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বঙ্গবনু্ধ স াংসৃ্কতিক জ  টের আট  চন  সভ য় চতসক জেয়র জে . জর  উ  কতরে জচৌধুরী 

১৫ আগটের ন রকীয় হিয ক টের কুশী ব ও 

জনপথ্য ষড়যন্ত্রক রীর ই ২১ আগে জেটনড হ ে  য় সর সতর  তড়ি 

 

সবরেে ইসিহারি ১৫ আগস্ট হিযাকাণ্ড একটি জঘনযিম, বব পরোসচি ও ঘৃণ্যিম হিযাকাণ্ড সহরিরব সবরবসচি। এেকম নােকীয় হিযা প্ত সিিীয়টি আে 

মনই। স্বাধীন-িাব পর ৌম োষ্ট্ররক ্ুনোয় ্াসকস্তান বানারিই এবং বাঙাসলে গসব পি ইসিহািরক কলঙ্কিি কেরিই মেশররাহী ও ¯স্বাধীনিাসবরোধীো বঙ্গবনু্ধরক 

ি্সেবারে হিযা করে। ঘিনাক্ররম বঙ্গবনু্ধে েু’কনযা মবেঁরচ মগরল িারেে েুুঃ¯^প্ন িফল না হওয়ায় ্ুনোয় ২০০৪ িারল মগ্ররনড হামলা চাসলরয় বঙ্গবনু্ধকনযা 

মশখ হাসিনারক হিযা কেরি মচরয়সিল। ১৫ আগস্ট নােকীয় হিযাকারণ্ডে কুশীলব ও মন্রযযে ষড় ন্ত্রকােীোই ২১ আগস্ট মগ্ররনড হামলায় িোিসে 

জসড়ি। বঙ্গবনু্ধ িাংসৃ্কসিক মজাি চট্টগ্রাম মজলা আরয়াঙ্কজি আরলাচনা ি ায় সধান অসিসযে বক্তরবয চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী একযা 

বরলন। 

বঙ্গবনু্ধ িাংসৃ্কসিক মজাি চট্টগ্রাম মজলা শাখাে উরেযারগ আজ ২১ আগস্ট সবকাল ৫িায় নগেীে চট্টগ্রাম মসিক্লারবে আবেুল খারলক সমলনায়িরন জািীয় 

মশাক সেবি ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্ট মগ্ররনড হামলা উ্লরে এক আরলাচনা ি া অনুটিি হয়। এরি সধান অসিসয সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে 

মময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে সিসনয়ে  ুগ্ম িাধােণ্ িম্পােক, বীে মুঙ্কক্তর াদ্ধা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। সধান আরলাচক সিরলন সবসশষ্ট 

সাবসন্ধক ও গরবষক ড. মািুম মচৌধুেী। িংগঠরনে িহ-ি া্ সি মমা. জসিম উঙ্কিন মচৌধুেীে ি া্ সিরে ও িাধােণ্ িম্পােক আবুল বশরেে িঞ্চালনায় 

আরলাচনায় ঢাকা মযরক  াচচ পয়াসল অংশ মনন িংগঠরনে মকন্দ্রীয় িাধােণ্ িম্পােক ও মুখ্াত্র অরুণ্ িেকাে োনা। িংগঠরনে মজলা শাখাে ি া্ সি ও 

িযযমন্ত্রীে মািা অধযা্ ক অযাডর ারকি কামরুন নাহাে মবগম করোনা আক্রান্ত যাকায়  াচচ পয়াসল অংশ মনন। সধান অসিসযে বক্তরবয চসিক মময়ে মমা. 

মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, মেসশ-সবরেসশ অ্শঙ্কক্ত ও স্বাধীনিাসবরোধী মসিাত্মাোই ১৫ আগস্ট ও ২১ আগরস্টে হিযাকাণ্ড ঘটিরয়সিল। ১৫ আগস্ট ও 

২১ আগস্ট হিযাকারণ্ডে িূত্র এক ও অস ন্ন। এই হিযাকান্ড মুঙ্কক্ত ুরদ্ধে মচিনারক ধ্বংি কোে এক ঘৃণ্য অ্রচষ্টা সিল। সধান আরলাচরকে বক্তরবয ড. 

