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চট্টগ্রাম- ১৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

হাললিশহর আলিহাজ্ব মহব্বত আলিী লসিলটি কররর্পে াররশন উচ্চ লবিদ্যালিয় নতু ন ভবিন
লনমর্পোণ কারজের উরদ্বাধন, কৃলত লশক্ষারর্থী সিংবিধর্পেনা ও রুরষ্কার লবিতরণ অনুষ্ঠারন
মময়র আ জে ম নালছির উদ্দীন
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন বিরলেরছিন, চট্টগ্রামরক নারম নয়
কারজ বিন্দরে নগরেী সহিরসিরবি গড়রতে চাই । আশা করো যারচ্ছে ২০১৮ সিরনরে পশরষে চট্টগ্রাম
নগরেীরতে দৃশ্যমান রসরেবিতের্পে ন হিরবি। রসরেরবিশ বিান্ধবি , স্বাস্থ্য সিম্মতে নগরেী গড়ারে লেরক্য
সবিলেরবিাডির্পে অরসিারেন ,অবিকাঠারমাগতে উন্নয়ন, আবিজর্পে না বি্যবিস্থারনা, হিকারে সনয়ন্ত্রন,
আরলোসকতে নগরেী গড়ারে প্রেতে্যরয় কাজ করেরছি চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন। চট্টগ্রারমরে উন্নয়ন
ও রসরেবিতের্পে ন যারদরে পচারখ দৃশ্যমান নয় তোরো মূলেতে চট্টগ্রারমরে উন্নয়ন প্রেতে্যাশা কররে না।
পময়রে বিরলেন, আমারক বি্যরর্পে প্রেমান করেরতে হিরলে পময়ারদরে পশষে সিময় রযর্পেন্ত অররকা করেরতে
হিরবি। পময়াদ পশরষে ভালেমন্দ বিা সিফলেতো -সবিফলেতোরে সবিচারে করেরবি নগরেবিাসিী । যসদ সদন
পশরষে বি্যরর্পে হিই দায়ভারে সনরয় সিররে রড়বি। আজ যারো ইসিলোরমরে ভাষোয় চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে কাযর্পেক্রমরক সনরয় সগবিতে করেরছি তোরো ইসিলোম এরে রসরেভাষোয় রার কারজ
সলেপ। আসম আশা কসরে সগবিতে বিন্ধ কররে ভালেমরন্দরে যাচাই বিাছিাই কররে প্রেকৃতে সিতে্য তেু রলে
ধরোরে জন্য সিকরলে সিরচষ্ট হিরলে চট্টগ্রামবিাসিী উরকৃতে হিরবি। পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন
বিরলেন, পকবিলে চট্টগ্রাম নয় সিারো বিাংরেলোরদরশরে উন্নয়ন সবিরশ্বে আজ পরোলে মরডিলে ।
জনগরণেরে সিহিরযাসগতোয় ভ্যাটি ও টি্যারক্সেরে সবিসনমরয় দৃশ্যমান রসরেবিতের্পে ন হিরচ্ছে বিাংলোরদরশরে।
প্রেসিঙ্গক্ররম পময়রে বিরলেন , চট্টগ্রাম নগরেীরক ডিাষ্টসবিনমুক্ত নগরেী , এলেইসডি লোইসটিং দ্বারো
আরলোসকতে নগরেী এবিং কাঁ চা ও সিসলেন রোস্তা সিমূহিরক উন্নয়ণে কররে কাররর্পে সটিং করো হিরবি । আ
জ ম নাসছিরে উদ্দীন প্রেসিঙ্গক্ররম আররো বিরলেন, সিরেকারে ও জাইকারে মাধ্যরম ২য় বি্যারচ ৪ শতে
৩৫ পকাসটি টিাকারে উন্নয়ন কাজ রসরেচাসলেতে হিরবি । তোরে অংশ সহিরসিরবি হিাসলেশহিরে আলেহিাজ
মহিব্বতে আলেী সসিসটি কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদ্যালেরয় সশকা ভবিন কাম সিাইরক্লান পসিন্টারে ৭
