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রেলওয়ে শ্রমিকলীয়েে স্বাধীনতাে সুবর্ ণজেন্তী অনুষ্টায়ন রিেে 

রেলওয়েয়ক একটি উন্নত রসবাখাত মিয়সয়ব 

েয়ে তুলয়ত ননমতকতাে সায়ে দামেত্ব পালন কেয়ত িয়ব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বাংলারেরশে আজরকে উন্নয়ন ও অগ্রগসিে স্ েরন েরয়রে মূলি: বঙ্গবনু্ধে ম্বপ্ন। 

১৯৭৫’ে ্ি্সেবিপরনে ্ে বাংলারেশ িথা বঙ্গবনু্ধে স্বপ্নরক বাে বাে ধ্বংি কো হরয়সেল। বঙ্গবনু্ধ িনয়া সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা ক্ষমিায় এরি িাে বসলষ্ঠ 

ও েূেেশী মনিৃরে বাংলারেশ আজ বঙ্গবনু্ধে স্বপ্ন মোয়াে দ্বােসারে। সিসন বরলন, অিীরিে মকান িেকাে শ্রমজীবীরেে ভাগয উন্নয়রন মকান কম পিূচী গ্রহণ 

করেসন। একমাত্র বিপমান সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে িেকাে শ্রসমক কলযাণ ফাউরেশন গঠন করে শ্রমজীবী মানুরেে ভাগয উন্নয়রন কাজ করে  ারে। 

মময়ে বরলন, মেলওরয় শ্রসমকো মুক্তি ুরেে আরগ ও  ুেকালীন িমরয় ম  অবোন মেরখরেন িা স্বাধীন িাব পরভৌম বাংলারেশ সনম পারণ ইসিহাি হরয় আরে। 

সিসন মেলওরয়রক একটি উন্নি মিবাখাি সহরিরব গরে িুলরি স্ব স্ব অবস্থান মথরক ননসিকিাে িারথ োসয়ে ্ালন কোে আহŸাান জানান। আজ 

বৃহস্পসিবাে িকারল নিুন মেলওরয় মেশন চত্ত¡মে বাংলারেশ মেলওরয় শ্রসমকলীগ চট্টগ্রাম শাখাে উরেযারগ সবজরয়ে িূবণ পজয়েী উ্লরক্ষ আরয়াক্তজি 

িমারবরশ সধান অসিসথে বিরবয সিসন একথা বরলন। 

মেলওরয় শ্রসমকলীগ চট্টগ্রাম শাখাে িভা্ সি আলহাজ্ব আশোফ আলীে িভা্সিরে ও িাধােণ িম্পােক আশীে কুমাে মচৌধুেীে িঞ্চালনায় সধান বিা 

সহরিরব বিবয োরখন বাংলারেশ মেলওরয় শ্রসমকলীগ মকন্দ্রীয় কসমটিে কা পকােী িভা্ সি বীেমুক্তির াো আলহাজ্ব মশখ মমা. মলাকমান মহারিন। সবরশে 

অসিসথ সহরিরব বিবয োরখন কাউক্তিলে মমা. ওয়াসিম উক্তিন মচৌধুেী, আিাউল্লাহ মচৌধুেী ও আবেুি িালাম মািুম। এরি আরো বিবয োরখন শ্রসমকলীগ 

মনিা অরুণ কুমাে োশ, মমা. শহীেুল আলম শহীে, মগাকুল চক্রবত্তী, মমা. িাইমুম মহারিন, শামীম শাহসেয়াে ্া্ ্্ু, মমা. আবু িুসফয়ান, জাসগে মহারিন, 

েসকবুল আলম িাজ্জি, আলী আকবে, িুজন মচৌধুেী, আব্দলু মসিন, িজীব কুমাে োশ সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, বাংলারেশে ম াগার াগ বযবস্থাে উন্নয়রন সধানমন্ত্রী ্দ্মা মিিু সনম পারণে উরেযাগ গ্রহণ কেরল সবশ্ববযাংক িহ সকেু স্বাথ পারেেী মহল এে 

