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যারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস কশর না 

তাশের মাশে দকান ধম মই থাকশত পাশর না : দময়র 
 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, শুদ্ধানন্দ মহারেরো সেরলন মানজ্ঞতাজ্ঞাদী মহান মজ্ঞৌদ্ধ সিকু্ষ। সতযাশাে মচরয় 

সাস)ে িীমা োসিরয় সজ্ঞশ্ব ব্রহ্মারে সতসন সেরলন আরলাসকত জ্ঞযক্তিত্ব। মিৌগসলক িীমারেখা োসিরয়  াে অ্সেিীম তযাগ মসহমাে কম প সসতিা আজ সজ্ঞশ্ব 

¯^ীীকৃত। সতসন অতযন্ত সনরল পাি, সনোহঙ্কােী ও িতযসনষ্ঠ মানুষ সেরলন। সতসন জ্ঞরলন, মদরশ জ্ঞতপমারন  ত অশাসন্ত-হানাহাসন-িংঘাত তাে মূরল েরয়রে 

িাম্প্রদাসয়কতা ও কূ্ামন্ডুকতা। আে এই মেরক ্সেত্রারেে ্ে অসহংিা-্ােস্পসেক মিৌহাদপয-িম্প্রীসত গরি মতালা। আজ মঙ্গলজ্ঞাে িকারল 

কাতালগঞ্জস্থ নজ্ঞ্ক্তেত সজ্ঞহারে জ্ঞাংলারদরশে ২৮তম িংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহারেরোে সৃ্মসতচােে িিায় সধান অসতসে সহরিরজ্ঞ জ্ঞিজ্ঞয োখরত সগরয় সতসন 

একো জ্ঞরলন। 

িংঘনায়ক অধযা্ক জ্ঞনশ্রী মহারেরোে িিা্সতরত্ব ও সিজাে জ্ঞি–য়াে িঞ্চলনায় িিায় আরো জ্ঞিজ্ঞয োরখন অধযা্ক উ্ানন্দ মহারেরো, অধযা্ক 

প্তানেতœ মহারেরো, সজ্ঞ্ি্িী মহারেরো, ধম পানন্দ মহারেরো, করুো মহারেরো, কাউক্তিলে নুে মমাস্তফা টিনু, ড. সেজ্ঞ কুমাে জ্ঞি–য়া, অঞ্চল কুমাে জ্ঞি–য়া, 

ড. িুব্রত জ্ঞেে জ্ঞি–য়া, কমরলন্দ ু সজ্ঞকাশ জ্ঞি–য়া, মৃদুল মচৌধুেী, লায়ন আদশ প কুমাে জ্ঞি–য়া, মৃগংক সিাদ জ্ঞি–য়া, এড. জয় শাসন্ত সজ্ঞকাশ জ্ঞি–য়া, ¯^্ন 

কাসন্ত জ্ঞিুয়া, ¯^মদশ কুিুম মচৌধুেী, ডা. সদজ্ঞাকে জ্ঞি–য়া, ডা. অমরেশ মচৌধুেী, সজ্ঞনয় িূষে জ্ঞি–য়া, অধযক্ষ দী্ক তালুকদাে, কুনাল কাসন্ত জ্ঞি–য়া, সজ্ঞপ্লজ্ঞ জ্ঞি–

য়া জ্ঞিু, সরকৌশলী ঝুরলন জ্ঞিুীুয়া, উজ্জ্বল কাসন্ত জ্ঞি–য়া, অসজ্ঞনাশ জ্ঞি–য়া সমুখ। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, চট্টগ্রারম সহন্দ,ু মুিসলম, মজ্ঞৌদ্ধ ও সিষ্টান ভ্রাতৃরত্বে জ্ঞন্ধরন আজ্ঞদ্ধ। আজ্ঞহমানকাল মেরক এখারন মানুষ আত্মাে আত্মীয় সহরিরজ্ঞ জ্ঞিজ্ঞাি 

