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এতিম ও ক োরআনে হনেজনের মোনে উপহোর সোমগ্রী তিিরণ োনে কময়র 

ক োে ধমীয় প্রতিষ্ঠোনে কেে 

জঙ্গী পয়েো েো হয় 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, এরলম সশক্ষা, প্তান অজপন ও ধােণ সরযেক মুিলমারনে জনে ফেজ। এরয 

জীবন শুদ্ধ হয় এবং িামাজজক কযপবে ্োয়ন হয়। িবরচরয় বড় কথা মানসবকযাই হরে সরযেক ধরম পে মূল বাণী। যাই মানসবকযা সববজজপয ধম পরবাধ অধম প 

ও আত্মসবনাশী দূোচাে। সযসন আজ মিামবাে ্াহাড়যলী ওয়ার্পস্থ ঝাউযলা উচ্চ সবদোলয় সাঙ্গরণ মোখিানা আক্তাে হীো ফাউরেশরনে যত্ত¡াাবধারন 

এসযম ও মকােআরন হারফজরদে মারঝ মকােআন শেীফ, উ্হাে িামগ্রী এবং খাবাে সবযেণ অনুটঠারন সধান অসযসথে বক্তরবে একথা বরলন।  

 

সযসন আরো বরলন, ইিলাম িামে ও শাসিে ধম প। মকান মকান ইিলামী সশক্ষা সসযঠান, মাদ্রািা ও মহফজ খানায় এক মেসণে দুোচােী সশক্ষক মকামলমসয 

সশক্ষাথীরদে  ধম প িাধরনে ্সেবরযপ সব্থগামী কেরে অশাসি, ননোজে ও নাশকযায় সরোসচয কেরে এবং কসথয জজহারদে নারম জঙ্গীবারদ উদ্বুধ প কেরে। 

এই জঙ্গীবাদ ইিলাম ও মানবযাে মহাশত্রæ। এই শক্র ম ন ্য়দা না হয় মিসদরক দশীয় সসযঠারনে ্সেচালক ও অসিিাবকরদে িযপক থাকরয হরব। 

সযসন একটি শার ে-এে উদ্বৃসত্ত করে বরলন, মসরম কী মজা, মসসমকই বুরঝ, বরন কী মজা বুলবলু বুরঝ আে নবী মসরম কী মজা নবী িক্তোই বুরঝন। এই 

নবী মসম মানবযা ও ধমীয় মাহাত্মরক িমুজ্জল করেরে। এই মবাধ ধােণ কেরয ্ােরল িমাজ মথরক িকল দুোচাে সবলীন হরব। সযসন দুুঃখ সকাশ করে 

বরলন, মকান গীজপা বা ইহুদী উ্ািনালরয় মবামা হামলা বা েক্ত্ায হয় না। সকন্তু মিজজরদ হয়। মিজজরদ হামলা সবধমীো করেন না, মুিলমান নামধােীোই 

করে। ইসযহাি বরল এয ভ্রাযৃঘাযী হযো ও েক্ত্ায এবং কলহ ও সববাদ ইিলাম োড়া আে মকান ধরম প মনই।  

িিা্ সযে বক্তরবে ্াহাড়যলী ওয়ার্প কাউজিলে ও িারবক োত্ররনযা ওয়াসিম উজিন মচৌধুেী বরলন, িমাজরক ্সেশুদ্ধ কেরয হরল শুদ্ধাচােী  ধম প চচপা 

সরয়াজন। আবাে ধরম পে নারম  ারয অধম প চচপা না হয় মিসদরকও মুরুব্বীরদে মখয়াল োখরয হরব। সযসন আরো বরলন, আমারদে িংগঠরন  ারয মকান িমাজ 

সবরোধী, জঙ্গী এবং মযলববাজ অনুসরবশ কেরয না ্ারে মি বো্ ারে মনযৃত্বরক িজাগ থাকরয হরব।  

