িসিসএনএফ-এর মািসক সভার িতেবদন
তািরখ: ২৮ শ জুন ২০১৮
ান: পালস সাব অিফস, বাজারঘাটা, ক বাজার

ক বাজার িসিভল সাসাই ট-এন জও ফারাম (িসিসএনএফ)-এর মািসক সভা ২৮ শ জুন ২০১৮ তািরখ , িবকাল ৫টায় পালস
বাজারঘাটা সাব অিফেস অনু ত হয়। সভায় িসিসএনএফ-এর কা-েচয়ার জনাব আবু মারেশদ চৗধুরী সভাপিত কেরন।

িসিসএনএফ মািসক সভা।

ান: পালস সাব অিফস, বাজারঘাটা, ক

বাজার। তািরখ: ২৮ জুন ২০১৮

আই ও এম-এর সাইট ম ােনজেম টম ম র িমস পূজা সভায় পয েব ক িহেসেব উপি ত িছেলন। সভায় মাট ১৮ জন এন জও
িতিনিধ উপি ত িছেলন। সভায় তারা রািহ ােদর মেধ জ ির াণ সহায়তা িবষেয় তােদর িনজিনজ কায ম ও বতমান সমস া
িবষেয় িনেজেদর মতামত তেল ধেরন। সভায় িসিসএনএফ-এর সকল উপি ত সদস িন িলিখত
াবাবিল িবষেয় একমত পাষণ
কেরন।
১. ক া িভি ক স ােরল সম য় এবং
জিরপ বা মূল ায়ন করা েয়াজন।
২. ক া
এলাকায় কায
আবশ ক।

া

ােরর উ য়ন ঘাটােত হেব।

ম পিরচালনার জন

েয়াজনীয়

িভি ক

ােনর সংকট িনরসেনর উপায় বর করা

৩. ক াে
বসবাসরত মায়নমার িশ , িকেশার-িকেশারীেদর িশ
িবষেয় সরকারী পযােয় এডেভােকিস করা েয়াজন।
৪.

ততা পিরহােরর জন ক া

ার জন একই রকম পাঠ

ম চালুর

াণ কায েমর ায়ীে র ােথ ানীয় িকিমউিন টেত ও ক াে
সহেজ কায ম পিরচালনার লে
এন জও –িসিবও-র জন এক ট সাধারণ তহিবল গঠেনর িনিম দাতা সং ার কােছ এডেভােকিস করা

েয়াজনীয়তা

ানীয়
েয়াজন।

৫ এটাও সাব হয় য , কােনা আইএন জও এবং ানীয় এন জও িসিসএনএফ-এর সদস হেত পারেব এবং ঝু ঁ িক
মাকােবলা, মতিবিনময় এবং এডেভােকিসর েয়াজেন িসিসএনএফ আইএন জও একসােথ সভা করা হেব।
৬. উ
পযােয়র এডেভােকিসর লে
িসিসএনএফ-এর প
থেক যথা েম ইউ এন সে টারী জনােরল,
ইউএনএইচিসআর হাই কিমশন এবং িব ব াংক ধান-এর সােথ সা াত করা হেব। বতমান রািহ া সংকট
এবং ানীয় কিমউিন ট সমস া িবষেয় উ পযােয়র ব
বেগর িনকট উপ াপেনর জন এক ট ারকিলিপ
তির করা হেয়েছ। তা সভায় সকেলর সামেন উপ াপন করা হয়।

সভার শেষ আই ও এম িতিনিধ িমস পূজা ঘাষণা কেরন য, শী ই ানীয় এন জও- দর সােথ পাটনারশীেপর জন
ানীয়
এন জও- দর িনকট সহজভােব ক
াবনা চাওয়া হেব। িতিন আরও জানান, যিদ েয়াজন হয় ানীয় এন জও- দরেক ক
াবনা তিরর কােজ আই ও এম সহায়তা করেব।

িসিসএনএফ মািসক সভা।

ান: পালস সাব অিফস, বাজারঘাটা, ক

বাজার। তািরখ: ২৮ জুন ২০১৮

সভার শষ পযােয় িসিসএনএফ-এর কা- চয়ার জনাব আবু মারেশদ চৗধুরী ঢাকায় অনু ত স র এ
িসিসএনএফ-এর প
থেক উপ ািপত
াবাবিল সকেলর অবগিতর জন সভায় উপ াপন কেরন।

িকউ টভ

ূপ সভায়

িতিন িব িরিফউ জ িদবস ২০১৮ উপলে িসিসএনএফ কতৃক আেয়া জত ১৯ শ জুন উিখয়া উপেজলা সদের ও ঢাকায় এবং ২০
শ জুন ক বাজার সদের আেলাচনা সভা ও মানবব ন সফল করেত সহেযািগতার জন অংশ হণকারী সকলেক ধন বাদ জানান।

