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চট্টগ্রাম গণহত্যা দিবসে শ্রদ্ধা দিসবিিকাসে মময়র 

যত্বার এইদিি আসে ত্ত্বারই 

জাদত্র দবসবকবাি হৃিসয় রক্তক্ষরণ হয় 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, নব্বইরয়ে স্বৈোচাে ্তরনে মাত্র দুইজ্ঞেে আরগ জ্ঞীে চট্টল্লাে মাটি েরে েঞ্জিত 

হরয়সেল। মিসদন জ্ঞীে শহীদরদে অ্োধ সেল ¯ৈ ^োচারেে সজ্ঞরুরে ফুুঁ রি উঠা গণতন্ত্র কামী জনতাে িমারজ্ঞরশ তাো অংশ সনরয়সেল। স্বৈোচােী এেশাদ 

মেরজ্ঞসেল জনতাে েরে থমরক  ারজ্ঞ িকল সসতরোধ। সকন্তু মাত্র দুই জ্ঞেরেে মাথায় তারক ক্ষমতা োড়রত জ্ঞাধয করেসেরলা দামাল জনতা। ২৪জানুয়ােী তাই 

 তজ্ঞাে আরি ততজ্ঞােই জাসতে সজ্ঞরজ্ঞকজ্ঞান হৃদরয় েেক্ষেণ হয়। মিসদরনে েয়াজ্ঞহতা ও মানুরেে আহাজােী কখরনা সৃ্মসত মথরক মুরে  াওয়াে মত নয়।  াো 

মিসদন জু্ঞরকে তাজা েে মেরল আজরকে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনারক েক্ষা করেসেরলা দীর্ প ৩৩জ্ঞেে ্ে তারদে সজ্ঞচারেে োয় মর্াসেত হরয়রে। আদালত োরয় 

এিারক ্সেকসিত গণহতযা জ্ঞরল ্ পরজ্ঞক্ষণ সদরয়রেন। আজ মিামজ্ঞাে িকারল চট্টগ্রাম মকািপসহল চত্ত্বরে ১৯৮৮িরনে ২৪জানুয়াসে জনরনত্রী মশখ হাসিনাে 

সাণ নারশে সরচষ্টায় িংগটঠত ঐসতহাসিক চট্টগ্রারমে গণহতযা সদজ্ঞরি শহীদ মজ্ঞদীরত ফুরলল শ্রো সনরজ্ঞদন মশরে সতসন একথা জ্ঞরলন। 

এিময় উ্সিত সেরলন কাউঞ্জিলে আজ্ঞদুি িালাম মািুম, অধযা্ ক মমা. ইিমাইল, হািান মুোদ সজ্ঞপ্লজ্ঞ, ওয়াসিম উঞ্জিন মচৌধুেী, স্বশজ্ঞাল দাশ িুমন, 

আতাউল্লাহ মচৌধুেী, মমা. ইসলয়াে, মগালাম মমা. মজাজ্ঞারয়ে, নূে মমাস্তফা টিনু, িংেসক্ষত কাউঞ্জিলে নীলু নাগ, আঞ্জমুান আো, শাহীন আোে মোজী 

সমুখ। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা জ্ঞহুজ্ঞাে মৃতুযে মুরখামুসখ হরয়রেন, মচষ্টা হরয়রে জ্ঞােজ্ঞাে তারক হতযা কোে। তাে িাহসিকতা ও দৃঢ় িংকি তারক 

আজ অননয উচ্চতায় সনরয় সগরয়রে। দীর্ প ৩৪জ্ঞেে আরগে এই র্িনায় ২৪জন মূহুরতপে মরধয সনহত হন এজ্ঞং ২শতাসধক মনতা কমী আহত হন এটি সেরলা 

গণহতযা। তাুঁে তযাগ সতসতক্ষা, কটঠন অধযজ্ঞিায়, অসজ্ঞচল সনষ্ঠা ও দৃঢ় িংকরি আজ সজ্ঞরে জ্ঞাংলারদশ এক আরলাসচত নাম। মানসজ্ঞক, উন্নয়নশীল ও অিীম 

িম্ভাজ্ঞনাে মদশ এজ্ঞং উন্নয়রনে মোল মরেল সহরিরজ্ঞ ¯^ ীকৃত। সতসন শুধু সধানমন্ত্রী নন, সতসন জ্ঞরয় চরলরেন জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধে ¯^প্ন এজ্ঞং তাে দায়োে। আগামী 

২০৪১িারলে মরধয জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধে ¯^মপ্নে মিানাে জ্ঞাংলারদশরক উন্নত মদরশ রূ্ান্তরেে জনয সতসন দলমত সনসজ্ঞ পরশরে িকলরক ঐকযজ্ঞেোরজ্ঞ এসগরয় আিাে 

আহŸ ান জানান। মময়ে জ্ঞতপমান করোনাে নতুন ধেণ ওসমক্রণ িংক্রমরণে হাে জৃ্ঞঞ্জে ্াওয়ায় িকলরক িেকাে সনরদপসশত ¯^ ািযসজ্ঞসধ মমরন চলরত এজ্ঞং 

েযাঞ্জিন গ্রহণ করে সনরজ ও অরনযে িুেক্ষাে সজ্ঞেরয় ্োমশ প মদন। 
 

 

িগরীসত্ আসরা আধুদিক দকসচি 

মাসকেট করা হসব : মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলরেন, নগেীরক  ানজিমুে ও নগেজ্ঞািীে মোগাসন্ত কমারত আমো কর্ পারেশরনে 

