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                                        প্ররসি সবপ্তস)                       ২৭ মিরেম্বে ২০২১সি. 
 

 

আর্যয্সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের বিবমত্িয ভিঠির বভবিপ্রস্তর স্থাপিকাঠে মময়র 

মুক্তিরু্যঠের ইবতহাঠসর অংশ আর্যয্ সঙ্গীঠতর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃবত চাই 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, িঙ্গীত এমন একটি সশল্প  া শুধু মাত্র সবরনাদনই নয়,  া মেরক িুে-তাল-লয়-

বাণীরত হৃদয়ানুভূসতরত মন-সাণরক ্সেশুদ্ধ করে এবং মানুষ  া সকেু মঙ্গল ও কলযাণময় তাে িংস্পরশ প সাসণত হয়। মহান মুক্তি ুরদ্ধ একজন মুক্তির াদ্ধা 

সহরিরব িঙ্গীত আমারদে অন্তরে িশস্ত্র শক্তিে জাগেরণে আরেকটি হাসতয়াে হরয় উরেসেল। মদরশে সাচীনতম িঙ্গীতাশ্রম মিই অস্ত্র ততেীে সসতষ্ঠান 

সহরিরব এখান মেরক সসশসিত অরনক সশল্পী স্বাধীন বাংলা মবতাে মকরেে কন্ঠসিসনক েণাঙ্গরনে মুক্তির াদ্ধারদে সারণ আগুরনে ্েশমসণে মোোঁয়া 

সদরয়সেরলন। তাই আ পয িঙ্গীত িসমসত মহান মুক্তি ুরদ্ধে ইসতহারিে একটি অননয হীেকখন্ড। 

সতসন আজ মিামবাে িকারল নগেীে ্ুোতন মিসলগ্রাফ মোডস্থ আ পয িঙ্গীত িসমসতে িুরেে িঙ্গীত সবদযা্ ীরেে নতুন ভবন সনম পারণে সভসিসস্তে স্থা্ ন 

অনুষ্ঠারন সধান অসতসেে বিরবয এ কো বরলন। সতসন আরো বরলন, এই িঙ্গীতাঙ্গরনে সসতষ্ঠাতা িুরেেনাে এই উ্মহারদরশ বেণীয় একজন িঙ্গীত 

্ুরোধা মনীষী। িুরেেনাে আকাশবাণী কলকাতাে সেম িঙ্গীত ্সেচালক সহরিরব চট্টগ্রামরক মগৌেব মক্তন্ডত করেরেন। সতসন তৎকালীন িমরয়ে 

িঙ্গীতাচা প ওস্তাদ আলাউক্তিন খানিহ অরনরকে কারেে মানুষ সেরলন। এো িকরলই আ পযিঙ্গীরত এরি এই মাটিরক ধনয করেরেন। তাোঁরক বতপমান সজন্ম 

মচরননা, জারন না। অেচ তাোঁে নারম কলকাতায় িড়রকে নামকেণ হরলও চট্টগ্রারম আ পয িঙ্গীতাশ্রমটি োড়া আে সকেুই মনই। দুুঃরখে সবষয় ্ৃষ্ঠর্াষকতা, 

্সেচ পা ও সরণাদনাে অভারব সসতষ্ঠানটি মকৌসলনয হাসেরয়রে। আমো হাোরত বরিসে িঙ্গীত িুধাে অমৃত িুেধাোে ঐসতহযরক। একজন মুক্তির াদ্ধা ও 

িঙ্গীতরসমী সহরিরব এ জনয আসম  ন্ত্রণাসবদ্ধ। এই  ন্ত্রণা সশমরন নগেীরত িঙ্গীতাচা প িুরেেনারেে নারম শুধু একটি িড়রকে নামকেণ নয়, তাোঁে সসতটষ্ঠত 

আ পয িঙ্গীতরক োষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বীকৃসতরত অসভসষি কেরত আসম দৃঢ় সতযয়ী। আ পযিঙ্গীত িসমসতে অধযি ও মুক্তি ুরদ্ধে শব্দ তিসনক ওস্তাদ সমসহে 

লালাে িভা্ সতরে অনুষ্ঠারন আরো বিবয োরখন ওস্তাদ সনম পরলন্দ ুমচৌধুেী, কাউক্তিলে জহেলাল হাজােী, রুমকী মিনগু), এড. শামিুল ইিলাম, সশল্পী 

শাহসেয়াে খারলদ, শাহ মিসলম খারলদ, মমা. আবু ফেহাদ িাবু, কলযাণ কাসন্ত নাে ও কাজল দাশগু) সমুখ। 

 

প্রধািমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মবদ্ি 

বশশু বশক্ষার্থীঠদ্র মাঠে 

খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ মময়ঠরর 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, জাতীে জনক বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবুে েহমান বাংলারদশ স্বাধীন করেরেন, তাোঁে 