করে আিরে। ধম প ও মদশরসম একাকাে, মদশরসম ধরম পেই অংশ। িজ্ঞধরম প এটিই স্বীকৃত, তাই  াো মদরশে স্বাধীনতায় সজ্ঞশ্বাি করে না তারদে মারঝ মকান 

ধম পই োকরত ্ারে না। সজ্ঞরশ্ব স্সেরয় োকা োষ্ট্রগুরলাে মূরলই েরয়রে অসতিাম্প্রদাসয়কতা-জঙ্গীজ্ঞাদী মানসিকতা। শাসন্তময় ও িমৃদ্ধ জ্ঞাংলারদশ গিরত 

জঙ্গীজ্ঞাদ ও িাম্প্রদাসয়কতা রুখরতই হরজ্ঞ। জাসতে স্তা জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধ মশখ মুক্তজজু্ঞে েহমারনে মনতৃরত্ব অিাম্প্রদাসয়ক মচতনায় স্বাধীন জ্ঞাংলারদশ সজ্ঞরশ্বে জু্ঞরক 

িাম্প্রদাসয়ক িম্প্রীসতে এক অননয উদাহােে। ১৯৭১ িারল এমনটিই হরয়সেল িকল ধম প ও মানজ্ঞতাে মচতনাে মসেোয় মহান মুক্তি ুরদ্ধ ধম প-জ্ঞে প সনসজ্ঞ পরশরষ 

িকরলে িশস্ত্র সসতরোরধ। আমো এই  ুরদ্ধ সজ্ঞজয়ী হরয়সে এজ্ঞং আমো স্বাধীন। এই স্বাধীনতা অক্তজপত হরয়রে িকরলে িক্তিসলত সয়ারি। তাই এরদরশ জ্ঞরে প-

ধরম প-মশ্রেীরত মকান মিদারিদ মনই। স্বাধীনতা উত্তেকারল মিই িম্প্রীসতে জু্ঞরক মোজ্ঞল হানরত উদযত িকল িাম্প্রদাসয়ক শক্তি, জঙ্গী সিৃসত অ্শক্তিরক 

নিযাৎ করে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা মদশরক িম্প্রীসতে জ্ঞন্ধরন এসগরয় সনরয়  ারেন। সতসন আগামী ২০৩০িারল মদশরক উন্নয়নশীল এজ্ঞং ২০৪১িারল উন্নত 

মদরশ রূ্ান্তরে ধম প-জ্ঞে প সনসজ্ঞ পরশরষ িকলরক ঐকযজ্ঞদ্ধিারজ্ঞ এসগরয় এরি সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে হাতরক শক্তিশালী কোে আহŸীান জানান। 

িিা্সতে জ্ঞিরজ্ঞয িংঘনায়ক অধযা্ক জ্ঞনশ্রী মহারেরো জ্ঞরলন, মানজ্ঞ িিযতাে ক্রমসজ্ঞকারশে ইসতহারি এই ্ৃসেজ্ঞীরত জ্ঞহু মহান জ্ঞযক্তিত্ব, তযাগী ্ুরুষ 

জন্মগ্রহে করেরেন  াাঁো সনরজে জীজ্ঞরন সপ্তা, মমধা ও মননশীলতায় সজ্ঞসনমরয় মদশ, িমাজ, জাসত, িম্প্রদায়, সশক্ষা ও িংসৃ্কসত সজ্ঞকারশ অিাধােে ও 

অতুলনীয় অজ্ঞদান মেরখ স্মেেীয় জ্ঞেেীয় হরয় জন মানুরষে অন্তরেে মসনরকািায় িুদৃঢ় আিন ততেী কেরত িক্ষম হরয়রেন তন্মরধয এ  াজ্ঞৎকারল মহান 

জ্ঞষীয়ান মজ্ঞৌদ্ধ সিকু্ষ জ্ঞযক্তিত্ব িংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহারেরো অনযতম। সতসন সসতসনয়ত, সসত মুহুরতপ মানুরষে কলযারে আত্ম সনরজ্ঞদন করে জ্ঞাংলারদশ তো 

