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মুক্তিয োদ্ধো সমন্বয় পরিষযেি মতরিরিময়কোযে মময়ি 

িতুি প্রজযেি কোযে মুক্তি ুযদ্ধি ইরতহোস অযন্বষি ও 

জ্ঞোযিি েয়ুোি খুযে রেযত হযি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, চট্টগ্রাম সবপ্লবীরেে তীর্ প স্থান। অরনক সগসতশীল গণতাসিক আরদালরনে িূচনা 

এই চট্টগ্রাম মর্রকই শুরু হরয়রে। ঐসতহাসিক েয় েফা ম াষণা এবং মহান মুক্তি ুদ্ধিহ অরনক কালজয়ী  িনা িংগটিত হরয়সেল। এই িব ঐসতহযবাহী 

স্থান শনাি করে েক্ষনা- মবক্ষরণে মাধযরম নতুন সজরেে কারে মুক্তি ুরদ্ধে ইসতহাি অরেষন ও প্তারনে েুয়াে খুরল সেরত হরব। নগেীে ম িব স্থারন 

মুক্তি ুদ্ধ, ঐসতহাসিক, োজননসতক ও িাংসৃ্কসতক ঐসতরহযে সৃ্মসতময় স্থান েরয়রে তা িংেক্ষণ করে স্থা্ না ও ইসতহাি িম্বসলত স্মােক স্থা্ ন কো হরব। 

গতকাল বৃহস্পসতবাে িন্ধ্যায় তাাঁে বািভবন চত্বরে মুক্তির াদ্ধা িমš^য় ্সেষরেে িারর্ মতসবসনময়কারল একর্া বরলন।  

 ুদ্ধকালীন িমরয় ফটিকেসি র্ানা কমান্ডাে আরনায়ারুল আক্তজরমে িভা্ সতরত্ব ও কাজী আবু ততয়রবে িঞ্চালনায় অনুষ্ঠারন বিবয োরখন মুক্তির াদ্ধা 

মসহউক্তিন োরশে, এ.মক.এম আবেুল মসতন মচৌধুেী, এম.এন ইিলাম, ডা. িেফোজ খাাঁন মচৌধুেী বাবুল, আবুল কারশম সচশতী, এ.এইচ.এম ক্তজলানী মচৌধুেী, 

আবুল বশে, এড. মমাহাম্মে আলী, ্ান্িু লাল িাহা, মুসনরুল ইিলাম, সনম পল চন্দ্র নার্, মীে কারশম, আহমে মহারিন, মমাহাম্মে ইউেুফ, এি.এম মিসলম, 

মেওয়ান মাকিুে আহমে, তিয়ে মাহমুেুল হক, জাহাঙ্গীে মহারিন মচৌধুেী সমুখ। 

মতসবসনময় িভায় মময়ে আরো বরলন, চট্টগ্রারম েসিরয় সেটিরয় র্াকা মুক্তির াদ্ধারেে একরে আনাে সায়ি হারত সনরয়সে। চট্টগ্রাম মজলায় বতপমারন 

মুক্তির াদ্ধা িংিরেে িাংগিসনক অবস্থান মনই। তাই বৃহত্তে চট্টগ্রারমে মুক্তির াদ্ধারেে একক্তেত করে িংগটিত কেরত চাই। সতসন বরলন, ¯^াাধীনতা সবরোধী 

জামায়াত সবএনস্  চক্র জনগণরক সবভ্রান্ত কেরে। অনযসেরক জসঙ্গ তৎ্েতািহ মেশ ও িেকারেে সবরুরদ্ধ ষি রি সল) েরয়রে। এ কােরণ সকৃত 

মুক্তির াদ্ধারেে িংগটিত করে অশুভ শক্তিে িকল চক্রান্ত রুখরত আমারেে িকলরক িংগটিত হরত হরব।  

িভা্ সতে বিরবয আরনায়ারুল আক্তজম বরলন, চট্টগ্রারম মুক্তি ুরদ্ধে অসভভাবক সহরিরব আমো িারবক মিী মুক্তি ুরদ্ধে অনযতম িংগিক ইক্তিসনয়াে 

মমাশােেফ মহারিন ও আমারেে িহর াদ্ধা চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেরমে মনতৃরত্ব চট্টগ্রারমে মুক্তির াদ্ধারেে এক োতাে সনরচ এরন িংগটিত কেরত 

চাই। আমারেে িবাে বয়ি হরয়রে। অরনরক আমারেে মেরি ইহরলাক তযাগ করেরেন। আমো  াো এখরনা মবাঁরচ আসে তাো আগামী সজরেে কারে 

আমারেে তযাগ ও িংগ্রামী জীবন িম্পরকপ ধােণা সেরয় ম রত ্ােরল তারেে মাধযরম মবাঁরচ র্াকরত ্ােরবা বরল আশা কসে। সতসন আদেসকল্লাস্থ চসিরকে 

্ুোতন ভবরন মুক্তির াদ্ধারেে একটি ম াগার াগ মকন্দ্র স্থা্ ন কোে জনয অনুরোধ জানান। 
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