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মুক্তিয োদ্ধোযের সংবর্ ধনো অনুষ্ঠোযন মময়র 

মুক্তি ুযদ্ধর সঠিক ইতিহোস নিুন প্রজন্মযক জোনোযি হযব 

. 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, হাজাে বেরেে ইসিহারি বাঙ্গালীে স্বাধীনিাে জনয অরনক বড় বড় মনীসি আগ্রাণ 

মচষ্টা করেও স্বাধীনিা এরন সিরি ্ারেসন। বঙ্গবনু্ধ মশখ মুজজবুে েহমান হাজাে বেরেে আকাক্সক্ষারক বাস্তবায়ন করেরেন স্বাধীন িাব পর ৌম বাংলারিশ 

সসিষ্ঠা করে। একােরণই হাজাে বেরেে ইসিহারি সিসন মেষ্ঠত্ব অজপন করেরেন। সকন্তু িু াগ পয ১৯৭৫িারলে ১৫আগষ্ট বঙ্গবনু্ধরক স্ব্সেবারে হিযা করে 

স্বাধীনিাে ইসিহািরক সবকৃি করে ক্ষান্ত হয়সন ইসিহাি মেরক বঙ্গবনু্ধে নামও মুরে মিয়াে িমস্ত অ্সয়াি চালারনা হরয়রে। িাো বুঝরি ্ারে নাই বঙ্গবনু্ধ 

কাগরজ মলখা একটি নাম নয় বঙ্গবনু্ধ বাঙ্গালীে অন্তরে ধােণ কো একটি নাম ও ইসিহাি। সিসন আরো বরলন, ইসিহারিে িন্তারনো মকান সিন মরে না িাো 

মৃিয যহীন। িীর্ প ২১বেরেে মরধয আজরকে সজরেে কারে বঙ্গবনু্ধ ও মুজি ুরেে ইসিহাি সবকৃসি ারব বুঝারনা ও সশখারনা হরয়রে। বঙ্গবনু্ধ িনয়া মশখ 

হাসিনা ক্ষমিায় এরি এই ইসিহািরক আবাে নিযন সজরেে কারে িয রল ধরেরেন। মময়ে নিযন সজেরক মুজি ুরেে মগৌেবগাাঁো ও আত্মিযাগ িম্পরকপ 

ধােণা সনরয় আগামীসিরনে মনিৃত্ব গ্রহরণ সস্তুি হরি আহŸাান জানান। সিসন স্মেণ করে সিরয় বরলন মুজি ুরেে মচিনা হাসেরয় মগরল আমারিে অজস্তত্ব 

সব্ন্ন হরয়  ারব। মিই কােরণই মুজির াোরিে সসি িম্মান সিশ পনিহ িারিে জীবন বাজজ মেরখ ম  অবিান মেরখ মগরেন মি িীক্ষায় সিসক্ষি হরয় বঙ্গবনু্ধে 

মিানাে বাংলা সসিষ্ঠায় এসগরয় আিরি হরব। আজ মোববাে িকারল নগেীে ইজিসনয়াি প ইনসিটিউরি চসিক কিৃপক ১৭৩জন বীে মুজির াোরিে িংবধ পনা ও 

িম্মাননা জানারি সগরয় ি া্ সিে বিরবয সিসন একো বরলন। এরি অসিসে সহরিরব বিবয োরখন  ােিীয় িহকােী হাই কসমশনাে অসনন্দ্য বযানাজী। 

আরো বিবয োরখন চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে  ােসা) ি া্ সি মাহিাব উদ্দীন মচৌধুেী, মুজির াো িংিরিে মকন্দ্রীয় কমান্ড কাউজিরলে 

িারবক মহািসচব িা. জাফেউল্লাহ, বীে মুজির াো িা. মাহফুজেু েহমান, মুজির াো িংিি মহানগে কমান্ডাে মমাজাফফে আহমি, চসিক সধান সনব পাহী 

