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বিশ্বমানের োগবরক হওয়ার মােবিকতা ধারণ কনর জীিে গনে তু লনত হনি
------মময়র আ জ ম োবির উদ্দীে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আলহাজ্ব আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলরিন, স্বাস্থ্য
প্রিিা খারে ১৩ প্রকাটি এিং সশক্ষা খারে ৪৩ প্রকাটি টাকা িিরে ভেুপ সক সিরয় এ
িু’খারে প্রিিা সিরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। ২০০২ িরন েসেসিে প্রহলথ প্রটকরনালসজ
উন্নয়রন অেীরে প্রকউ কাজ করেসন। চলসে িিরে এ েসেিানটি িংস্কারেে জনয ৮৪
লক্ষ টাকা িযয় কো হরয়রি। সশক্ষাথীরিে িুসিধারথপ নেু ন একটি প্রহারেল, একটি সলফ্ট
ও একটি নেু ন প্রজনারেটে িংর াজন কো হরি। সেসন িরলন, েসেটি প্রক্ষরে মানুষ
সি সিরিক দ্বাো ্সেচাসলে হয়, োহরল োে ্রক্ষ অিেয ও অিুন্দে প্রকান কাজ
কো িম্ভি নয়। সেসন েরেযকরক িেো, িেো ও জিািসিহীোে সভসিরে সিরিক
দ্বাো ্সেচাসলে হওয়াে ্োমশপ প্রিন। এ েিরে প্রময়ে িরলন, ্সেিাে, িমাজ ও
প্রিশরক অন্তে সিরয় ভালরিরি িাসয়ত্ব সনরয় কারজ সনরয়াসজে হরল এিং মানুরষে মরধয
িেো ও আন্তসেকো থাকরল অসভষ্ট লরক্ষয প্র্ৌিরে প্রকান িাধাই থাকরি না। জনাি
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, জনগরেে িন্তুসষ্ট সিরিচনায় িাসয়ত্ব ্ালন করে াসে।
চলাে ্রথ প্রকান িাধারক েসেিন্ধকো িরল মরন কসে না। সেসন োাঁে প্রিিাে কারজ
িকল মহরলে িহর াসগো েেযাশা করেন। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন আরো
িরলন, সিশ্বমারনে নাগসেক হওয়াে মানসিকো ধােে করে জীিন গরে েু লরে হরি।
কমপরক্ষরে প্রিরশে স্বাথপরক সিরিচনায় প্রেরখ িাসয়ত্ব ্ালন করে ্সেিাে, িমাজ ও প্রিরশে
কলযারন সনরজরক শর্ সিরে হরি। িিপরক্ষরে ননসেিাচক িৃসষ্টভসে এিং িংকীনপো
্সেহাে করে ইসেিাচক সচন্তা-প্রচেনায় ্সেচাসলে হরয় অসজপে জ্ঞান ও িক্ষোে
আরলারক মানুরষে কলযান কেরে হরি। প্রময়ে প্রমসিরকল প্রটকসনসশয়ানরিে জনগরেে
িন্তুুু সষ্ট সিরিচনায় িাসয়ত্ব ্ালরনে আহিান জানান। ৬ জানুয়াসে ২০১৮ সি.
শসনিাে, িু্ুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলে ইনসষ্টটিউট অি প্রহলথ প্রটকরনালসজ
এন্ড মযাটস্ এে সমলনায়েরন
অে েসেিারনে নিীন সশক্ষাথী িেে ও সিিায়ী সশক্ষাথীরিে মারে সশক্ষা িামগ্রী
সিেেে অনুিারন েধান অসেসথে ভাষরন প্রময়ে এ আহিান জানান। অে সশক্ষা
েসেিারনে অধযক্ষ ি. প্রমাহাম্মি আলীে িভা্সেরত্ব অনুসিে অনুিারন োষ্ট্রীয়

সচসকৎিা অনুষরিে িসচি িা. প্রমাহাম্মি জারহিুে েহমান, ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান
মাহমুি হািনী, কাউসিলে নাজমুল হক সিউক, কাউসিলে হািান মুোি সিপ্লি,
কাউসিলে নশিাল িাশ িুমন, েধান স্বাস্থ্য কমপকেপ া িা. প্রমাহাম্মি প্রিসলম আকোে
প্রচৌধুেী, সিসনয়ে কনিালরটন্ট িা. েীসে িেুয়া, েিাষক িা. ্লাশ িাশ িক্তিয
োরখন। ্রে প্রময়ে সিিায়ী সশক্ষাথী এিং নিীন সশক্ষাথীরিে মারে এরোন ও সশক্ষা
িামগ্রী সিেেে করেন।
চট্টগ্রাম, ৬ জানুয়াসে’১৮ইং

িঙ্গিন্ধু িাাংস্কৃবতক মজাট চট্টগ্রাম মজলা আনয়াবজত স্মরণােুষ্ঠানে
মময়র আ.জ.ম োবির উবদ্দে
অধযাপক মমাহাম্মদ খানলদ বিনলে আমানদর প্রগবতশীল ধারার বিনিকী কণ্ঠস্বর

