মিমিয়া মিজ্ঞমি

দেশের েীর্ঘতি িযুরাল সামিশের গাজীপরয মিদ্যুৎ দেশে

ছমি েুাপেন: সামিে গাজীপযর ৪৬৪ দিগাওয়াে মিদ্যুৎ দেশে হামিদ্যজ্জািান ভাস্কর্ঘ পাশেঘর
উশবাধন েশরন িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর মিদ্যুৎ, জ্বালামন ও খমনজ সম্পে মিষয়ে উপশেষ্টা ি. দতৌমিেই-ইলাহী দ ৌধযরী, িীর মিক্রি। সামিে গ্রুশপর দ য়ারিুান িযহাম্মে আমজজ খান ও দেশের প্রখুাত
ভাস্কর প্রশিসর হামিদ্যজ্জািান খান এসিয় উপমিত মছশলন।
(গাজীপযর, িাাংলাশেে) ২৫দে দিব্রুয়ামর ২০১৯, দসািিার: িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর মিদ্যুৎ, জ্বালামন ও
খমনজ সম্পে মিষয়ে উপশেষ্টা ি. দতৌমিে-ই-ইলাহী দ ৌধযরী, িীর মিক্রি সামিে গাজীপযর ৪৬৪
দিগাওয়াে মিদ্যুৎ দেশে হামিদ্যজ্জািান ভাস্কর্ঘ পাশেঘর উশবাধন েশরন। এই ভাস্কর্ঘ পাশেঘ রশয়শছ
৩৪০ িয ে েীর্ঘ িাাংলাশেশের েীর্ঘতি িযুরাল ‘শ্রি ও স ৃমষ্ট’। এর পাোপামে ‘ওয়ার্ল্ঘ ইন দেি’ ও
‘লাইি এন্ি লাইিশলস’ নাশি দ্যমে ভাস্কর্ঘ রশয়শছ ।
হামিদ্যজ্জািান ভাস্কর্ঘ পােঘ সম্পশেঘ িযহাম্মে আমজজ খান িশলন, “েিঘ িানিতার সহজাত বিমেষ্টু
এিাং প্রেৃমতর প্রশয়াজন, র্াশত েশর প ৃমিিী উদ্ভািন, মনিঘাণ ও স ৃমষ্টেিঘ িজায় রাখশত পাশর। সামিে
দসইসি িুিসা েশর র্ার িশধু মেশয় িানিতা ঐেতাশন িাাঁ শত পাশর োমি এিাং আনশের িশধু।
আিরা মেল্প এিাং েেঘশনর সাশি এোত্ম।”

প্রােৃমতে পমরশিশে উন্মক্ত
য এই ভাস্কর্ঘ পােঘ, মেশল্পর প্রমত সামিশের অনন্য ভাশলািাসার
িমহিঃপ্রোে। এেই সাশি েীর্ঘ এই িযরুাল ও ভাস্কর্ঘ িাগান সামিশের গুরুত্বপূণঘ এেমে মেল্প প্রেল্প,
র্া মেল্পায়ন ও স ৃমষ্টেীল েশিঘর অখণ্ড সম্পশেঘর এেমে নমজর। সামিে মিশ্বাস েশর, প্রেৃত প্রি ৃমি
তখনই অমজঘত সম্ভি র্খন েিঘসম্পােন ও মেশল্পর িশধু ভারসািু মিরাজ েশর।
উশবাধনী অনুষ্ঠাশন সরোমর উর্ধ্ঘতন েিঘেতঘাশের িশধু উপমিত মছশলন, মিদ্যুৎ উন্নয়ন দিাশিঘর
সেসু প্রশেৌেলী িযস্তামিজযর রহিান, মপমজমসমি’র প্রধান প্রশেৌেলী (মসশেি অপাশরেন) ইেিাল
আজি, গাজীপযর দিশরাপমলেন পযমলে েমিেনার ওয়াইএি দিলালরয রহিান এিাং দজলা প্রোসে
গাজীপযর, ি. দেওয়ান িযহাম্মে হুিায়ূন েিীর। আরও উপমিত মছশলন সামিে গ্রুশপর ভাইস
দ য়ারিুান দিা. লমতি খান, জাির উমম্মে খান, দিা. িমরে খান, পমর ালে আঞ্জি
য ান আমজজ
খান, পমর ালে দহলাল উমিন আহশিে, সামিে েশপঘাশরেশনর এএিমি িয়সাল েমরি খান,
পমর ালে আমজজা আমজজ খান, পমর ালে িামেয়া খান, সামিে পাওয়াশরর িুিিাপনা পমর ালে
দল. দজ. (অি.) ইমঞ্জ. আিদ্যল ওয়াদ্যে, সামিে গাজীপযর ১ ও ২ পাওয়ার মলমিশেশির িুিিাপনা
পমর ালে ইমঞ্জ. দিাজাশম্মল দহাশসনসহ অন্যান্য উর্ধ্ঘতন েিঘেতঘাি ৃে।
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