
  

 

  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন  
জনিংর াগ শাখা 

চট্টগ্রাম 

মমাবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩  

 
 

                                        প্ররসি সবপ্তস)                       ৩১ সিরিম্বে ২০২১ সি. 
 

 

 

গ ৌরবের ইতিহাস কখব া ম্লা  হয়  া 

ইতিহাবসর সঠিক চাকা ইতিহাবসর ত য়বে চাতিি হয় - গেয়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মগৌেরবে ইসিহাি কখরনা ম্লান হয় না, ইসিহারিে িটিক চাকা ইসিহারিে সনয়রম 

চাসলি হয়। ইসিহারিে িিযরক কখরনা মুরে মেলা  ায় না। ইসিহািরক কখরনা কখরনা সবকৃসি করে মকউ সবভ্রান্ত কেরি চাইরলও ইসিহাি বদলারনা  ায় না। 

আমারদে এই বরে অরনক মনিা ¯^াাধীনিাে জনয লড়াই িংগ্রাম িহ অরনক েক্ত ঝসেরয়রেন সকন্তু মকউই এরি িেল হন সন। একমাত্র বেবনু্ধ মশখ 

মুজজবুে েহমান এই ¯^াাধীনিা এরন সদরি ম্রেরেন। এই কােরেই সিসন িব পকারলে িব পরেষ্ঠ বাঙাসল। এই বাঙাসল মনিা ম  ¯^প্ন মদরখরেন মি ¯^প্ন 

বাস্তবায়ন কো মগরলই সকৃি ¯^াাধীনিাে ¯^াাদ ্ারবা। আজ শুক্রবাে সবরকরল ম্াস্তাে্াড় সিটি কর্ পারেশন বালক উচ্চ সবদযালরয়ে ্ুনসম পলনী 

অনুষ্ঠারন সধান অসিসিে বক্তবয োখরি সগরয় সিসন একিা বরলন। 

্ুনসম পলনী অনুষ্ঠারনে আহŸাায়ক মমা. শসেউল আজম’ে িভা্ সিরে এরি সবরশষ অসিসিে বক্তবয োরখন ওয়ািপ কাউজিলে মমা. জারবদ। এরি আরো 

বক্তবয োরখন সু্করলে সধান সশক্ষক িামেুল আলম, আহŸাায়ক কসমটিে িদিয িসচব িাইেুল হািান, সনজাম উজিন আজাদ, মশখ আহরমদ জারহদ, মমা. 

মসনে আলম, মমা নাসহদ, এি.এম িালাউজিন িাসমে সমুখ। 

মময়ে আরো বরলন, সবগি দুটি বেে করোনা মহামাসেে কােরে সশক্ষা সসিষ্ঠানগুরলারি ্ািদান বাধয হরয় বন্ধ োখরি হরয়সেল। িবুও অনলাইন ক্লারিে 

মাধযরম  িিুকু িম্ভব সশক্ষািীরদে ্ািদান কো হরয়সেরলা। এে িুেল সশক্ষািীো ভারলাভারবই ম্রয়রে বরলই ভাল েলােল অজপন কেরি িক্ষম হরয়রে। 

এটিই হরে সিজজিাল বাংলারদরশে িােলয। সিসন ্ুনসম পলনী অনুষ্ঠারনে আরয়াজকরদে উরিরশয বরলন, এই ধেরেে অনুষ্ঠারন  াো উ্সিি হয় িাো 

সৃ্মসিসবরজাসড়ি হরয় ্রড়। কােে সু্করলে ম  সৃ্মসি িা কখরনা মভালাে নয়। সিসন আগামী সজন্মরক স ুজক্ত ও িৃজনশীল সশক্ষাে সসি মরনাসনরবশ করে 

আগামীে নিুন চলাে ্ি তিেী কেরি এখন মিরক সস্তুসি মনয়াে আহŸাান জানান। 

সবরশষ অসিসিে বক্তরবয কাউজিলে মমা. জারবদ বরলন, ২৩নং ওয়ারিপ সিটি কর্ পারেশন ্সেচাসলি ২টি বালক ও ১টি বাসলকা সবদযালয় এবং ২টি করলজ 

েরয়রে। এই সশক্ষা সসিষ্ঠানগুরলা ইসিমরধয অরনক িুনাম অজপন করেরে এবােও িা অকু্ষন্ন মেরখরে। সিসন সু্কল চত্ত¡মে একটি শহীদ সমনাে সনম পারেে জনয 

মময়ে মরহাদরয়ে হস্তরক্ষ্ কামনা করেন। সদনবযা্ ী অনুষ্ঠারন স্ িা উৎিব ও িাংসৃ্কসিক অনুষ্ঠান অনুটষ্ঠি হয়। 

 

  

 

েঙ্গেনু্ধ তিক্ষা ও  বেষণা ফাউবেি  এেং েঙ্গেনু্ধ সাতহিয একাবেেীর আবয়াজিি স্বাধী িার সুেণ ণিয়ন্তীবি গেয়র 

েুজিযুবের গচি া তেষয়ঠি অ ুভুতির তেষয় এিাবক িাি  ও ধারণ করবি হবে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মুজক্ত ুরেে মচিনা সবষয়টি অনুভুসিে সবষয়। এটি কাগরজ মলখা সকেু নয়, এিারক 