এরয আরো বক্তবে োরখন, মোখিনা আক্তাে হীো ফাউরেশরনে মচয়ােমোন মমা. জাহাঙ্গীে আলম, িাইফুল কসেম মচৌধুেী, সবদোলয় ্সেচালনা ্সেষরদে 

িিা্ সয নূে মমাস্তফা, িারবক সধান সশক্ষক মমাহাং মহসিন, আবদুি িালাম জাসগেদাে, আবু বক্কে সিজিকী, হায়দাে আলী, মেজাউল কসেম সইন সমুখ।  

 

  

গোনম েন্টস্ শ্রতম  কেডোনরশনের কশো  তেিনসর অেুষ্ঠোনে েওনেে 

কশখ হোতসেো গোনম েন্টস্ শ্রতম নের তিশ্ব মোনের তেরোপত্তো তেনয়নেে। 

গোনম েন্টস্ শ্রতম রো এখে জোিীয় সম্পে : কময়র 

 

সশক্ষা উ্মন্ত্রী বোসেস্টাে মসহবুল হািান মচৌধুেী নওরফল এমস্  বরলরেন, বঙ্গবনু্ধ েসমক িারমেে মরন্ত্র দীসক্ষয হরয় েমজীবী মানুরষে অসধকাে সসযঠাে 

আরদালরনে ্থ মদসখরয়সেরলন। এ কােরণই সযসন েসমক লীগ সসযঠা করেসেরলন এবং বাঙাসল জাসযে মুজক্তে িনদ বঙ্গনু্ধে েয় দফা আরদালরন েসমক 

মেসণ েক্ত সদরয়সেল। সযসন আরো বরলন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে িেকাে েসমক বান্ধব এবং সযসন গারমন্টি্ েসমকরদে নো ে অসধকাে সসযঠায় িরচষ্ট। 

সযসন এই সশরে কম পেয েসমকরদে আিজপাসযক মারনে সনো্ ত্তা সনজিয করেরেন। এবং আিজপাসযক বাজারে গারম পন্টি্ ্রণেে নো ে দাম আদারয় 

মজাোরলা দেকষাকসষ করে এই সশরেে িুেক্ষা সদরয়রেন। আজ মিামবাে সবরকরল চট্টগ্রাম সথরয়িাে ইনসস্টটিউি হরল চট্টগ্রাম গারম পন্টি্ েসমক মফর্ারেশন 

িজিসলয ্সেষদ আরয়াজজয জাযীয় মশাক সদবি ্ালরনা্ লরক্ষ আরলাচনা িিায় সধান অসযসথে বক্তরবে সযসন একথা বরলন।  

সযসন আরো বরলন, সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা করোনাকারল জীবন-জীসবকাে চাকারক িচল োখরয গারম পন্টি্ সশেখারয বড় অংরকে সরনাদনা সদরয়রেন বরল 

এই সশে ঘুরে দাাঁড়রয ম্রেরে। এ কােরণ অরনক উন্নয মদরশে অথ পনীসয ্ঙু্গ হরলও বাংলারদরশে মক্ষরত্র যা হয়সন। সযসন গারম পন্টি্ সশে মাসলকরদে 

উরিরশে বরলন, সধানমন্ত্রী এই খারয সরণাদনা সদরয়রেন েসমকরদে মবযন-িাযা চলমান োখাে জনে। দুুঃরখে সবষয় এখরনা লক্ষে কো  ায় ম , মকান-মকান 

গারম পন্টি্ মারবযন-িাযাে জনে েসমকরদে িড়ক অবরোধ কেরয। যাই আসম গারম পন্টি্ মাসলকরদে িুস্পষ্ট িারব বরল সদরয চাই, েসমকরদে েক্ত ঘারম 

