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রেড ক্রিসেন্ট সেটি ইউসিি আস োক্রিত ধর্মী  উপোেিোলস  শীতবস্ত্র ও েুেক্ষো েোর্মগ্রী সবতেণকোসল রর্ম ে 

আততর্মোিবতোে রেবোে রেস  উত্তর্ম কোি আে রিই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, আর্পমানবর্াে মিবাে মচরয় উত্তম কাজ আে মনই।  ারেে মরধে মানসবক 

মূলেরবাধ কাজ করে র্াোই সকৃর্ মানুষ। মানসবক কােরে গেীব েুুঃস্থ মানুরষে ্ারশ সরর্েক সবরবকবান মানুরষে োাঁড়ারনা উসচর্, না হরল মানসবকর্া সব্ন্ন 

হরব। আজ িকারল িাইগাে্ািস্থ চসিক সবন্নাঘাি সকল্প চত্ত¡মে চট্টগ্রাম মেড ক্রিরিন্ট সিটি ইউসনরিে উরেোরগ নগেীে মিক্রজে, মক্রিে, ্োরগাডা ও 

সিষ্টান চারচপে ধমীয় সসর্সনসধরেে মারে শীর্বস্ত্র ও িুেক্ষা িামগ্রী সবর্েে অনুষ্ঠারন সধান অসর্সিে বক্তরবে সর্সন একিা বরলন। 

এিময় উ্সস্থর্ সেরলন ্োরনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্রিন, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, চট্টগ্রাম মেড ক্রিরিন্ট সিটি ইউসনরিে মিরিিােী 

আব্দলু জব্বাে, মেজাোে এম.এ িালাম,  ুগ্ম-িসচব আরনায়াে আজম,  ুব সধান গাজী মমা. ইফরর্খাে মহারিন ইমু। 

মময়ে আরো বরলন, িামরন আরো েুইিা শশর্েসবাহ আিরব বরল আবহাওয়া অসধে)ে আভাি সেরয়রেন। এই অবস্থায় মেড ক্রিরিন্ট শীর্াি প মানুরষে জনে 

ম  শীর্ বস্ত্র সবর্েরেে উরেোগ গ্রহে করেরে র্া িসর্েকাে অরি প অসভনিনর াগে। সর্সন বরলন, িামরন অসমিে ভয়াবহ আকাে ধােে কেরব বরল সবশ্ব 

¯^াাস্থে িংস্থা বাে বাে ির্কপর্া অবলম্বরেে আহŸাান জানারে। র্াই এই অবস্থায় আমারেে িকলরক এবং সবরশষ করে মিক্রজে, মক্রিে, ্োরগাডা ও চারচপ 

ইমাম, ্ুরোসহর্, ভান্ত ও ্াসিরেে নগেবািীে িরচর্নর্া িৃটষ্ট কোে জনে অগ্রেী ভূসমকা ্ালন কেরর্ হরব। সর্সন সিঙ্গিরম বরলন, আমারেে ৫৫হাজাে 

বগ পমাইরলে মেরশ সায় ১৭মকাটি মানুরষে বিবাি। করোনা মহামাসেে সাক্কারল অরনরকই ধােো করেসেরলা এই মোরগ লক্ষ লক্ষ বাঙালী আিান্ত হরয় এবং 

অনাহারে মাো  ারব। এই ধােোরক সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা র্াাঁে েূেেশী ্েরক্ষ্ ও িমরয়াসচর্ সিদ্ধারন্তে মাধেরম ভুল সমাসের্ করেরেন। আশাকসে 

আগামীরর্ও অসমিরেে মোবল মিরক আমারেে মেশ একইভারব মমাকারবলা কেরর্ িক্ষম হরব। অনুষ্ঠান মশরষ মেড ক্রিরিন্ট সিটি ইউসনরিে ্ক্ষ মিরক 

৩০০জন ইমাম, ্ুরোসহর্, ভান্ত, ্ািী ও চসিক মিবকরেে মারে শীর্বস্ত্র ও িুেক্ষা িামগ্রী সবর্েে করেন চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী।  

 

 

রপৌেকসেে েোসে ৭লোখ িোকো 

পসেসশোধ কেসলো ওর্মেগসণ এর্ম ই এে কসলি 

 

নগেীে ওমেগসে এম ই এি করলজ ম্ৌেকে বাবে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশনরক ৭লাখ ৩১হাজাে িাকা ্সেরশাধ করেরে। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে 

