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পাবনা প্রিতিনিধ : আট দফা দািবেত পাবনা িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত
িবশ্বিবদ্যালেয়র (পািবপ্রিব) প্রশাসিনক ভবেনর সামেন একক অবস্থান
কর্মসূিচ পালন করেছন বাংলা িবভােগর সহেযাগী অধ্যাপক ড. এম আব্দুল
আলীম।

বৃহস্পিতবার (০৫ নেভম্বর) সকাল ১০টা েথেক দুপুর ১টা পর্যন্ত এ
কর্মসূিচ পালন কেরন িতিন।

ড. আব্দুল আলীেমর দািবগুেলা হেলা-অিনয়ম-দুর্নীিতর সংক্রমণ েরােধ
িবশ্বিবদ্যালয় মঞ্জুরী কিমশেনর (ইউিজিস) তদন্েত অিনয়ম-দুর্নীিত
প্রমাণ হওয়ায় রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র িভিস অধ্যাপক আব্দুস
সুবহানেক পািবপ্রিবর িরেজন্ট েবার্ড েথেক অপসারণ করেত হেব,
রাজশাহী
িবশ্বিবদ্যালেয়র
অবসরপ্রাপ্ত
অধ্যাপকেদর
এ
িবশ্বিবদ্যালেয়র েদওয়া চুক্িতিভত্িতক িনেয়াগ বািতল করেত হেব,
েকােনা দািয়ত্ব পালন না কের মােসর পর মাস েনওয়া তােদর িবপুল
অংেকর টাকা এ িবশ্বিবদ্যালয় তহিবেল েফরত আনেত হেব ও একই সঙ্েগ
দীর্ঘিদন ধের মানেবতর জীবনযাপনকারী এ িবশ্বিবদ্যালেয়র খণ্ডকালীন
িশক্ষকেদর চুক্িতিভত্িতক িনেয়াগ িদেত হেব, অৈনিতকভােব সংেশাধন
করা সর্বেশষ িশক্ষকেদর প্রেমাশন নীিতমালা ও িনয়মভঙ্গ কের েদওয়া
িশক্ষক িনেয়াগ িবজ্ঞপ্িত বািতল করেত হেব, িশক্ষকেদর জ্েযষ্ঠতা
েমেন পেদান্নিত িদেত হেব, সদ্য অর্গােনাগ্রাম েথেক বাদ েদওয়া
প্রায় ১০ বছর বয়সী আধুিনক ভাষা ইনস্িটিটউট পুনরায় অর্গােনাগ্রােম
যুক্ত করেত হেব, এ ইনস্িটিটউেট এডহক-িভত্িতেত চাকির করা দুই
িশক্ষেকর মােসর পর মাস বন্ধ হওয়া েবতন পুনরায় চালু করেত হেব ও
তােদর চাকির িনশ্িচত করেত হেব, িশক্ষকেদর হয়রািন বন্ধসহ
িশক্ষকেদর সঙ্েগ অশালীন আচরণ বন্ধ করেত হেব, িশক্ষা ও গেবষণার
পিরেবশ রক্ষায় উপাচার্য কর্তৃক িশক্ষকেদর মধ্েয গ্রুিপং বন্ধ
করেত হেব, িবশ্বিবদ্যালেয়র আইন লঙ্ঘন কের িনেয়াগ-সংক্রান্ত

অিনয়েমর অিভেযাগ তদন্েত কিমিট গঠন করেত হেব, ভাইস-চ্যান্েসলর
পেদর মর্যাদা রক্ষায় বর্তমান উপাচার্য কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার
কের ফাঁিক েদওয়া িবপুল অংেকর বািড় ভাড়া িবশ্বিবদ্যালয় তহিবেল
েফরত িদেত হেব এবং িবশ্বিবদ্যালেয় বাস্তবায়নাধীন প্রায় পাঁচশ
েকািট টাকার প্রকল্েপর কােজ স্বচ্ছতা িনশ্িচত করেত হেব।

এ িবষেয় ড. আব্দুল আলীম বেলন, উপাচার্য ড. এম রুস্তম আলীর
সীমাহীন অিনয়ম, দুর্নীিত ও স্ৈবরাচারী কর্মকাণ্ড এবং িশক্ষকেদর
ওপর জুলুম িনর্যাতেনর প্রিতবােদর পাশাপািশ আট দফা দািবেত এ
কর্মসূিচ পালন করিছ। দািব আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূিচ চলেব।

সকাল ১০ েথেক দুপুর ১টা পর্যন্ত িবশ্বিবদ্যালেয়র প্রশাসিনক ভবেনর
সামেন একক অবস্থান কর্মসূিচ পালন কেরন িতিন। এ সময় িতিন জানান,
দািবগুেলা আদায় না হেল সব িশক্ষকেদর
ধারাবািহক কর্মসূিচ েঘাষণা করা হেব।
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সংশ্িলষ্ট িবষয়গুেলােত িবশ্বিবদ্যালেয় মঞ্জুরী কিমশনসহ সরকােরর
ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্েষর সুসৃষ্িট কামনা কেরেছন িতিন।

