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চট্টগ্রাম সাাংসৃ্কতি বলয় প্রকল্প মিতবতিময় সভায় মময়র 

শহীদ তমিার সাংস্কার ও তবিযাস ৯মাসস মশষ করসি হসব 

১৫ অসটাবর তবকল্প শহীদ তমিার তিম মাণ কাজ শুরু 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী মূল নকশা ও অবয়ব অনু ায়ী চট্টগ্রাম মকন্দ্রীয় শহীদ সমনাে িংস্কাে, সবনযাি, িম্প্রিােণ ও 

গুরুত্ব বসধ পত কেরণ চলমান সকল্প বাস্তবায়রনে মেরে িৃষ্ট জটিলতা ও সসতবন্ধকতা সনেিন সনশ্চিত করে আগামী ৯ মারিে মরধয বতপমান স্থারন বাঙাসলে 

আরবগ অনুভূসত ও ঐসতরহযে স্মােক এই স্থা্ নাটিে  ারত ্ূণ পাঙ্গ অবয়ব দৃশযমান হয় মি বযা্ ারে উরদযাগী হরত সকল্প বাস্তবায়নকােী কতৃপ্ েরক মকান 

কালরে্ন না করে এখন মেরকই কাজ শুরু কোে সনরদপশনা সদান করেন। সতসন বরলন, মকন্দ্রীয় শহীদ সমনারেে িংস্কাে কাজ চলাকালীন িমরয় ২১মশ 

মেব্রæয়ােীিহ অনযানয জাতীয় সদবরিে কম পিূচী ্ালন  ারত বযাহত না হয় মি জনয চসিক ্সেচাসলত সমউসনসি্যাল মরেল সু্কল এন্ড করলজ মারে ঢাকা 

মকন্দ্রীয় শহীদ সমনারেে আদরল একটি সবকল্প স্থা্ নাটিে সনম পারণে জনয সকল্প বাস্তবায়নকােীরক অনুমসত মদয়া হরয়রে। সতসন এই স্থা্ না সনম পারণে কাজ 

আগামী ১৫ অরটাবরেে মরধয শুরু কোে সনরদপশ সদান করে বরলন, চট্টগ্রাম মকন্দ্রীয় শহীদ সমনারেে িংস্কাে কাজ মশষ হবাে ্ে সবকল্প শহীদ সমনাে 

স্থা্ নাটিও মেরক  ারব এবং মিইভারবই এে স্থায়ী রূ্ মদয়া হরব। সতসন আজ মোববাে িকারল এতদ িংক্রান্ত সবষরয় শহীদ সমনাে িংলগ্ন  মুিসলম 

ইনসিটিউি হল চত্ত¡মে সনসম পতবয চট্টগ্রাম িাংসৃ্কসতক বলয় মকরন্দ্র তাাঁে আহŸাারন িংসৃ্কসতকমী, মুশ্চির াদ্ধা, মুশ্চি ুরদ্ধে ি্রেে োজননসতক, িামাশ্চজক ও 

ম্শাজীবী িংগেরনে ্রেে সসতসনসধরদে িারে অনুটিত এক মতসবসনময় িভায় সধান অসতসেে বিরবয এ কো বরলন। 

সতসন বরলন, চট্টগ্রাম িাংসৃ্কসতক বলয় সকল্প বাস্তবায়নকরল্পে ্রে  খন চট্টগ্রাম মকন্দ্রীয় শহীদ সমনাে সিঙ্গটি আরি তখন মেরকই মনসস্থে করেসেলাম 

িবাে িারে বরি মতামত সনরয় এ সবষরয় সিদ্ধান্ত মনরবা। আসম শহীদ সমনারেে িংস্কাে চাই, মূল নকশানু ায়ী সবনযাি ও িম্প্রিােণ চাই। তরব এিা ভাঙ্গা বা 

িসেরয় মেলরত মন িায় মদয়সন এবং মদরবও না। সতসন আরো বরলন, বাস্তবায়নাধীন িাংসৃ্কসতক বলয় সকল্প চট্টগ্রারমে িংসৃ্কসতকমীরদে দীর্ পসদরনে চাওয়া-

্াওয়াে ¯^প্ন। এই ¯^মপ্নে শতভাগ ্ূেণ হরল চট্টগ্রারমে সশল্প-িংসৃ্কসতে চাকা গসতশীল হরব। এই সকল্প একটি বহুমাশ্চেক নশ্চিত স্থা্ নাই হরব না, এে িরঙ্গ 