সজ্ঞশ্ব মানজ্ঞ জগরতে জনয একটি অননয দৃষ্টান্ত স্থা্ন করে মগরেন। 

মময়ে নগেজ্ঞািীরক মকাসিড-১৯’ে নতুন ধেে ওসমক্রে িংক্রমে জৃ্ঞক্তদ্ধ ্াওয়ায় িেকাে সনরদপসশত স্বাস্থযসজ্ঞসধ মমরন চলাে ্াশা্াসশ িযাক্তিন গ্রহে করে 

সনরজ ও অ্রেে িুেক্ষা সনক্তিত কেরত ্োমশ প মদন। 

  

 

চবসক স্থায়ী কবমটির পয মাশ াচনা সভায় দময়র 

নগরিাসীর উপর দকান কর িাড়াশনা হশি না 

শুধুমাত্র কশরর আওতা িাড়াশনা হশি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী গৃহকে ্ূন:মূলযায়রনে স্থসগতারদশ সতযাহাে সিরঙ্গ নগেজ্ঞািীরক মকান ধেরেে সজ্ঞভ্রান্ত না 

হওয়াে আহŸীান জাসনরয় জ্ঞরলরেন, নগেজ্ঞািীে উ্ে মকান কে জ্ঞািারনা হরজ্ঞ না, শুধুমাত্র করেে আওতা জ্ঞািারনা হরজ্ঞ। তরজ্ঞ িজ্ঞ পরশষ গৃহকে ্ূনমূলযায়রন 

অিংগসত আস্ল কেরল তারদে জনয িহনীয় ্ পারয় কে সনধ পােে কো হরজ্ঞ। এোিাও সতসন সিটি কর্ পারেশরনে সজ্ঞসধসজ্ঞধারনে আওতায় কে আদারয়ে ম  

খাতগুরলা আরে মি খাতগুরলা মেরক কে আদারয়ে উরদযাগ সনরত মঘাষো সদরয়রেন। আজ মঙ্গলজ্ঞাে দু্ুরে িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে িজ্ঞরন িরিলন 

করক্ষ চসিক কতৃপক গটিত স্থায়ী কসমটিিমূরহে িিাে সিদ্ধান্তিমূহ ্ পারলাচনা িিায় িিা্সতে জ্ঞিরজ্ঞয সতসন একো জ্ঞরলন। 

চসিক িােসা) িসচজ্ঞ ও সধান োজ¯^ কম পকতপা মমা. নজরুল ইিলাম’ে িঞ্চালনায় এরত আরো জ্ঞিজ্ঞয োরখন সধান সনজ্ঞ পাহী কম পকতপা মমাহািদ শহীদুল 

আলম, স্ট্যাক্তেং কসমটিিমূরহে িিা্সত কাউক্তিলে অধযা্ক মমা. ইিমাইল, আজ্ঞদুি িালাম মািুম, মমা. আব্দলু মান্নান, মমা. ওয়াসিম উক্তিন মচৌধুেী, জহে 

লাল হাজােী, তশজ্ঞাল দাশ িুমন, মমা. িসলমুল্লাহ জ্ঞাচ্চু, আতাউল্লাহ মচৌধুেী, মমা. মমাজ্ঞােক আলী, কাজী নুরুল আসমন, গাজী শসফউল আক্তজম, মমা. জহুরুল 

আলম জসিম, আজ্ঞদুল জ্ঞারেক, মমা. ইসলয়াে, নাজমুল হক সডউক, সধান সশক্ষা কম পকতপা লুৎফুন নাহাে, মময়রেে একান্ত িসচজ্ঞ মুহািদ আজু্ঞল হারশম, 

সধান ¯^ীাস্থয কম পকতপা মমা. মিসলম আকতাে মচৌধুেী, সধান সরকৌশলী েসফকুল ইিলাম মাসনক, তত্ত¡ীাজ্ঞধায়ক সরকৌশলী মমা. কামরুল ইিলাম, আজু্ঞ 

