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খেলা হচ্ছে খেধাবিকাচ্ছের অন্যতে প্লাটফে ম – খেয়র 

 

আজ মিামবাে সবরকরল চট্টগ্রাম সবরকএিস্  মারে সবরকএিস্  কা্  কাবাসি চযাম্পিয়নশী্ ’ে ফাইনাল মখলা ও ্ুেষ্কাে সবতেণী অনুষ্ঠান অনুটষ্ঠত হয়। 

এবারেে সবরকএিস্  কা্  কাবাসি চযাম্পিয়নশী্  ফাইনারল সসতদ্বন্দিতা করে সবরকএিস্  লাল কাবাসি দল মখলায় মমৌলভী বাজাে এযাথরলটিকি ও কাবাসি 

একারিমী দলরক হাসেরয় চযাম্পিয়ন হওয়াে মগৌেব অজপন করে। অনুষ্ঠারন সধান অসতসথ সহরিরব উ্সিত সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. 

মেজাউল কসেম মচৌধুেী। সবরকএিস্ ’ে মহা্ সেচালক সিরগসিয়াে মজনারেল এ.মক.এম মাজহারুল হক স্ এিসি,এলএিসি এমসফল’ে িভা্ সতরে 

অনুষ্ঠারন অসতসথ সহরিরব উ্সিত সিরলন সবরকএিস্ ’ে ্সেচালক করণ পল সমজানুে েহমান স্ এিসি, চট্টগ্রাম সবরকএিস্ ’ে ভােসা) উ্-্সেচালক আবু 

তারেক, িংেসিত ওয়ািপ কাউন্দিলে তিসলমা মবগম নুেজাহান সমুখ। 

সধান অসতসথে বক্তরবয মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, কাবাসি বাংলারদরশে জাতীয় ও গ্রাম বাংলাে জনসসয় মখলা। আমারদে এই জাতীয় 

মখলাটি সায়ই সবলুস)ে ্রথ, হয়রতাবা নতুন সজন্মে অরনরক এই মখলা িিরকপ সকিুই জারন না। তাই তারদে জনয শুধু কাবাসি নয় িকল ধেরণে 

মখলাধূলাে বযবিা সনন্দিত কেরত হরব। করোনাে সাদুভপারবে ফরল দীর্ পসদন মখলাধূলা হয়সন। িুি থাকাে জনয মখলাধূলা অতযন্ত সরয়াজন। সতসন বরলন, 

মখলাধূলাে মাধযরম মানসিকতাে ্সেবতপন হয়, মখলা হরে মমধাসবকারশে অনযতম প্লািফম প। মমাবাইল, মাদকািন্দক্ত, ইভটিন্দজং, সকরশাে গযাং িহ িামান্দজক 

অবিয়মূলক কাজ মথরক দূরে িোরত  ুবিমাজরক মখলাধূলাে সসত উৎিাসহত কেরত  হরব। সতসন সবরকএিস্ ে মত অনযানয জাতীয় িংগেকরদে নতুন 

সজন্মরদে মখলাধূলাে সসত আগ্রহ িৃটি কোে জনয ভূসমকা োখাে আহ্বান জানান।  

িভা্ সত বক্তরবয সবরকএিস্ ’ে মহা্ সেচালক স্বাধীনতাে িুবণ পজয়ন্তী ও মুন্দজববরষ প এই সসতর াসগতায় ম  দলগুরলা অংশগ্রহণ করেরি তারদেরক িাধুবাদ 

জাসনরয় বরলন, িমাজরক িুিেভারব গরে তুলরত হরল মখলাধূলা চচপাে সবকল্প মনই। সতসন আগামীরত আরো মবসশ দল এই সসতর াসগতাই অংশগ্রহণ কেরব 

বরল আশাবাদ বযক্ত করেন। 

অনুষ্ঠান মশরষ মময়ে সবজয়ী দরলে হারত চযাম্পিয়নশী্  ট্রসফ তুরল মদন। 

 

খেয়চ্ছরর বন্চ্ছদমচ্ছে পবরেন্ন কাজ অিযাহত 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে সনরদপরশ নগেীে সবসভন্ন ওয়ারিপ অববধ িা্ না উরেদ, ্সেস্কাে ্সেেন্নতা ও মশক সনধন 

অসভ ান ্সেচাসলত হয়। এেই ধাোবাসহকতায় ২৩, ৮, ১৫, ১৬, ১০, ১১ ও ২৬নং ওয়ারিপ িেক, অসল-গসল ও বাসেরত মশক সনধন ও ্সেস্কাে ও ্সেেন্নতা 

