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বঙ্গীয়’র ‘বীরত্বের সম্মাননা’ পেত্বেন 

চসসক পেয়র বীর েুক্তিত্ব াদ্ধা পরজাউে কসরে পচৌধুরী 

 

জাসিে স্ িা জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধ শশখ মুজজজু্ঞে েহমারনে জন্মশিজ্ঞর্ প ও স্বাধীনিাে িুজ্ঞর্ প জয়ন্তীরি মহান মুজি ুদ্ধ ও মুজি ুদ্ধ ্েজ্ঞিী িামাজজক োজননসিক 

িাংসৃ্কসিক ¶র রে অননয অজ্ঞদারনে জনয জ্ঞঙ্গীয় িাসহিয িংসৃ্কসি িংিদ শ াসর্ি ‘জ্ঞীেরেে িম্মাননা’ শ্রেন চট্টগ্রাম সিটি কের্ারেশরনে শময়ে জ্ঞীে 

মুজির াদ্ধা শেজাউে কসেম শচৌধুেী। জ্ঞীে িম্মাননা ্াওয়া ্াাঁচজরনে মরধয অনযো হরেন িাংসৃ্কসিক জ্ঞযজিে সিয়দ হািান ইমাম, িাজ্ঞ-শিক্টে কমান্ডাে 

িসেি কুমাে োো, সজ্ঞসশষ্ট িমাজরিজ্ঞক আরনায়াে শহারিন খান, নািযঋসর্ নাসিে উদ্দীন ইউিুফ জ্ঞাচ্চু। গি ৩০সিরিম্বে’২১ িাসেরখ জ্ঞাংোরদশ সশল্পকো 

একারিসমে জািীয় নািযশাোে সধান সমেনায়িরন আনুষ্ঠাসনকভারজ্ঞ এই িম্মাননা সদান কো হয়। চসিক শময়রেে শিিমরয় অনু্সিসিে কােরর্ আজ 

দু্ুে ১িায় জ্ঞঙ্গীয়’ে শকন্দ্রীয় িাধাের্ িম্পাদক কসজ্ঞ সাজ্ঞসন্ধক কামরুে ইিোম িাাঁে কা পােরয় এরি িারক িম্মাননা স্মােক হস্তান্তে করেন। 

এিময় উ্সিি সিরেন শময়রেে একান্ত িসচজ্ঞ মুহাম্মদ আজু্ঞে হারশম, জ্ঞঙ্গীয়’ে চট্টগ্রাম শাখাে িভা্ সি কসজ্ঞ শাওন ্ান্থ, জ্ঞঙ্গীয়’ে সজ্ঞশ্বিভাে িদিয 

নািযসশল্পী কঙ্কন দাি ।  

জ্ঞঙ্গীয়’ে সজ্ঞশ্বজ্ঞযা্ ী অিীমাসন্তক অসভ াোয় শময়ে ভ‚য়িী সশংিা করেন এজ্ঞং চট্টগ্রারমে সিœিাসি¡ক, িাংসৃ্কসিক ঐসিহয িুরে ধরেন। সজ্ঞরশর্ করে 

জ্ঞীেকনযা সীসিেিা'ে সৃ্মসিসচরেে ম পাদা িংে¶র্ ও ইউরো্ ীয়ান ক্লাজ্ঞরক শমৌসেক অজ্ঞকাঠারমা টঠক করে জাদু রে রূ্ান্তরেে উরদযাগ শনয়াে সিঙ্গ িুরে 

ধরেন।  

জ্ঞঙ্গীয় িাসহিয িংসৃ্কসি িংিরদে িাধাের্ িম্পাদক কামরুে ইিোম চট্টগ্রারমে িাংসৃ্কসিক ও অর্ পননসিক শমেজ্ঞন্ধন ও শময়ে মরহাদরয়ে গৃহীি ্দরে্ 

িমরয়াসচি জ্ঞরে উরেখ করেন। 

 

  

চসসক ভ্রােযোণ আদােত েসরচাসেত 

ফুটোত ও রাস্তায় অববধভাত্বব সনে মাণ সােগ্রী রাখায় 

এক বযক্তিত্বক ১০হাজার টাকা জসরোনা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মঙ্গেজ্ঞাে নগেীরি শমাজ্ঞাইে শকািপ ্সেচাসেি হয়। সনজ্ঞ পাহী মযাজজরেি মারুফা শজ্ঞগম শনেী এে শনিৃরে 

শকারিায়ােী র্ানাধীন সিটি কর্ পারেশন মাসেকানাধীন সমউসনসি্যাে মরিে সু্কে মারকপরিে ১৪নং শদাকান অনজ্ঞধ দখেদাে উরেদ ্ূজ্ঞ পক িীেগাো কো হয় 

এজ্ঞং চকজ্ঞাজােি সিটি কর্ পারেশন মাসেকানাধীন আধুসনক চকিু্াে মারকপরিে িাোজ্ঞদ্ধ িসমসি অসফি খুরে সদরয় মারকপরিে জ্ঞিপমান কসমটিরক জু্ঞজিরয় 

শদওয়া হয়। একই অসভ ারন দাম্াড়াি চরট্টশ্বেী শোরি আসেফ মীম িাওয়াে নামক সনম পানাধীন ভজ্ঞরনে সনম পার্ িামগ্রী ফুি্াি ও োস্তা শেরখ জনদূরভপাগ 

িৃটষ্টে দারয় এক জ্ঞযজিে সজ্ঞরুরদ্ধ মামো রুজ ু্ূজ্ঞ পক ১০ হাজাে িাকা জসেমানা আদায় কো হয়।¡ এই শমাজ্ঞাইে শকািপ ্সেচাসেি হয়।  

অসভ ানকারে সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সজ্ঞভারগে কম পকিপা,কম পচােী ও চট্টগ্রাম শমররা্ সেিন ্ুসেশ মযাজজরেিরক িহায়িা সদান করে। 
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