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তািলকায় চেল আসেত পাের। যা হেব জনগেণর o েদেশর জ  aেযাগয্তা, থ র্তা, দুঃখজনক, ল াকর o aপমানজনক।  
 
িতিন বেলন েদেশর মানুষ রামপালসহ সকল িতকর ক  স ণ র্ বািতল চায়। সরকােরর uিচত aিবলেমব্ সব ব  কের েদয়া। 
সংবাদ সে লেন িলিখত ব ে  পাঁচ দফা দািব তুেল ধরা হয়। eর মে  আেছ, aিবলেমব্ সু রবন িবধব্ংসী রামপাল িবদুয্ৎ ক  
বািতল করা। বাংলােদেশর সমু  uপকুল জুেড় পিরকি ত সকল কয়লা িবদুয্ৎ েক  বািতল কের িবক  জব্ালানীর পিরক না 
বা বািয়ত করা। সু রবেনর বাফার েজান, েকার েজান o বেনর িনকটবত  সকল কল কারখানা, eলিপিজ কারখানা ব  করা। লাল 
কয্াটাগিরর িশ েক কলেমর েখাঁচায় সবুজ করেণর aৈব ািনক, aসৎ o েবআiিন কাজ ব  করা।  
 
iuেনে ার সকল িদকিনেদ র্শনার পূণ র্ বা বায়ন িনি ত কর। সম  দি ণ পি ম বাংলােদেশর েকৗশলগত পিরেবশ সমী ার 
কায র্সীমা িনধ র্ারণ করা eবং সমী ার সকল ের ƣনিতক o ƣব ািনক সব্ তা িনি ত করা। সংবাদ সে লেন a াে র মে  
uপি ত িছেলন, সু রবন র া জাতীয় কিমিটর সদ  রুিহন েহােসন ি , বাংলােদশ পিরেবশ আে ালেনর (বাপা) সাধারণ 
স াদক ড. েমা. আ ল মিতন eবং oয়াটার িকপারস বাংলােদেশর সমনব্য়কারী o বাপার যু  স াদক শরীফ জািমল মুখ uপি ত 
িছেলন।  
 


