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অবৈতনিক নিক্ষার প্রৈততক ম ৌলভী িূর আহ দ মেয়ার যানির আনলােিা সভায় ম য়র 

েট্টগ্রান র কৃনত ািনদর ও ইনতহানসর মগৌরৈগাাঁথা 

অংিগুনলা নিনয় একটি ন উজিয়া  করা হনৈ 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরেন, ইসিহাি িৃটিরি চট্টগ্রারমে েূসমকা উ্মহারেরশ অনযিম। ম মন ইসিহাি িৃসি 

করেসেল ১৯০৫ িারল স্বরেশী আরদালরনে িূচনা করে এবং ১৯২১ িারল সথম অিহর াগ আদলন শুরু করে চট্টগ্রাম। ম  কােরে মহত্মা গাসি নাগ্ুরেে 

কংরগ্রি িরেলরন চট্টগ্রারমে সিংশা করে বরলসেরলন চট্টগ্রাম িবারে আরগ। মেহুম নূে আহমে মচয়ােমযানও সেরলন মিই সশংিাে েবীোে। সিসন 

সিঙ্গক্ররম আরো বরলন, আমো এই মহান বযক্তিরেে স্মেে কসে সকন্তু িারেে ্থ অনুিেন কসে না। মহান ও কৃসিমানরেে ্থ অনুিেন কেরি ্ােরলই 

আগামী সেরন নিুন সজরেে মনিৃত্ব গরে মিালা িম্ভব।  

সিসন আজ শসনবাে িকারল আদেসকল্লাস্থ চসিরকে ্ুোিন েবরনে মক.সব আবেুি িাত্তাে সমলনায়িরন চট্টগ্রাম ম্ৌেিোে সািন মচয়ােমযন মমৌলেী নূে 

আহমরেে মৃিুযবাসষ পকী উ্লরে আরয়াক্তজি আরলাচনা  িোয় সধান অসিসথে বিরবয সিসন একথাগুরলা বরলন। চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে সধান সশো 

কম পকিপা লুৎফুন নাহারেে িো্ সিরত্ব ও কনকন োরশে িঞ্চালনায় অরলাচনা িোয় সবরশষ অসিসথ সহরিরব বিবয োরখন-মেহুরমে মেৌসহত্র অধযা্ ক 

মিসলম জাহাঙ্গীে, ওয়ার্প কাউক্তিলে হািান মুোে সবপ্লব, আবেুি িালাম মািুম, জহে লাল হাজােী, অধযা্ ক মািুম মচৌধুেী, মময়রেে একান্ত িসচব মুহােে 

আবুল হারশম, বাগমসনোম সু্করলে সধান সশসেকা িাসবনা মবগম। মূল সবি উ্স্থা্ ন করেন অধযা্ ক আবু িারলব মবলাল। িোে শুরুরি মকােআন 

মিরলায়াি করেন চসিক মাদ্রিা ্সেেশ পক মমাওলানা মমাহােে হারুনুে েসশে মচৌধুেী।  

মময়ে িাাঁে বিরবয আরো বরলন, অসি  ুরগে মহান সবপ্লবী মািাে ো িূ প মিরনে মনিৃরত্ব বৃটিশ উ্সনরবসশক শািন মথরক মুক্তিে জনয অস্ত্রাগাে লুন্ঠন ও 

জালালাবাে  ুদ্ধ এবং চট্টগ্রামরক করয়কসেন স্বাধীন মেরখ  ইক্তিয়ান মেেুরলশনােী আসম পে ্িাকা মিালাে িাহি মেসখরয়রেন বীে চট্টগ্রারমে সবপ্লবীো। 

বঙ্গবিু সারেসশক োজধানী ঢাকারক বাে সেরয় চট্টগ্রামরক গুরুত্ব সেরয় এবং চট্টগ্রারমে মনিৃরত্বে সসি আস্থা মেরখ ৬ েফা ম াষো  করেসেরলন চট্টগ্রারমে 

লালেীস  ময়োন মথরক। শুধু িা নয় মহান মুক্তি ুরদ্ধ হানাোে ্াসকস্তানী বাসহনীে সবরুরদ্ধ সথম সসিরোধ িূসচি হয় চট্টগ্রাম মথরকই। িাই বাঙাসলে 

ইসিহাি ঐসিরহয চট্টগ্রারমে েূসমকা উজ্জ্বল হরয় আরে এবং থাকরব।  

সিসন আরো বরলন, মেহুম নূে আহমে মচয়ােমযান ১৯২৭ িারল চট্টগ্রারমে ম্ৌে এলাকায়  বাধযিামুলক অববিসনক সাথসমক সশো সবিপরেে মাধযরম 

েুুঃিাহিী ও  ুগান্তকােী অধযারয়ে িূচনা করেসেরলন। িা িমগ্র েসেে ্ূব প এসশয়াে মেরত্র ্সথকৃি হরয় আরেন। িােই ধাোবাসহকিায় সশো মেরত্র চসিক 

আজও অবযাহি মেরখরে। মেরশে অনয মকান সিটি কর্ পারেশন বা ম্ৌেিো এধেরেে সশো সসিষ্ঠান ্সেচালনা করে না। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম সিটি 

কর্ পারেশরনই আলাো একটি সশো সবোরগে মাধযরম সশো সসিষ্ঠানগুরলা ্সেচালনা করে আিরে। মি কােরে চসিক সশো মেরত্র সব্ুল ্সেমান অথ প 

েুিুপসক সেরয়  ারে। মময়ে োজবনসিক, িামাক্তজক মেরত্র চট্টগ্রারমে ম  বযক্তিগে কৃসিত্ব মেরখ মহান হরয়রেন, িারেে অবোরনে ইসিহাি স্থা্ না বা 

িেরকে নাম ফলরক সলস্ বদ্ধ কোে উরেযগ গ্রহন কো হরব বরল জানান। ম ন আগামী সজে িাাঁরেে অবোরনে কথা জানরি ্ারে। এোো চসিক ম  

নিুন েবন সনম পান কেরি  ারে মিখানকাে একটি মলারে চট্টগ্রারমে কৃসিমানরেে ও ইসিহারিে মগৌেবগাাঁথা অংশগুরলা সনরয় একটি ্ুে পাঙ্গ সমউক্তজয়াম 

কোে ্সেকল্পনা আরে বরল অসেমি বযি করেন। 

 

স্বাক্ষনরত/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি োসয়ত্ব  
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