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পৃথিবীর ইথিহাসে বাঙাথি জাথিই ঘ াষণা থিসে 

মুক্তিযুদ্ধ কসর থবজে অজজন কসর-ঘমের 

. 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে বীে মুক্তির াদ্ধা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বাংলারেরশে আজরকে উন্নয়ন ও অগ্রগসিে ম্েরন েরয়রে 

মূলিঃ বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবুে েহমারনে অবোন। সিসন মবেঁরচ থাকরল মেশ ইরিামরধেই উন্নি মেরশ ্সেণি হরিা। সকন্তু ৭৫ িারলে ১৫ আগস্ট জাসিে 

স্ িারক হিোে মধেসেরয় জাসিরক স্ সেরয় োখা হরয়রে এবং উন্নি মেরশে স্বপ্নরক ধ্বংি কো হরয়রে। আজ িােঁেই িুর াগে কনো সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে 

েক্ষ, বসলষ্ঠ ও েূেেশী মনিৃরেে কােরণ বাংলারেশ আজ জাসিে জনরকে স্বপ্ন মোেঁয়াে দ্বাে সারে। সিসন আরো বরলন, মেশরক স্ েরনে সেরক সনরয়  াওয়াে 

জনে ্াসকস্তারনে মসিাত্মাো ষড় রন্ত্র সল) েরয়রে।  ি ষড় ন্ত্রই হউক না মকন, জনরনত্রী মশখ হাসিনাে মনিৃরে ২০৪১ িারলে মরধে বাংলারেশ উন্নি 

মেরশে কািারে ম্ৌৌঁরে  ারব। এেই মরধে বাংলারেশ জাসিিংঘ কিৃপক উন্নয়নশীল মেরশে ¯^সকৃসি অজপন করেরে। আমো আশা কসে উন্নয়নশীল মেরশ 

্সেণি হরব।  

মময়ে বরলন, মেশজরুড় চলমান মুক্তজব বষ প উে া্ কারলই এরিরে স্বাধীনিাে িুবণ পজয়েী বাঙাসলে মহান সবজয় সেবি। ্াসকস্তান ও িারেে এরেশীয় 

মোিেরেে সবরুরদ্ধ এক অনেেকম আবরহ এবাে সবজয় সেবি উে া্ ন কেরে মগািা জাসি। আমারেে মরন োখা উসচি ্ৃসথবীরি বাঙাসল জাসিই মকবল 

মঘাষণাে মাধেরম মুক্তি ুদ্ধ করে সবজয় অজপন করেরে। এ কােরণই সবজয় আমারেে মগৌেরবে ও অহংকারেে। এবারেে সবজয় সেবি মুক্তি ুরদ্ধে মচিনায় 

মমৌলবাে, জসঙ্গবারেে আশ্রয়স্থল সবএনস্ িহ উগ্রবােী িাম্প্রোসয়ক শক্তিরক আবােও ্োক্তজি করে োজকাে জসঙ্গবাে মুি অিাম্প্রোসয়ক বাংলারেশ 

গরড় মিালাে েৃ) শ্রথ বসলয়ান মেরশে মানুষ। সিসন োত্র- ুবকরেে মুক্তি ুরদ্ধে মচিনা ধােন ও সিক্তজিাল স ুক্তিে িরব পাত্তম বেবহারেে মাধেরম জাসিে 

স্ িাে ¯^মপ্নে উন্নি িমৃদ্ধ মিানাে বাংলা গরড় মিালাে সমসেরল ঐকে বদ্ধভারব এসগরয় আিাে আহŸাান জানান। আজ ১৬ সিরিম্বে বৃহস্পসিবাে মহান 

সবজয় সেবি ও িুবণ পজয়েী উ্লরক্ষ ্োরেি ময়োরন সেনবো্ ী সবজয় সেবি ও িুবণ পজয়েী উ্লরক্ষ চসিক আরয়াক্তজি অনুষ্ঠারন সধান অসিসথে বিরবে 

