাৎ কেরেছন বেল অিভেযাগ করা হেয়েছ।
অধ্যক্েষর এমন কর্মকান্েড
অসন্েতাষ িবরাজ করেছ।

িশক্ষার্থীেদর

পাবনা

কিবর

িতিন

মধ্েয

চরম

সরকাির

মজুমদােরর

এই

পিরমান

ক্েষাভ

ও

িলিখত অিভেযােগ জানা েগেছ, কেলেজর ছাত্র সংসেদর কার্যক্রম চালু
না থাকেলও
ছাত্র সংসেদর তহিবল হেত সরকাির পিরপত্রেক বৃদ্ধাঙ্গুিল েদিখেয়
ভূয়া িবল ভাউচােরর মাধ্যেম অধ্যক্ষ ৭ লক্ষ টাকা আত্মসাত কেরেছন।
িতিন গত এক বছের েকান রুপ েটন্ডার ছাড়াই িপওন, কর্মচারী ও অিফস
সহকাির এবং অধ্যক্ষ’র কিতপয় আস্থাভাজন িশক্ষেকর মাধ্যেম উন্নয়ন
তহিবল হেত ২৮ লক্ষ ২১ হাজার ৫৭৬ টাকা উত্েতালন কেরেছন।
এই অর্েথর অিধকাংশ অর্থই িতিন
উত্েতালন কের আত্মসাৎ কেরেছন।

অিফস

সহকাির

ও

িপওনেদর

নােম

িকন্তু সরকাির পিরপত্র অনুযায়ী েকান িপওন ও অিফস সহকািরর নােম
েচক ইস্যু করা সম্পূর্ণ অৈবধ।
সরকাির পিরপত্ের িবিবধ খাত নােম আলাদা েকান খাত না থাকেলও দিরদ্র
ছাত্রছাত্রীেদর কাছ েথেক িবিবধ খােতর নাম কের ২০১৬-২০১৭ অর্থ
বছেরই ২৮ লাখ ৭৬ হাজার টাকা উত্েতালন কেরেছন।
আদায়কৃত টাকা ভূয়া িবল ভাউচােরর মাধ্যেম আত্মসাৎ করা হেয়েছ।
এক বছের পিরবহন খােত ৬৮ লক্ষ টাকায় গািড়র টায়ার, যন্ত্রপািত ক্রয়
ও

েমরামত েদখােনা হেলও িসংহভাগ টাকা আত্মসাৎ করা হেয়েছ নানা ভুয়া
িবল
ভাউচাের।
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছেরই সরকার এডওয়ার্ড কেলেজর নােম ১৯ লক্ষ
৮০ হাজার টাকা ৈবজ্ঞািনক যন্ত্রপািত ক্রেয়র জন্য বরাদ্দ েদয়।
িকন্তু েটন্ডার ছাড়াই ২/৩ লাখ টাকার যন্ত্রপািত ক্রয় করা হয়। আর
বািক টাকা ভূয়া িবল ভাউচার েদিখেয় উত্েতালন েদখােনা হেয়েছ।
অিভেযাগ রেয়েছ, সরকাির িনয়মানুযায়ী ২ লাখ টাকার অিতিরক্ত মালামাল
ক্রেয়র জন্য পত্িরকায় েটন্ডার প্রকাশ করেত হেব।
অথচ অধ্যক্ষ সরকারী িনয়মেক উেপক্ষা কের নােমমাত্র মালামাল কের
দূর্নীিতর আশ্রয় িনেয়েছন।
অধ্যক্ষ হুমায়ুন কিবর মজুমদার ২০১৬ সােলর জানুয়াির মােস পাবনা
সরকারী
এডওয়ার্ড কেলেজ েযাগদান কেরন।
েযাগদােনর পরপরই শুরু হয় তার দূর্নীিতর মেহাৎসব।
শুরুেতই
কেলেজর
িবিভন্ন
িবভােগ
মাস্টার্স
ভর্িত
ফরম
িবক্রেয় অিতিরক্ত ৬ লাখ টাকা আদায় কেরন এবং মাস্টার্স ফরম পূরেণর
সময় আেরা ২০ লাখ টাকা অিতিরক্ত আদায় কেরন।
এ িনেয় িবিভন্ন গণমাধ্যেম প্রিতেবদন প্রকাশ হেল িতিন এই অিতিরক্ত
টাকা েফরত েদেব বেল িশক্ষার্থীেদর কােছ প্রিতশ্রুিত েদন।
িকন্তু অদ্যবিধ অধ্যক্ষ হুমায়ুন কিবর তা েফরৎ না িদেয় আত্মসাৎ
কেরেছন।
কেলেজর ছাত্র-অিভভাবক দুর্নীিত প্রিতেরাধ কিমিটর পক্ষ েথেক এক
িলিখত
অিভেযােগ আেরা জানা যায়, অধ্যক্ষ প্রেফসর ড. হুমায়ুন কিবর
মজুমদার ১৪তম
িবিসএস’র জুিনয়র কর্মকর্তা হেলও িবগত িবএনিপ-জামাত েজাট সরকােরর
আমেল
রাষ্ট্রপিতর
১০%
েকাটায়
তােরক
িজয়া
ও
সােবক
িশক্ষাপ্রিতমন্ত্রী
এহসানুল হক িমলেনর (চাঁদপুর) সুপািরেশ পেদান্নিত েপেয়িছেলন।