কা পক্রম উ্-সধান ্সেেন্ন কম পকতপা মমােরশদুল আলম’ে মনতৃরে ্সেচাসলত হয়। চসিরকে ্ি মথরক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী নগেবািীরক 

এই কা পক্ররম িহর াসগতা কোে জনয আহ্বান জানান। এিাো বাসেে আসিনা সনজ উরদযারগ ্সেস্কাে ্সেেন্ন মেরখ নগেবািীরক নাগসেক দাসয়ে ্ালরনে 

জনয অনুরোধ জানান। 

 

েহীদ জায়া খিগে েুস্তাবর েবফ’র েৃতয যচ্ছত খেয়চ্ছরর খোক 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী সবসশি মলসখকা, নােী িংগেক ও শহীদ জায়া মবগম মুস্তাসে শসফ’ে মৃতুযরত গভীে মশাক 

সকাশ করেরিন। এক মশাক বাতপা সতসন বরলন, মদশ এক দি নােী িংগেক ও সবসশি মলসখকারক হাোরলা  া অ্ূেণীয়। সতসন তাাঁে রূরহে মাগরফোতিহ  

মশাক িন্ত) ্সেবারেে সসত গভীে িমরবদনা প্তা্ ন করেন। 

 

বিচ্ছপ্লাো প্রচ্ছকৌেলীচ্ছদর বিজয় বদিস উদযাপন্ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে বীে মুন্দক্তর াদ্ধা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরিন, ১৯৭১ িারল বিবনু্ধ মশখ মুন্দজবুে েহমারনে মনতৃরে, মহান 

মুন্দক্ত ুরদ্ধ লারখা শহীরদে আত্মতযারগে সবসনমরয় সবশ্ব মানসচরে উসদত হরয়সিল স্বাধীন বাংলারদশ। স্বাধীনতাে িুবণ প জয়ন্তীরত আমারদে শ্থ মহাক, 

স্বাধীনতা সবরোধী অ্শন্দক্তরদে সবরুরদ্ধ ঐকযবদ্ধভারব সসতরোধ গরে মতালাে অিীকাে। তরুণ সজন্মরক মুন্দক্ত ুরদ্ধে মচতনায় উজ্জীসবত হরয় 

আগামীসদরনে মনতৃে গ্রহরণ সস্তুত হরত আহ্বান জানান। 

গত ১৮সিরিম্বে নগেীে সিআেসব সশেীষতলা মুক্তমরে মহান স্বাধীনতাে িুবণ পজয়ন্তী ও মুন্দজববষ প উ্ল¶র  বিবনু্ধ সিরপ্লামা সরকৌশলী ্সেষদ চট্টগ্রাম 

মজলা শাখাে উরদযারগ ‘মুন্দক্ত ুরদ্ধে সবজয় উৎিব’ অনুষ্ঠারন সধান অসতসথ সহরিরব বক্তবয োখরত সগরয় সতসন একথা বরলন।  

সরকৌশলী সবজয় চক্রবতী’ে িোলনায় ও বিবনু্ধ সিরপ্লামা সরকৌশলী ্সেষদ চট্টগ্রাম মজলাে িভা্ সত সরকৌশলী জাফে আহরমদ িারদরকে িভা্ সতরে 

অনুষ্ঠারন অনযারনযে মরধয উ্সিত সিরলন বিবনু্ধ সিরপ্লামা সরকৌশলী ্সেষদ চট্টগ্রাম মজলাে িাধােণ িিাদক সরকৌশলী িুদী্  বিাক, িহ-িভা্ সত 

সরকৌশলী মমাোঃ আব্দলু খারলক, িহ-িভা্ সত সরকৌশলী মমাোঃ হািমত আলী, িমাজ কলযাণ িিাদক সরকৌশলী এি.এম.মাহফুজেু েহমান, অথ প িিাদক 

সরকৌশলী শুভাশীষ দাশ, িহ-িাংগেসনক িিাদক সরকৌশলী আকবে খান, চাকসে সবষয়ক িিাদক সরকৌশলী ঝুলন বেুয়ািহ িংসিিো। 

 

অনুষ্ঠারন সরকৌশলীরদে িন্তারনে অংশগ্রহরণ মরনাপ্ত িাংসৃ্কসতক অনুষ্ঠান ্সেরবসশত হয়। 

 

স্বাক্ষবরত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেক্ত দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


