
 

 / 02.04.19 
 

সাংসদ মাহীর অেপ ায় ই ঘ া দ িড়েয় িশ াথ রা 
 
িসরাজদীখান ( ীগ ) িতিনিধ 

ীগে র িসরাজদীখােন গতকাল সামবার িব ালয় র পরও সংসদ সদ  মাহী িব. চৗ রীর আগমেনর অেপ ায় দীঘ ই ঘ া 
দ িড়েয় থাকেত হেয়েছ িশ াথ েদর। উপেজলার িসরাজদীখান উ  িব ালেয় এ ঘটনা ঘেট। িবেকল ৪টার িদেক িব ালেয়র 
িনিমত  একােডিমক ভবেনর িভি র াপন আেয়াজন কের িব ালয় ক প । ীগ -১ আসেনর সংসদ সদ  মাহী িব. 
চৗ রীর এ িভি র াপন করার কথা।  

 
সংসদ সদ েক বরণ করার জ  িব ালয় র পরও ষ  থেক দশম িণ পয  কেয়কশ' িশ াথ েক উপি ত থাকেত বলা হয়। 
িক  মাহী িব. চৗ রী ই ঘ া িবলে  স া ৬টার িদেক িব ালেয় আেসন। পের িতিন িব ালেয়র িনিমত  একােডিমক ভবেনর 
িভি র াপন কেরন।  
 
এ সময় অ েদর মে  উপি ত িছেলন উপেজলা িনবাহী কমকতা আশিফ ন নাহার, সহকারী কিমশনার ( িম) িরনাত ফৗিজয়া, 
নবিনবািচত উপেজলা ভাইস চয়ার ান মঈ ল হাসান নািহদ, উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক এসএম সাহরাব 
হােসন, িসরাজদীখান উ  িব ালয় পিরচালনা পষেদর সভাপিত ইকবাল হােসন চাকদার, ক ীয় িবক  বধারার সভাপিত 

আসা ামান বা  খ। 
 
িব ালেয়র বশ কেয়কজন িশ াথ  জানায়, সকাল ১০টার িদেক তােদর পাঠদান  হয়। সকােল বািড় থেক খেয় িব ালেয় 
এেলও ের তমন িক ই খাওয়া হয়িন। িবেকল ৪টার িদেক িব ালয়  শেষ বািড় িফের খাবার খাওয়ার কথা িশ াথ েদর। 
িক  সংসদ সদে র আগমেনর কারেণ র পরও িব ালেয় অব ান করেত হেয়েছ তােদর।  
 
এ সে  সংসদ সদ  মাহী িব. চৗ রীর এিপএস আসা ামান বা  বেলন, িব ালয় ক পে র অ েরােধ িসিডউল না থাকা 
সে ও একােডিমক ভবেনর িভি র াপন করা হেয়েছ। লত উপেজলা শাসেনর িবিভ  দ েরর ধােনর সে  সংসদ সদে র 
মতিবিনময় সভা িছল।  
 
িব ালেয়র ধান িশ ক রিফ ল ইসলাম বেলন, িসিডউল অ যায়ী িবেকল ৪টার িদেক সংসদ সদ  মাহী িব. চৗ রীর িব ালেয়র 
একােডিমক ভবেনর িভি র াপন করার কথা িছল। িক  নগর উপেজলায় এক  অ ােনর কারেণ তার আসেত িবল  
হেয়েছ।  
 


