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রামপুরর মসজিরের ভিভিপ্রস্তর স্থাপনকারে মময়র 

আল্লাহর ঘররর পভরচর্ যা ইমানী োভয়ত্ব 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী আজ শুক্রবাে নগেীে ্শ্চিম োম্ুে িবুজবাগ আনন্দধাো আবাসিক এলাকা জারম 

মিশ্চজরে জুমাে নামাজ আোয় মশরে এই মিশ্চজেটিে ্ুনঃসনম পাণ ও উন্নয়ন কারজে সেসিসস্তে স্থা্ ন করেন। এ িময় সিসন মুছসিরেে উরেরশে বরলন, 

আিাহে ঘে মিশ্চজে সসিটি ধম পসাণ মুিলমারনে কারছ ্সবত্র স্থান। এে ্সেচ পা, উন্নয়ন, ম ােপা ও ্সবত্রিা েক্ষা কো আমারেে একটি ঈমানী োসয়ত্ব। এই 

গুরুোসয়ত্ব ্ালরন এলাকাবিী িরচষ্ট হরল িকরলে সসি আিাহে েহমি বসে পি হরব। এে মাধেরম ননসিক ও মচিনাগি শুশ্চি অজপন িম্ভব হরল মানব 

জাসিে জাগসিক ও ইহজাগসিক মঙ্গল িাসধি হরব। মিশ্চজেটিে উন্নয়ন ও িংস্কাে িম্পন্ন হরল মুছসিগণ স্বাছরন্দে িারে মহান আিাহে এবােি বরন্দগী 

কেরি ্ােরবন বরল আসম আশা কসে। মময়ে মিশ্চজরেে চলমান উন্নয়ন করজ িাধেমি িহায়িাে আশ্বাি সোন করেন।  

এ িময় উ্সস্থি সছরলন-চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে ্োরনল মময়ে আবেুি িবুে সলিন, ওয়ার্প কাউশ্চিলে অধো্ ক মমাহাম্মে ইিমাইল, মহানগে 

 ুবলীরগে  ুগ্ম আহবায়ক মেরলায়াে মহারিন মখাকা, োম্ুে ওয়ার্প আওয়ামী লীরগে আহবায়ক আবুল কারশম,  ুগ্ম আহবায়ক সেলোে খান সেলু, মাহবুব 

আলম আজাে, মিশ্চজে ্সেচালনা কসমটি িো্ সি আবু বক্কে সিশ্চেক, লায়ন মমাহাম্মে ইসলয়াছ, মীে মহারিন মচৌধুেী, মমা. আলাউশ্চেন সমুখ।   

 

স্বাধীনতার সুবর্ য িয়ন্তীরত 

ইজিরা গান্ধীর ১০৫তম িন্মভেন অনুষ্ঠারন মময়র 

মুজিরু্রের ভবিয় অিযরনর মচতনারক শাভর্ত করররেন ইজিরা গান্ধী 

 

মহান স্বাধীনিাে িুবণ প জয়ন্তীরি মুশ্চি ুরিে িময় বাংলারেশরক িরব পাচ্চ িহায়িাকােী োেরিে িারবক সধানমন্ত্রী শ্রীমসি ইশ্চিো গান্ধীে ১০৫িম জন্মসেন 

বণ পাঢ্েোরব ্ালন করেরছ চট্টগ্রাম মসি ক্লাব। আজ শুক্রবাে িকারল চট্টগ্রাম মসি ক্লারবে এি েহমান হরল আরয়াশ্চজি অনুষ্ঠারন সধান অসিসে সছরলন, 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে বীে মুশ্চির ািা মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী। চট্টগ্রাম মসিক্লাব িো্ সি আলহাজ্ব আলী আব্বারিে িো্ সিরত্ব এবং 

িাধােণ িম্পােক মচৌধুেী ফসেরেে িঞ্চালনায় এরি সধান আরলাচক সছরলন োেরিে িহকােী হাই কসমশনাে শ্রী অসনন্দে বোনাজী। অনোনেরেে মরধে 

বিবে োরখন, বীে মুশ্চির ািা আবুল হারশম, চট্টগ্ররম মসি ক্লারবে সিসনয়ে িহ িো্ সি িালাউশ্চেন মমা: মেজা, সবএফইউরজে িহ িো্ সি শহীেুল 