পকাসটি ৩৬ লেক ৩৪ হিাজারে ২ শতে ৩৬ টিাকারে সবিসনমরয় ৬ তেলো ভবিন সনমর্পোণে করো হিরচ্ছে। এ
ভবিনসটি সনসমর্পেতে হিরলে অসিংখ্য পছিরলে পমরয় সশকারে সিুরযাগ রারবি। সতেসন সশকারর্থীরদরে মাদক ও
দূণের্থীসতেরে কুফলে প্রেসিরঙ্গ সশকা প্রেদান এবিং নীসতে ননসতেকতো ও মূলে্যরবিাধ সিম্পন্ন পদশরপ্রেসমক
নাগসরেক সহিরসিরবি গরড় পতোলোরে জন্য সশককরদরে প্রেসতে আহিবিান জানান। ১৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭
সখ. বিুধবিারে, সবিরকরলে হিাসলেশহিরে আলেহিাজ মহিব্বতে আলেী সসিসটি কররর্পে াররেশন উচ্চ সবিদ্যালেয়
নতেু ন ভবিন সনমর্পোণেকারজরে উরদ্বাধন এবিং কৃসতে সশকারর্থী সিংবিধর্পেনা ও রুরেষ্কারে সবিতেরেণে
অনুষ্ঠারন পময়রে এ আহিবিান জানান।
অনুষ্ঠারন সিভারসতেত্ব কররেন , স্কুলে রসরেচালেনা কসমসটিরে সিদসি্য হিারুনুরে রেসশদ । অনুষ্ঠারন
সবিরশষে অসতেসর সছিরলেন সিারবিক কসমশনারে হিাজী পমাহিাম্মদ পহিারসিন , সশকা সবিষেয়ক স্থায়ী
কসমসটিরে সিভারসতে নাজমুলে হিক সডিউক , ২৬ নং ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে পমা . আবিুলে হিারশম,
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প্রেধান সশকা কমকতের্পে া নাসজয়া সশসরেন, অসতেসরেক্ত প্রেধান প্রেরকৌশলেী পমা. রেসফকুলে ইসিলোম
মাসনক, তেত্বাবিধায়ক প্রেরকৌশলেী আবিু সিারলেহি। অনুষ্ঠারন ১১ নং ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে পমারেরশদ
আকতোরে পচৌধুরেী, ২৫ নং ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে এসি এম এরেশাদ উল্লাহি , ৩৭ নং ওয়াডির্পে
কাউসন্সিলেরে শসফউলে আলেম, চসসিক সনবির্পোহিী প্রেরকৌশলেী অসসিম বিড়ুয়া, সবিপ্লবি দাশ, পরেজাউলে
কসরেম, জনসিংরযাগ কমর্পেকতের্পে া পমা. আবিদুরে রেসহিম। অনুষ্ঠারন স্বাগতে বিক্তবি্য রোরখন অত
স্কুরলেরে ভারেপ্রোপ প্রেধান সশকক সিুরমধ তোরসি বিড়ুয়া। অনুষ্ঠারনরে রুরবির্পে চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন অত সবিদ্যালেরয়রে নতেু ন ভবিন কাম সিাইরক্লান
পসিন্টারে এরে সভসত্তি ফলেক উরম্মাচন এবিং পমানাজাতে কররেন। অনুষ্ঠান পশরষে পময়রে কৃসতে
সশকারর্থী ও বিাসষের্পেক ক্রীড়া প্রেসতেরযাসগতোয় সবিজয়ীরদরে হিারতে রুরেষ্কারে তেু রলে পদন।
চট্টগ্রাম- ১৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

লসিলটি মময়ররর সিারর রঞ্চম আঞ্চললিক স্কাউটি সিমারবিশ লবিষরয় বিাংলিারদশ স্কাউটি
চট্টগ্রাম অঞ্চরলির মনতৃ বিৃরন্দের মতলবিলনময়