ইসতহাি ও ঐসতরহযে নানান তেয-উ্াত্ত, উ্াদান, সনদশ পন এবং নানান সামাণয সশসল্পত উ্স্থা্ নাে িংর াজন হরব। সতসন মতসবসনময় িভায় 

অংশগ্রহনকােীরদে বাস্তবায়নাধীন বলরয়ে িারে সবসভন্ন িংর াজন ও সস্তাবণাে িারে িহমত সকাশ করে বরলন, একজন মুশ্চির াদ্ধা সহরিরব চট্টগ্রারম 

মুশ্চি ুদ্ধ জাদুর্ে সসতিা, চট্টগ্রারম মুশ্চি ুরদ্ধে নানামুখী র্িনাে সৃ্মসত সচহ্ন, িংেেণ সবটিশ সবরোধী ¯^াাধীনতা আরিালরনে কীসতপগাো ধােণ ও স্মেরণে 

কম প্ সেকল্পনা বাস্তবায়রন নাগসেক িমারজে িহর াসগতা চাই। 

এরত স্বাগত বিবয োরখন গণ্ূতপ সবভারগে অসতসেি সরকৌশলী ওম সকাশ নিী। মতসবসনমরয় অংশ মনন মুশ্চির াদ্ধা ও গরবষক ো. মাহেুজুে েহমান, 

নািয বযশ্চিত্ব আহরমদ ইকবাল হায়দাে, সচিাগাং মচম্বারেে িারবক িসচব অসভক ওিমান, চসিক সধান সরকৌশলী েসেকুল ইিলাম মাসনক, চসিক িারবক 

জনিংর াগ কম পকতপা িাইেুশ্চিন আহরমদ িাকী, চসব সিরনি িদিয মসহউশ্চিন শাহ আলম সন্ু, সশল্পকলা একারেমীে িাধােণ িম্পাদক িাইেুল আলম 

বাবু, িহ-িভা্ সত জাহাঙ্গীে কসবে, মদওয়ান মাকিুদ আহরমদ, আব্দলু হাসলম মদাভাষ, মেোরেল িাংবাসদক ইউসনয়রনে িহ-িভা্ সত ও চট্টগ্রাম 

মমসেরকল সবশ্বসবদযালরয়ে সিরনি িদিয সেয়াজ হায়দাে মচৌধুেী, মহানগে মুশ্চির াদ্ধা মে্ুটি কমান্ডাে মমা. শহীদুল হক মচৌধুেী, নািয বযশ্চিত্ব অধযা্ ক 

িঞ্জীব বড়ুয়া, গররু্ সেরয়িাে িমন্বয় ্সেষরদে মশখ শওকত ইকবাল, শহীদ ্সেবারেে সদী্  বড়ুয়া, জািদ মকন্দ্রীয় মনতা ইি ুনিন দত্ত, নুরুল আলম 

মনরিু, জািদ মহানগে মনতা জসিম উশ্চিন বাবুল, সিস্ সব মনতা অরশাক িাহা, গণতন্ত্র ্াটিপে তাজেু মুলু্লক, নযার্ে সমেুন দাশগু), দীর্ন মচৌধুেী, 

েড়াকাে মমাদারেে আলী, বাংলারদশ আবৃসত্ত িমš^য় ্সেষরদে োরশদ হািান, ২২ মহল্লা িদপাে কসমটিে মমা.ইউিুে িিপাে, সরকৌশলী মমা. হারুণ, উসদসচ 

সশল্পীরগাটিে শীলা দাশ, িংেসেত কাউশ্চিলে রুমকী মিনগু), মসহলা আওয়ামী লীগ মনেী সশল্পী কল্পনা লালা, শ্রসমক লীরগে বখরতয়াে উশ্চিন খান, মবাধন 

আবৃসত্ত ্সেষরদে সণব মচৌধুেী, োজনীসতক মবলারয়ত মহারিন, মাহবুে েহমান মাহেুজ, মুশ্চির াদ্ধা িাধন চন্দ্র সবশ্বাি ও িাংসৃ্কসতক কমী িজল দাশ সমুখ। 

          

 

 

দরু্ মাপূজার প্রতিমা তিরঞ্জসির 

স্থাি পতরদশ মসি মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী গতকাল আিন্ন দুগ পা্ ুজাে সসতমা সবিজপরনে স্থান ্রতঙ্গা সিকত এলাকা ্সেদশ পন 

করেরেন। ্সেদশ পনকারল সতসন বরলন, সসতবেে িনাতনী িম্প্রদারয়ে শােদীয় দুগ পা্ ূজাে উৎিবমুখে ্সেরবরশ উদ া্ ন মশরষ সসতমা সনেঞ্জরনে বযবস্থা 