িতিন চাঁদপুর েজলার বািসন্দার কারেণই এই মন্ত্রীপ্রীিত েপেয়িছেলন
বেল সুত্েরর দাবী।
সাংবািদকেদর কােছ িলিখত অিভেযােগ উল্েলখ করা হেয়েছ, শুধু অর্থ
আত্মসাৎ-ই নয় অধ্যক্ষ প্রিতিদনই গভীর রাত পর্যন্ত কেলজ কার্যালেয়
তােসর মাধ্যেম জুয়া েখেলন এবং বিহরাগতেদর িনেয় মজমা বসান।
অধ্যক্ষ প্রেফসর ড. হুমায়ুন কিবর মজুমদার িনেজর দূর্নীিত ঢাকেত
এবং িনেজর িমথ্যা বাহাদুির প্রকাশ করেত িবিভন্ন অনুষ্ঠােন িনেজেক
িবিভন্ন মন্ত্রীর আত্মীয় এমনিক িনেজেক প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার
উপেদষ্টার পিরচয় েদন।
যার েকান িভত্িত েনই।
নাম প্রকাশ না করার শর্েত কেলেজর কেয়কজন িশক্ষক বেলন, অধ্যক্ষ’র
স্েবচ্ছাচািরতা, স্বজনপ্রীিত, নানা েকৗশেল অর্থ আত্মসাৎ ও
ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নানা অন্যায় কর্মকান্েড সাধারণ িশক্ষেকরা
অিতষ্ঠ।
িশক্ষেকরা

েকান

ধরেণর

প্রিতবাদ

করেলই

অধ্যক্ষ

তার

উপর

নানা

হয়রািনসহ অন্যত্র বদিলর েনাংড়ািম শুরু কেরন।
এসব

িবষেয়

কথা

বলেতই

সরকারী

এডওয়ার্ড

কেলজ

শাখা

ছাত্রলীেগর

সভাপিত
তাজুল ইসলাম বেলন, কেলেজ ছাত্র সংসদ েনই।
প্িরন্িসপােলর টাকা উত্েতালেনর িবষয়িট আমার জানা েনই। এসব িবষেয়
কথা বলাও আমার িনেষধ আেছ।
একজন কেলজ অধ্যক্ষ এর এেহন দূর্নীিতর িবষেয় পাবনার িবিশষ্ট
িশক্ষািবদ নাম
প্রকাশ না করার শর্েত বেলন, অর্থ উপার্জন করেত হেল িশক্ষা েপশায়
েকন িতিন
অন্য েপশায় কাজ করেতন।
িশক্ষক িহেসেব ছাত্রছাত্রীেদর টাকা
প্রকাশ পায়। এটা লজ্জাস্কর বেট।
পাবনা েজলা
জানান,

আওয়ামী

লীেগর

সাংগঠিনক

আত্মসাৎ

সম্পাদক

িবকৃত

মানিসকতার

মিনরউদ্িদন

মান্না

এডওয়ার্ড কেলেজর িশক্ষার পিরেবশ, ছাত্র িশক্ষেকর সম্পর্ক ও
িশক্ষার্থীেদর িবিভন্ন
দাবীর িবষেয় পাবনা সদর আসেনর সংসদ সদস্য েগালাম ফারুক প্িরন্স
একিট
তদারিক কিমিট গঠন কের িদেয়েছন।
েস িবষয়গুেলা িনেয়ই মূলত কাজ করিছ।
িতিন বেলন, প্িরন্িসপােলর দূর্নীিতর িবষয়িট
দূর্নীিতর দািলিলক
প্রমানািদও হােত হােত।

ওেপন

তেব িশক্ষা প্রিতষ্ঠােনর সুনাম রক্ষার স্বার্েথ
অিনয়ম হেল অবশ্যই তার উপযুক্ত তদন্ত প্রেয়াজন।

িসক্েরট।

দূর্নীিত

বা

কেলেজর ব্যবস্থাপনা িবভােগর এক িশক্ষার্থীর অিভভাবক বেলন, দুদক
সারােদেশ কাজ করেছ। অথচ পাবনার শ্েরষ্ঠ িবদ্যািপঠ
অভয়ারন্েয পিরণত হেয়েছ।
তা তােদরেচােখ পড়েছ না।

দূর্নীিতর

সেরজিমেন তদন্ত কের দূর্নীিতবাজ িশক্ষকসহ জিড়তেদর দৃষ্টান্তমূলক
শাস্িতর দাবী জানান এই অিভভাবক।
সংশ্িলষ্ট িবষেয় অধ্যক্ষ প্রেফসর ড. হুমায়ুন কিবর মজুমদােরর সােথ
মুেঠােফােন
একািধক বার েযাগােযাগ করা হেলও িতিন েমাবাইল েফান িরিসভ কেরনিন।
ক্ষমতাধর

অধ্যক্ষ

প্রেফসর

ড.

হুমায়ুন

কিবর

মজুমদােরর

সীমাহীন

দুর্নীিতর হাত
েথেক উত্তরবঙ্েগর ঐিতহ্যবািহ িবদ্যাপীঠ সরকাির এডওয়ার্ড কেলেজর
অতীত সুনাম রক্ষায়, শক্িতশালী তদন্ত কিমিট কের পুঙ্খানুপুঙ্খভােব
দুর্নীিত খিতেয় েদেখ দৃষ্টান্তমূলক শাস্িতর ব্যবস্থার েজার দাবী
জািনেয়েছ িশক্ষক, িশক্ষার্থীসহ অিভজ্ঞজেনরা।

