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১৫ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় তদতদ   কমকতাকমকতা   িনেয়াগিনেয়াগ।।
নড়াইল জলার নড়াইল সদর উপেজলাধীন িমজা র ইউনাইেটড িডি  কেলেজর একাদশ িণর ছা  রা ল দব রায়, তার
িনজ  ফস ক আইিডেত িবতিকত ভারতীয় রাজৈনিতক ন ী র শমার পে  পা  দয়।  তার পা  িছল এমন য,

র শমার ছিব িদেয় ছিবর উপের লেখ,' নাম িনও বস, " র শমা" জয় রাম'। স তার ফস ক আইিডেত পা
১৭/৬/২২ তািরখ বার রােত দয়। পেরর িদন শিনবার ১৮/৬/২৩ তািরখ সকােল রা ল দব রায় কেলেজ আসেল অ
ছা রা তােক পা  িডিলট কের িদেত বেল িক ,  স স  িডিলট না করেল ছা রা ঐ কেলেজর ভার া  অ  পন

মার িব ােসর কােছ ঐ ছাে র িব ে  ব া িনেত বেল। অ  তখন ঐ ছা েক আটিকেয় রেখ িলেশ খবর দয়।
িলশ এেস ঐ ছা েক িনেয় যেত চাইেল ছা রা বাধা দয়। ইেতামে  এলাকার জনগেণর মে র খবর  ছিড়েয় পড়েল

ছা -জনতা িমেল চ  িবে াভ তরী হয়। পিরি িত জ ল আকার ধারণ করেল িলশ শাসন অিতির  িলশ
মাতােয়ন কের এবং উে জনা কমােত কেয়ক রাউ  য়ার সল ছােড়। পিরি িত আেরা ঘালােট হেল ঘটনা েল
তাৎ িণক জলা শাসক মেহাদয় ও িলশ পার মেহাদয় ৗছান এবং ু িবচােরর আ াস িদেয় সংি  ছা  ও
অ েক িলশ হফাজেত নন। কেলজ ক প  নরােদশ না দওয়া পয  কেলজ ব  ঘাষণা কেরন। এিদেক িমজা র
মা িমক িব ালেয়র ৮ম িণর এক ছা ীও অ প এক  পা  দওয়ায় সখােনও উে জনা িবরাজ করেছ। পিরি িত
সামাল দওয়ার জ  ঐ িব ালয়  সামিয়ক ব  ঘাষণা করা হেয়েছ।

বিণত িবষেয় এক  জাতীয় দিনেক “অ েক তার মালা পরােনার ঘটনায় মামলা, ফতার ৩” িশরনােম  সংবাদ
চার করা হেয়েছ।

এমতাব ায়, বিণত িবষয়  সেরজিমেন তদ বক  মতামতসহ ০৫ ( াচ)  কমিদবেসর মে  িতেবদন দািখল
করার জ  পিরচালক ও সহকারী পিরচালক ( কেলজ) , মাউিশ, আ িলক কাযালয়, লনােক  িনেদশ েম  দািয়  দান
করা হেলা।
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িবতরণ :
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা
২) সহকারী পিরচালক (কেলজ), কেলজ শাখা, মা িমক 
ও উ  িশ া লনা অ ল, লনা
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত, গভিনংবিড, িমজা র ইউনাইেডট িডি  কেলজ, নড়াইল।
২) অ , িমজা র ইউনাইেডট িডি  কেলজ, নড়াইল।
৩) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, নড়াইল
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