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে ও নগে আওয়ামী লীরগে িাধােে িম্পািক
আ.জ.ম নাসিে উসদ্দন িরলরিন, িমরয়ে িাহিী িযসক্তরত্বে েসেেসি সিরলন অধযা্ক
প্রমাহাম্মি খারলি। প্রিরশে নানা উত্থান-্েন, জােীয়োিািী আরন্দালন, মুসক্ত ুদ্ধ,
গেোসিক আরন্দালন, নস্বোচাে সিরোধী আরন্দালন ও িাম্প্রিাসয়কো সিরোধী আরন্দালরন
সেসন ্ালন করেসিরলন অগ্রেী ভূ সমকা। সেসন সচন্তা কেরেন সিরিক সিরয় এিং
আরন্দালরনে কথা িলরেেন অেযন্ত িাহসিকোে িারথ। সেসন সিরলন আমারিে
েগসেশীল ধাোে সিরিকী কণ্ঠস্বে। গেকাল শসনিাে সিরকরল নগে ভিনস্থ্ প্রক.সি
আিিুি িািাে সমলনায়েরন িেিন্ধু িাংস্কৃসেক প্রজাট চট্টগ্রাম প্রজলা আরয়াসজে স্বাধীন
িাংলারিরশে েথম িংিাি্ে নিসনক আজািী’ে েয়াে িম্পািক, িারিক এম.এন.এ ও
িংসিধান েেয়ন কসমটিে অনযেম িিিয অধযা্ক প্রমাহাম্মি খারলি’ে ১৪েম
মৃেুযিাসষপকী উ্লরক্ষ আরয়াসজে স্মেোনুিারন েধান অসেসথে ভাষরে সেসন এিি কথা
িরলন। সিটি প্রময়ে আরো িরলন, চট্টগ্রারমে িাংিাসিকোে অেরন শুধু নয়,
োজননসেক, িাংস্কৃসেক, িামাসজক, নাগসেক ্সেমণ্ডরলও সেসন সিরলন িে মার্ে মানুষ।
িাঙাসল জােীয় মানি গঠরন, িাংস্কৃসেক প্রচেনাে উরদ্বাধরন ও িম্প্রীসেিন্ধরন েরুে ও
নােী িমাজিহ জাসে-ধমপ-সনসিপরশরষ িকলরক উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীসিে করেরিন সেসন।
মুসক্ত ুরদ্ধে িংগঠন, স্বাধীন িাংলা প্রিোে প্রকরেে কমপেৎ্েো, আন্তজপাসেকভারি
মুসক্ত ুরদ্ধে ্রক্ষ সিশ্বজনমে গরে প্রোলা, মুসক্তর াদ্ধারিে েসশক্ষরে এিং িশস্ত্র
্সেচালনায় োাঁে ভূ সমকা সিল অ্সেিীম। মুখয আরলাচরকে ভাষরে িরেেয িুসদ্ধজীিী
কসি ও িাংিাসিক অরুে িাশগুি িরলন, ১৯৭৫ িারলে ্ে িাংলারিশ ও িাঙাসলে
সিরুরদ্ধ ইসেহাি সিকৃ সেে ষে ি হয়। এই ষে রিে সিরুরদ্ধ িেযরক জাগ্রে করে
নেু ন েজন্মরক সিক সনরিপ শনা সিরে হরি। সেসন আরো িরলন, আজািী’ে িম্পািক
প্রমাহাম্মি খারলি ১৯৭০ িারল ্াসকস্তানী ভািনা-প্রচেনাে ধােক কুখযাে ফজলুল