শাসন্ত্ূণ প ্সেরবরশ সনসব পরে িম্পন্ন কেরত চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন িাসব পক সস্তুসত গ্রহন করে। এবারেে ্ূজারতও সসতমা সনেঞ্জন  ারত িুশৃক্সখল 

্সেরবরশ িম্পন্ন কো  ায় মিজনয কাউশ্চিলে, ্ূজা কসমটিিহ িনাতনী িম্প্রদারয়ে িাসব পক িহর াসগতা সরয়াজন। সিটি কর্ পারেশন ও চট্টগ্রাম 

মমরিা্ সলিন ্ুসলশ ও ্ূজা উদ া্ ন কসমটি সসতমা সনেঞ্জরনে শৃক্সখলা েোয় িাসব পক িহর াসগতা কেরব। সিকত এলাকা ্সেদশ পনকারল কাউশ্চিলে 

োরলহর আহরেদ, আবদুি িালাম মািুম,  আবদুল মান্নান, মমারশ পদ আলী, মহানগে ্ূজা উদ া্ ন ্সেষরদে িভা্ সত লায়ন আশীষ ভট্টাচা পয, িাধােন 

িম্পাদক সহরল্লাল মিন উজ্বল, িহ-িভা্ সত িুমন মদবনাে, মময়রেে একান্ত িসচব মুহােদ আবুল হারশম, তত্ত্বাবধায়ক সরকৌশলী িুদী্  বিাক, উ্-িসচব 

আরশক েিুল মচৌধুেী টি্ু, সনব পাহী সরকৌশলী আসশকুল ইিলামিহ কর্ পারেশরনে কম পকতপা-কম পচােীগণ উ্সস্থত সেরলন। 

 

 

কসরািা সাংক্রমণ যাসি আর বৃদ্ধি িা পায় 

মস বযাপাসর সসচিি থাকসি হসব - মময়র 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলন, করোনা মহামাসে আক্রারন্ত্রে কবরল ্ড়াে ্ে ্ পিন এলাকাগুরলা িেকারেে ্ে 

মেরক বন্ধ মর্াষণাে েরল ্রতঙ্গা িী-বীচ এলাকায় ্ পিকরদে খাবােিহ অনযানয ্িড়া িাশ্চজরয়  াো বযবিা কেরতা তারদে ম  েসত হরয়রে তা 

মকানভারবই ্ূেণ কো িম্ভব নয়। করোনা িংক্রমণ সন¤œমুখী হওয়াে েরল িেকাে সবসধ সনরষধ তুরল মদয়। সকন্তু েসতে ্সেমাণ ম  অবস্থায় দাসড়রয়রে তা 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 



  

 

  

মকানভারব ্ূেণ কো িম্ভব নয়। মি সবরবচনায় সধানমন্ত্রীে ্ে মেরক নগদ অে প িাহার পযে উরদযাগ এখরনা অবযাহত মেরখরে। মময়ে বরলন,করোনা 

িংক্রমণ আে  ারত বৃশ্চদ্ধ না ্ায় মি বযা্ ারে িকলরক স্বাস্থযসবসধ মমরন চলরত হরব। সতসন গতকাল করোনা অসতমাসেরত েসতগ্রস্থ ্রতঙ্গা িী-সবচ মদাকান 

মাসলকরদে জনয সধানমন্ত্রীে উ্হাে (নগদ অে প) সবতেণ অনুিারন সধান অসতসেে বিরবয এ কো বরলন। 

মমাোঃ ওয়াসহদুল আলম মাষ্টারেে িভা্ সত্বরত এিময় আরো উ্সস্থত সেরলন কাউশ্চিলে আলহাজ্ব োরলহর আহেদ, আবদুি িালাম মািুম, আবদুল মান্নান, 

মমারশ পদ আলী, মময়রেে একান্ত িসচব আবুল হারশম, ্রতঙ্গা োনাে ভােসা) কম পকতপা কসবে মহারিন, সরকৌশলী িুদী্  বিাক, সরকৌশলী আসশকুল 

ইিলাম, উ্-িসচব আরশক েিুল মচৌধুেী টি্ু, সনব পাহী সরকৌশলী সমজপা েজলুল কারদে, োজনীসতক অধযা্ ক মািুম মচৌধুেী, মমাহােদ আলী, মমা. জারবদ 

মহারিন ও ওয়াসহদুল আলম সমুখ। 

 

স্বাক্ষতরি/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি দাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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