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বিজয়ের সুির্ ণ জেন্তীয়ে চবসক মেেয়রর িার্ী 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে বীে মুক্তির াদ্ধা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবুে েহমারনে জন্মশত বাসষ পকী ‘মুক্তজববষ প’, ¯^াাধীনতাে 

িুবর্ প জয়ন্তী ও মহান সবজয় সিবরিে বার্ীরত বরলরেন, মহান সবজয় সিবি এবাে ক্তিমাক্তিক রূ্ লাভ করেরে এই আনন্দঘন মুহুরতপ আসম নগেবািীরক 

জানাই আন্তসেক শুরভচ্ছা ও উষ্ণ অসভনন্দন। মহাকারলে ইসতহারি ¯^াাধীনতা বাঙ্গাসল জাসতে মেষ্ঠ অজপন। এ অজপরনে ম্েরন েরয়রে িীঘ প মশাষর্-

বঞ্চনাে ইসতহাি, েিক্ষয়ী িংগ্রাম ও আত্মতযারগে ইসতহাি। ১৯৭১িারলে ২৬মাচপ জাসতে স্ তা বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবুে েহমান কতত পক ¯^াাধীনতাে মঘাষর্াে 

মাধযরম তা ্ূর্ পতা ্ায়। তাাঁেই মনতত রে ও সিক সনরিপশনায় ্াক হানািাে বাসহনীে সবরুরদ্ধ ন’মাি িশস্ত্র মুক্তি ুরদ্ধে মাধযরম ১৯৭১িারলে এইসিরন অক্তজপত 

হয় চুড়ান্ত সবজয়। 

আসম এসিনটিরত েদ্ধাবনতসচরে স্মের্ কেসে িব পকারলে িব পরেষ্ঠ বাঙ্গালী জাসতে স্ তা বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবুে েহমানরক। গভীে েদ্ধায় স্মের্ কেসে 

মুক্তি ুরদ্ধ আরত্মাৎিগ পকােী শহীরিে। জাতীয় চােরনতারক  াাঁো বঙ্গবনু্ধে ্রক্ষ মুক্তি ুদ্ধকালীন িেকারেে মনততে সিরয়সেরলন। আসম েদ্ধা জানাই বীে 

মুক্তির াদ্ধা, মুক্তি ুরদ্ধে িংগঠক-িমর্ পক,  ুদ্ধাহত ও শহীি ্সেবারেে িিিযিহ  াাঁো আমারিে সবজয় অজপরন সতযক্ষ ও ্রোক্ষভারব অবিান মেরখরেন। 

িিয¯^াাধীন মিরশ সিরে জাসতে স্ তা  ুদ্ধসবধ্বস্ত মিরশে অর্ পনীসত ও অবকাঠারমা ্ুনগঠরনে মাধযরম অর্ পননসতক মুক্তিে িংগ্রাম শুরু করেসেরলে সকন্তু 

¯^াাধীনতা সবরোধী ঘাতকচরেে হারত ১৯৭৫িারলে ১৫ আগস্ট জাসতে স্ তািহ তাাঁে ্সেবারেে িিিযরিে নতশংি হতযাকারেে িরল উন্নয়রনে মিই গসত 

র্মরক িাাঁড়ায়। আমারিে মুক্তি ুদ্ধ ও ¯^াাধীনতাে মচতনারক ধাের্ করে বঙ্গবনু্ধে অিমা) কাজরক ্সে্ূর্ পতা িারনে লরক্ষয মাননীয় সধানমন্ত্রী মশখ 

হাসিনাে িেকাে সভশন ২০২১-২০৪১ ্সেকল্পনা গ্রহর্ করেরে। এিব ্সেকল্পনাে লরক্ষয হরলা জাসতিংঘ মঠকিই উন্নয়ন িটঠক ২০৩০ অজপনিহ 

২০৪১িারলে মরধয মিশরক উন্নত িমতদ্ধ মিরশ ্সের্ত কো। সবজরয়ে িুবর্ পজয়ন্তীে িকল কম পিূচী বাস্তবায়রন িকরলে িহর াসগতা কামনা কসে এবং 