কারিে প্রচৌধুেীরক জােীয় িংিি সনিপাচরন ্োসজে করে জােীয় িীরে ্সেেে হন।
োই সেসন শুধু আজািী’ে িম্পািক সহরিরি নন মুক্তিুসদ্ধ চচপাে েধান আরলাক সশখা।
প্রিৌময-িুন্দে এই মানুষটিে কৃ সে-কমপ সনরয় গরিষো েরয়াজন। সিরশষ অসেসথে
ভাষরে চট্টগ্রাম িসক্ষে প্রজলা আওয়ামীলীরগে িাধােে িম্পািক মসফজুে েহমান িরলন,
জননসন্দে মানি িম্পি অধযা্ক প্রমাহাম্মি খারলি আমারিে অহংকারেে েেীক।
সেসন িাংিাসিক, োজনীসেক ও িংসিধান েরনো এ কােরেই সচে স্মেেীয় থাকরিন।
সেসন আরো িরলন, িাংিাসিকোে প্রক্ষরে সেসন িেযসনি, োজনীসেে প্রক্ষরে আিশপসনি।
সেসন প্রনই, েসিন স্বাধীন মোমে থাকরি েেসিন সেসন প্রিাঁরচ থাকরিন। সিরশষ
অসেসথে ভাষরে চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামী লীরগে িহ-িভা্সে িীে মুসক্তর াদ্ধা
নঈম উসদ্দন প্রচৌধুেী িরলন, এখন গভীে ষে ি চলরি। এই ষে ি প্রমাকারিলায়
িুশীল িমারজে ্সিে ভূ সমকা েরয়রি। েিুও েেযক্ষ কেসি এই িুশীল িমারজে প্রকউ
প্রকউ সি্থগামী। আসম োরিে সিরুরদ্ধ লোইরয়ে আহ্বান জানাই। জােীয় শ্রসমক লীগ
প্রকেীয় কসমটিে ুগ্ম িাধােে িম্পািক ও িীে মুসক্তর াদ্ধা আলহাজ্ব িফে আলী
িরলন, োজনীসেরে িহনশীলো ও িাসয়ত্বশীলোে চচপা প্রিখরে চাই। েরি
াো
্াসকস্তানীে সিরক োসকরয় থারক োরিে িজপন কেরে হরি। েরুে িমারজে একটি
িে অংশ মািরক জসেরয় ্েরি। োরিে প্রফোরে হরি। িভা্সেে ভাষরে অধযা্ক
প্রমাহাম্মি খারলি স্মেোনুিারনে আহ্বায়ক চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ্যারনল প্রময়ে
েরফিে সনিাে উসদ্দন আহরমি মনজু িরলন, েরুে িমারজে একটি অংশরক প্রেন
ওয়াশ করে কেরি সকিু প্রমৌলিািী প্রগািী। মাদ্রািা সশক্ষায় মুসক্ত ুরদ্ধে প্রচেনা আরো
প্রজােিাে কেরে হরি। সেসন গে িিরেে িাফলয িলরে িেিন্ধুে ৭ মাচপ’ে ভাষেরক
ইউরনরস্কা স্বীকৃ সে েিারনে সিষয়টি জাসেে প্রশ্রি অজপন সহরিরি উরেখ করে িরলন,
িেিন্ধুে এ ভাষরেে ্রে োাঁরক সনউইয়কপ টাইমরিে সনিন্ধরন প্র্ারয়ট অি ্সলটিকস্
িলা হরয়সিল। আোহাম সলঙ্কন, মাটিপন লুথাে সকং, মহাত্মা গান্ধী ও প্রনোজী িুভাষ চে
িিুে ভাষেরক এই ভাষরেে িরে িাাঁে কোরলও িেিন্ধুে ভাষে অননয। প্রিই
ভাষেটি ইউরনরস্কা স্বীকৃ সে প্র্রয়রি। এটি আমারিে গরিপে সিষয়। অধযা্ক প্রমাহাম্মি
খারলি স্মেে অনুিারনে েধান িমš^য়কােী িারিক িােরনো ইয়াসিে আোফারেে
িঞ্চালনারয় অনুসিে স্মেে অনুিারন স্বাগে িক্তিয োরখন আরয়াজক ্সেষরিে িিিয
িসচি চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে কা পসনিপাহী িিিয প্রোটাসেয়ান হাজী প্রমাহাম্মি
ইসলয়াি। শুরভো িক্তিয োরখন িেিন্ধু িাংস্কৃসেক প্রজাট চট্টগ্রাম প্রজলাে িাধােে
িম্পািক প্রখােরশি আলম। সিরশষ অসেসথ সহরিরি আরো িক্তিয োরখন চট্টগ্রাম
মহানগে আওয়ামীলীরগে উ্রিষ্টা মন্ডলীে িিিয প্রশখ মাহমুি ইিহাক, িাংগঠসনক
িম্পািক ও চসিক ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুি হািনী। ্সেিারেে ্রক্ষ

িক্তিয োরখন অধযা্ক প্রমাহাম্মি খারলরিে িুর াগয িন্তান িািাসহক প্রলাগান িম্পািক
প্রমাহাম্মি জসহে, ১০নং উিে কাট্টলী ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে ুগ্ম আহিায়ক হাসিিুে
েহমান হাসিি, ১৯নং িসক্ষে িাকসলয়া ওয়ািপ আওয়ামীলীরগে ুগ্ম িম্পািক প্রগালাম
েব্বানী মসন, নগে ুিলীরগে িিিয িুমন প্রিিনাথ, সলটন োয় প্রচৌধুেী, িকসশে হাট
ওয়ািপ আওয়ামীলীগ প্রনো মামুনুে েসশি মামুন, জামালখান ওয়ািপ মসহলা আওয়ামীলীগ
প্রনেী শাহানাো প্রিগম, অধযা্ক প্রমাহাম্মি খারলিরক সনরিসিে করে কসিো ্াঠ করেন
আিৃসি সশল্পী সনশাে হাসিনা সশসেন েমুখ। স্মেে অনুিারন উ্সস্থ্ে সিরলন িীে
মুসক্তর াদ্ধা অধযা্ক শসফউল িশে, চট্টগ্রাম প্রেি ক্লাি িিিয সিোজুল কসেম মাসনক,
মহানগে আওয়ামীলীরগে কা পসনিপাহী িিিয হাজী প্রিলাল আহরমি, আওয়ামীলীগ প্রনো
োয়হান ইউিুফ, িাংস্কৃসেক িংগঠক আ ফ ম প্রমারিরেে আলী, কসি িজল িাশ, সিলী্
প্রিনগুি েমুখ।
িাংিাদদাতা
মমা. আিদুর রবহম
জেিাংন াগ কমম কতমা

