চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
জনসিংরযাগ শাখা
পপ্রেসি সবিজ্ঞসপ
চট্টগ্রাম- ১৫ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ.

পর পর ৩ বার ননিবর্বানচিত চিট্টগ্রাম নসিনটি করপর্ব াররশরনির সিারবক মময়র,
চিট্টগ্রাম মহানিগর আওয়ামীলীরগর সিভাপনত, বীর মুনক্তিরযাদ্ধা ও চিট্টলবীর
আলহাজ্ব এ নব এম মনহউনদ্দিনি মচিৌধুরী এর মৃত্্যুরত
নসিনটি মময়র আ জ ম নিানছির উদ্দিীরনির মশাক
ররে ররে ৩ বিারে সনবির্পোসচত চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিারবিক পময়রে , চট্টগ্রাম মহানগরে
আওয়ামীলীরগরে সিভারসত, বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধা ও চট্টলবিীরে আলহাজ্ব এ সবি এম মসহউসদ্দিন
পচৌধুরেী এরে মৃত্্যুরত চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে ও চট্টগ্রাম মহানগরে
আওয়ামীলীরগরে সিাধারেন সিম্পাদক আ জ ম নাসছিরে উদ্দিীন গভীরে পশাক ও দুঃখ প্রেকাশ
কররেন। সতসন আজ এক পশাক বিাতর্পে ায় মরেহুরমরে সবিরদহী আত্মারে মাগরফেরোত এবিং পশাক
সিন্তপ রসরেবিারে রসরেজরনরে প্রেসত সিমরবিদনা জানান। পশাক বিাতর্পে ায় পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দিীন বিরলন, অবিরহসলত চট্টগ্রারমরে কান্ডারেী আলহাজ্ব এ সবি এম মসহউসদ্দিন পচৌধুরেী। তাঁ রে
হাত ধররেই চট্টগ্রারমরে মানুরষেরে প্রেত্যুাশা অরনকাংরশ রূরেন হরয়রছি। সতসন জীবিন বিাসজ পরেরখ
মহান মুসক্তিযুরদ্ধ অংশগ্রহন এবিং জাসতরে সরতা বিঙ্গবিন্ধু পশখ মুসজবিুরে রেহমারনরে সনমর্পেম
হত্যুাকারন্ডরে ররে প্রেসতরশাধ গ্রহরণেরে জন্যু প্রোনরন লড়াই কররে ইসতহারসি সকংবিদসন্ত সহরসিরবি
স্থান কররে সনরয়রছিন। সিারবিক এ পময়রে ¯ৈৈ^রোচারে সবিররোধী গন আরন্দালন এবিং গণেতন
প্রেসতষ্ঠারে আরন্দালরন রোজররথে সছিরলন। সতসন প্রেজন্ম ররেম্পরোয় মহান মুসক্তিযুরদ্ধরে ইসতহাসি
পরৌরছি পদয়ারে জন্যু প্রেসতবিছিরে সবিজয় পমলা আরয়াজন কররে ইসতহারসি সবিরেল অবিদান পরেরখ
পগরছিন। তাঁ রে মৃত্্যুরত চট্টগ্রামবিাসিী একজন সিফেল পসিবিক ও অসভভাবিক পথেরক বিসঞ্চিত
হরলা।
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

মহানি নবজয় নদিবরসি মময়ররর বাণী

৪৭ তম মহান সবিজয় সদবিসি উরলরক্ষে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দিীন এক বিাণেীরত বিরলন, “বিাঙাসলরে জাতীয় জীবিরনরে সিবিরচরয় পগৌরেবিময় অধ্যুায় ১৯৭১
সিরনরে মহান স্বাধীনতা সিংগ্রাম তথো মুসক্তিযুদ্ধ। হাজারে বিছিররেরে ররোধীন বিাঙাসল বিারেবিারে