িাোরিশ বযা্ ী সবজয় সিবরি শ্র্ ্াঠ অনুষ্ঠারন নগেবািীরক অংশগ্রহরর্ে আহŸাান জানাই। 

 

 

েৃেয ুিাবষ ণকীয়ে শ্রদ্ধা জানায়ে বিয়ে মেের 

চট্টগ্রায়ের োটি ও োনুয়ষর সায়ে 

বনবিড় সম্পয়কণ জবড়য়ে আয়েন েবিউদ্দিন মচৌধুরী 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রারমে মাটি ও মানুরষে িারর্ সনসবড় িম্পকপ িতটি করে গর্মানুরষে কলযারর্ে 

জনয সনরবসিত হরয় কাজ করে মগরেন জনরনতা এ.সব.এম মসহউক্তিন মচৌধুেী। চট্টগ্রাম নগেীরক অতযাধুসনক নগেী সহরিরব গরড় মতালা সবরশষ করে সশক্ষা ও 

স্বাস্থ্যখাত চসিরকে আওতাে বাইরেে সসতষ্ঠান হরলও তা চসিরকে িাসয়রে সনরয় এরি ম  ববপ্লসবক ্সেবতপন িাধন করেরেন তা অনুকের্ীয় ও ্সর্কত ৎ হরয় 

র্াকরব। সতসন আজ বুধবাে িু্ুরে নগেীে চশমা সহলস্থ্ মসহউক্তিন মচৌধুেীে ৪র্ প মততুযবাসষ পকীরত েদ্ধাঞ্জসল জানারত সগরয় এ কর্া বরলন। 

এ িময় উ্সস্থ্ত সেরলন চসিক ্যারনল মময়ে আবিুে িবুে সলিন, মমা. সগয়াি উক্তিন, সধান সনব পাহী কম পকতপা মমা. শহীিুল আলম, কাউক্তিলে নজরুল 

ইিলাম বাহািুে, জহেলাল হাজােী, অধযা্ ক মমা. ইিমাইল, গাজী মমা. শসিউল আক্তজম, ওয়াসিম উক্তিন মচৌধুেী, মগালাম মমা. মজাবারয়ে, মমা. আতাউল্লাহ 

মচৌধুেী, আবিুি িালাম মািুম, এম. আশোিুল আলম, এিোরুল হক, নূে মমাস্তিা টিনু, িংেসক্ষত কাউক্তিলে সনলু নাগ, আঞ্জুমান আো, হুরে আো 

মবগম, শাসহন আিাে মোজী, রুমকী মিনগু), মিেরিৌসি আকবে, তিসলমা মবগম, িসচব খারলি মাহমুি, সধান োজস্ব কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম, 

সশক্ষা কম পকতপা লুৎিুন নাহাে, আইন কম পকতপা জিীম উক্তিন, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম, অসতসেি 

সহিাব ে¶র্ কম পকতপা মমা. হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী, উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমােরশিুল আলম মচৌধুেী সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, মসহউক্তিন মচৌধুেী চসিরকে িাসয়ে ্ালন কেরত সগরয় সিটি কর্ পারেশরন ম  কাজগুরলা িম্পািন করেরেন তা অনুিের্ কো মগরল 

চসিকরক একটি ¯^াাবলম্বী সসতষ্ঠান সহরিরব গরড় মতালা িম্ভব হরব। সতসন নগেীে িকল মিবা িংস্থ্াে িমš^য় িাধন করে সিটি গভন পরমরেি’ে ম  ¯^প্ন 

মিরখসেরলন তা বাস্তবায়ন কো মগরল স্থ্ানীয় িেকারেে অধীরন ্সেচাসলত সিটি কর্ পারেশনগুরলাে কারজে ্সেসধ ও গসত বাড়ারনা িম্ভব বরল আশাবাি 

বযি করেন। সতসন কাউক্তিলেরিে সনরয় চশমা সহল মিক্তজরি সমলাি ও মিায়া মাহসিরল অংশগ্রহর্ করেন এবং কবে ক্তজয়ােত মশরষ িারবক মময়রেে  

