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 িব ালয়  

লা ছাঁটার নাে
রগ  সরকাির u
টাকা রাজসব্ বি
কত র্া eবং পীরগ
নব র্াহী কম র্কত র্া ফন
ঝুিঁকপূণ র্ 8িট গাে

কের মূ বান গাছ
েফেল রাখা মূ ব
নীয় বািস ার আে
গাছ িচি ত কের 
ান, িত ােনর স

ােম লাখ লা
 িব ালেয়র মূ
ত হেয়েছ। গত
 সরকাির u  িব

ফনীর আশ া মু  
ােছর ডালপালা েক
ছগুেলা থেম ডাল
বান কা গুেলা েকৗ
েবদেনর ে ি েত
েসগুেলার ডালপা

সভাপিত uপেজল

াখ টাকার গ
বান 44িট গােছ

ত 4 েম সারােদেশ
িব ালেয়র ধান
হoয়ার পর গত
কেট েফলার েমৗি
লপালা ে েট িদে
কৗশেল সিরেয় েন
ত মা িমক িশ া
পালা কাটার সুপাির
লা িনব র্াহী কম র্কত

ঢাকা ,

 

গাছ কতর্ন 
েছর কা  o ডালপ
শ ঘূিণ র্ঝড় ফনীর 
ন িশ ক বরাবর গ
ত 5 েম সরকাির u
িখক িনেদ র্শ েদন
েয় পের পয র্ায় ে
নয়া শুরু কেরেছ e
া aিফসার আ ল
িরশ কেরন। সরক
ত র্া িকছু গােছর ডা

, ম লবার, 39 ে

পালা েকেট তছরু
ভােব ানীয় ব

গােছর ডালপালা 
u  িব ালেয়র 
ন। ei িনেদ র্শ প
েম িতিট গােছর
eকিট মহল। eিদ
ল মিমন সেরজিম
কাির u  িব াল
ডালপালা কাটার িন

েম 312৯ 

রুপ কেরেছ eকিট
বািস ারা আতি
া কাটার আেবদন
ান পিরদশ র্ন ক

পাoয়ার পর ানীয়
র oপেরর েবিশ a
িদেক আিমনুর রহ
িমন পিরদশ র্ন কের
লেয়র ধান িশ ক
িনেদ র্শ িদেয়িছেল

িট মহল। eেত স
ত হেয় uপেজল

ন জানান। ফেল 
কের তাৎ িণক 4
ীয়রা কাঠিম ীেদর
aংশ েকেট েফেল
হমান েখাকন নাে
র 61 েথেক 71 
ক eিটeম েমা ফ

লন বেল শুেনিছ।
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