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মুক্তিয োদ্ধো সংসদ মহোনগর ইউননট কোমযের সোযে মতনিননময় সভোয় মময়র 

মুক্তিয োদ্ধোরো ইনতহোযসর অংশ নহযসযি নিরঞ্জীি হযয় েোকযি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, জাসিগি মুক্তিিংগ্রারম কখরনা মুক্তির াদ্ধাো িটিক মূলযায়ন ্ায়সন, িরব িাো 

ইসিহারিে অংশ হরয় সচেঞ্জীব থাকরব। আমো সকেু ্াওয়াে জনয কখরনা সিযাশা কসেসন, আমো জাসিরক সিরি চাই। এই মিািরশ প  সি আমো সবশ্বািী হই 

িাহরল জাসি ও বাংলারিশ শুদ্ধ হরব। 

আজ েসববাে সবরকরল িাইগাে্ািস্থ চসিক কা পালরয়ে িরেলন করে মুক্তির াদ্ধা িংিি চট্টগ্রাম মহানগে ইউসনি কমারেে িারথ মিসবসনময় িভায় 

সধান অসিসথে বিবয োখরি সগরয় সিসন এ কথা  বরলন। মহানগে মুক্তির াদ্ধা িংিি কমারেে  কমাোে মমাজাফ্ফে আহমরিে িভা্ সিরে ও িহকােী 

কমাোে িাধন চন্দ্র সবশ্বারিে িঞ্চালনায় অনুটিি মিসবসনময় িভায় আরো বিবয োরখন মে্ুটি কমাোে মমা. শহীিুল আলম মচৌধুেী সিয়ি, থানা 

কমাোেরিে ্রে আকবেশাহ ্থানাে মমা. নুে উক্তিন, সাসিিাসনক কমারেে ্রে অধযে মমা. শামশুক্তিন, িারবক োত্ররনিা ও বীে মুক্তির াদ্ধা মমা. 

কায়রকাবাি, মুক্তির াদ্ধা িংিি িন্তান কমারেে ্রে চসব সভাষক ে. ওমে ফারুক োরিল   বােকসলস্  ্াি করেন মুক্তির াদ্ধা িংিি িন্তান কমারেে 

মকন্দ্রীয় িিিয িেওয়াে আলম মসি, মহানগে মুক্তির াদ্ধা িংিি কমারেে আহবায়ক শারহি মুোি িাকু, মুক্তির াদ্ধা িন্তান আবু শহীি মাহমুি েসন এবং 

মমানাজাি ্সেচালনা করেন  ুদ্ধাহি মুক্তির াদ্ধা মমা. মখােরশি আলম সমুখ। 

সিসন আরো বরলন, বঙ্গবনু্ধ ঘুমন্ত জাসিরক বাধীনিাে মন্ত্র ্াি কসেরয় মিশরক বাধীন করেসেরলন। মিই বঙ্গবনু্ধরক অবীকাে করে  াো এরিরশ োজনীসি 

করে িারিে োজনীসি সচেিরে বন্ধ কো সরয়াজন। মময়ে বরলন ক্তজয়াউে েহমারনে হাি ধরে ্ুন পবাসিি বাধীনিা সবরোধীরিে োজনীসিে ধাোয় জাসিে 

স্ িারক অবীকাে কো হয়। এ ধাো ম ন আে সফরে আিরি না ্ারে এ জনয বিপমারন জীসবি মুক্তির াদ্ধা এবং মুক্তির াদ্ধা সজন্মরিে অিন্দ্র সহেীে নযায় 

ভূসমকা োখরি হরব। সিসন আরো বরলন, বঙ্গবনু্ধে আিরশ প আমো একটি অিাম্প্রিাসয়ক, গনিাসন্ত্রক ও আধুসনক োষ্ট্র গরে িুলব, ম খারন িব মানুরষে 

উন্নয়ন হরব। বাংলারিশ েুধামুি, িাসেদ্রমুি হরব। সধানমন্ত্রী আরগ মানুষরক খাবাে উ্হাে সিরিন, এখন সিসন গৃহহীনরক ঘে উ্হাে সিরেন। 

সধানমন্ত্রীে উরিযারগে ফরল এরিরশ শুধুমাত্র মুক্তির াদ্ধা নয়, মকান মানুষই গৃহহীন হরয় থাকরব না। সিসন  আরো বরলন, চট্টগ্রাম হরে বীে মুক্তি ুরদ্ধে 

িূসিকাগাে। মুক্তি ুদ্ধকালীন িমরয় এবং িুিূে বাধীনিা িংগ্রারমে ম  মগৌেবগাথা আনারচ-কানারচ েসেরয় আরে িা ইসিহাি আকারে িুরল ধরে আগামী 

সজন্মরক ইসিহাি িম্পরকপ ঋদ্ধ কেরি হরব। সিসন ইসিমরধয ্রিঙ্গা মব-িাসম পনারলে ্ারশ সস্তাসবি ওশান ্ারকপ একটি সৃ্মসিরিৌধিহ মুক্তি ুদ্ধ কমরেক্স 

সনম পাি কোে ্সেকল্পনা গ্রহন কো হরয়রে বরল জানান।  
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