কম পকিপা মমা. শহীিুল আলম, ্যারনল মময়ে মমা. সগয়াি উজদ্দন, আফরোজা কালাম, কাউজিলে আবিুি িালাম মািুম। এিময় উ্সিি সেরলন িসচব 

খারলি মাহমুি, সধান োজস্ব কম পকিপা মমা. নজরুল ইিলাম, সধান সশক্ষা কম পকিপা লুৎফুন নাহাে, মময়রেে একান্ত িসচব মুহাম্মি আবুল হারশম, কাউজিলে 

ও িংেসক্ষি কাউজিলেবৃন্দ্। 

মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রাম িব সকেয রিই অগ্রগামী, িব প ুরগ িমস্ত আরন্দ্ালন, িংগ্রারম অগ্রণী  ূসমকা ্ালন করেরে। মুজি ুরেে িূচনা লরেও চট্টগ্রাম 

িবাে আরগ সেল। বঙ্গবনু্ধে স্বাধীনিা মর্ািণাে ্ে্েই চট্টগ্রাম মেরক িৎকালীন ইস্ আে’ে কযারেন েসফকুল ইিলারমে মনিৃরত্ব সেম সসিরোধ  ুরেে 

িূচনা হয় এবং িাে ্রেে সিরনই কালুের্াি স্বাধীন বাংলা সবপ্লবী মবিাে মকন্দ্র মেরক আওয়ামী লীগ মনিা এম.এ হান্নান বঙ্গবনু্ধে ্ক্ষ মেরক সেম 

স্বাধীনিাে মর্ািণা করেন। এই কােরণ চট্টগ্রারমে মুজির াোরিে  ূসমকা অননয। সিসন বরলন, িানীয় মুজির াোরিে  সি আমো িংবধ পনা না মিই িাহরল 

িানীয় মুজি ুরেে িটিক ইসিহাি নিযন সজে জানরি ্ােরব না। এরি করে সকৃি স্বাধীনিা ও মুজি ুরেে ইসিহাি জানা মেরক আমো বজিি হরবা। 

সিসন মুজি ুরেে গরবিক, মলখক ও ইসিহািসবিরিে িানীয় মুজির াোরিে কাে মেরক  ুেকালীন িমরয়ে িানীয় সবস ন্ন কা পক্রম, অ্ারেশন ও  ুরেে 

ইসিহাি সলস্ বে কোে আহŸাান জানান। 

অনুষ্ঠান মশরি চসিরকে ্ক্ষ মেরক মুজির াোরিে িংবধ পনা ও িম্মাননা মক্রি ও উ্হাে িামগ্রী সিান কো হয়। 

 

 

চতসক মময়যরর সোযে তিতিপোইযনর রোষ্ট্রেযূির মসৌজনয সোক্ষোি 

চট্টগ্রোযমর প্র ুক্তিগি উন্নয়যন তিতিপোইযনর সহয োতগিো কোমনো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে িারে সফসল্াইরনে োষ্ট্রিূি সম. এলযান এল. সিনযাইগা (Mr. Alan L. Deniega) 

আজ মোববাে সবরকরল িাইগাে্ািি অিায়ী নগে  বরন িাাঁে ি)রে িাক্ষাি কেরি আিরল সিসন িারক স্বাগি ও আিন্ন বড়সিরনে শুর চ্ছা জাসনরয় 

বরলন, স্বাধীনিাে ্ে বাংলারিশরক স্বীকৃসি সিানকােী মিশগুরলাে মরধয সফসল্াইন অনযিম। সফসল্াইন ও বাংলারিরশে ঐসিহাসিক ারব চমৎকাে 

িম্পকপ েরয়রে। িু’মিরশই কৃসিসধান এবং খািযা যািও েরয়রে  রেষ্ট সমল। সাকৃসিক িুর পাগ মমাকারবলাইও েরয়রে ঐসিহযগি িামিিয। মময়ে চট্টগ্রাম 