রঞ্চম আঞ্চসলেক স্কাউটি সিমারবিশ বিাস্তবিায়রন বিাংলোরদশ স্কাউটি চট্টগ্রাম অঞ্চরলেরে উরদ্যারগ
আজ ১৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. বিুধবিারে, দুরুররে চসসিক পকসবি আবিদুচ ছিত্তিারে সমলেনায়তেরন
এক মতেসবিসনময় সিভা অনুসষ্ঠতে হিয়। এরতে প্রেধান অসতেসর সছিরলেন চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন। আগামী বিছিররেরে ৯ জানুয়াসরে পররক ১৪
জানুয়াসরে রযর্পেন্ত নগরেীরে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে বিাকসলেয়া পষ্টসডিয়ারম এ স্কাউটি
সিমারবিশ আরয়াজন করো হিরবি। এ সিমারবিরশ চট্টগ্রাম ও রাবির্পেতে্য চট্টগ্রাম সিহি সবিসভন্ন অঞ্চরলেরে
২ হিাজারে স্কাউটি অংশগ্রহিণে করেরবি। মতেসবিসনময় সিভায় চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে
র্যারনলে পময়রে পচৌধুরেী হিাসিান মাহিমুদ হিাসিনী, কাউসন্সিলেরে হিাসিান মুরোদ সবিপ্লবি, ইসিমাইলে
বিালেী, সিংরেসকতে ওয়াডির্পে কাউসন্সিলেরে লেুৎফুনরনসিা পদাভাষে পবিবিী ,সিদরেঘাটি রানারে ভারেপ্রোপ
কমর্পেকতের্পে া মসজর্পে না আকতোরে, বিাংলোরদশ স্কাউটি চট্টগ্রাম অঞ্চরলেরে আঞ্চসলেক রসরেচালেক
রেতেন কুমারে চাকমা, সিহি সিভারসতে নসিয়দ আফম আতোউরে রেহিমান , বিাংলোরদশ স্কাউটি
চট্টগ্রাম অঞ্চরলেরে আঞ্চসলেক উর কসমশনারে পমা. মুসজবিুরে রেহিমান ফারুকী, এসি এম ফারুক
উসদ্দন, স্কাউটি সলেডিারে আবিদুলে কসরেম, শরেফুদ্দীন আহিমদ পচৌধুরেী রোজু, শায়াবিান
তেহুরো,পমা. ছিসগরে পহিারসিন প্রেমুখ উরসস্থতে সছিরলেন।
সিভায় প্রেধান অসতেসররে বিক্তরবি্য চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন
বিরলেন, স্কাউটি একসটি আরন্দালেন । স্কাউটি আরন্দালেরনরে মাধ্যরম অংশগ্রহিণেকারেী সিকরলে
একজন রূণের্পোঙ্গ মানুষে হিরয় গরড় উঠারে সিুরযাগ রায়। স্কাউটিরো অননসতেক পকান কারজ
জসড়রয় ররড় না। তোরো পসিবিা এবিং পদশরপ্রেমরক মরন প্রোরন ধারেন কররে এ আরন্দালেরন
সিম্পৃক্ত হিয়। পমরে স্কাউটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরয়াসজতে রঞ্চম আঞ্চসলেক স্কাউটি সিমারবিরশ সিবি
ধরেরনরে সিহিরযাসগতো পদয়ারে আশ্বোসি পদন। এছিাড়াও সতেসন স্কাউটি সিমারবিরশরে জন্য মাঠ ,
আরলোবিাসতে, পমসডিরকলে সটিম, সবিশুদ্ধ রাসন, সি্যাসনরটিশন বি্যবিস্থা সিহি সিবি ধরেরনরে সনরোরত্তিা
সনসশ্চিতে করোরে আশ্বোসি পদন।
চট্টগ্রাম- ১৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

মহান লবিজেয় লদবিরসি মময়ররর বিাণী
