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সাক্ষাতে মুক্তিযুদ্ধ গতেষণা কেন্দ্র ট্রাষ্ট কেেৃেৃন্দ 

সে প্রতেষ্ঠাতে োাংলা োমফলতের 

েযেহার কেতে কমেরতে স্মারেতলতি 

 

চট্টগ্রাম নগেীে িব সসিষ্ঠারনে নামফলরক বাংলা ভাষাে সাধানয মেয়া সিরে আজ বুধবাে িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম 

মচৌধুেীে কারে স্মােকসলস্  সনরয় মুক্তি িংগ্রাম ও মুক্তি ুদ্ধ গরবষণা মকন্দ্র ট্রাষ্ট-চট্টগ্রারমে একটি সসিসনসধেল িংগঠনটিে মচয়ােমযান ডা. মাহফুজুে 

েহমারনে মনিৃরে িাক্ষাি কেরি আরিন। মময়ে’ে ্রক্ষ ¯স্মােকসলস্  গ্রহণ করেন চসিক জনিংর াগ কম পকিপা (অসি. োসয়ে) কালাম মচৌধুেী। 

এিময় মুক্তির াদ্ধা ডা. শাহ আলম, সািন জািে মফাোম মনিা মিারলমান খান, গণঅসধকাে চচপা মকরন্দ্রে মসশউে েহমান, আবেুল মাবুে, বািরেে মসহন 

উক্তিন, গণিংগহসি আরদালরনে হািান মারুফ রুসম, সবজয়’৭১ আে সড রুরবল ভাস্কে মচৌধুেী, িা)াসহক অনুসবক্ষরনে ইরেখাব িুমন,শসফউক্তিন কসবে 

আসবে, োত্ররনিা আলকারেেী জয় সমুখ উ্সিি সেরলন। 

স্মােকসলস্  সোনকারল বাংলারেশ মুক্তি িংগ্রাম ও মুক্তি ুদ্ধ গরবষণা মকন্দ্র ট্রারষ্টে মচয়ােমযান ডা. মাহফুজুে েহমান বরলন, ৫৪িারলে সনব পাচরন ২১েফায় 

বাংলারক োষ্ট্রভাষা কো ও সশক্ষাে িব পস্তরে বাংলা মাধযরম কোে োসব উরঠসেরলা। ৬৬িাল মেরক মুক্তি ুদ্ধ ্ পে িকল আরদালরনে অনযিম োসব সেরলা 

োরষ্ট্রে িব পস্তরে বাংলা ভাষা ও িংসৃ্কসিে সবকাশ। ¯^াাধীনিাে ্েবিী বাংলারেরশে ৭২ িংসবধারনে ৩নং অনুরেরেও বাংলারক োষ্ট্রভাষা সহরিরব ম াষণা 

কো হরয়রে। এেশাে আমরল ১৯৮৭িারলে ৮মাচপ বাংলা ভাষা সচলন আইন ওই বিরবই জািীয় িংিরে গৃহীি হয়।  া বাংলা ভাষা সচলন আইন ১৯৮৭ 

নারম অসভসহি আরে। এি আইন ও সবসধ সবধান োকাে ্েও মেরশে অরনক িেকাসে মবিেকাসে ও বযবিা সসিষ্ঠারন এখরনা ইংরেজী ভাষায় িাইনরবাডপ বা 

নামফলক সলখা মেখরি ্াওয়া  ায়। ইসি্ূরব প োসব জানারনাে ্ে কর্ পারেশন ভ্রামযমাণ আোলরিে মাধযরম অসভ ারন মনরম সকেুিা সনয়ন্ত্ররণ আনাে মচষ্টা 

করে। সকন্তু এই অসভ ারন ধাোবাসহকিা েক্ষা না কোয় এখরনা অরনক সসিষ্ঠারন ইংরেজী সলখা নামফলক েরয় মগরে। 

এ অবিায় মময়ে মেজাউল কসেরমে হস্তরক্ষ্ মচরয়রে মুক্তির াদ্ধা গরবষণা মকন্দ্র। গরবষণা মকরন্দ্রে মচয়ােমযান ডা. মাহফুজেু েহমান মময়ে গুরুে্ূণ প 

িভায় িাসকপি হাউরি োকায় িাাঁে িারে মফারন এই সবষরয় আলা্  কেরল সিসন এবযা্ ারে সরয়াজনীয় বযবিা সনরবন বরল জানান। 

 

 

েতে েল হাতে েতসে ভ্রামযমাে আদালে িতরোতলে 

িতলতিে েযাতগ িণযতেক্রে ও ফুেিাতে েযেসা েরার দাতে 

১৯ হাজার োো জতরমাো 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সনব পাহী মযাক্তজরষ্ট্রি মারুফা মবগম মনলী’ে মনিৃরে আজ বুধবাে িকারল ্সলসেন মুি ্সেরবশ বান্ধব নগেী গড়াে লরক্ষ নগেীে 

করন পল হারি মমাবাইল মকািপ ্সেচসলি হয়। ্সলসেন বযাগ বযবহারে সনরষধাপ্তা োকা িরে¡ও করন পল হারি সবসভন্ন মোকান মাসলক ্সলসেন বযারগ ্ণয সবক্তি, 

ফুি্াি েখল করে সনম পাণ িামগ্রী মেরখ বযবিা করে জনেূভপগ িৃটষ্টে োরয় উসনশ হাজাে িাকা জসেমান আোয় কো হয়। মমাবাইল মকািপ ্সেচালনাকারল 

সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সবভারগে কম পকিপা-কম পচােী ও মমরট্রা্ সলিন ্ুসলশ মযাক্তজরষ্ট্রিরক িহায়িা করেন। 

 

স্বাক্ষতরে/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি োসয়ে  
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মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 


