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 প্রাকৃত্রিক প্তাশ্চামজ ত্রনফজাযচ্ন সুন্দযফনচ্ক ভবাট প্রদাচ্নয র্ন্য ফত্রত্রফজচ্ে প্রযাযাত্রবমাচ্নয  ং ত্রাচ্ফ  ১৪ র্ানুয়াযী 
২০১১, শুক্রফায, ভটাত্রকওচ্ি র্াান প্রফাীযা একত্রট কোচ্েআন এয অচ্য়ার্ন কচ্যন। ভটাত্রকওয প্রাণচ্কন্দ্র 
আচ্কফকুুচ্যাচ্ি অচ্য়াত্রর্ি এআ নুষ্ঠাচ্ন প্রধান ত্রিত্রি ত্রাচ্ফ উত্রিি ত্রিচ্রন ন্যিভ সুন্দযফন ভপ্রত্রভক, খুরনা 
ভানগযীয ভাননীয় ভভয়য র্নাফ িারুকদায অব্দুর খাচ্রক। ত্রফচ্ল ত্রিত্রি ত্রিচ্রন, খুরনা ভানগযীয োচ্নর 
ভভয়য- ১ র্নাফ অর্ভর অচ্ভদ িন ও র্াাচ্ন ফাংরাচ্দচ্য ভাননীয় যাষ্ট্রদূি র্নাফ ভুত্রর্ফযু যভান বঁআয়া।   
 
সুন্দযফন তৃ্রিফীয প্রাকৃত্রিক প্তাশ্চমজ ত্রনফজাযচ্ন এখচ্না দাচ্টয াচ্ি প্রিভ াত্রযচ্ি ত্রটচ্ক অচ্ি । িচ্ফ ত্রফচ্েয 
ন্যান্য িাচ্নয াচ্ি প্রত্রিচ্মাত্রগিায় ত্রটচ্ক িাকায র্ন্য ভদফাী ও প্রফাীচ্দয ত্রক্রয় বূত্রভকা ও আ- ভভআর ভবাত্রটং  
ত্রযামজ। ভআ উচ্েচ্ে অচ্য়ার্ি এআ নুষ্ঠানত্রট  ভিচ্ক যাত্রয ওয়োযচ্র রোন এয ভাধেচ্ভ আ- ভবাত্রটং এয 
ফেফিা কযা য়। এয াচ্ি ভবাট ভদফায দ্ধত্রি েচ্কজ ত্ররপচ্রট ত্রফিযন কযা য়, মা যফিজীচ্ি াযা র্াাচ্ন 
ত্রফত্রর কযা চ্ফ।  
 
প্রধান ত্রিত্রিয বালচ্ণ  খুরনা ভানগযীয ভাননীয় ভভয়য ফচ্রন, সুন্দযফন তৃ্রিফীয ফজফৃৎ ভোনচ্রাব ফনাঞ্চর। 
এআ ফনবূত্রভ ত্রফে ত্রযচ্ফ ত্রনয়ন্ত্রচ্ণ বূত্রভকা যাখচ্ি,  র্ীফন র্ীত্রফকা ত্রনফজা কযচ্ি। এখাচ্ন ফা কচ্য ত্রফেত্রফখোি 
যচ্য়র ভফঙ্গর টাআগায।  আউচ্নচ্কায ওয়ার্ল্জ ভত্রযচ্টর্ িাত্ররকাচ্িও  িান ভচ্য়চ্ি সুন্দযফন । এত্রট ভকফর খুরনা ফা 
ফাংরাচ্দচ্য েদ নয়, এত্রট এত্রয়া ভাচ্দ িিা াযা তৃ্রিফীয েদ। ত্রিত্রন র্াাচ্নয অাভয প্রফাীচ্দয এআ 
ত্রনফজাযচ্ন ংরণ কযায র্ন্য এত্রগচ্য় অচ্ি অফান র্ানান।  
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োচ্নর ভভয়য র্নাফ অর্ভর অচ্ভদ িন ফচ্রন, ত্রিত্রন ত্রফচ্েয নানা ভদচ্য প্রফাীচ্দয কাচ্ি প্রাকৃত্রিক 
প্তাশ্চামজ ত্রনফজাযচ্ন সুন্দযফনচ্ক ভবাট প্রদাচ্নয র্ন্য র্ন্য ত্ররপচ্রট, প্রযায ি ত্রনয়ত্রভি ত্রনর্ াচ্ি াত্রিচ্য় িাচ্কন 
এফং ভটাত্রকওচ্িও ত্রনচ্য় এচ্চ্িন। প্রচ্য়ার্ন চ্র অচ্যা ািাচ্ফন।  
 
ফাংরাচ্দচ্য ভাননীয় যাষ্ট্রদূি র্নাফ ভুত্রর্ফযু যভান বআঁয়া ফচ্রন শুধু প্রফাী নয়, র্াানীযাও মাচ্ি সুন্দযফনচ্ক 
ভবাট ত্রদচ্ি উদ্বুদ্ধ ন, ভ র্ন্য ত্রিত্রন দূিাফাচ্য ক্ষ ভিচ্ক প্রচ্য়ার্নীয় ফেফিা রণ কযচ্ফন।  
 
বায় উত্রিি করচ্ক ন্তবুজক্ত কচ্য ও প্রফাী ভার্ ংগিক ডঃ ভখ অরীভুজ্জাভানচ্ক অফায়ক কচ্য একত্রট  
সুন্দযফন কোচ্েআন কত্রভত্রট গিন কযা য়। ফৃিত্তয খুরনায র্াান প্রফাীচ্দয উদেচ্গ অচ্য়াত্রর্ি এআ নুষ্ঠাচ্নয 
বাত্রিত্ব কচ্যন র্নাফ ভাসুদুয যভান এফং  বা ঞ্চারন কচ্যন গুর ভভাাম্মদ িাকুয ভত্রণ ও র্াত্রকয ভাচ্ন 
ভর্ায়াদজায।  ভটাত্রকও িিা র্াাচ্নয ফ ঞ্চচ্রয প্রফাীযা স্বিসূ্ফিজ বাচ্ফ নুষ্ঠাচ্ন ংরণ কচ্যন।  