লড়াই কররেরছি পশাষেণে, সনরীড়ন, বিঞ্চিনারে সবিরুরদ্ধ স্বাসধকারে প্রেসতষ্ঠারে জন্যু। বিাঙাসল জাসত
পচরয়রছি সনজস্ব রসরেচয় ও সচন্তা-পচতনায় সিমৃদ্ধ হরয় রৃসথেবিীরে বিুরক মাথো উঁচ্ কররে দাঁ ড়ারত।
বিাঙাসল জাসতরক তারে ভাষোরে মযর্পোদা প্রেসতষ্ঠারে জন্যুও লড়াই করেরত হরয়রছি। ১৯৫২ এরে
ভাষো আরন্দালরন সনরজরদরে বিুরকরে রেক্তি সদরয় মাতৃ ভাষোয় কথো বিলারে অসধকারে আদায়
কররে পনয়া বিাঙাসল আরে রোজরথে ছিারড়সন। রাসকস্তাসন অরশাসিরন সনরীসড়ত , অত্যুাচাসরেত
এরদরশরে আরামরে মানুষে জাসতরে জনক বিঙ্গবিন্ধু পশখ মুসজবিুরে রেহমারনরে পনতৃ রত্বে দীরর্পে
সিংগ্রারমরে রথে পবিরয় অবিরশরষে ১৯৭১ সিরনরে মুসক্তিযুরদ্ধ ঝাঁ সররয় ররড় । ‘এবিাররেরে সিংগ্রাম
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মুসক্তিরে সিংগ্রাম, এবিাররেরে সিংগ্রাম আমারদরে স্বাধীনতারে সিংগ্রাম’। ১৯৭১ সিরনরে ৭ মারচর্পে
পরেসিরকাসির্পে ময়দারনরে জনসিমারবিরশ পদয়া বিঙ্গবিন্ধুরে এই পরাষেণোরক হৃদরয় ধারেণে কররে দীরর্পে
নয় মারসিরে প্রোণেরণে লড়াই পশরষে সবিজয় সছিসনরয় এরনসছিল এ জাসত। ১৯৭১ সিরনরে ২৫
মারচর্পে রে কাল রোসত্রি পথেরক শুরু হরয় মুসক্তিযুরদ্ধরে রসরেসিমাসপ তথো স্বাধীন সির্পোবিরভৌম বিাংলারদশ
রোরষ্ট্রেরে অভ্ ্যুদয় ররটি ১৬ সডিরসিম্বরে হানাদারে বিাসহনীরে আত্মসিমরর্পে রনরে মধ্যু সদরয়। আজ এই
মহান সবিজরয়রে সদরন আসম সিশ্রদ্ধসচরত্তে স্মরেণে করেসছি সত্রিশ লক্ষে শহীদ ও দুইলক্ষোসধক সিম্ভ্রম
হারোরনা মা-পবিানরক। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছি অকুরতাভয় মুসক্তিরযাদ্ধারদরে। গণেপ্রেজাতনী বিাংলারদশ
সিরেকাররেরে মাননীয় প্রেধানমনী বিঙ্গবিন্ধু কন্যুা জনরনত্রিী পশখ হাসসিনারে পনতৃ রত্বে ‘সভশন
২০২১’ রূরকল্প বিাস্তবিায়রনরে মাধ্যুরম কাংসখত উন্নসতরে সদরক বিাংলারদশ এসগরয় যারচ্ছি।
মাননীয় প্রেধানমনী জনরনত্রিী পশখ হাসসিনারে বিসলষ্ঠ রদরক্ষেরর ইরতামরধ্যু বিাংলারদশ সবিসভন্ন
সিুচরক অরনক দুরে অগ্রসিরে হরয়রছি। এ উন্নয়ন আজ আমারদরে সবিশ্ব দরেবিাররে মাথো উঁচ্ কররে
দাঁ ড়ারত সিক্ষেম কররেরছি। বিাংলারদশরক অথের্পে ননসতকভারবি আররো সিমৃদ্ধ ও স্বাবিলম্বী কররে গরড়
পতালারে জন্যু ঐক্যুবিদ্ধ হরয় আত্মসনরয়াগ করেরত হরবি সিবিাইরক। আমারদরে সিকরলরে
আন্তসরেক প্রেরচষ্টায় আগামীরে সিমৃদ্ধ বিাংলারদশ প্রেসতসষ্ঠত হরবি সনসশ্চিত - ইনশাআল্লাহ।
সিবিাইরক মহান সবিজয় সদবিরসিরে শুরভচ্ছিা।”
চট্টগ্রাম- ১৪ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.

