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মাদারবাড়ি উদয়ন সংঘ আয়য়াজিত স্বাধীনতার সুবর্ ণিয়ন্তী উপলয়ে আলাচনা সভায় মময়র 

নতুন প্রিয়ের কায়ে মুজিয় ায়ের সঠিক ইড়তহাস তুয়ল ধরয়ত হয়ব 

 

স্বাধীনতাে িুবর্ পজন্তী ও মহান সবজয় সিবি উ্লরে মািােবাসি উিয়ন িংরেে উরিযাগ গতকাল িন্ধ্যায় মািােবাসিস্থ সিটি কর্ পারেশন অসিিাি প 

মকায়ািাে মারে আরয়াজজত আরলাচনা িভা, সচত্াংকন, কুইজ সসতর াসগতা, কসবতা আবৃসি ও মরনাপ্ত িাংসৃ্কসতক অনুষ্ঠান অনুটষ্ঠত হয়। এিরভারকি 

মাহাবুব আলরমে িভা্ সতরে আবিুল্লাহ িারুক মনারবরলে িঞ্চালনায় অনুষ্ঠারন সধান অসতসি সহরিরব উ্সস্থত সিরলন-চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে 

বীে মুজির াদ্ধা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। সবরশষ অসতসি সহরিরব উ্সস্থত সিরলন-কাউজিলে আতাউল্লাহ মচৌধুে, মগালাম মমাহাম্মি জাবারয়ে, 

বাংলারিশ লবন সমল মাসলক িসমসতে িভা্ সত আলহাজ¦ নুরুল কসবে, ক্লারবে উ্রিষ্টা হাজী িানু সময়া, মািােবাসি বযবিায়ী িসমসতে িভা্ সত মুজজবুল 

হক স্ য়ারু, ক্লারবে িুিবল কসমটিে মকা-মচয়ােমযান হাজী মমা. মহসিন, ক্লারবে িাধাের্ িম্পািক আলহাজ¦ নুরুল আসমন, িাংগেসনক িম্পািক 

মমাস্তাসকম আহমি গুি্িুিহ ক্লারবে কম পকতপা ও সসতর াসগতায় অংশগ্রহকাসে িাত্-িাত্ীবৃন্দ। 

সধান অসতসিে বিরবয সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী মািােবাসি উিয়ন িংেরক ধনযবাি জাসনরয় বরলন, মহান স্বাধনীতাে িুবর্ পজয়ন্তী 

উ্লরেয উিয়ন িংে কতৃপক আরয়াজজত অনুষ্ঠারন মারধযরম নতুন সজরেে িন্তানো মুজি ুরদ্ধে িটেক ইসতহাি জানরত ্ােরব। সতসন বরলন, ৭৫’ে ১৫ 

আগস্ট বঙ্গবনু্ধ্ মশখ মুজজবুে েহমানরক স্ব্সেবারে হতযাে ্ে ইসতহাি সবকৃত কো হয়। আমারিে মকামলমসত িাত্-িাত্ীরিে সশশু মেসর্ হরত সমিযা 

ইসতহাি সশখারনা হরয়সিল। বঙ্গবনু্ধ্ে িুর াগয কনযা জনরনত্ী মশখ হাসিনাে িেকাে আবাে মুজির ারদ্ধে িটেক ইসতহাি ্ােয বইরত তুরল ধাোে কা পক্রম 

হারত সনরয়রিন। এরত ভসবষযৎ সজে মুজির ারদ্ধে িটেক ইসতহাি িম্পরকপ জানরব। সতসন আরো বরলন, বাংলারিরশে আজরকে উন্নয়ন ও অগসতে ম্িরন 

েরয়রি মূলতঃ বঙ্গবনু্ধ্ মশখ মুজজবুে েহমারনে অবিান, সতসন মবেঁরচ িাকরল ইরতামরধয উন্নত মিরশ ্সের্ত হরতা আমারিে মিশ। আরলাচনা মশরষ মময়ে 

মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী সসতর াসগতায় সবজয়ী িাত্-িাত্ীরিে মারে ্ুেস্কাে ও িনি সবতের্ করেন।  

 

 

