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মেয়রেে সারে ভােতীয় এক্সিে ব্াাংরেে বাাংলারেশ প্রতততিতিে সাক্ষাত 

এল.ই.তি বাতত স্থাপি প্রেল্প বাস্তবায়রি 

ে’ুমেরশে েরি্ সম্প্রতত ও ভ্রাতৃরেে বন্ধি সুেৃঢ় হরব 

 

চট্টগ্রাম মহানগেীরে ভােেীয় ঋণ িহায়োয় ৪৬৬ সক. সমিাে িড়রক আরলাকায়রন এল.ই.সি বাসে স্থা্ ন সকরেে অগ্রগসে ও চূড়ান্তকেরণে সবসভন্ন সিক 

িম্পরকপ অবসহে কোে লরে গেকাল শুক্রবাে িন্ধ্যায় সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে োাঁে বহদ্দােহািস্থ বািভবরন ভােেীয় এক্সিম 

বযাংরকে বাংলারিশ সসেসনসধ জনাব অরলাক বাড়া  (গৎ. অষধশ ইধৎধ) িাোে করেন। এিময় সকে ্সেচালক সরকৌ: ঝুলন কুমাে িাশ উ্সস্থে সিরলন। 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী চট্টগ্রাম নগেীে িড়রক আরলাকায়রনে জনয এক্সিম বযাংক অব ইক্সিয়ােে মাধযরম ঋণ 

িহায়ো সিান কোয় ভােেীয় িেকােরক ধনযবাি জাসনরয় বরলন, এে মাধযরম িু’মিরশে মরধয সি্াসেক িহর াসগো ও ভ্রােৃরেে বন্ধ্ন িুিৃঢ় সভসিে 

মিা্ ান সনসম পে হরব।  

এক্সিম বযাংক অব ইক্সিয়াে সসেসনসধ সম. অলক বাড়া বরলন,  াচাই-বািইরয়ে ্ে ভােে িেকাে এই সকরেে ঋণ িহায়োে চূড়ান্ত অনুরমািন মিয়ায় 

সকে বাস্তবায়রনে ্ে িুগম হরলা। সেসন জানান, ২ শ ৬০ মকাটি ৮৯ লাখ ৮৭হাজাে িাকাে সকরে ভােেীয় ঋণ িহায়োে ্সেমাণ ২শ ১৪ মকাটি ৪৬ 

লাখ ৮২ হাজাে িাকা। বাকী অে প বাংলারিশ িেকাে ম াগান মিরবন। এই সকরেে অধীরন ২০ হাজাে ৬শে টি এল.ই.সি বাসে স্থাস্ ে হরব। 

সকে ্সেচালক ও চসিক েি¡াাবধায়ক সরকৌশলী (সবিুযৎ) ঝুলন কুমাে িাশ জানান, এই সকেটি বাস্তবাসয়ে হরল নগেীে ৪১টি ওয়ারিপে সসেটিরে ১০ সক. 

সমিাে এলাকায় এল.ই.সি স্থাস্ ে হরল োক্সিকালীন আরলাকায়রন উজ্জ্বলো সবিযমান োকরব।  

 

বালুছড়া অতিোরে ক্ষততগ্রস্থরেে োরে সহায়তা প্রোি অিুষ্ঠারি মেয়ে 

জীবি মেরে োরে িা 

ক্ষততগ্রস্থরেে ঘুরে োাঁড়ারত হরব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরিন, নানা ধেরণে সব্ি ও িুসব প্ াক এবং সাকৃসেক িুর পারগ মানুষ েসেগ্রস্থ হরলও 

এরকবারে সনিঃ¯^ হরয় ্রড় না। েরব অসিকারেে ফরল েসেগ্রস্থরিে িহায়-িম্বল সকিুই োরক না, িাই হরয়  ায়। মখালা আকারশে নীরচ ঠাাঁই মনয়া িাড়া আে 

মকান গেযন্তে োরক না। োই োরিে ্ারশ মকউ  সি না িাাঁড়াই ো হরল োরিে মবাঁরচ োকািাই আজরেে ্া্  সেীয়মান মরন হয়। এই অবস্থায় োরিে 

্সেিারণ আমারিে িামে পরক উজাে করে সিরে হরব। সেসন আজ শসনবাে িকারল বালুিড়ায় অসিকারে েসেগ্রস্থরিে মারঝ আসে পক িহায়ো ও িাণ িামগ্রী 