িারলহ, মসনরুল হুদা, িুদী্ জ্ঞিাক, ঝুলন কুমাে দাশ, অসতসেি সধান সহিাজ্ঞ েক্ষে কম পকতপা হুমায়ুন কসজ্ঞে মচৌধুেী। 

 

মময়ে জ্ঞরলন, আগামী েমজারন  ারত দ্রজ্ঞযমূরলযে উর্ধ্ পগসত না ঘরি মি সজ্ঞষরয় জ্ঞযজ্ঞিায়ী মনতৃজৃ্ঞরন্দে িারে মতসজ্ঞসনময় িিা আরয়াজন কো হরজ্ঞ। নগেীে 

জ্ঞাজােগুরলা সনয়সমত তদােকীে মাধযরম মূলযতাসলকা সদশ পন মিজাল মানহীন ্েয সজ্ঞক্রয় সনয়ন্ত্রে কেরত হরজ্ঞ। এোিা জ্ঞাজােগুরলাে স্বাস্থযসজ্ঞসধ মমরন চলাে 

সজ্ঞষরয় তদােকী ও িরচতনতা জৃ্ঞক্তদ্ধ কেরত হরজ্ঞ। সতসন অবজ্ঞধ জ্ঞাজাে উরেদ্ূজ্ঞ পক োস্তা ও ফুি্ারত জ্ঞাজাে জ্ঞিা জ্ঞরন্ধে উরদযাগ সনরত সনরদশ পনা সদান 

করেন। ইসত্ূরজ্ঞ প নগেীে সতনটি জ্ঞাজারে ্সলসেন জ্ঞযজ্ঞহাে সনসষদ্ধ কো হরয়রে। নগেীে অজ্ঞসশষ্ট জ্ঞাজােগুরলারতও ্সলসেন জ্ঞযজ্ঞহাে জ্ঞরন্ধ উরদযাগ গ্রহে কো 

হরজ্ঞ জ্ঞরল সতসন জানান। 

মময়ে নগেীে মিৌন্দ পজ্ঞধ পরনে উ্ে আরলাক্াত কেরত সগরয় জ্ঞরলন, অসরয়াজনীয়  াক্তত্র োউসনে নারম মদাকান্াি সনম পাে কেরল নগেজ্ঞািীে চলাচরল 

দুরিপাগ িৃটষ্ট হয়। সতসন অনুরমাদনহীন  াক্তত্র োউসন ও সজ্ঞলরজ্ঞাডপ স্থা্রনে জ্ঞযা্ারে করিাে হজ্ঞাে সনরদপশনা মদন। ইসতমরধয মিৌন্দ পজ্ঞধ পরন চসিরকে িারে চুক্তি 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 
  

মমাতারজ্ঞক কাজ িম্পন্ন না কোয় ৭টি সসতষ্ঠারনে িারে চুক্তি জ্ঞাসতল কো হরয়রে। জ্ঞাকী সসতষ্ঠাগুরলা চুক্তি মমাতারজ্ঞক কাজ কেরে সকনা মি জ্ঞযা্ারে 

১৫সদরনে মরধয সসতরজ্ঞদন দাসখল কোে জ্ঞযা্ারে িংসিষ্টরদে সনরদপশ সদান করেন। 

চসিরকে  ানজ্ঞাহন সিরঙ্গ সতসন জ্ঞরলন, লক্ষয কো মগরে ম  চসিরকে সচুে  ানজ্ঞাহন িটিক মমোমত না হওয়াে ফরল অরকরজা হরয় ্রি আরে। এ 

 ানজ্ঞাহনগুরলাে িাসজ্ঞ পক তেয িংগ্রহ করে চসিরকে মমকাসনক দ্বাো িম্ভজ্ঞ না হরল সরয়াজরন আউিরিাসি পং’ে মাধযরম মমকাসনক সনরয়াগ সদরয় 