আইস মেয়টারী মরায়ের উন্নয়ন কাি পড়রদর্ ণনকায়ল মময়র 

িনসাধারয়র্র চালাচয়ল মভাগান্তী লাঘয়ব আগামী এক সপ্তায়হর ময়ধে 

কায়প ণঠ ং কাি সম্পন্ন কারার ড়নয়দণর্ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী গতকাল শুক্রবাে োরত নগেীে আইি মিরটােী মোরিে উন্নয়ন কাজ ্সেিশ পন করেন। 

সতসন ্সেিশ পর্কারল কারজে মান সতযে করেন এবং এলাকাে জনিাধােরনে চলাচরলে িুসবধারি প িমূ্পর্ প কার্ পটিং কাজ আগামী এক ি)ারহে মরধয 

িম্পন্ন কোে জনয িংসিষ্ট সরকৌশলীরক সনরিপশনা সিান করেন। ্সেিশ পর্কারল মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারি সিরলন ওয়ািপ কাউজিলে 

আতাউল্লাহ মচৌধুেী ও মগালাম মমাহাম্মি মজাবারয়ে, উ্-িহকােী সরকৌশলী মমাহাম্মি নুে মিালয়মান সমুখ। 

  

 

মদওয়ান হা  ড়সঠ  কয়প ণায়রর্ন কয়লয়ি পুরস্কার ড়বতরর্কায়ল মময়র 

আগামী প্রিেয়ক মুজি ুয়ের প্রকৃত ইড়তহাস 

মিয়ন মদর্ গিার কায়ি ড়নয়য়াজিত হয়ত হয়ব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরিন, বঙ্গবনু্ধ্রক ি্সেবারে হতযাে ্ে এরিরশে মানুষ সবরশষ করে একটি সজেরক 

সবকৃত ইসতহাি িম্পরকপ ধােনা মিয়া হরয়রি। ভূল ইসতহাি, সবকৃত ইসতহাি সিরয় িামসয়ক লাভবান হওয়া  ায়, সকন্তু সকৃত ইসতহাি শত বিে ্ে হরলও কিা 

বলরবই। বঙ্গবনু্ধ্ তনয়া সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা েমতা গ্রহন করে সকৃত ইসতহাি জানাে বযবস্থা করেরি। আমারিে আগামী সজেরক সকৃত ইসতহাি 

িম্পরকপ প্তান আহেন করে বঙ্গবনু্ধ্ে মিই সতযাসশত মিানাে বাংলা গরি মতালাে সস্তুসত সনরত হরব। বঙ্গবনু্ধ্ে মিানাে বাংলা গিরত িকলরক তযাগ স্বীকাে 

কাোে আহŸাান জানান। আজ শসনবাে িু্ুরে মিওয়অন হাি সিটি কর্ পারেশন করলরজ আরলাচনা িভা ও বাসষ পক ্ুেষ্কাে সবতের্ী অনুষ্ঠারন সধান 

অসতসিে বিরবয সতসন একিা বরলন।  

মিওয়ান হাি সিটি কর্ পারেশন করলজ ্সেচালনা কসমটিে িভা্ সত ২৩নং ওয়ািপ কাউজিলে মমাহাম্মি জারবরিে িভা্ সতরে অনুটষ্ঠত আরলাচনা িভায় 

সবরশষ অসতসি সহরিরব বিবয োরখন ্যরনল মময়ে মমা. সগয়াি উজিন, ওয়ািপ কাউজিলে আবিুি িালাম মািুম, সধান সশো কম পকতপা লুৎিুন নাহাে। 

অনযারনযে মরধয বিবয োরখন-অধযে জজনু আো মবগম, করলজ ্সেচালনা ্সেষরিে িিিয হাজী মমা. ইব্রাসহম, সমরিি মমতাজ মবগম, মমা. শস্ উল 

আজ, মমা. ইদ্রি কারজমী, সবরনাি সবহােী সমুখ।  

মময়ে আরো বরলন, িাত্  ুবকরিে মুজি ুরদ্ধে মচতনা ধােন ও সিজজিযাল স ুজিে িব পরিাম বযবহারেে মাধযরম মিানাে বাংলা গরি মতালাে সমসিরল 

ঐকযবদ্ধভারব এসগরয় আিরত হরব। অনুষ্ঠান মশরষ সধান অসতসি সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী িাসহতয ও িংসৃ্কসত সসতর াসগতায় 

অংশগ্রহর্কােী সবজয়ীরিে মারে ্ুেস্কাে সবতের্ কেন। 

 

স্বােড়রত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি িাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