নগেীে মিৌন্দ্ পযরে কো িয রল ধরে বরলন, ্াহাড়, নিী, িমুদ্র মবসিি একটি নগেী,  াে েরয়রে ্ পিন সশল্প সবকারশে সচয ে িম্ভাবনা। চট্টগ্রাম বন্দ্ে 

বাংলারিরশে অে পনীসিে মূল চাসলকা শজি। চসিক ইসিমরধয িমুদ্র সিকরি একটি ওশান এসমউজরমন্ট ্াকপ িা্ ন ও িান্ডােসড় ্াহাড় মর্ো এলাকায় 

সেরি পাি সনম পারণে ্সেকল্পনা হারি সনরয়রে। এরক্ষরে সফসল্াইরনে সবসনরয়াগরক স্বাগি জানারনা হরব। এোড়া কৃসিজাি দ্রবয সজক্রয়াকেণ ও আধুসনক 

স ুজি বযবহারে িহর াসগিা কেরল উ য়ই লা বান হরি ্ারে বরল সিসন আশাবাি বযি করেন। মময়ে জানান চসিক িাে স্বা াসবক মিবা কা পক্রম 

্সেচালনাে ্াশা্ াসশ সশক্ষা ও স্বািয মক্ষরে স য ি উন্নয়ন িাধন করেরে। 

সফসল্াইরনে োষ্ট্রিূি সম. এলযান সিনযাইগা বাংলারিরশে িুবণ প জয়ন্তী ও জাসিে স্ িা বঙ্গবনু্ধ মশখ মুজজবুে েহমারনে জেশি বাসি পকীরি মময়েরক 

শুর চ্ছা জাসনরয় বরলন   স্বাধীনিাে ৫০বেরে বাংলারিরশে অে পনীসি, সশক্ষা   স্বািয, নােীে ক্ষমিায়ন, িাসেদ্র সবরমাচনিহ গুরুত্ব্ূণ প খািিমূরহ উরল্লখযর াগয 

অগ্রগসি িাসধি হরয়রে। সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে িূেিশী মনিৃরত্বে কােরণ বাংলারিশ সবরে উন্নয়রনে মোল মরিরল ্সেণি হরয়রে। চট্টগ্রাম বাংলারিরশে 

অসি গুরুত্ব্ূণ প বাসণজজযক শহে। সিসন বরলন, কণ পফুলী নিীে িলরিরশ িযারনল সনম পাণ, মািােবাসড়রি িী্  িী-ম্ািপ, মব-িাসম পনাল সকল্প বাস্তবাসয়ি হরল 

চট্টগ্রাম সবে অে পনীসিরি বাংলারিরশে হাব হরয় িাাঁড়ারব এবং িসক্ষণ এসশয়াে অে পননসিক সাণরকন্দ্র হরয় উিরব। এখারন ্ পিন সশরল্পে অ্াে িম্ভাবনা 

েরয়রে। সিসন চট্টগ্রারম ্ পিন, কৃসি ও স ুজিগি ারব সবসনরয়ারগে মক্ষরে আশা সকাশ করে বরলন, উ য় মিশরক ম ৌে ারব কাজ কোে মাধযরম 

িু’মিরশে বাসণজয ও িামসগ্রক অে পননসিক স সি িুিূঢ় এবং িমৃে কোে সয়াি অবযাহি োখরি হরব।  

 

  

 

 

  

শ্রতমক-মোতিক সম্প্রীতি 

মেযের উন্নয়যনর পেযক িরোতিি করযব - মময়র 

মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 



  

 

  

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, েমজীসব ও মমহনিী মানুিই হরচ্ছ মিরশে উন্নয়রনে সধান চাসলকাশজি। 

েসমকরিে অক্লান্ত ্সেেরমে মরধযই সনসহি েরয়রে মিরশে িম্ভাবনাময়  সবিযৎ। বাংলারিরশে আে প-িামাজজক উন্নয়ন িো ‘রূ্কল্প ২০২১-২০৪১’ 