উরদযারগ ্সেকসিত উ্ারয় কাুঁচাজ্ঞাজাে জ্ঞা অতযাধুসনক সকরচন মারকপি সনম পাণ কেরজ্ঞা। নগরে আধুসনক কাুঁচাজ্ঞাজাে মতমন একিা নাই। ম  কােরণ িড়ক 

ফুি্ারত অৈজ্ঞধোরজ্ঞ জ্ঞাজাে জ্ঞরি। এরত করে  ানজি িৃটষ্ট হরয় নাগসেক দুরেপাগ জ্ঞারড়। তাই ্সেকসিত সকরচন মারকপি জ্ঞা কাুঁচাজ্ঞাজাে সনম পাণ কো মগরল 

নাগসেক মোগাসন্ত কমরজ্ঞ জ্ঞরল আশা কো  ায়। আজ মিামজ্ঞাে দু্ুরে িাইগাে্ািি অিায়ী নগে েজ্ঞরন তাুঁে দ)রে ফইল্লযাতলী জ্ঞাজাে জ্ঞযজ্ঞিায়ী িসমসতে 

মনতৃজৃ্ঞন্দ িাক্ষাত কেরত এরল সতসন একথা জ্ঞরলন। 

এিময় উ্সিত সেরলন কাউঞ্জিলে অধযা্ ক মমা. ইিমাইল, মমা. ইসলয়াে, ফইল্লযাতলী জ্ঞাজাে জ্ঞযজ্ঞিায়ী িসমসতে িো্ সত মমা. আিলাম, িাধােণ িম্পাদক 

মমা. জসিম, মুঞ্জের াো আজু্ঞল কালাম আজাদ, মমা. ইকজ্ঞাল, তারহে মচৌধুেী, মমা. মহলাল, মমা. ইউিুফ, মমা. নাঞ্জজম উঞ্জিন, মমা. ওমে ফারুক, মমা. ইকজ্ঞাল 

মহারিন, জ্ঞাজু্ঞল দাশ সমুখ। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, ইসতমরধয ফইল্লযাতলী জ্ঞাজারে চসিরকে উরদযারগ ও জাইকাে অথ পায়রন অতযাধুসনক ম  সকরচন মারকপি সনম পাণ কো হরয়রে েমজারনে 

্ূরজ্ঞ প  াজ্ঞতীয় কাজ িম্পন্ন হরল জ্ঞযজ্ঞিায়ীো আধুসনক এই সকরচন মারকপরি িানান্তসেত হরত ্ােরজ্ঞন। সতসন জ্ঞরলন, ফইল্লযাতলী জ্ঞাজারেে ্ুেরনা জ্ঞযজ্ঞিায়ীরদে 

 থা থ সঞ্জক্রয়াে মাধযরম সকরচন মারকপরি মদাকান জ্ঞোি মদয়া হরজ্ঞ। মময়ে জ্ঞযজ্ঞিায়ীরদে িড়ক, ফুি্াত দখল্ূজ্ঞ পক জ্ঞযজ্ঞিা ্সেচালনা করে  ানজি িৃটষ্ট ও 

জনদুরেপাগ না জ্ঞাড়ারত আহŸ ান জানান। 

 

 

চদেক ভ্রামযমাণ আিােত্ পদরচাদেত্ 

মেরোহ কসোিী, মটক্সটাইে মমাড় 

ও মরয়াজ উদ্দিি বাজার মেসক অববধ স্থাপিা উসেি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আজ মিামজ্ঞাে নগেীরত মমাজ্ঞাইল মকািপ ্সেচাসলত হয়। সনজ্ঞ পাহী মযাঞ্জজরেি মারুফা মজ্ঞগম মনলীে মনতৃরে মশেশাহ 

করলানীে ৪নং িড়রকে জায়গা মথরক অৈজ্ঞধ িা্ না উরেদ এজ্ঞং মিিিাইল মমারড় ফুি্াত ও নালাে উ্ে মথরক অৈজ্ঞধ মদাকান্াি অ্িােন কো হয়। 

অ্ে অসে ারন সেয়াজ উঞ্জিন জ্ঞাজােি মসেয়ম জ্ঞসশে মারকপরিে ঝুুঁ সক্ূণ প েজ্ঞন অ্িােরনে কা পক্রম তদােসক কো হয়। এই িময় করোনা োইোি 

িংক্রমণ সসতরোরধ িেকাে মর্াসেত সজ্ঞসধসনরেধ েঙ্গ এজ্ঞং টিকা িনদ োড়া গ্রাহকরদে খাজ্ঞাে ্সেরজ্ঞশরনে দারয় জামালখানি গ্রযান্ড সিকদাে মহারিলরক 

৫হাজাে িাকা ও ৈািযসজ্ঞসধ না মানায় সতন জ্ঞযঞ্জেরক ১হাজাে ৫শত িাকা জসেমানা কো হয়। এই িময় গ্রাহকরদে টিকা িনদ ও মাস্ক ্ড়াে সজ্ঞেয় সনঞ্জিত 

কোে জনয মেি্িুরেন্ট মাসলকরদে সনরদপশনা সদান কো হয় এজ্ঞং িাধােণ মানুেরক ¯^ ািযসজ্ঞসধ মমরন চলাে সজ্ঞেরয় িরচতন কো হয়।  

অসে ারন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট সজ্ঞোরগে কম পকতপা-কম পচােী, ে যাজ্ঞ-৭, চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ ও ৩০ আনিাে জ্ঞযািাসলয়ান িদিযো 

মযাঞ্জজরেিরক িহায়তা সদান করে। 

 

স্বাক্ষদরত্/- 

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেে দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাজ্ঞাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


