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বিরশাল িব িবদ ালেয়র িভিস ড. এসএম ইমামলু হেকর অপসারণ দািবেত ৪২িট শাসিনক পদ থেক
সের দাঁিড়েয়েছন  িশ করা।  পদত ােগর সংখ া  আরও বাড়েব  বেল  জািনেয়েছন  বিব  িশ ক সিমিতর
সাধারণ স াদক আব ুজাফর িময়া।

িতিন বেলন, িব িবদ ালেয় অচলাব া সিৃ র কারণ িভিস ইমামলু হক। িতিন িব িবদ ালেয়র জ  িকছুই
কেরনিন। িনেজর আেখর গাছােত ব  িছেলন। তার অপসারণ না হওয়া পয  আমােদর কমসিূচ অব াহত
থাকেব।

এিদেক িভিসর পদত াগ দািবেত বধুবার সকাল থেক আমরণ অনশন কমসিূচ  কেরেছন িশ াথীরা।
আে ালনকারী  িশ াথীেদর  িতিনিধ  ছা  নতা  লাকমান  হােসন  ও  শিফ ল  ইসলাম  জানান,
একােডিমক ভবেনর িনেচ অব ান িনেয় তারা আমরণ অনশন কমসিূচ  কেরেছন। যতিদন িভিসেক
সরােনা না হেব ততিদন আমােদর আে ালন চলেব।

উে খ , ২৬ মাচ াধীনতা িদবেসর আেয়াজন স েক িশ াথীেদর অবগত না করায় আে ালন  হয়।
এরই মেধ  িভিস আে ালনকারীেদর িনেয় কটিূ  করেল আে ালন আরও জারদার হয়। এই িনেয় টানা
৩০ িদেনর মেতা িশ াথীেদর আে ালন চলেছ। এেত িব িবদ ালেয় অচলাব ার সিৃ  হেয়েছ।

  বিরশাল বু েরা
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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