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ফিফিফি বাজারি উপহাি সামগ্রী ফবতিণকারে নওরিে
ইফতহারসি স্মািক সাফকিট হউরজ
বযক্তিি নারম জাদুঘি নয়
মুক্তিযুরেি চেতনা ফবনাশীিা গণ দুশমন : চময়ি
সশক্ষা উ্মন্ত্রী বযাসেস্টাে মসিবুল িািান মচৌধুেী নওরেল এমস্ বরলরেন, চট্টগ্রাম িাসকপি িাউজ ইসিিাি-ঐসিরিযে িীেক খণ্ড। এই ভবরনে েীসিে স্থা্িয
নন্দিি শশসিকিায় ইসিিাি কথা কয়। মুন্দি ুদ্ধ চলাকারল এখারন িানাদাে বাসিনীে িচপাে মিরল শিীদ িরয়রেন অরনক কৃসি বাঙাসল। িানাদাে মুি
চট্টগ্রারম এই িাসকপি িাউরজ বীে মুন্দির াদ্ধা মমজে েসেকুল ইিলাম িির াদ্ধারদে িারথ সনরয় সথম স্বাধীন বাংলারদরশে ্িাকা উরতালন করেরেন।
অরনকগুরলা ঐসিিাসিক ঘিনাে ¯^াাক্ষী এই িাসকপি িাউরজ একজন ন্দজয়াউে েিমান সনিি িরয়রেন বরল িাে নারম জাদুঘে িরলও এিা মগাডাউন ও
ইসিিাি সবকৃসিে টিকানা। ইসিিাি ও ঐসিিয িংেক্ষরেে ¯^াারথইপ এই নারম জাদুঘে িরি ্ারে না। আজ শসনবাে িকারল নগেীে সেসেঙ্গী বাজাে ওয়ারডপ
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কিৃ্
প রক্ষে মচয়ােমযান এম. জসিরুল আলম মদাভারেে বািভবরন িাাঁে িিায়িায় অিিায় ্সেবারেে মারে উ্িাে িামগ্রী সবিেে
অনুষ্ঠারন সধান অসিসথে বিরবয সিসন একথা বরলন।
মন্ত্রী চসিক মময়েরক উরেশয করে বরলন, িাসকপি িাউরজে িামরন মখালা সাঙ্গরে মুন্দি ুরদ্ধে সবজয় মমলাে িূচনা িরয়সেরলা। সবএনস্ িেকাে এখারন
উরেশযমূলক ভারব সশশু ্াকপ শিেী করে িাসকপি িাউরজে নািসনক রূ্ িাসন করেরে। িাই এই ্াকপ িসেরয় মেলরি আসম িংিদ িদিয সিরিরব িংস্কৃসি
মন্ত্রোলরয় সচটি সদরয়সে। সিসন এ বযা্ারে মময়েরক উরদযাগী িবাে অনুরোধ জানান।
সবরশে অসিসথে বিরবয সিটি মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী িাসকপি িাউরজে নািসনক মিৌি পেক্ষায় সশশু ্াকপটি িসেরয় মেলা উসচি এবং সবেয়টি
সন্দিয়াধীন বরল মন্তবয করে বরলন, ৭৫ ্েবিী িমরয় ইসিিাি সবকৃসিে ম সসির াসগিা শুরু িরয়রে িাসকপি িাউরজে িামরন ্াকপ সনমাে
প িােই একটি
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ইসিিাি ও ঐসিিযরক ধােে করে নগেীে মিৌি বদ্ধপ
প রন উরদযাগী। সিসন আরো বরলন, ১৫ আগস্ট বযন্দি বঙ্গবন্ধুরকই িিযা
নয়, মুন্দি ুরদ্ধে মচিনারকও িিযাে িাসমল। সকন্তু ঘািকরদে মিই ¯^প্ন ্ূেে িয়সন িাো গে দুশমন।
সেসেঙ্গী বাজাে ওয়াডপ আওয়ামী লীরগে ভােসা) িভা্সি ¯^্ন কুমাে মজুমদারেে িভা্সিরে ও িাধােে িম্পাদক েসেকুল মিারিন বাচ্ চুে িঞ্চালনায়
অনুটষ্ঠি অনুষ্ঠারন সবরশে অসিসথে বিবয োরখন মিানগে আওয়ামী লীরগে িি-িভা্সি ও চউক মচয়ােমযাম এম.জসিরুল আলম মদাভাে, ২২ মিল্লা
কসমটিে িভা্সি ইউিুে িেপাে, মিানগে আওয়ামী লীরগে িাংগিসনক িম্পাদক শসেক আদনান, িীড়া িম্পাদক সদদারুল আলম মচৌধুেী ও িংেসক্ষি
কাউন্দিলে লুৎেুরন্নো মদাভাে মববী।
