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ক্রীড়া ও সংসৃ্কতি জগতির আত াতিি ব্যক্তিত্ব 

প্রতেসর শাতেস্তা খাতের শারীতরি খখাোঁজ-খব্র খেে খেের 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আজ বুধবাে িকারল ছাত্রলীরগে অনযতম সসতষ্ঠাতা এবং ক্রীড়া ও িংসৃ্কসত জগরতে 

আরলাসকত বযক্তিত্ব বাধ পকযজসনত কােরে অিুস্থ শারয়স্তা খানরক তাাঁে েহমতগঞ্জস্থ বাি েবরন মেখরত  ান। মময়ে মেজাউল কসেম মচৌধুেী তাাঁে শােীসেক 

অিুস্থতাে মখাাঁজ-খবে সনরয় বরলন,  তসেন আমো মবাঁরচ থাকরবা ততসেন আ্নাে ্ ারশ থাকরবা এবং আ্নাে োজননসতক, িামাক্তজক ও ক্রীড়ারেরত্র ম  

অবোনগুরলা আরছ তা স্মেরে োখব। ষারিেেশরক আ্নারেে মনতৃরত্ব চট্টগ্রারম বাংলারেশ ছাত্রলীগ এবং ছাত্র িমাজ ম  আরদালন িংগ্রাম করেরছ তা 

জাসতে কারছ সচেসেন অম্লান হরয় থাকরব। আ্নারেে মি আেশ পরক আজরকে ছাত্র িমাজ অনুিেে কেরল বঙ্গবনু্ধে কাক্তিেত মিানাে বাংলা গরড় মতালা 

িম্ভব হরব। মময়ে তাাঁে িুস্থতা কামনা করেন। 

এ িময় শারয়স্তাখান বরলন, সধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সধান মশখ হাসিনা চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে সহরিরব আ্নারক মরনানয়ন সেরয় ম  

মূলযায়ন করেরছন এবং নগেবািীে মোরি মময়রেে োসয়ত্ব ্ালরনে ম  িুর াগ ম্রয়রছন তা  থা থোরব কারজ লাগারনাে জনয আহŸাান জানান। 

 

 

তব্জে তিব্তস েুক্তিত াদ্ধাতির সংব্র্ ধো খিতব্ চতসি 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী বরলরছন, ১৯৭১িারল বঙ্গবনু্ধে ডারক িাড়া সেরয় মেশমাতৃকাে িারন আবাল-বৃদ্ধ-বসনতা 

 ুরদ্ধ ঝাস্রয় ্রড় েীর্ প নয়মাি  ুদ্ধ করে আমারেেরক এরন মেয় লাল িবুরজে ্তাকা ও ¯^াাধীন িাব পরেৌম বাংলারেশ। মুক্তির াদ্ধাো আমারেে গব প, 

তারেে মেশরসম ও আত্মতযাগ আমারেে এখরনা উজ্জীসবত করে। আগামী ১৬ সডরিম্বে সবজয় সেবরি মুক্তজব শতবষ প ও ̄ ^াাধীনতাে ৫০বছে ্ ূসতপ উ্লরে 

জাাঁকজমক্ূে প অনুষ্ঠারনে মাধযরম চসিরকে ্ে মথরক বীে মুক্তির াদ্ধারেে িংবধ পনা মেয়া হরব। এবযা্ারে মুক্তির াদ্ধা িংিরেে চট্টগ্রাম মহানগে 

ইউসনরিে কমান্ডাে মমাজাফফে আহম্মে’ে কাছ মথরক মুক্তির াদ্ধাে একটি তাসলকা চাওয়া হরল সতসন মহানগে ইউসনরিে িেিযরেে তাসলকা জমা মেরবন 

বরল মময়েরক অবসহত করেন। 

এিময় মুক্তির াদ্ধা িংিে চট্টগ্রাম মহানগে ইউসনরিে িহকােী কমান্ডাে িাধন চন্দ্র সবশ্বাি, চাাঁেগাও থানা কমান্ডাে কুতুব উক্তিন মচৌধুেী, বীেমুক্তির াদ্ধা 

মগালাম নবী উ্সস্থত সছরলন। 

 

 

সরজতেে পতরিশ ধে ও িিতের তেতিধশ খেেতরর 

খাস খতিোেভুি ো ার 

জােগা িখ  িতর ভব্ে! 