আ্নাো দামী দামী গাসড় ও বাসড়ে মাসলক হরয়রেন। আ্নারদে অথ পসবরত্তে ্াহাড় হওয়াে ্েও েসমকরদে নো প ্ওনা  সদ মদওয় না হয়। যাহরল যাে 

্সেণসয শুি হরব না। সযসন স্মেণ কসেরয় মদন ম , োনা প্লাজাে ময মম পাসিক ট্র্েজজসর্ বাংলারদরশ গারম পন্টি্ সশে খাযরক সবরদশী মক্রযারদে কারে সশ্নসবদ্ধ 

করেসেরলা। এই ঘিনাে ্ুনোবৃসত্ত মকানিারবই  ারয না হয়। সযসন েসমক মনযৃবৃরদে উরিরশে বরলন, আ্নাো ্রকি িসযপে জনে েসমক োজনীসয 

কেরবন না।  সদ যা করেন যাহরল আ্নাো মুনারফক। মকান মুনারফকরক িৃটষ্টকযপা ক্ষমা কেরবন না। 

সবরশষ অসযসথে বক্তরবে চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, গারম পন্টি্ েসমকরদে েরম বাংলারদরশে ম পাদা মবরড়রে 

এবং যাো অথ পননসযক িমৃজদ্ধ ও জাযীয় সবৃজদ্ধ অজপরন অনেযম সধান িহায়ক িূসমকা োখরেন। করোনা অসযমহামাসেকারল গারম পন্টি্ েসমকো ঝুাঁ সক 

সনরয়সেরলন এবং সসযকূল ্সেসস্থসযে মরধেও ে)াসন সনিপে এই সশরেে চাকা িচল মেরখরেন। এই মহসয অজপন িম্ভব হরয়রে সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা এই 

সশরেে েসমক ও মাসলরদে সরনাদনা সদান করেসেরলন বরল। সযসন আরো বরলন, সধনমন্ত্রীে মনযৃরত্ব বাংলারদশ এখন দসেদ্র মদশ নয়, সবশ^ িিায় 

বাংলারদশ এখন উন্নয়ন ও িমৃজদ্ধে মোল মরর্ল। সযসন গারম পন্টি েসমকরদে উরিরশে বরলন, আ্নাো এখন জাসযে িম্পদ। এক িময় জিুসমল েসমকো 

জাসযে িম্পদ থাকরলও মিই মিানালী সদন আজ আে মনই। মিই স্থারন উ্নীয হরয়রেন গারম পন্টি্ েসমকো। যাই আ্নারদে ¯^াাথ পরক মাসলকরদে 

সাধানে সদরয হরব এবং সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে মনযৃত্বাধীন িেকােরযা সাধানে সদরেন।  

চট্টগ্রাম গারম পন্টি্ েসমক মফর্ারেশন িজিসলয ্সেষরদে িিা্ সয মশখ আবদুল মান্নারনে িিা্ সযরত্ব ও িাে্া) িাধােণ িম্পাদক মমােরশদ আলরমে 

িঞ্চালনায় অনুটঠয িিায় অসযসথ সহরিরব বক্তবে োরখন-মফর্ারেশরনে উ্রদষ্টা ও মহানগে আওয়ামী লীরগে বন ও ্সেরবশ িম্পাদক মসশউে েহমান 

মচৌধুেী, মহানগে জাযীয় েসমকলীগ িিা্ সয বখসযয়াে উজিন খান, মাহফুজেু েহমান খান, েসফকুল আলম িাচ্চু, জালাল উজিন, আরনায়াে মহারিন, 

দীসল্ কুমাে নাথ, মবগম নািসেন, বাসি মদব বম পন, ফরয়জ আহমদ, নসমযা নাথ, িাইফুল ইিলাম মচৌধুেী সমুখ।  

    

স্বোক্ষতরি/- 

মশখ হাসিনাে মূলনীসয 

গ্রাম শহরেে উন্নসয 

 



 

  

 

  

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকযপা প্রঅসযসেক্ত দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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