রুরহে মাগরিোত কামনা করে মমানাজাত করেন। 

 

চবসক ভ্রােুোর্ আদালে পবরচাবলে 

অস্বাস্থ্ুকর ও মনাোংরা পবরয়িয়ে মিকারীপর্ু উৎপাদন ও বিদ্দি করাে 

বেনু মিকারীয়ক ৩০িাজার িাকা জবরোনা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরিযারগ আজ বুধবাে মহানগে এলাকায় উরচ্ছি অসভ ান ও মমাবাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনব পাহী মযাক্তজরেি মারুিা 

মবগম মনলীে মনতত রে িিেঘাি মোরিে সিটি কর্ পারেশন মমমন মজনারেল হাি্াতাল িংলগ্ন োস্তা ও নালাে জায়গা িখল করে অনবধভারব সনসম পত স্থ্া্ না 

উরচ্ছি কো হয়। এে্ে ্াাঁচলাইশ র্ানাধীন হামজােবাগ এলাকায় অ¯^াাস্থ্যকে ও মনাংো ্সেরবরশ মবকােী্ র্য উৎ্ািন ও সবক্তে কোে অ্োরধ সমনু 

মবকােীে সবরুরদ্ধ মামলা রুজ ু ্ূব পক ৩০হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একইসিন ্সলসর্ন মুি ্সেরবশ বান্ধব নগে গড়াে লরক্ষয কাজীে মিউেী 

বাজাে,চকবাজাে ও কর্ পিুলী বাজারে অসভ ান ্সেচাসলত হয়। ্সেরবরশে জনয ক্ষসতকে ্সলসর্ন বজপরনে জনয বাজারেে বযবিায়ী এবং মেতা 

িাধােনরক সনরিপশনা সিান কো হয়। ্েবতীরত মহানগেীরত মিঙু্গিহ মশাবাসহত মোগ বতক্তদ্ধ ্াওয়ায় এে সবস্তাে মোরধ ২৮ নং ্াঠানিুলী ওয়ারিপে মশক 

সনধন কা পেম িু্ােসভশন ও মসনিসেং কো হয়। এোড়াও গতকাল মঙ্গলবাে ্রতঙ্গা র্ানাধীন সস্টলসমল এলাকায় মমাবাইল মকািপ  ্সেচাসলত হয়। 

অস্বাস্থ্যকে ও মনাংো ্সেরবরশ সমিান্নদ্রবয ও মবকােী্ র্য উৎ্ািন ও সবক্তে কোে অ্োরধ মুন মবকােীে সবরুরদ্ধ মামলা রুজু ্‚ব পক ৫০হাজাে িাকা ও 

িাসিয়া’ি সকরচনরক ১৫হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। িুি্ারত ও োস্তায় ্র্চােী চলাচরল সসতবন্ধকতা িতটি করে বযবিা ্সেচালনাে িারয় কাজী 

মস্টােরকও ১হাজাে িাকা জসেমানা কো হয়। একইসিন ্সলসর্নমুি ্সেরবশবান্ধব নগে গড়াে ল¶া্র  কাজীে মিউেী বাজাে, চকবাজাে ও কর্ পিুলী 

বাজারে ্সেচাসলত অসভ ারন ্সেরবরশে জনয ¶সতকে ্সলসর্ন বজপরনে জনয বাজারেে বযবিায়ী এবং মেতা িাধাের্রক সনরিপশনা সিান কো হয়। 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

্েবতীরত মহানগেীরত মিঙু্গিহ মশাবাসহত মোগ বতক্তদ্ধ ্াওয়ায় ও মশাে সবস্তাে মোরধ ২৩নং উেে ্াঠানিুলী ওয়ারিপে মশক সনধন কা পেম িু্ােসভশন 

এবং মসনিসেং কো হয়। 

অসভ ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে উ্-সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকতপা মমােরশিুল আলম মচৌধুেী িহ িংসিি সবভারগে কম পকতপা, কম পচােী ও চট্টগ্রাম 

মমররা্ সলিন ্ুসলশ মযাক্তজরেিরক িহায়তা সিান করেন। 

 

স্বাক্ষবরে/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি িাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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