 

নগেীে চকবাজাে থানাস্থ বাকসলয়া সডসি মোড এলাকায় ১নং খাি খসতয়ানেুি(সবএি ২৩৯০৮) নালা ্াশ্ববতী প্লরিে মাসলক জননক মমা. ইকবাল জবে 

েখল করে মেরখরছন জাসনরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেীে কারছ অসের াগ করেরছন বাকসলয়া মেওয়ান বাজাে 

এলাকাে বাসিদাো। এলাকাে বাসিদাো িম্প্রসত িাইগাে্ািস্থ কর্ পারেশন অসফরিে মময়ে ে)রে সগরয় তাাঁে কারছ সলসখত অসের াগ জমা মেন। 

এিময় মমাহাম্মে সময়া তালুকোে, আহমে এনামুল হক, মমা. জাহাঙ্গীে, োক্তজব চক্রবর্ত্তী, শাহাোত ওিমান, নজরুল ইিলাম সমন্িু, হায়োে আলী উ্সস্থত 

সছরলন। 

এলাকাে বাসিদারেে অসের ারগ জানা  ায় বাকসলয়া মেওয়ান বাজাে সডসি মোড এলাকায় ১নং খাি খসতয়ানেুি সবএি ২৩৯৮ োরগে, ১৩২৬শতাংশ 

জায়গা িেকাসে নাসম নালা সহরিরব খসতয়ারন সচসিত আরছ। অথচ এই োরগে জায়গা সডসি মোড িংলগ্ন চান সময়া িওোগে সেরয়ল এরেি নামকেে করে 

অনযায়োরব ৬টি আবাসিক েবন  সনম পারে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ্ ে মথরক অনুরমােন সনরয়রছন অসে ুি চাাঁন সময়া িওোগে সেরয়ল এরেরিে িারথ িংসিে 

মমা. ইকবাল। অসের ারগ আরো জানা  ায় সবএি খসতয়ান উরেসখত োরগে নালা সহরিরব ্ াসন চলাচরলে ্ থ। উি জায়গা জবে েখল কোয় ্ াসন সনস্কাশন 

বাধাসা) হরে। এরত বৃটেরত জলাবদ্ধতাে িৃটে হরে বরল জানা  ায়। অসের ারগে সবষরয় সিটি মময়ে অবগত হরয় বরলন, ম রহতু অসে ুি স্পি বা 

জায়গায় সিসডএ েবন সনম পারেে অনুরমােন সেরয়রছ, তাই এই সবষরয়  থা থোরব তেন্ত করে সনক্তিত হওয়া সরয়াজন এিা িেকাসে খাি খসতয়ানেুি 

জায়গা সক না। 

মময়ে িরেজসমন ্সেেশ পন ও তেন্ত্ূব পক অসের ারগে দু্রত সনষ্পসর্ত্তে জনয কর্ পারেশরনে মযাক্তজরেিরক সনরেপশ সেরয়রছন। সতসন বরলন,  সে েখরল থাকা 

জায়গা িেকাসে খসতয়ানেুি বরল সমাসেত হয় তাহরল মি বযা্ারে আইনানুগ বযবস্থা মনয়া হরব। মকান অবস্থারতই িেকাসে নালাে জায়গা েখল করে ্াসন 

সনস্কাশনরক বাধাগ্রস্থ কেরল তা মমরন মনয়া হরব না। 
 

স্বাক্ষতরি/- 

প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকতপা প্রঅসতসেি োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ হাসিনাে মূলনীসত 

গ্রাম শহরেে উন্নসত 

 