ধােে ও লালন কেরি ্ােরলই নিুন সজরন্মে মভিে মদশরসম মজরগ উিরব। এই মচিনা িসিযকাে অরি প ধােে কেরি ্ােরল স্বাধীনিাে িুবে পজয়ন্তী ও 

মহান সবজয় সদবি স্বাি পক ও িেল হরব। সিসন বরলন, মুজক্তর াোো জাসিে মেষ্ঠ িন্তান। মিই িারি ম  ৩০লক্ষ মানুষ েক্ত সদরয় স্বাধীনিা এরন সদরয়রে 

িারদে সসি েো এবং কৃিপ্তিা িাোজীবন লালন কেরি হরব। সিসন বীে মুজক্তর াোরদে িম্মান সদরয় আগামী সজন্মরক মুজক্ত ুরেে মচিনায় উজ্জীসবি 

হরয় মদরশে মনিৃে হারি িুরল মনয়াে জনয সস্তুি হওয়াে আহবান জানান। স্বাধীনিাে িুবে পজয়ন্তী ও মহান সবজয় সদবি উ্লরক্ষ বেবনু্ধ সশক্ষা ও গরবষো 

োউরেশন এবং বেবনু্ধ িাসহিয একারিমীে ম ৌি উরদযাগ আজ শুক্রবাে সবরকরল মমাসমন মোিি সসয়া কসমউসনটি মিন্টারে আরয়াজজি আরলাচনা িভা 

ও মুজক্তর াোরদে িংবধ পনা সদান অনুষ্ঠারন সধান অসিসিে বক্তবয োখরি সগরয় সিসন একিা বরলন। 

বেবনু্ধ িাসহিয একারিমীে ্সেচালক জসিম উজিন মচৌধুেীে িভা্ সিরে ও লায়ন আে.মক রুরবরলে িঞ্চালনায় অনুষ্ঠারন উরবাধক সহরিরব বক্তবয োরখন 

মহানগে আওয়ামী লীরগে ভােসা) িভা্ সি বীেমুজক্তর াো মাহিাব উজিন মচৌধুেী। সবরশষ অসিসি সেরলন চ.সব’ে উ্-উ্াচা প সরেিে মবনু কুমাে মদ, 

ইংরেজজ সবভারগে অধযা্ ক িুকান্ত ভট্টাচা প। এরি আরো বক্তবয োরখন, কসব আশীষ মিন, বীে মুজক্তর াো মমা. ইসিি, বাদশা সময়া ও সবজয় একাত্তে 

িংগিরনে িভা্ সি িজল মচৌধুেী। 

সধান অসিসিে বক্তরবয মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, ৭৫’ে ১৫আগস্ট বেবনু্ধ মশখ মুজজবুে েহমানরক ¯^্সেবারে হিযাে ্ে ইসিহাি সবকৃি 

কো হয়। আমারদে মকামলমসি োত্র-োত্রীরদে সশশু মেসে হরি সমিযা ইসিহাি সশখারনা হরয়সেল। বেবনু্ধে িুর াগয কনযা জনরনত্রী মশখ হাসিনাে িেকাে 

আবাে মুজক্ত ুরেে িটিক ইসিহাি ্ািয বইরি িুরল ধাোে কা পক্রম হারি সনরয়রেন। এরি ভসবষযৎ সজন্ম মুজক্তর ারেে িটিক ইসিহাি িম্পরকপ জানরব। 

সিসন আরো বরলন, বাংলারদরশে আজরকে উন্নয়ন ও অগসিে ম্েরন েরয়রে মূলিঃ বেবনু্ধ মশখ মুজজবুে েহমারনে অবদান, সিসন মবেঁরচ িাকরল 

ইরিামরধয উন্নি মদরশ ্সেেি হরিা আমারদে মদশ। 

উরবাধক সহরিরব বক্তবয োখরি সগরয় মাহিাব উজিন মচৌধুেী বরলন, ৭মাচপ বেবনু্ধে আহ্বারন িাড়া সদরয় মুজক্ত ুরে অংশ সনরয়সেলাম। মুজক্ত ুরে আমাে ভাই 

িাইেুজিন খারলদ মচৌধুেীরক হাসেরয়সে। এইেকম লারখা শহীরদে আত্মাহুসিে সবসনমরয় ম  বাংলারদশ সবসনম পাে করেসে িা মিানাে বাংলায় রূ্ান্তে কো 

মগরলই িারদে এই িযাগ বৃিা  ারব না। 

সবরশষ অসিসিে বক্তরবয সরেিে মবনু কুমাে মদ বরলন, আজরকে নিুন সজন্মরক িৃজনশীল ও স ুজক্তগি সশক্ষায় সশসক্ষি কেরি ্ােরল স্বাধীনিাে 

সকৃি েল ্াওয়া  ারব। মিই িারি মুজক্ত ুরেে মচিনা িম্পরকপ প্তান অজপন কেরি হরব বরল সিসন অসভমি বযক্ত করেন। 

িভা মশরষ বীে মুজক্তর াোরদে হারি িম্মাননা মক্রস্ট িুরল মদন চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। 
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মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