মমোমতর াগয  ানজ্ঞাহনগুরলা িচল কোে উ্ে গুরুত সদরত হরজ্ঞ। সরয়াজরন চসিক সনজ¯^ অে পায়রন একটি ওয়াকপি্ ততেী করে গািীগুরলা মমোমত ও 

েক্ষোরজ্ঞক্ষরেে জ্ঞযজ্ঞস্থা গ্রহে কো হরজ্ঞ জ্ঞরল সতসন অসিমত জ্ঞযি করেন। মময়ে োস্তা িংস্কাে ও ম  মকান সনম পাে কাজ চলমান োকাজ্ঞস্থায় তত্ত্বাজ্ঞধায়ক 

সরকৌশলী ও সনজ্ঞ পাহী সরকৌশলীে উ্সস্থসত সনক্তিরতে জ্ঞযা্ারেও গুরুতারো্ করেন। 

অমে একুশরক িামরন মেরখ সসতজ্ঞেরেে নযায় জ্ঞইরমলা অনুষ্ঠারনে ম  িকল আরয়াজন কো হয় তাে িকল সস্তুসত োকা িরত্ত¡ও িেকাে সনরদপসশত 

স্বাস্থযসজ্ঞসধ অনুিেে করে সক জ্ঞযজ্ঞস্থা মনয়া  ায় এ জ্ঞযা্ারে সকাশকরদে িারে মতসজ্ঞসনময় িিা করে সিদ্ধান্ত মনয়া হরজ্ঞ। িাগসেকায় চসিরকে সনজস্ব সনম পাে 

িামগ্রী ্েীক্ষাগােটি আজ্ঞাে িচল কোে উরদযাগ সনরত মময়ে িংসিষ্টরদে সনরদপশ সদান করেন। 

  

 

চবসক ভ্রামযমাণ আো ত পবরচাব ত 

বনবিদ্ধ পব বথন িযাশগ পণয বিক্রির োশয় 

৬ প্রবতষ্ঠানশক ৩হাজার ৫ে িাকা জবরমানা 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মঙ্গলজ্ঞাে নগেীরত মমাজ্ঞাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। ্সলসেন মুি ্সেরজ্ঞশ জ্ঞান্ধজ্ঞ নগে গিাে লরক্ষয খুলশী 

োনাধীন ঝাউতলা জ্ঞাজারে সনজ্ঞ পাহী মযাক্তজরেি মারুফা মজ্ঞগম মনলীে মনতৃরত্ব সনরষধাপ্তা িরত্ত¡ও ্সলসেন জ্ঞযারগ ্েযিামগ্রী সজ্ঞক্তক্রে দারয় ৬জ্ঞযজ্ঞিা সসতষ্ঠান 

মাসলকরক ৩হাজাে ৫শত িাকা জসেমানা কো হয় এজ্ঞং এই িময় জ্ঞযজ্ঞিায়ী ও মক্রতা িাধােনরক ্সলসেন জ্ঞযাগ জ্ঞজপরনে জনয সনরদপশনা সদান কো হয়। 

একই সদন অত্র িংস্থাে মস্পশাল মযাক্তজরেি মনীষা মহাজন ্সেচাসলত অসি ারন চকজ্ঞাজােস্থ কাাঁচাজ্ঞাজাে, চকজ্ঞাজাে মমাি মেরক ফুলতলা ্ পন্ত, 

মতসল্টট্ট মোড ও কাতালগঞ্জ এলাকায় োস্তা ও ফুি্াত অবজ্ঞধিারজ্ঞ দখল করে জনদুরিপাগ িৃটষ্ট কোয়  উরল্লসখত এলাকা মেরক িািমান মদাকান্াি ও 

িযানগািী উরেদ কো হয়।  

অসি ানকারল সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সজ্ঞিারগে কম পকতপা-কম পচােী, চট্টগ্রাম মমররা্সলিন ্ুসলশ মযাক্তজরেিগেরক িহায়তা সদান করে। 

 

স্বাক্ষবরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাজ্ঞাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 