বাস্তবায়রন েমজীসব মানুরিে  ূসমকা িাই অিযন্ত গুরুত্ব্ূণ প। সিসন েমজীসব মানুরিে জীবনমান উন্নয়ন ও িারিে অসধকাে েক্ষায় জাসিে স্ িা মশখ 

মুজজবুে েহমারনে  ূসমকা িয রল ধরে বঙ্গবনু্ধে স্বপ্ন ্ূেরণ েমজীসব মানুরিে কলযারণ িবাইরক একাত্ম হওয়াে আহŸাান জাসনরয় বরলন, এই অস ষ্ট লক্ষয 

অজপরন েসমক-মাসলক িম্প্রীসি মিরশে উন্নয়রনে ্েরক িোšসা^ি কেরব। গিকাল শসনবাে এম.এ আজজজ মিসিয়াম িংলে সবজয় মরি জািীয় 

েসমক লীগ আরয়াজজি স্বাধীনিাে িুবণ পজয়ন্তী, মুজজববি প ও মহান সবজয় সিবরিে আরলাচনা ি ায় সধান অসিসেে বিরবয সিসন একো বরলন। চট্টগ্রাম 

মহানগে জািীয় েসমকলীগ ি া্ সি বখরিয়াে উজদ্দন খারনে ি া্ সিরত্ব ও আকিাে উজদ্দন আহরমরিে িিালনায় সবরশি অসিসেে বিবয োরখন 

মহানগে আওয়ামী লীরগে িহ-ি া্ সি বীে মুজির াো নঈম উজদ্দন মচৌধুেী, সবসশষ্ট েসমক মনিা এি. মাহফুজেু েহমান খান, সবজয় মমলা ্সেিরিে মহা 

িসচব মমা. ইউনুে, েসমক মনিা আব্দলু খারলক মচৌধুেী, অনযানযরিে মরধয বিবয োরখন আলী আকবে, মশখ মলাকমান মহারিন, মমা. জামাল, মমা. জালাল, 

সিিারুল আলম, মিরলায়াে মহারিন, মমা. োরশি সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, করোনা মহমােীরি মমহনিী মানুি গ ীে িংকরি ্রড়সেল সকন্তু সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে িূেিশী মনিৃত্ব ও সিোরন্ত েসমকরিে োণ 

সিান ও সরণািনািহ সবস ন্ন কা পক্রম ্সেচালনা কো হরয়রে। িাই মকাস ি-১৯ সািু পারবে মরধযও বাংলারিশ এসগরয়  ারচ্ছ। িেকাে িাোরিরশ ১০০টি 

সবরশি অে পননসিক অিল সসিষ্ঠা কেরে। এরি এক মকাটিে মবসশ মলারকে কম পিংিান হরব। মুজজববি প   স্বাধীনিাে িুবণ পজয়ন্তী ও মহান সবজয় সিবরি 

১৯৭১িারলে ২৫মাচপ ্াসকস্তান মেরক মিায়াি জাহারজ করে অস্ত্র আনাে কো স্মেণ করে বরলন, মিসিন চট্টগ্রারমে েসমকো জীবন বাজজ মেরখ ্াসকস্তানী 

হানািাে বাসহনীে কাে মেরক ম  ারব অস্ত্র লুন্ঠন করেসেল িা সসনধানর াগয। সিসন িেকারেে ্াশা্ াসশ েসমক-মাসলক িুিম্পকপ বজায় মেরখ েমজীসব 

মানুরিে স্বাে প িংেক্ষণ ও অসধকাে সসিষ্ঠাে মরধয সিরয় মিরশে সশল্প বাসণরজযে অগ্রগসি িাসধি হরব বরল আশাবাি বযি করেন। সিসন মুজজববি প ও 

স্বাধীনিাে িুবণ পজয়ন্তীরি ঐকযবে ারব স্বাধীনিা সবরোধীরিে িকল িড় ন্ত্র রুরখ িাাঁড়াবাে আহŸাান জানান। 

 

স্বোক্ষতরি/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি িাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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