মািুম মচৌধুেী বরলন, ১৫ আগস্ট ইসিহারিে জঘনযিম ঘিনাে ্ুনোবৃসি ২১ আগরস্টে মগ্ররনড হামলাে ঘিনা। এিব ঘিনাে ম্িরনে কুশীলরবে  ূসমকায় 

সিল খন্দকাে মমাশিাক, মমজে ঙ্কজয়া, খারলো, ঙ্কজয়া্ ুত্র িারেকিহ স্বাধীনিা সবরোধীো। ি ায় বক্তাো বরলন,স্বাধীনিা সবরোধীো িবিময় মেশসবরোধী 

চক্রারন্ত সল) সিল এবং এখনও জসড়ি আরি। িারেে সসিহি করে বঙ্গবনু্ধকনযা মশখ হাসিনাে মনিৃরে মেরশে উন্নয়ন ও অগ্র াত্রা অবযাহি োখাে মধয 

সেরয় বঙ্গবনু্ধ মশখ মুঙ্কজবুে েহমারনে স্বরপ্নে মিানাে বাংলারেশ গড়রি আওয়ামী লীরগে ও মুঙ্কক্ত ুরদ্ধে মচিনাে শঙ্কক্তরক ঐকযবদ্ধ হরয় এসগরয় আিরি 

হরব। এরি সবরশষ অসিসয সহরিরব বক্তবয োরখন িারবক চসিক কাউঙ্কিলে হাজী মমা. জাহাঙ্গীে আলম মচৌধুেী, জনিংর াগ কম পকিপা কালাম মচৌধুেী, 

বঙ্গবনু্ধ একারডমী চট্টগ্রাম মজলা শাখাে িাধােণ্ িম্পােক মমা. মসিউে েহমান মিৌে । 

ি ায় অনযানযরেে মরধয বক্তবয োরখন িংগঠরনে  ুগ্ম িাধােণ্ িম্পােক ি ম ঙ্কজয়াউে েহমান, হাজী মমা. মিসলম েহমান, িাংগঠসনক িম্পােক সি আে 

সবধান বড়–য়া, িমাজকলযাণ্ িম্পােক মমা. হািান মুোে, অয প িম্পােক কাজী ওমে ফারুক, িহ অয প িম্পােক মািুমা কামাল আেঁসখ, মসহলা ও সশশু 

সবষয়ক িম্পােক সশলা মচৌধুেী, সশো ও ্াঠাগাে সবষয়ক িম্পােক িুমন েি, িহ-আন্তজপাসিক সবষয়ক িম্পােক মমা. িালাউঙ্কিন োরিল, গ্রন্থণ্া ও 

্সেকল্পনা সবষয়ক িম্পােক মমা. জামাল মহারিন িান ীে, সবপ্তান ও স ুঙ্কক্ত সবষয়ক িম্পােক সরকৌশলী সেলু বড়–য়া জসয়িা,সনব পাহী িেিয জয়া মচৌধুেী, 

লাকী আকিাে, ওিমান গসণ্, কারয়নাি জাো, িাসবহা িুলিানা, োঙু্গনীয়া উ্রজলা শাখাে ি া্ সি অধযা্ ক মমা. মাহবুবুল আলম, িাধােণ্ িম্পােক 

অধযা্ ক মমিাজ উঙ্কিন মচৌধুেী,্ টিয়া উ্রজলা শাখাে ি া্ সি মমা. আব্দলু আঙ্কজজ, িাধােণ্ িম্পােক িাইফুে েহমান শুক্কুে, আওয়ামী লীগ মনিা 

আব্দলু হাসলম, শ্রসমক মনিা সেলী্  বড়–য়া, িাত্রলীগ মনিা ফেহােুে েহমান ফয়িাল সমুখ। 
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