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৪৬ তেম মহিান সবিজয় সদবিসি উরলেরক চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দীন এক বিাণেীরতে বিরলেন, “বিাঙাসলেরে জাতেীয় জীবিরনরে সিবিরচরয় পগৌরেবিময় অধ্যায় ১৯৭১
সিরনরে মহিান স্বাধীনতো সিংগ্রাম তেরা মুসক্তযুদ্ধ। হিাজারে বিছিররেরে ররোধীন বিাঙাসলে বিারেবিারে
লেড়াই কররেরছি পশাষেণে, সনরীড়ন, বিঞ্চনারে সবিরুরদ্ধ স্বাসধকারে প্রেসতেষ্ঠারে জন্য। বিাঙাসলে জাসতে
পচরয়রছি সনজস্ব রসরেচয় ও সচন্তা-পচতেনায় সিমৃদ্ধ হিরয় রৃসরবিীরে বিুরক মারা উঁচু কররে দাঁ ড়ারতে।
বিাঙাসলে জাসতেরক তোরে ভাষোরে মযর্পোদা প্রেসতেষ্ঠারে জন্যও লেড়াই করেরতে হিরয়রছি। ১৯৫২ এরে
ভাষো আরন্দালেরন সনরজরদরে বিুরকরে রেক্ত সদরয় মাতেৃ ভাষোয় করা বিলোরে অসধকারে আদায়
কররে পনয়া বিাঙাসলে আরে রোজরর ছিারড়সন। রাসকস্তাসন অরশাসিরন সনরীসড়তে , অতে্যাচাসরেতে
এরদরশরে আরামরে মানুষে জাসতেরে জনক বিঙ্গবিন্ধু পশখ মুসজবিুরে রেহিমারনরে পনতেৃ ত্ব দীঘর্পে
সিংগ্রারমরে রর পবিরয় অবিরশরষে ১৯৭১ সিরনরে মুসক্তযুরদ্ধ ঝাঁ সররয় ররড় । ‘এবিাররেরে সিংগ্রাম
মুসক্তরে সিংগ্রাম, এবিাররেরে সিংগ্রাম আমারদরে স্বাধীনতোরে সিংগ্রাম’। ১৯৭১ সিরনরে ৭ মারচর্পে
পরেসিরকাসির্পে ময়দারনরে জনসিমারবিরশ পদয়া বিঙ্গবিন্ধুরে এই পঘাষেণোরক হৃদরয় ধারেণে কররে দীঘর্পে
নয় মারসিরে প্রোণেরণে লেড়াই পশরষে সবিজয় সছিসনরয় এরনসছিলে এ জাসতে। ১৯৭১ সিরনরে ২৫
মারচর্পে রে কালে রোসত পররক শুরু হিরয় মুসক্তযুরদ্ধরে রসরেসিমাসপ তেরা স্বাধীন সির্পোবিরভৌম বিাংলোরদশ
রোরষ্ট্রেরে অভু ্যদয় ঘরটি ১৬ সডিরসিম্বরে হিানাদারে বিাসহিনীরে আত্মসিমরর্পে রনরে মধ্য সদরয়। আজ এই
মহিান সবিজরয়রে সদরন আসম সিশ্রদ্ধাসচরত্তি স্মরেণে করেসছি সতশ লেক শহিীদ ও দুইলেকাসধক সিম্ভ্রম
হিারোরনা মা-পবিানরক। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছে অকুরতোভয় মুসক্তরযাদ্ধারদরে । গণেপ্রেজাতেন্ত্রী বিাংলোরদশ
সিরেকাররেরে মাননীয় প্রেধানমন্ত্রী বিঙ্গবিন্ধু কন্যা পশখ হিাসসিনারে পনতেৃ রত্ব ‘সভশন ২০২১’ রূরকল
বিাস্তবিায়রনরে মাধ্যরম কাংসখতে উন্নসতেরে সদরক বিাংলোরদশ এসগরয় যারচ্ছে। মাননীয় প্রেধানমন্ত্রী
জনরনতী পশখ হিাসসিনারে বিসলেষ্ঠ রদরকরর ইরতোমরধ্য বিাংলোরদশ সবিসভন্ন সিুচরক অরনক দুরে
অগ্রসিরে হিরয়রছি। এ উন্নয়ন আজ আমারদরে সবিশ্বে দরেবিাররে মারা উঁচু কররে দাঁ ড়ারতে সিকম
করেরছি। বিাংলোরদশরক অরর্পে ননসতেকভারবি আররো সিমৃদ্ধ ও স্বাবিলেম্বী কররে গরড় পতোলোরে জন্য
ঐক্যবিদ্ধ হিরয় আত্মসনরয়াগ করেরতে হিরবি সিবিাইরক। আমারদরে সিকরলেরে আন্তসরেক প্রেরচষ্টায়