িাইগাে্ািস্থ নগে ভবরন মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে হারর্ ম্ৌেকরেে ৭লাখ ৩১হাজাে িাকাে মচক হস্তান্তে করেন ওমেগসে এম ই এি 

করলরজে অধেক্ষ আ.ন.ম িেওয়াে আলম। এিময় অনোনেরেে মরধে করলরজে অধো্ ক বাহাে উক্রিন, মমা. মজাবারয়ে, মখােরশে আলম, নুরুল আসমন, 

মজিসমন আক্তাে, বসব বড়–য়া সমুখ উ্সস্থর্ সেরলন। 

মচকগ্রহেকারল মময়ে মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, চসিরকে আরয়ে অনের্ম সধানর্ম খার্ হরলা ম্ৌেকে। ম্ৌেকরেে উ্ে নগেীে িাসব পক উন্নয়ন 

কম পকান্ড সনভপে করে। এোড়া িেকাসে র্হসবল মিরক সবসভন্ন িমরয় মিাক বোি সহরিরব সকেু িাকা মেওয়া হয়। কর্ পারেশরনে কম পকর্পা-কম পচােীরেে মবর্ন 

খারর্ সসর্মারি বড় অংরকে িাকা বেয় হয়। র্াই মবর্নভার্াে িাকা োড়া অবসশষ্ট িাকা সেরয় নগেীে অবকাঠারমাগর্ উন্নয়ন, ্সেস্কাে ্সেেন্নর্া ও 

আরলাকায়রনে কা পিম চালারনা মবশ কষ্টিাধে। এমর্াবস্থায় নগেীে উন্নয়রনে ¯^াারি প ম্ৌেকে ্সেরশারধে সবকল্প মকান ্ি মনই।  া নগেবািীরক 

উ্লসি কেরর্ হরব। মময়ে বরলন, আসম মকানভারব নগেবািীে উ্ে অনোয়ভারব ম্ৌেকে চাস্ রয় সেরবানা। 

মি িময় ওমেগসে এম ই এি করলরজে সশক্ষকবৃি র্ারেে করলজ মারঠে চাে্ারশ ওয়াকওরয় সনম পাে, মারঠে উন্নয়ন, মেরনে উন্নয়ন ও আরলাকায়রনে 

বেবস্থা সনরর্ মময়েরক অনুরোধ কেরল সর্সন র্া করে সেরবন বরল আশ্বাি মেন। র্খন মময়ে সসর্ ওয়ারডপ মখলাে মাঠ শর্েীে ্সেকল্পনাে কিাও করলজ 

সশক্ষকরেে জানান।  

 

 

 

েসেক রর্ম েসক অসিিন্দি িোিোসলো সডসলোর্মো প্রসকৌশলীবৃন্দ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মমগা সকরল্পে জনে সায় ২৫০০ মকাটি িাকা একরনরক অনুরমােন ্াওয়ায় চসিক সডরলামা ইক্রিসনয়াি প এরিাসিরয়শরনে ্ক্ষ 

মিরক মাননীয় সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা ও মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীরক উষ্ণ অসভনিন জানান। অসভনিন গ্রহে করে মময়ে বরলন, মাননীয় 

সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা চট্টগ্রারমে উন্নয়রনে জনে ম  বোি সোন করেরেন র্া িটঠকভারব বেবহাে করে নগেীে মিৌি পবধ পন ও ্সেেন্ন করে গরড় রু্লরর্ 

হরব। 

এিময় উ্সস্থর্ সেরলন মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, সডরলামা ইক্রিসনয়াি প এরিাসিরয়শরনে িভা্ সর্ সরকৌশলী মমা. জসিম উক্রিন, 

িাধােে িম্পােক সরকৌশলী িুেী্  বিাক,  ুগ্ম িাধােে িম্পােক, মসশউজ্জামান সিক্রিকী ্ারভল, িাংগঠসনক িম্পােক মমাহাম্মে আলী, িেিে মমা. 

মসহউক্রিন মখািকাে, সনজাম মহারিন মচৌধুেী, নুিোর্ শাহীন ও সমনহাজ উক্রিন।   

 

 

স্বোক্ষসেত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকর্পা প্রঅসর্সেক্ত োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসর্ 

গ্রাম শহরেে উন্নসর্ 

 


