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আহা দ েমা া বেলন, তাঁরা ঘটনা ল পিরদশ র্ন কেরেছন। েলর প  েথেক সে হভাজন কােরা নাম বলা 
হয়িন। পুিলশ ঘটনািট খিতেয় েদখেছ। e িবষেয় জানেত iueনo রািফক uজজামানেক েফান করা হেলo িতিন 
ধেরনিন। িব ালেয়র সরকারীকরেণর কােজ বাধা সৃি  করার জ i েকu eমন কাজ কেরেছ িক না েস িবষয়িটo 
আেলািচত হে  eলাকায়। কলিস র সরকাির াথিমক িব ালেয়র খুেদ িশ াথ রা িতনবার ব মাতা েশখ 
ফিজলাতুে ছা েগা কাপ ফুটবেল জাতীয় পয র্ােয়র চয্াি য়ন হয়। পের u  মা িমক ল aয্া  কেলেজর ল 
শাখায় ভিত র্ হয় oi িশ াথ রা। বাংলােদশ নারী দেলর কৃতী ফুটবলার মািরয়া মা া, মািজর্য়া o সানিজদাসহ 
বয়সিভি ক িবিভ  জাতীয় দেল কলিস র u  মা িমক ল aয্া  কেলেজর কমপে  21 জন েমেয় িনয়িমত 
েখেলন। 

 


