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চসিক পূজা উদযাপন পসিষদদি মহাষষ্ঠীদে মময়ি 

ধদম েি মূল বাণীদক ধািণ কিাি 

মাধযদম আত্মাি পসিশুদ্ধি ঘদে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ৫২’ে ভাষা আরদালন মেরক শুরু করে মুক্তি ুদ্ধিহ িকল গণতাসিক 

আরদালরন ধম প বণ প সনসব পরশরষ জনগরণে তযাগ ও অংশগ্রহরনে মধয সিরয় এরিরশ অিাম্প্রিাসয়ক গণতাসিক মচতনাে সভসি সসতটিত হরয়রে। অিুেরক বি 

কেরত িকল মঙ্গল শক্তিে িঞ্চরয়ে মাধযরম উৎিব-আনদ উৎিরগ প-উদ্ভাসিত হরত িকরলে সসত আহŸাান জানান। মহল সবরশষ এই সভসিরক িূব পল 

কেরত নানামুখী ষড় ি কেরলও তা কখরনা িফল হয়সন এবং হরবও না। সতসন আজ মিামবাে জামালখানস্থ চসিক কুিুম কুমােী বাসলকা উচ্চ সবিযালয় 

সাঙ্গরন চসিক ্ূজা উি া্ ন ্সেষি কতত পক আরয়াক্তজত মহাষিী সতসেরত সধান অসতসেে বিবয োখরত সগরয় এ কো বরলন। কাউক্তিলে শশবাল িাশ 

িুমন’ে িভা্ সতরে অনুিারন সবরশষ অসতসেে বিবয োরখন ভােতীয় িহকােী হাই কসমশনাে অসনদ বযানাক্তজপ। উরবাধনী বিবয োরখন োমকত ষ্ণ 

মিবাশ্ররমে অধযক্ষ ¯^াামী শক্তিনাো আনদ মহাোজ। অনযারনযে মরধয বিবয োরখন িংেসক্ষত কাউক্তিলে নীলু নাগ, রুমকী মিনগু), আঞ্জমুান আো 

ও চসিক সিসবএ’ে িাধােণ িম্পািক মুক্তজবুল হক, কুিুম কুমােী সু্করলে সধান সশসক্ষকা তন্দ্রা মজমুিাে। ¯^াাগত বিবয োরখন চসিক ্ূজা উি া্ ন 

্সেষরিে িাধােণ িম্পািক েতন মচৌধুেী। 

মময়ে আরো বরলন, সায় িু’বেে ধরে করোনাে মোবরল িকল ধমীয় উৎিব ও অনুিান ¯^াাস্থযসবসধ মমরন িীসমত ্সেিরে কেরত হরয়রে। িম্প্রসত িংক্রমণ 

হাে সন¤œমুখী হওয়ায় মহািমােরহ িুরগ পাৎিব ্ালরনে িুর াগ িতটি হরয়রে। তাে্েও  োিম্ভব িেকাে সনরিপসশত ¯^াাস্থযসবসধ মমরনই উৎিব ্ালন কেরত 

হরব এবং ম রকান মূাূরলয িম্প্রীসত ও মিৌহািপয্ূণ প ্সেরবশ িুেক্ষাে ঐসতহযরক ধরে োখরত হরব। সতসন স্মেণ কসেরয় মিন ম  ধমীয় অনুিান মানুরষে মনরক 

মকামল করেনা মি ধমীয় অনুিান বযে পতাে গ্লাসন বরয় আরন, ধরম পে মূল বাণীরক ধােণ কোে মাধযরম আত্মাে ্সেশুক্তদ্ধ ঘরি। 

সবরশষ অসতসেে বিরবয ভােতীয় িহকােী হাই কসমশনাে অসনদ বযানাক্তজপ বরলন, ১৯৭১ িারল মহান মুক্তি ুরদ্ধ ভােত বাংলারিরশে আ্ময় জনগরনে 

্ারশ মেরক একটি ¯^াাধীন িাব পরভাম োষ্ট্র গঠরন িহায়তা সিান করে। মিই বাংলারিশ আজ িুবণ প জয়ন্তীে ্রে। বাংলারিশ আজ উন্নয়রনে অগ্র াত্রায় 