কনযা সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনা মদশরক অে পসনসতক উন্নসত ও িমৃক্তদ্ধে সদরক এসগরয় সনরয়  ারেন। স্বাধীনতা অজপন কো মগরলা বরলই অে পসনসতক উন্নসত-

িমৃক্তদ্ধে ্রে এসগরয়  াওয়া িম্ভব হরে। সতসন বাংলারদরশে করোনা মমাকারবলা ও মদরশে উন্নয়রন অগ্র াত্রাে ্সেকৃত সহরিরব সবশ্ব দেবারে মোল মরডরলে 

স্বীকৃসত ম্রয়রেন।  া আমারদে জনয বড় অজপন। 

সতসন আজ মিামবাে িকারল চান্দগাোঁও এনএমসি সু্কল সমলনায়তরন সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে ৭৫তম জন্মসদন উ্লরি মেড ক্তিরিন্ট চট্টগ্রাম সিটি 

ইউসনরিে উরদযারগ সু্কল সশিােীরদে মারে সশশু খাদয ও সবদযালয় কতৃপ্ রিে মারে িুেিা িামগ্রী সবতেণ অনুষ্ঠারন সধান অসতসেে বিরবয এ কো বরলন। 

মেডক্তিরিন্ট চট্টগ্রাম সিটি ইউসনরিে িাধােণ িম্পাদক আবদুল জব্বারেে িভা্ সতরে অনুষ্ঠারন সবরশষ অসতসে সেরলন কাউক্তিলে এিোরুল হক ও 

আশোফুল আলম। অনযানযরদে মরধয বিবয োরখন এনএমসি সু্করলে সধান সশিক নুরুল আলম সিক্তিকী। 

সধান অসতসেে বিরবয মময়ে বরলন, এ মদশরক একিময়  াো তলা সবহীন েুসড় সহরিরব সনন্দা কেরতা বঙ্গবনু্ধ তনয়া সধানমন্ত্রী মশখ হাসিনাে কােরণ এই 

মদশটি আজ সবশ্ব মারে উন্নয়রনে  াত্রায় অসভ াত্রী। তাই সতসন অসত িম্প্রসতকারল সি.সড.ক্তজ উন্নয়রন ভূসমকা োখাে জনয ্দক সা) হরয়রেন। অেচ 

দুুঃরখে সবষয় এই অজপনরক কখরনা োজসনসতক সসত্িো স্বীকাে করেন না কােণ তাে জনগণ কতৃপক সতযাখযাত ও স্বাধীনতা সবরোধী অ্শক্তি। তাই তাোঁে 

৭৫তম জন্মসদরন িুস্থতা ও দীঘায়ু কামনা কো সরতযক মদশরসসমরকে সাে পনা হওয়া উসচত। মময়ে মকাসভড ্সেসস্থসতরত দীঘ প ১৭ মাি ্ে সশিা সসতষ্ঠান 

্ুনোয় মখালায় িরন্তাষ সকাশ করেন। স্বাস্থযসবসধ মমরন সশিক-সশিােীরদে মশ্রণী কা পিম ্সেচালনাে আহŸাান জানান।  ারত করে ম রকান েুোঁ সক মেরক 

সনরজরক ও মদশরক েিা কো  ায়। 

 

 

 

জাবতর বপতা িঙ্গিনু্ধ কিযা মদ্শরত্ম 

জিঠিত্রী মশখ হাবসিার ৭৫তম জন্মবদ্ি উপেঠক্ষ চবসঠকর কমসূ্বচ 

 

জাসতে জনক বঙ্গবনু্ধ মশখ মুক্তজবুে েহমারনে কনযা গণসজাতন্ত্রী বাংলারদশ িেকারেে সধানমন্ত্রী জনরনত্রী মশখ হাসিনাে ৭৫তম জন্মসদন উ্লরি 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরদযারগ আগামীকাল মঙ্গলবাে বযা্ ক কম পিূসচ গ্রহণ কো হয়। কম পিূসচে মরধয িাইগাে্ািস্থ চসিক সমলনায়তরন মবলা ১২ 

িায় সধানমন্ত্রী জনরনত্রী মশখ হাসিনাে িংগ্রামী জীবন সনরয় চসিক মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জমু এযা্ ি’ মাধযরম ওয়াডপ কাউক্তিলে, িংেসিত 

কাউক্তিলে, চসিক ্সেচাসলত সশিা সসতষ্ঠারনে সধানগরণে িারে আরলাচনা ্েবতী চসিক সমলনায়তরন খতরম মকােআন, মদায়া, সমলাদ-মাহসফল ও 

সবরশষ মমানাজারতে আরয়াজন কো হরয়রে। উি মদায়া মাহসফরল িংসিষ্ট িকলরক উ্সস্থত োকাে জনয অনুরোধ জানারনা  ারে। 

 

স্বাক্ষবরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ে  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