সবরোধীিা করেসেল। আজরকে সধানমন্ত্রী সবরোধীিারক আমরল না সনরয় বরলসেরলন ্দ্মা মিিু ১৭মকাটি মানুে মথরক ১-২িাকা করে গ্রহণ করে এই ্দ্মা 

মিিু বাস্তবাসয়ি হরব। ম  কথা মি কাজ। মিই স্বরপ্নে মিিু আগামী নিুন বেরে ্দ্মারিিু জনগরণে জনয উনু্মি করে মেয়া হরব শুধু িাই নয় মেল 

ম াগার ারগে মক্ষরত্র এক নবপ্লসবক ্সেবিপন িাধন হরে আগামী বেে কক্সবাজাে ্ পে মেল চলাচল কেরব এরি করে ্ পিনখারি সব্ুল িুফল ্াওয়া 

িম্ভব হরব। সিসন সধানমন্ত্রীে উন্নয়নমূলক কাজ িমূহরক জনগরণে কারে ম্ৌৌঁোরনাে জনয মুক্তজব আেরশ পে নিসনকরেে সসি আহŸাান জানান। সিসন 

মেলশ্রসমকরেে ম  মকান িমিযা িমাধারন সনরজে অবস্থান মথরক ভূসমকা োখাে সিযয় বযি করেন। 

সধান বিাে বিরবয মশখ মমা. মলাকমান মহারিন বরলন, ২০০৮িারল মশখ হাসিনা মেরলে জনয ্ৃথক মন্ত্রণালয় করে মেরলে িাসব পক উন্নয়রন হাি সেরয়রে। 

এে্েও আমলািাসন্ত্রক সকেু জটিলিাে কােরণ মেলশ্রসমকো অরনক িমিযায় জজপসেি। সিসন এই িমিযা িমাধারনে জনয িেকারেে সসি আহŸাান 

জানান। 

সবরশে অসিসথ কাউক্তিলে ওয়াসিম উক্তিন মচৌধুেী বরলন, মেল শ্রসমকরেে অবোনরক িটঠকভারব মূলযায়ন কেরি হরব। সকেু সকেু ভূইরফাোঁে মলাক মনিৃরে 

এরি মেলশ্রসমকরেে ভূল ্রথ ্সেচাসলি কেরে। সিসন িবাইরক এ বযা্ ারে িিপক থাকরি আহŸাান জানান। 

কাউক্তিলে আিাউল্লাহ মচৌধুেী বরলন, মেলশ্রসমকরেে মনিা সেরলন মেহুম েমিউল্লাহ মচৌধুেী। িাোঁে বসলষ্ঠ মনিৃরে মেলশ্রসমকো মেল এবং জািীয় স্বারথ প 

অরনক ভূসমকা মেরখরেন। মিই বসলষ্ঠ মনিৃে নিেী কেরি ্ােরলই মেশ আরো এসগরয়  ারব। 

আবেুি িালাম মািুম বরলন, মেলশ্রসমকলীরগে সসি আওয়ামী লীগ িভা্ সি মশখ হাসিনা িবিময় েূব পল সেরলন। সিসন সবরোধী েরলে অবস্থারন মথরক 

মেলশ্রসমক লীরগে মকান কম পিূচীরি ম াগোন কেরল বলরিন, মেরল উঠরলই মরন হয় আওয়ামী লীগ ক্ষমিায় অথ পযাৎ মেলশ্রসমক লীগ িবিময় 

িুিংগটঠি। মিই ইসিহািরক আবাে সফসেরয় আনরি হরব। 

িভা্ সিে বিরবয আলহাজ্ব আলী আশোফ বরলন, অিীরি মেলওরয় শ্রসমকলীগ মেলরক সনরয় ম  মকান েে ন্ত্র রুরখ োোঁসেরয়রে। মেরলে উন্নয়রনও 

ভূসমকা মেরখরে। আগামীরিও মিই ভূসমকা অবযাহি োখরব বরল আশাবাে বযি করেন। 

 

 