আগামীরে সিমৃদ্ধ বিাংলোরদশ প্রেসতেসষ্ঠতে হিরবি সনসশ্চিতে - ইনশাআল্লাহি। সিবিাইরক মহিান সবিজয়
সদবিরসিরে শুরভচ্ছো।
চট্টগ্রাম- ১৩ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

৪৭ তম মহান লবিজেয় লদবিসি উরলিরক্ষ মুলক্তিরযাদ্ধা সিংবিধর্পেনা, রুরষ্কার লবিতরণ,
কুচকাওয়াজে সিহ চট্টগ্রাম লসিলটি কররর্পে াররশরনর বি্যারক কমর্পেসিূলচ
৪৭ তেম মহিান সবিজয় সদবিসি ২০১৭ সখ. উদ্যারন উরলেরক চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন বি্যারক
কমর্পেসিূচী গ্রহিণে কররেরছি। কমর্পেসিূচীরে মরধ্য রেরয়রছি ১৬ সডিরসিম্বরে মহিান সবিজয় সদবিসি শসনবিারে
পভারে রোতে ০১ সমসনরটিরে সিময় পকন্দ্রীয় শহিীদ সমনাররে রুষ্পস্তবিক অরর্পে ন , একই সদন
কররর্পে াররেশনভূ ক্ত সবিদ্যালেয় ও করলেজসিমূরহিরে স্কাউটি , গালের্পেসি গাইডি, পরোভারে-পরেঞ্জারে, কাবি
এবিং ছিাত-ছিাতীরদরে অংশগ্রহিরণে কণের্পে ফুলেী পসিতেু সিংলেগ্ন বিাকসলেয়া চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
পস্টেসডিয়ারম সিকালে ৮ টিা ৩০ সমসনরটি র্যাররেডি রসরেদশর্পে ন , কুচকাওয়াজ ও সিালোম গ্রহিণে এবিং
সিকালে ৮ টিা ৫৫ সমসনরটি সডিসিরপ্ল অনুসষ্ঠতে হিরবি । এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠারন প্রেধান অসতেসর
সহিরসিরবি উরসস্থতে পররক সিালোম গ্রহিণে করেরবিন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম
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নাসছিরে উদ্দীন। রররে সসিসটি পময়রে কুচকাওয়াজ ও সডিসিরপ্লরতে অংশগ্রহিণেকারেী সবিজয়ীরদরে
মারঝ রুরেষ্কারে সবিতেরেণে করেরবিন।
১৬ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. শসনবিারে সবিরকলে ৩ টিায় কররর্পে াররেশরনরে উরদ্যারগ নগরেীরে সররয়টিারে
ইনসষ্টসটিউরটি সচতাংকন ও সিাংস্কৃসতেক প্রেসতেরযাগীতোয় সবিজয়ীরদরে রুরেষ্কারে সবিতেরেণেী অনুষ্ঠারন
প্রেধান অসতেসর সহিরসিরবি উরসস্থতে রাকরবিন সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন। এছিাড়াও ১৭
সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে পবিলো ১১ টিায় নগরেীরে ইসঞ্জসনয়াসির্পে ইনসষ্টসটিউশরন বিীরে
মুসক্তরযাদ্ধা এবিং শহিীদ মুসক্তরযাদ্ধা রসরেবিাররেরে সিদসি্যরদরে সিংবিধর্পেনা পদয়া হিরবি। এরতে চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দীন সিভারসতেত্ব করেরবি
সিংবিাদদাতা
মমা. আবিদুর রলহম
জেনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া
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