সবেেণ অনুষ্ঠারন একো বরলন।  

সেসন আরো বরলন, অসিকারে েসেগ্রস্থরিে আবাে শুনয মেরক শুরু করে ঘুরে িাাঁড়ারে হরব। কােণ জীবন কখরনা মেরম োরক না। েসেগ্রস্থরিে এই 

আসে পক িহায়ো ও িাণ মমারিই  রেষ্ট নয়, েরব ঘুরে িাাঁড়ারে সকিুিা হরেও ¯^সস্থ মিরব। মরন ইরে শক্সি অজপরন ইন্ধ্ন মিরব। সেসন িমারজে সবিবান 

মেসণরক মানসবক সব্ পরয় মানুরষে ্ারশ প িাাঁড়ারনাে আহŸাান জসনরয় বরলন, এিা একটি ঈমানী িাসয়ে।  াো এই িাসয়ে ্ালন কেরবন োরিে উ্ে 

¯া েষ্টাে েহমে বসষ পে হরব। ্রে মময়ে েসেগ্রস্থ ্সেবারেে মারঝ সরেযক ্সেবাে সসে ্াঁসচশ মকক্সজ চাউল ও নগি অে প েুরল মিন।  

জালালাবাি ওয়ািপ কাউক্সিলে মমা. শারহি ইকবাল বাবুে িভা্ সেরে িাণ সবেেণ অনুষ্ঠারন বিবয োরখন ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্সদ্দন, ওয়ািপ 

কাউক্সিলে গাজী শসফউল আক্সজম, িংেসেে কাউক্সিলে মফেরিৌি মবগম মুসন্ন, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম সমুখ। 

 

পােেঘাটা আর্চ তবশপ ভবরি বড়তেি অিুষ্ঠারি 

শুরভচ্ছা জািাি মেয়ে 

. 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেমরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী িীষ্ট ধম পাবলম্বীরিে বড়সিরনে শুরভো জাসনরয় বরলরিন, মুিসলম-খৃষ্টান-সহন্দ-ুমবৌদ্ধ 

ঐকযবদ্ধভারব ১৯৭১িারল মহান মুক্সি ুরদ্ধ কাাঁরধ-কাাঁধ সমসলরয়  ুদ্ধ করে সবজয় সচসনরয় আসন। সবজরয়ে মাধযরম আমো ধম পসনের্ে োষ্ট্র সসেষ্ঠা কেরে 

িেম হরয়সি। সেসন বরলন, মুক্সি ুরদ্ধে মচেনায় আমারিে এখন ঐকযবদ্ধ হরয় বঙ্গবনু্ধ্ে মিানাে বাংলা সসেষ্ঠা কেরে হরব। আজ শসনবাে িন্ধ্যায় 

্ােেঘািাস্থ আচপ সবশ্ ভবরন বড়সিরনে শুরভো সবসনময় অনুষ্ঠারন মময়ে একো বরলন।  

সেসন আরো বরলন, কুমােী মাোে মকাল আরলা করে ধোিারম এসিন জেসনরয় িীষ্ট ধম পাবলম্বীরিে মহান ঈশ^ে  ীশু অন্ধ্ সববরে আরলাে ফুল ফুটিরয় 

শুদ্ধাচােী মঙ্গলারলাক সজ্জ্বলরনে িূচনা করেন। এই সিনটিে মমাে প হরলা শাসন্ত, িাময ও িম্প্রীসেে মচেনারক শাসনে করে ্ুণয ্সবি িসলরল আবগাহন 

করে মানব ধম পরক জাগ্রে কো। এরেই আমারিে মুক্সি ও ্সেশুক্সদ্ধ। সেসন ্সবি বড় সিরনে এই মচেনারক ধােণ কোে জনয িকরলে সসে আহŸাান 

জানান। 

এ িময় উ্সস্থে সিরলন ওয়ািপ কাউক্সিলল ্ুলক খাস্তগীে, আবিুি িালাম মািুম, হািান মুোি সবপ্লব, িংেসেে কাউক্সিলে রুমকী মিনগু), চট্টগ্রাম মসি 

ক্লারবে িাধােণ িম্পািক মচৌধুেী ফসেি, আচপ সবশ্ লরেি িুব্রে হাওলািাে সিএিসি এবং ফািাে মলনািপ সেরবরু িহ অনযানয মনেৃবৃন্দ উ্সস্থে সিরলন। 

 

স্বাক্ষতেত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকেপা প্রঅসেসেি িাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসে 

গ্রাম শহরেে উন্নসে 

 