চমসক রিেয়েে কায়ে এস.এস.মস 

পেীক্ষাে ফল িস্তান্তে রবার্ণ কি ণকতণায়দে 

 

চট্টগ্রাম সশক্ষারবারিপে মাধযসমক সু্কল িাটিপসফরকি ্েীক্ষা (এি.এি.সি) ২০২১’ে সকাসশি ফলাফল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম 

মচৌধুেীে সনকি হস্তােে করেরেন মবারিপে কম পকিপাো। নগেীে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভবরন িাোঁে ে)রে এই ফলাফল হস্তােে কো হয়। ফলাফল 

হস্তােেকারল চট্টগ্রাম সশক্ষারবারিপে উ্-িসচব মমা. মবলাল মহারিন, সবেযালয় ্সেেশ পক ি. সবপ্লব গাঙু্গলী, চসিক সধান সশক্ষা কম পকিপা লুৎফুন নাহাে 

উ্সস্থি সেরলন। 

মময়ে ফলাফল গ্রহণকারল ২০২১ িারলে এি.এি.সি ্েীক্ষাে সকাসশি ফরল িরোে সকাশ করে বরলন, নবসশ্বক মহামাসেে েুর পাগময় ্সেসস্থসিরি 

চট্টগ্রারমে সশক্ষাথীো সায় শিভাগ ্াশ কোে মাধযরম ম  কৃসিরেে ্সেচয় সেরয়রে িা সশংিনীয়। আমাে সিযাশা এই সশক্ষাথীোই আগামীসেরনে 

মনিৃরেে হাল ধরে মেশরক উন্নসিে মিা্ ারন এসগরয় সনরয়  ারব। 

 

 

 

মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 



  

 

  

চমসক প্রয়কৌশলী অজজত কুিাে দায়শে মবদাে সংবধ ণনা অনুষ্ঠায়ন রিেে 

িানুষ তাে কয়ি ণে িয়ধেই রবেঁয়চ োয়ক 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে বীে মুক্তির াো মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মানুে িাে করম পে মরধযই মবোঁরচ থারক। সিসন ম  কাজ করেরেন 

িারি মেশ জাসি কিিা উ্কৃি হরলা মিিাই হরলা মুখয সবেয়। কম প জীবন মশরে অবিেকালীন িমরয় িুস্থভারব জীবন অসিবাসহি কোিা একিা কটঠন 

কাজ ও ভারগযে সবেয়। িুস্থ ও িম্মান সনরয় সবোয় মনওয়া একজন কম পকিপা-কম পচােীে ্েম সাস)। সিসন িহকােী সরকৌশলী অক্তজি োরশে আেসেকিা ও 

োসয়েশীলিাে অসভপ্তিারক কারজ লাগারনাে কথা স্মেণ কসেরয় মেন। ¯^েিা ও শৃক্সখলাে মধয সেরয় দু্রি মিবা সোরনে জনয মময়ে িকরলে সসি 

আহŸাান জানান। আজ বৃহস্পসিবাে সবরকরল িাইগাে্ািস্থ চসিক িরম্মলন করক্ষ চসিরকে িহকাসে সরকৌশলী অক্তজি কুমাে োরশে অবিে উত্তে সবোয় 

িংবধ পনায় সধান অসিসথে বিরবয সিসন একথা বরলন। 

 িত্ত¡াাবধায়ক সরকৌশলী কামরুল ইিলাম’ে িভা্ সিরে অনুষ্ঠারন আরো বিবয োরখন, মসনরুল হুো, সনব পাহী সরকৌশলী সবপ্লব োশ, আসশকুল ইিলাম, 

সমজপা ফজলুল কারেে, ফেহােুল আলম, শাহীনুল ইিলাম, জসিম উক্তিন, সিসবএ’ে িভা্ সি উ্-িহকােী সরকৌশলী ফসেে আহমে, চন্দন োশ, অসল 

আহমে। এরি উ্সস্থি সেরলন সরকৌশল সবভারগে কম পকিপাবৃন্দ। 

 

স্বাক্ষমেত/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি োসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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