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ঢাকা, জানুয়াির 28 (িবিডিনuজ েটােয়িnেফার ডটকম)- জািতসংঘ পিরেবশ কর্মসূিচর (iueনiিপ) 'চয্ািmয়নস aব দয্
আর্থ 2008' পুরsার েপেয়েছন বাংলােদেশর পিরেবশিবদ o গেবষক ড. আিতক রহমান।
েসামবার বাংলােদশ সময় সকাল 11টায় েকিনয়ার রাজধানী নাiেরাবীেত আনু ািনকভােব চয্ািmয়নেদর নাম েঘাষণা করা হয়।
েঘাষনার পরi ড. আিতক রহমান ঢাকায় গুলশােন 'বাংলােদশ েসnার ফর aয্াডভাn sািডজ' eর কারয্ালেয় eক সংবাদ
সেmলেন আনু ািনকভােব e তথয্ জানান।
েমাট সাত জনেক e সmাননা েদoয়া হেয়েছ। পুরsারpাp aনয্রা হেলন, িনuিজলয্ােnর pধানমntী েহেলন kার্ক, সুদােনর
পিরেবশ o pাকৃ িতক সmদ িবষয়ক পিরষেদর িসিনয়র িরসার্চার বালিগস oসমান iলাশাh, বারব্ােডােজর সােবক jালািন o
পিরেবশ িবষয়ক মntী েহনিরেয়টা eিলজােবথ থমসন, iয়ািমন িপপলস েজনােরল কংেgেসর মহাসিচব আbুল কােদর বা-জামাল,
নর্থ আেমিরকার িটমুিথ i িরচ o iuেরােপর মনাের্কার িpn আলবার্ট িdতীয়।
েটকসi unয়ন eবং পিরেবশ o pাকৃ িতক সmদ বয্বsাপনা েkেt গুরtু পূর্ণ aবদান রাখার জনয্ eশীয়-pশাn মহাসাগরীয়
a ল েথেক ড. আিতক রহমান e পুরsার পােবন। িতিন 'বাংলােদশ েসnার ফর aয্াডভাn sািডজ' eর িনরব্াহী পিরচালক।
eিশয়া েথেক িdতীয় বয্িk িহেসেব ড. আিতক পুরsারিট েপেলন। eর আেগ ei a ল েথেক পুরsারিট পান iরােনর সােবক
ভাiস-েpিসেডn মাসুেদ eবেতকার।
জািতসংঘ পিরেবশ কর্মসূিচর গভির্নং কাuিnেলর িবেশষ aিধেবশন সামেন েরেখ eবােরর পুরsার েদoয়া হেc। আগামী 20
েফb"য়াির েমানােকােত aনুে য় oi aিধেবশেন িবিভn েদেশর মntী পরয্ােয়র শতািধক pিতিনিধ েযাগ েদেবন।
22 eিpল িস াপুের িবজয়ীেদর হােত পুরsার তু েল েদoয়া হেব।
জািতসংেঘর আnার-েসেkটাির েজনােরল o iueনiিপ eর িনরব্াহী পিরচালক আিকম েsiনার স¤pিত eক িচিঠেত ড.
আিতক রহমানেক পুরsার পাoয়ার কথা জানান।
িচিঠেত বলা হয়, 'জাতীয় o আnর্জািতক aিভjতার আেলােক েটকসi unয়ন eবং পিরেবশ o pাকৃ িতক সmদ বয্বsাপনা
েkেt গুরtু পূর্ণ aবদান আপনােক িবে র pধান িবেশষjেদর মরয্াদা eেন িদেয়েছ। আপনার েনতৃ েt 'বাংলােদশ েসnার ফর
aয্াডভাnড sািডজ (িবিসeeস)' দিkণ eিশয়ায় েটকসi unয়ন সmির্কত নীিত-িনর্ধারণী গেবষণার েkেt eকিট aggামী
pিত ােন পিরণত হেয়েছ। '
iueনiিপ 2004 সাল েথেক 'চয্ািmয়নস aব দয্ আর্থ' pদান করেছ।
রািশয়ার িমখাiল গরব্ােচভ, জর্দােনর িpn হাসান িবন তালাল, যুkরাে র সােবক ভাiস েpিসেডn আল েগারo e পুরsার
পান।
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