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মাননীয় / মাননীয়া / সাথী,
বিষয়- আসন্ন ল াকসভা বিিবাচি উপলক্ষ্যে আগামী ৬ এবি , শবিিার, দুপুর ১টা লথকক ৩লট পর্বন্ত
ক কাতা লিস ক্লাি-এ পবরকিশ বিষয়ক আক াচিা সভার আকয়াজি করা হকয়কে।
অংশ গ্রহকির জিয এ রাকজযর সমস্ত রাজনিবতক দ গুব ককও আমন্ত্রণ জািাকিা হকয়কে।
আপিাকদরও আমন্ত্রণ জািাবি। আসু ি, আপিাকদর িক্তিয রাখুি, আক াচিায় অংশ বিি।

প্রিয়
মহাশয় / মহাশয়া
সবু জ মঞ্চের পক্ষ থেঞ্চে আপনাদের জানাই শুঞ্চেচ্ছা এবং অভেনন্দন।
আপনারা ভনশ্চয় জাঞ্চনন, গত এে দশে ধঞ্চর পভশ্চমবঞ্চের ভবভেন্ন পভরঞ্চবশ সংগঠন এবং পভরঞ্চবশঞ্চেমীঞ্চদর
ভনঞ্চয় গঞ্চে ওঠা সবু জ মে, রাঞ্চজের পভরঞ্চবশ সংরক্ষণ এবং উন্নত েরার লঞ্চক্ষে রাজননভতে দলগুভলঞ্চে
উঞ্চদোগী েঞ্চর থতালার থেষ্টা েঞ্চর আসঞ্চে।
আসন্ন ল াকসভা প্রনর্বাচন উপ দে রাজননপ্রিক ে গুপ্র র কাদে আমাদের অনুদরাধ যাদি
িাাঁরা পপ্ররদর্দশর প্রর্ষয়গুপ্র দক যথাযথ গুরুত্ব লেন। রাদজের পপ্ররদর্শদিমী মানুষ এর্ং
প্রর্দশষভাদর্ পপ্ররদর্দশর উপর প্রনভব রশী

যাাঁদের জীর্ন জীপ্রর্কা (কৃ প্রষজীর্ী, মৎসেজীর্ী,

জঙ্গ র্াসী), িাাঁরা রাদজের পপ্ররদর্শ সংরেণ এর্ং উন্নি করার প্রর্ষদয় রাজননপ্রিক
ে গুপ্র র অর্স্থান জানদি একান্ত আগ্রহী।
এই উদযেদশে আমরা একটি মুক্ত আদ াচনার আদয়াজন কদরপ্রে। এই আদ াচনায় প্রনর্বাচদন
অংশগ্রহণকারী প্রর্প্রভন্ন রাজননপ্রিক ে , সর্ুজ মদের সেসে সংগঠন োড়াও রাদজের
প্রর্প্রশষ্ট কদয়কজন পপ্ররদর্শপ্রর্ে এর্ং সামাপ্রজক উদেোদগ সপ্রিয় র্েপ্রক্ত ও সংগঠন উপপ্রস্থি
থাকদর্ন।
আগামী ৬ এপ্রি , শপ্রনর্ার, েুপুর ১টা লথদক ৩লট পযবন্ত ক কািা লিস ক্লার্
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আমাদের অনুদরাধ এই আদ াচনায় অংশগ্রহণ কদর পপ্ররদর্শ প্রর্ষদয়
আপনারা মি প্রর্প্রনময় করুন।
ভনভদি ষ্টোঞ্চব েঞ্চয়েটি ভবষয় থেমন বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, নদী-জলােূভম-জলাশঞ্চয়র সঙ্কট, আবজিনা বেবস্থাপনা,
সবু জ ভনধন ইিোভদ গুরুত্বপূণব প্রর্ষয়গুপ্র দি র্িব মান অর্স্থার পযবাদ াচনা োড়াও আমরা প্রক
আশা করদি পাপ্রর িা প্রনদয় পারষ্পপ্ররক আোনিোন ভপ্রর্ষেদি পপ্ররদর্শ সংরেদণ উন্নপ্রি
সাধন করদর্ – এই আমাদের উদযশে।
অপ্রভনন্দন সহ,
নর্ েত্ত
সম্পােক, সর্ুজ মে
(৯৮৩১১৭২০৬০)
=================================================================
Honorable Friends,
Subject : Open Discussion on Environment with political parties in the
context of Ensuing Lok Sabha Election
On 6th April, Saturday, from 1pm to 3pm, Kolkata Press Club
You are cordially invited to take part.
Dear
Mahasaya / mahasaya
Greetings and congratulations on behalf of SABUJ MANCHA
You may be aware that since a decade, Sabuj Mancha, the platform of
environment organizations and environmentalists of the state, has been
trying to develop initiative among the political parties for conservation and
improvement of the state's environment.
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context of ensuing Parliament Election we

In the
request all the political parties to attach due importance to the
environmental issues. People of the state, concerned for environment and
especially the people whole life and livelihood depend upon envionment
(fisher people, farmers, forest dwellers) would like to know the position of
the political parties in conservation and improvement of the environment.
We have organized an Open Discussion Forum with this objective. Apart
from various political parties participating in the election and members of
Sabuj Mancha, organizations, several prominent environmentalists and
social activists of the state will take part in the discussion.
The discussion meeting will be held on Saturday,
April 6, at Kolkata Press Club from 1pm to 3pm.
We request you to please participate in this discussion and exchange your
views on environmental issues of this State.
Apart from reviewing the status of our focus areas like air pollution, noise
pollution, river-wetland-water crisis, waste management, green destruction
etc., discussion will cover what we can expect from the ensuing election
through interactive exchanges.
Congratulations,
Naba Dutta
Secretary, SABUJ MANCHA
(9831172060)