আলম,  ুগ্ম িাধােণ িম্পােক মহসিন কাজী, সিইউরজে িাধােণ িম্পােক ম শামিুল ইিলাম।  

সধান অসিসেে বিরব  ্ সিটি মময়ে এম মেজাউল কসেম বরলন, ৭১ িারল ্াসকস্তানী শশ্চিশালী মিনা বাসহনী সনেস্ত্র িাধােণ বাঙ্গালীরেে উ্ে ঝাাঁস্ রয় 

্রে। ্াসকস্তানীো ্ূব প ্াসকস্তারনে জনগণরক সেিু বাঙ্গালী বলরিন। মিইসেিু বাঙ্গালী বঙ্গবনু্ধে আহবারন িরব পাচ্চ শশ্চি সেরয় চেম সসিরোধ গরে 

মিারল। ৭১ আমারেে অস্ত্র সছলনা, সকন্তু সছল অিুি মরনাবল।  

মময়ে আরো বরলন, মনর্াসলয়ন  োিপই বরলরছন, ম  েরলে মনিা মেো, সকন্ত নিনেো িব সিংহ হরলও  ুরি িাো জয় কেরি ্ারেনা। িরব ম ই েলরনিা 

সিংহ এবং িেিেো মেো হরলও িারেে জয় সনশ্চিি। আমারেে সিংহ ্ুরুে বাঙ্গালী জাসিে হাজাে বছরেে স্বাধীনিাে স্বপ্ন লাসলি স্বাধীনিাে কাণ্ডােী 

বঙ্গবনু্ধ সিংহ হরয়ই আমারেে মনিৃত্ব সেরয়রছন বরলই মাত্র নয় মারি মেশ স্বাধীন হরয়রছ। বঙ্গবনু্ধে ম াগে মনিৃত্বরক শাসনি করেরছন োেরিে িৎকালীন 

সধান মন্ত্রী বাঙ্গালীে ্েম বনু্ধ শ্রীমসি ইশ্চন্দো গান্ধী। সিসন  সে এক মকাটিে মবশী বাঙ্গালীরক আশ্রয় না সেরিন, আমো মুশ্চির ািারেে সসশক্ষণ না সেরিন, 

সবািী িেকাে গঠরনে িুর াগ করে না সেরিন, িাহরল বাংলারেরশে স্বাধীনিাে জনে আরো অরনক মবসশ েি সবাসহি হরিা।  

সিসন আরো বরলন, শুধু ¯^্াধীনিা  ুরি িহর াসগিা নয় স্বধীনিাে ্ে ্াসকস্তান কাোগাে মেরক বঙ্গবনু্ধরক মুি কেরি করঠাে ্েরক্ষ্ গ্রহন করেরছন। 

িা নাহরল আমো হয়রিা আমারেে এই মহান মনিারক সফরে ম্িাম না। সকৃি বনু্ধরত্বে সমাণ হয় িুরখ েুঃরখ োজাে আলরয়। োেি আমারেে চুশ্চিকৃি 

বনু্ধনয়, েূসেপরন বনু্ধরত্বে সমাণ সেরয়  সচে  আ্ন হরয়রছন।  

চট্টগ্রারম মসিক্লারবে এই আরয়াজরনে সিংশা করে মময়ে বরলন,  া সকছু োল িাে শুরু চট্টগ্রাম মেরকই। মুশ্চি ুরেে আেরশ প লাসলি চট্টগ্রারম মসিক্লাব 

মেরক শ্রীমসি ইশ্চন্দো গান্ধীে ১০৫িম জন্মসেরনে এই নান্দসনক আরয়াজন মিিা আবাোও সমান কেরলন।  

সধান আরলাচরকে বিরবে শ্রী অসনন্দে বোনাজী বরলন, ১৯৭১ িারলে ২৫ মারচপে কালোরি ¯^্াধীনিাে মহান স্থ্সি বঙ্গবনু্ধ মশখমুশ্চজবুে েহমানরক 

মগ্র)াে করে স্বাধীনিাকামী বাঙাসলে ও্ে ঝাাঁস্ রয় ্রে ্াসকস্তারনে মিনাবাসহনী। িাো শুরুকরে নােকীয় হিো প্ত। মকাটি মানুে সারণে েরয় সসিরবশী 