৪৭ তম মহানি নবজয় নদিবসি উপলরক্ষে মুনক্তিরযাদ্ধা সিংবধর্বনিা, পুরষ্কার নবতরণ,
কুচিকাওয়াজ সিহ চিট্টগ্রাম নসিনটি করপর্ব াররশরনির ব্যুাপক কমর্বসিূনচি
৪৭ তম মহান সবিজয় সদবিসি ২০১৭ সখ. উদ্যুারন উরলরক্ষে চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন বি্যুারক
কমর্পেসিূচী গ্রহণে কররেরছি। কমর্পেসিূচীরে মরধ্যু রেরয়রছি ১৬ সডিরসিম্বরে মহান সবিজয় সদবিসি শসনবিারে
সিূরযর্পোদরয়রে সিারথে সিারথে পকন্দ্রীয় শহীদ সমনাররে রুষ্পস্তবিক অরর্পে ন , সিকাল ৮ টিায় চট্টগ্রাম
সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান কাযর্পোলরয়রে বিঙ্গবিন্ধু চত্বেররে স্থাসরত জাসতরে সরতারে প্রেসতকৃসতরত
রুষ্পমাল্যু অরর্পে ণে , একই সদন কররর্পে াররেশনভূ ক্তি সবিদ্যুালয় ও করলজসিমূরহরে স্কাউটি , গালর্পেসি
গাইডি, পরোভারে-পরেঞ্জারে, কাবি এবিং ছিাত্রি-ছিাত্রিীরদরে অংশগ্রহরণে কণের্পে ফেুলী পসিত্ সিংলগ
বিাকসলয়া চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন পস্টেসডিয়ারম সিকাল ৮ টিা ৩০ সমসনরটি র্যুাররেডি রসরেদশর্পে ন ,
কুচকাওয়াজ ও সিালাম গ্রহণে এবিং সিকাল ৮ টিা ৫৫ সমসনরটি সডিসিরপ্লে অনুসষ্ঠত হরবি । এই
কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠারন প্রেধান অসতসথে সহরসিরবি উরসস্থত পথেরক সিালাম গ্রহণে করেরবিন
চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দিীন। রররে সসিসটি পময়রে কুচকাওয়াজ
ও সডিসিরপ্লেরত অংশগ্রহণেকারেী সবিজয়ীরদরে মারঝ রুরেষ্কারে সবিতরেণে করেরবিন।
এ ছিাড়াও ১৬ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. শসনবিারে, সবিরকল ৩ টিায় কররর্পে াররেশরনরে উরদ্যুারগ
নগরেভবিরন রাসকর্পেং স্পরটি সচত্রিাংকন ও সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাগীতায় সবিজয়ীরদরে রুরেষ্কারে
সবিতরেণেী অনুষ্ঠারন প্রেধান অসতসথে সহরসিরবি উরসস্থত থোকরবিন সসিসটি পময়রে আ জ ম নাসছিরে
উদ্দিীন। এছিাড়াও ১৭ সডিরসিম্বরে ২০১৭ সখ. রেসবিবিারে পবিলা ১১ টিায় নগরেীরে ইসঞ্জসনয়াসির্পে
ইনসষ্টসটিউশরন বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধা এবিং শহীদ মুসক্তিরযাদ্ধা রসরেবিাররেরে সিদসি্যুরদরে সিংবিধর্পেনা পদয়া
হরবি। এরত চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়রে আ জ ম নাসছিরে উদ্দিীন সিভারসতত্বে করেরবিন।
সিংবাদিদিাতা
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মমা. আবদিুর রনহম
জনিসিংরযাগ কমর্বকতর্ব া
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