
     

পদতয্াগ করেলন েগাপালগ  ব বnু িব িবদয্ালেয়র িভিস

পদতয্াগপt জমা িদেলন  েগাপালগ  ব বnু েশখ মুিজবরু  রহমান িবjান  o pযুিk িব িবদয্ালেয়র িভিস
aধয্াপক ড. েখাnকার নািসর uিdন। গতকাল দপুুের িতিন িশkা মntণালেয়র aিতিরk সিচব আবদlুাহ
আল হাসান েচৗধুরীর কােছ পদতয্াগপt জমা েদন। পের তা িশkামntী ডা. দীপু মিনর কােছ হsাnর করা হয়।
iuিজিসর  eকিট  তদn  pিতেবদেন  তােক  িভিস  পদ  েথেক  pতয্াহােরর  সুপািরশ  করার  পরিদনi  িতিন
পদতয্াগপt জমা িদেলন। পদতয্াগপt পাoয়ার সতয্তা িনি ত কেরেছন িশkামntী ডা. দীপু মিন। িভিসর
িব েd নানা aিনয়ম, দনুর্ীিত, েscাচািরতা o ৈনিতক sলেনর aিভেযাগ িছল। iuিজিসর তদেn eসেবর
সতয্তা  েমেল।  গতকাল  সnয্ায়  রাজধানীর  েস নবািগচায়  আnজর্ ািতক  মাতৃভাষা  iনিsিটuেট  পাবিলক
িব িবদয্ালেয়র িভিসেদর সে  িশkক িনেয়াগ o পেদাnিতসংkাn ৈবঠেক বসার আেগ িশkামntী ডা. দীপু মিন
সাংবািদকেদর  বেলন,  ‘িভিস  েখাnকার  নািসর  uিdেনর  পদতয্াগপt  েপেয়িছ।’  িতিন  বেলন,  ‘িভিসেক
pতয্াহার করেত iuিজিস pিতেবদন িদেয়েছ। eখন আiনগতভােব পরবতর্ী pিkয়া সmn করা হেব।’ জানা
েগেছ,  িব িবদয্ালেয়  িশkাথর্ীেদর  িভিসিবেরাধী  আেnালেনর  পিরেpিkেত  িশkা  মntণালেয়র  িনেদর্ েশ  eকিট
তদn কিমিট গঠন কের iuিজিস। e কিমিট রিববার pিতেবদন দািখল কের মntণালেয়। pিতেবদেন েখাnকার
নািসর uিdনেক িভিস পদ েথেক pতয্াহােরর সুপািরশ করা হয়। eর পরi গতকাল পদতয্াগপt জমা িদেলন
ei িভিস।
eিদেক, আমােদর েগাপালগ  pিতিনিধ জানান, eর আেগ রিববার রােত িশkাথর্ীেদর আেnালেনর মেুখ পুিলশ
পাহারায় িব িবদয্ালয় কয্াmাস তয্াগ কেরন িভিস pেফসর ড. েখাnকার নািসর uিdন। িভিসর aপসারেণর
eক দফা দািবেত 12 িদন লাগাতার আেnালন চািলেয় যান িশkাথর্ীরা। গতকাল েবলা সােড় 11টায় eক েpস
িbিফংেয় িলিখত বkবয্ পাঠ কেরন গিণত িবভােগর িশkাথর্ী েমা. আল গািলব। িbিফংেয়র েত iuিজিসর
তদn িটমেক ধনয্বাদ o কৃতjতা জািনেয় িভিসর বিহ ার দািব করা হয়। eকi সে  iuিজিসর সুপািরশ
আমেল  িনেয়  dত  বয্বsা  gহেণরo  দািব  করা  হয়।  eকi  সে  িভিস  পদতয্াগ  না  করা  পযর্n  িভিসর
aপসারেণর eক দফা দািবেত aবsান কমর্সূিচ পালন কের যােবন বেল িশkাথর্ীরা েঘাষণা েদন। uেlখয্, 11
েসেpmর  আiন  িবভােগর  িdতীয়  বেষর্র  িশkাথর্ী  o  েডiিল  সােনর  কয্াmাস  pিতিনিধ  ফােতমা-তুজ-
িজিনয়ােক সামিয়ক বিহ ার করা হয়। eরপর িভিসর িব েd নানা aিনয়ম o দনুর্ীিত eবং নারী েকেল ািরর
aিভেযাগ eেন পদতয্ােগর দািবেত আেnালেন নােমন িশkাথর্ীরা।      

আপেডট : 1 aেkাবর, 2019 00:00

িনজs pিতেবদক

পদতয্াগ করেলন েগাপালগ  ব বnু িব িবদয্ালেয়র িভিস|461803|Bangla... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/461803/2019-10-01

1 of 1 10/1/2019, 11:00 AM