োষ্ট্র োেরিআশ্রয় মনয়। িখন ইশ্চন্দো িেকাে িারেে খােে ও জীবরনে সনো্ িা মেয়। ১৯৭১ িারলে ১৭ এসসল মুশ্চজবনগরেে আ¤  ্েকানরন গটঠি 

বাংলারেশ িেকাে িখন  ্াসকস্তাসন বাসহনীে ক্রমাগি আক্রমরন িেকাে ্সেচালনা কটঠনহরয় ্েরল এসগরয় আরিন ইশ্চন্দো গান্ধী। সিসন োেরিে 

কলকািায় অবস্থান করে অস্থায়ীোরব িেকাে ্সেচালনাে িব বেবস্থা করে মেন। কলকািা অবস্থান করেই সবািী িেকাে ্ৃসেবীবো্ ী ¯^্াধীন 

বাংলারেরশে ্রক্ষ জনমি গরে মিারলন। শুধু িাই নয় স্বাধীন বাংলা মবিাে মকি গঠন করে সবরশ্বে িারে ম াগার ারগে ্াশা্ াসশ িংবাে গান আবৃসিে 

মাধেরম বাংলারেরশে মুশ্চির ািারেে অনুরসেণাে বেবস্থা করেন শ্রীমসি গান্ধী। এই িময় সেিীরি সেনবো্ ী ইন্টােনোশনাল কনফারেি অব বাংলারেরশে 

আরয়াজরনে বেবস্থা করেন সিসন।  এই িরম্মলরন ৮০ মেরশে ৭০০ জনসসিসনসধ অংশ মনয়। ্েবিীরি সিসনসবশ্ব জনমি গঠন ও বঙ্গবনু্ধে মুশ্চিে োবীরি 

সবসেন্ন মেরশ সচটঠ মসেণ করেন। সিসন ৭১এ ্ূব পবঙ্গ মেরক আশ্রয় মনয়া িকলবাঙাসলরেে োেরি আশ্রয় সেরয় িারেে োকা খাওয়াে বেবস্থা করেন। ১৯৭১ 

এে মিরেম্বরে িব িমিো মমাকারবলা করে সিসনই স্বীকৃসি মেন বাংলারেশরক। এই মসহয়সি নােীে জন্মসেন ্ালন কোয় চট্টগ্রাম মসিক্লারবে কম পকিপা ও 

িকল িেিেরক ধনেবাে প্তা্ ন করেন সিসন।  

িো্ সিে বিরবে আলহাজ্ব আলী আব্বাি বরলন, চট্টগ্রাম মসিক্লাব মুশ্চি ুরিে মচিনায় সবশ্বািী এবং মুশ্চি ুরিে ইসিহাি চচপায় সনেলি কাজকরে 

 ারেন। ক্লারবে সনিে কারজে বাইরে বঙ্গবনু্ধে আেশ প স্বাধীনিাে ্রক্ষে শশ্চিরক উজ্জিসবি কেরি সচাে করে োরক। সিসন আগামীরি চট্টগ্রারম মসিক্লারব 

ইশ্চন্দো গান্ধীকণ পাে স্থা্ রনে উরেোগ মনয়াে মঘােণাসেরয়বরলন, আমো সবেয়টি িাধােণ িোয় উ্স্থা্ ন করে িেিেরেে িম্মসি ম্রলই িা বাস্তবায়ন 

কেরবা। সিসন স্বাধীনিা  ুরি মকাটিে মবশী বাঙাসলরক োেরিআশ্রয় ও িারেে োকা খাওয়ােবেবস্থা  স্মেণকরে সেরয় বরলন, ইশ্চন্দো গান্ধী এসগরয় নাআিরল 

মেশ স্বাধীন হরিা সকনা িাসনরয় আরলাচনাে অবকাশ আরছ। চট্টগ্রাম শহরে একটিইশ্চন্দো গান্ধী স্কয়াে বা কণ পাে কোেজনে সিসন সিটি মময়েরক অনুরোধ 

জানান। 

 

স্বাক্ষভরত/- 

মশখ হাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শহরেে উন্নসি 

 



  

 

  

প্রকালাম মচৌধুেী  

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেি োসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 
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