এক মোল মরেল।  া আমারিে জনয গব প ও অহংকারেে সবষয়। সতসন বরলন, ভােত িবিময় বাংলারিরশে িুরখ-িুুঃরখ আরে এবং োকরব।  

 

  

মহাষষ্ঠীদে ফদেয়াবাদ পল্লী িংগঠন িসমসেি বস্ত্র সবেিণ অনুষ্ঠাদন মময়ি 

দদুগ োৎিব মহাক বাঙালীি িম্প্রীসে ও মিৌহাদেযদি মমলবন্ধন 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, বাঙালী জাতীয়তাবাি ও িকল মানুরষে মরধয মশ্রণী শবষময িূে কোে মচতনা সনরয় 

মহান মুক্তি ুরদ্ধে মাধযরম ¯^াাধীন িাব পরভৌম অিাম্প্রিাসয়ক োষ্ট্র সসতিাই সেল বঙ্গবনু্ধে ¯^প্ন। এই ¯^প্ন ্ুরো্ ুসে বাস্তবায়ন কেরত হরল মশ্রণী শবষমযিহ 

িকল শবষময িূে কেরত িকরলে মরনার াগী হরত হরব। ধনী-িসেদ্র শবষময িূে কেরত ্ােরল কাউরক আে িান কোে সরয়াজন হরব না। তাই এই 

িুরগ পাৎিব মহাক বাঙালীে িম্প্রীসত ও মিৌহািপযরে মমলবন্ধন। 

সতসন আজ মিামবাে ফরতয়াবাি ্ল্লী িংগঠন িসমসতে উরিযারগ মহাষিী উ্লরক্ষ বস্ত্র সবতেণ অনুিারন সধান অসতসেে বিবয োখরত সগরয় এ কো 

বরলন। ফরতয়াবাি ্ল্লী িংগঠন িসমসতে িভা্ সত কলযাণ ্ারলে িভা্ সতরে সধান বিা সহরিরব সেরলন-বাংলারিশ জন্মািমী ্সেষরিে িাধােণ 

িম্পািক সরকৌশলী সবীে কুমাে শীল। সবরশষ অসতসে সেরলন িসক্ষণ ্াহাড়তলী ওয়ােপ গাজী শসফউল আজম, সচকনিন্ডী ইউসনয়রনে মচয়ােমযান হািান 

জামান বাচ্চু, চট্টগ্রাম সবশ^সবিযালয় িংস্কত সত সবভারগে অধযা্ ক ে. সশফক নাে, হািাজােী মসি ক্লাব িভা্ সত মকশব কুমাে বড়–য়া, ফরতয়াবাি ্ূজা 

উি া্ ন ্সেষরিে িমš^য়ক সবপ্লব ধে। অনুিারন ¯^াাগত বিবয োরখন িাংবাসিক নু্ুে কাসন্ত মিব।  

মময়ে আরো বরলন, সসত বেে িুগ প্ ূজা আরি শেরতে মাঝামাক্তঝ িমরয়। িব িুুঃখ-কি ভূরল এইকসিন বাঙাসল আনদ উৎিরব মমরত োরক। এই ্ূজায় 

ধম প ম মন একটি বড় সবষয়, তাে মচরয়ও বড় সবষয় হরলা িাব পজনীন কলযাণ কামনা। িম্প্রসত মকাসভে-১৯ িংক্রমণ ্সেসস্থসত অরনকিা সনয়িরণ োকায় 

নগেীরত জাকজমক ভারব িুরগ পাৎিব ্ালরনে ্সেরবশ িতটি হরয়রে। তরব এ িময় সনয়িণহীনভারব চলারফো কেরল আবােও মকাসভে িংক্রমণ বতক্তদ্ধ 

ম্রত ্ারে। তাই এতসিন  াবত ¯^াাস্থয িুেক্ষাে ম  ্দ্ধসত ও আচেণসবসধ ে) করেসে তা সাতযসহকতায় ্সেণত কেরত হরব। 
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