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বড়াই াম উপেজলার একিট িবদ ালেয় ণীকে র অভােব খালা আকােশর িনেচ াস করেত বাধ  হে
কামলমিত িশ রা। চ  শীেত খালা মােঠ াস করেত িগেয় িশ াথীরা ঠা াজিনত নানা রােগ আ া

হে ।

অ িদেক ান সং লান না হওয়ায় ণীকে ও তােদর গাদাগািদ কের াস করেত হে । এেত তারা
চরম েভােগর িশকার হে ।

উপেজলার রয়না ভরট সরকারবািড় উ িবদ ালেয় ণীক  ও ব  সংকেট খালা আকােশর িনেচ সবজু
ঘােসর ওপর বেস িশ াথীরা  াস করেত বাধ  হে । িবদ ালয় ভবেনর অব াও জরাজীণ। অিধকাংশ
কে র জানালা ভাঙা।

িবদ ালেয়র  িটউবওেয়ল  মােঝমেধ  অেকেজা  হেয়  পেড়।  তখন  েভােগর  অ  থােক  না।  িশ ক-
িশ াথীেদর ব বহােরর জ  িট টয়েলট থাকেলও তা ব বহােরর অ পেযাগী ও অ া কর। িবদ ালেয়র
িশ াথীেদর পরী ার ফল বরাবর ভােলা হেলও এসব কারেণ িবদ ালয়িবমখু অেনক িশ াথী।

  বড়াই াম (নােটার) িতিনিধ
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

বনপাড়া-হািট ম ল মহাসড়ক সংল  িবদ ালয়িট ১৯৯৩ সােল ানীয় িশ া রাগীেদর েচ ায় িতি ত
হয়। বতমােন িবদ ালেয়র িশ াথীর সংখ া ৪০০। ানীয়ভােব সংগৃৃহীত টাকায় িবদ ালেয়র আধাপাকা
কেয়কিট ণীক  িনমাণ করা হয়।

তেব  িশ াথী  সংখ া  বিৃ  পাওয়ায়  এসব  কে  আর ান  সং লান  হে  না।  িত ার ২৬ বছেরও
সরকািরভােব কােনা ভবন বরা  না পাওয়ায় িশ াথীরা িতিনয়ত চরম ভাগাি র িশকার হে । ধান
িশ কসহ সহকারী িশ কেদর বসার জ  একিটমা  ক  থাকেলও সখােন আবার অিফেসর কায মও
চালােনা হে । অ ম ণীর িশ াথী জিল ও বণা জানায়, চ  শীেত খালা মােঠ াস করেত খুব ক
হয়। মােঝ মােঝ টয়েলেটর গে  েুল িটকা দায় হেয় পেড়।

ধান িশ ক খােদমলু ইসলাম যগুা রেক বেলন, ণীক  ও বে র অভােব বাধ  হেয় কখনও মােঠ,
কখনও বারা ায় পাঠদান করেত হে । িবষয়িট একািধকবার ঊ তন কতৃপ েক জানােনা হেয়েছ। িক
কােনা সমাধান না হওয়ায় আমরা চরম িবপােক পেড়িছ। িবদ ালেয় সরকািরভােব একিট ভবন বরা  িদেল

সবাই উপকৃত হেতা।

ম ােনিজং কিমিটর সভাপিত মা. মাবারক হােসন বেলন, ভােলা রজা  করা সে ও ণীক  সংকেট
এলাকার অেনক িশ াথী অ  িবদ ালেয় িগেয় ভিত হে । িবদ ালেয় অিবলে  একিট ভবন বরা  দয়ার
জ  িতিন ানীয় সংসদ সদ সহ সংি  কতৃপে র কােছ দািব জানান।
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