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মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, মবগম খারলদা ন্দজয়া অকৃিপ্ত এবং দুোচােী। মুন্দি ুদ্ধকালীন িমরয়
কযান্টনরমরন্ট ্াসকস্তানী মিনা বাসিনীে মমিমান সিরিরব থাকাকারল িাে ¯^াামী মমজে ন্দজয়াে আিŸাারন িাড়া না মদয়ায় স্বাধীন বংলারদরশ ন্দজয়া িারক
স্ত্রী সিরিরব গ্রিে কেরি চানসন। বঙ্গবন্ধু মবগম ন্দজয়ারক সনরজে কনযািু লয বরল উরল্লখ করে িারক গ্রিে কোে জনয মমজে ন্দজয়ারক আরদশ সদরল সিসন
বাধয িন মবগম ন্দজয়ারক গ্রিে কেরি। সিসন সশ্ন করেন, মবগম ন্দজয়া এই িিয কীভারব ভূ রল মগরলন? ভূ রল মগরেন বরলই িাে ্রক্ষ িম্ভব িরয়রে ্ুত্র
িারেক ও ুদ্ধা্োধীরদে িির ারগ বঙ্গবন্ধু কনযা মশখ িাসিনারক বােবাে িিযা অ্রচষ্টা চালারনা। আজ শসনবাে িকারল বিে থানা জািীয় মশাক সদবি
্ালন কসমটিে উরদযারগ ম্ািপ করলানীস্থ মমািাম্মদীয়া দাসখল মাদ্রািা সাঙ্গরে অনুটষ্ঠি আরলাচনা িভায় সধান অসিসথে বিরবয সিসন একথা বরলন।
সিসন আরো বরলন, মবগম ন্দজয়া সকৃি মানুে সক-না িরিি আরে। কােে মকান মানুরেে ৬িা জন্মসদন িয় না। সিসন ৯১ িারল ক্ষমিায় সগরয় ১৫ আগস্ট
বঙ্গবন্ধুে শািাদাি সদবিরক খারিা কেরি িিাৎ করে মকক মকরি সনরজে জন্মবাসেকী
প ্ালন কো শুরু করেন। ইসিিাি কখরনা সমথযা, সিােক, সবঞ্চক ও
বযাসভচােীরক ক্ষমা করে না। ভূ য়া জন্মসদন ্ালরনে দারয় মবগম ন্দজয়া অবশযই ইসিিারিে আস্তাকুরড় সনসক্ষ) িরবন।
সিসন বরলন, মমজে ন্দজয়া আিরলই মুন্দির াদ্ধা সক-না মি সশ্নও উরিরে। বঙ্গবন্ধুে ডারক ¯^াাধীনিা ুদ্ধ শুরুে আরগই মিায়াি জািান মথরক ্াসকস্তানী
অস্ত্র খালাি কেরি সগরয় সেরলন। িাে্ে ্টিয়া মথরক িারক ধরে এরন সবপ্লবী মবিাে মকন্দ্র মথরক ¯^াাধীনিাে মঘােো ্াি কোরনা িয়। মিখারনও অরনক
নািক করেন সিসন। ¯^াাধীন বাংলারদরশ বঙ্গবন্ধু িারক মিনা বাসিনীে উ্-সধান করেন। সকন্তু সিসন মচরয় সেরলন সধান িরি। িাই নারখাশ ন্দজয়া িরল িরল
েড় রন্ত্রে জাল বুরনন। বঙ্গবন্ধুে ঘািকরদে িারথ আরগ মথরকই ন্দজয়াে িখযিা সেরলা। িাই বঙ্গবন্ধু িিযে ্ে ন্দজয়া ঘািকরদে েক্ষায় ইনরডরমসনটি সবল
্াশ করেসেরলন। এরিই সমাসেি িয়, সিসন বঙ্গবন্ধু িিযঅ মূখয িুসবধারভাগী। িাে মেরোতে সবচাে িওয়া সরয়াজন। একই ভারব মগ্ররনড িামলাে সধান
কুশীলব িারেক ন্দজয়াে কযাস্িাল ্াসনস্টরমন্ট ও মবগম ন্দজয়ােও সবচাে িওয়া উসচি।
ুবলীগ মনিা মদবাশীে ্াল মদবুে িভা্সিরে ও বিে সিসবএ িাধােে িম্পাদক মনয়াবুল ইিলাম েটিরকে িঞ্চালনায় অনুটষ্ঠি িভায় সবরশে অসিসথ
সিরিরব বিবয োরখন-মিানগে শ্রসমক লীগ িভা্সি বখরিয়াে উন্দেন খান, ্যারনল মময়ে আেরোজা কালাম, কাউন্দিলে আবদুল মান্নান। এরি আরো
বিবয োরখন মমাকােেম মিারিন মুকুল, জারকে আিমদ মখাকন, আসনিুে েিমান সলিু , িাজ্জাদ মিারিন মচৌধুেী ্ারভল সমুখ।
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