একথাগুরলা বরলন। 

চসিক সধান সনব পাহী কম পকিপা মমাহাম্মে শহীেুল আলরমে িভা্ সিরে অনুটষ্ঠি অনুষ্ঠারন আরো বিবে োরখন ্োরনল মময়ে মমা. সগয়াি উক্তিন, 

আফরোজা কালাম, িমাজ কলোণ স্টোক্তডং কসমটিে িভা্ সি কাউক্তিলে আবেুি িালাম মািুম, কাউক্তিলে ি. সনোে উক্তিন আহমে মঞ্জু হািান মুোে 

সবপ্লব, মমা. জারবে, শশবাল োশ িুমন, গাজী শসফউল আক্তজম, মমা. আিাউল্লাহ মচৌধুেী, নুরুল মমাস্তফা টিনু, িংেসক্ষি কাউক্তিলে মজিসমন ্ােভীন মজিী, 

মফেরেৌিী আকবে, রুমকী মিনগু), হুরে আো মবগম, শাহীন আিাে মোজী, িেসলমা মবগম, চসিক িসচব খারলে মাহমুে, সধান োজস্ব কম পকিপা মমা. 

নজরুল ইিলাম, সধান সশক্ষা কম পকিপা লুৎফুন নাহাে, আইন কম পকিপা মমা. জসিম উক্তিন, মময়রেে একাে িসচব মুহাম্মে আবুল হারশম, সধান সরকৌশলী 

েসফকুল ইিলাম মাসনক, অসিসেি সহিাব েক্ষণ কম পকিপা মমা. হুমায়ুন কসবে মচৌধুেী, োজ¯^ কম পকিপা শাসহো ফারিমা মচৌধুেী সমুখ।  

মময়ে আরো বরলন, আজ সবজরয়ে মগৌেরবে বােঁধভাঙ্গা আনরেে সেন। একই িরঙ্গ লারখা ¯^জন হাোরনাে মশাক সবহŸল হওয়াে সেন। স্বাধীনিা নারমে 

অসিি্ফুসলঙ্গ আজও সচণ্ড ঝােঁসক মেয় েরি। শাসনি করে মচিনা। সিসন বরলন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে েূেেশী মনিৃরে মেশ আজ কৃসষ, সশক্ষা   স্বাস্থে ও 

ম াগার াগ বেবস্থাে উন্নসিে ফরল অথ পননসিক উন্নসিে ্রথ মেশ দু্রি এসগরয় চলরে। মকাসভি-১৯ এে মহােূর পারগও জাসিে মরনাবল মভরঙ্গ ্রড়সন। িাই 

আিুন বাংলারেশরক বঙ্গবনু্ধে মিানাে বাংলায় রূ্ােরে আমো িকরল ঐকেবদ্ধভারব সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনে উন্নয়রনে কম পিূসচরক এসগরয় সনরয়  াই।  

সবজয় সেবি ও িুবণ পজয়েীে অনোনে কম পিূসচে মরধে-িুর পােরয়ে িারথ িারথ চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী’ে মনিৃরে মকক্তিয় শসহে সমনারে 

্ুষ্পমালে অ্ পণ, িারড় ৭ িায় িাইগাে্ািস্থ নগে ভবন চেরে বঙ্গবনু্ধে সসিকৃসিরি ্ুষ্পস্তবক অ্ পণ, ৮ িায় ্োরেি মারে চসিরকে সু্কল-করলজ ও 

সকডাে গারিপন িমূরহে োত্র-োত্রী, সশক্ষক-সশসক্ষকা ও কম পকিপা-কম পচােী িমারবশ, িারড় ৮ িায় ্সবত্র মকােআন মিলাওয়াি, ৮.৫৫ সমসনরি ্োরেি 

্সেেশ পন, কুচকাওয়াজ ও িালাম গ্রহণ, ৯.৫০ সমসনরি সু্কল-করলরজে োত্র-োত্রীরেে সিিরপ্ল সেশ পণ, ১০.৫৫ সমসনরি কুচকাওয়াজ, সিিরপ্ল ও িাংসৃ্কসিক 

সসির াসগিায় সবজয়ীরেে মারঝ ্ুেষ্কাে সবিেণ করেন। 
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গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


