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৪৭ তম মহান ববিজয় বদিবিসসে বসেবটি কসরর্পোসরেশসনরে কুচকাওয়াজ, বডিসেসপ্লে ও
রুরেষ্কারে ববিতরেণ, শহীদি ববিদিীসত শ্রদ্ধা বনসবিদিন এবিং জাবতরে বরতারে
প্রবতকৃবতসত রুষ্পমাল্য অরর্পে ন মুবক্তিযুদ্ধ হাজারে বিছসরেরে বিাঙাবলরে সেবির্পেসশ্রষ
বগৌরেবি ও মুবক্তিযুসদ্ধরে ববিজয় বিাঙাবলরে সেবির্পেসশ্রষ অজর্পে ন
বিাঙাসলি হাজারে বিছররেরে স্বরপ্নে স্বাধীনতা ও মহান মুসক্তিযুরদ্ধে ৪৭ তম সবিজরয়েরে সদিন আজ
১৬ সডিরসিম্বরে ২০১৭সখ.। চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন মহান সবিজয়ে সদিবিসি যথারযাগ্য মযর্পোদিায়ে
রালিন কররেরছ। এ উরলিরক্য সিূরযর্পোদিরয়েরে সিারথ সিারথ চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে
আ জ ম নাসছরে উদ্দীন পনতৃ রত্বে কাউসন্সিলিরে এবিং চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে উরর্পেতন
কমর্পেকতর্পে াবিৃন্দ চট্টগ্রাম পকসন্দ্রিয়ে শহীদি সমনাররে শহীদি পবিদিীরত স্বাধীনতারে শহীদিরদিরে স্মৃসতরে
প্রেসত ফুলি সদিরয়ে এবিং নগরে ভবিরন জাসতরে সরতা ’রে প্রেসতকৃসতরত ফুলি সদিরয়ে শ্রদ্ধো
সনরবিদিরনরে মাধ্যরম সদিনবি্যাসর কমসিূসচ ’রে সিুচনা কররেন। এ সিময়ে র্যারনলি পময়েরে সনছারে
উসদ্দন আহরমদি মঞ্জু, কাউসন্সিলিরে তাররেক পসিালিায়েমান পসিসলিম, নাজমুলি হক সডিউক,
হাসিান মুরোদি সবিপ্লবি, এইচ এম পসিারহলি, শশবিালি দিাশ সিুমন, সিারহদি ইকবিালি বিাবিু, জহুরুলি
আলিম জসসিম, সিংরেসকত ওয়োডির্পে কাউসন্সিলিরে সমরসিসি আসবিদিা আজাদি , চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া, প্রেধান রোজস্ব কমর্পেকতর্পে া, প্রেধান সশকা কমর্পেকতর্পে া,
প্রেধান প্রেরকৌশলিীসিহ সবিভাগীয়ে ও শাখা প্রেধানগণ উরসস্থিত সছরলিন। মহান সবিজয়ে সদিবিসি
উরলিরক চট্টগাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে সিকলি প্রেসতষ্ঠারনরে ভবিন সিমূরহ আরলিাক সিজ্জা
এবিং পভাররে প্রেধান কাযর্পোলিয়েসিহ সিবিগুরলিা স্থিারনায়ে জাতীয়ে ও কররর্পে াররেশরনরে রতাকা
উরত্তালিন করো হয়ে। পময়েরে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন বিাকসলিয়ো সসিসটি কররর্পে াররেশন পষ্টেসডিয়োরম
কররর্পে াররেশন ভু ক্তি সশকা প্রেসতষ্ঠান সিমূরহরে স্কাউটি, গালিসির্পে গাইডি, পরোভারে পরেঞ্জারে, কাবি দিলি
ও ছাত্র ছাত্রীরদিরে কুচকাওয়োজ অনুষ্ঠারন সিালিাম গ্রহণ এবিং ছাত্র -ছাত্রীরদিরে মরনাজ্ঞ
সডিসিরপ্ল উররভাগ কররেন । কুচকাওয়োজ ও সডিসিরপ্ল পশরষে সবিজয়েীরদিরে মারঝে রুরেষ্কারে
সবিতরেণ করো হয়ে। এরত সিভারসতত্বে কররেন সশকা ও স্বাস্থি্য সবিষেয়েক স্থিায়েী কসমসটিরে সিভারসত
কাউসন্সিলিরে নাজমুলি হক সডিউক। এরত প্রেধান অসতসথ সছরলিন চট্টগ্রাম সসিসটি
কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন। রুরেষ্কারে সবিতরেণী অনুষ্ঠারন র্যারনলি পময়েরে
সনছারে উসদ্দন আহরমদি মঞ্জু, কাউসন্সিলিরে হাজী নুরুলি হক, হাসিান মুরোদি সবিপ্লবি, সিাইরয়েদি
পগালিাম হায়েদিারে সমন্টু , তাররেক পসিালিায়েমান পসিসলিম, পমা. সগয়োসি উসদ্দন, শশবিালি দিাশ
সিুমন, সমরসিসি আসবিদিা আজাদি, প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা. সিামসিুরদ্দাহা, প্রেধান রোজস্ব
কমর্পেকতর্পে া ডি.মুহম্মদি মুস্তাসফজুরে রেহমান, প্রেধান সশকা কমর্পেকতর্পে া নাসজয়ো সশসরেন, প্রেধান

প্রেরকৌশলিী পলি. করণর্পে লি মসহউসদ্দন আহমদি, পময়েররেরে একান্ত সিসচবি পমা. মঞ্জুরুলি ইসিলিাম,
পস্পেশালি ম্যাসজরষ্ট্রেটি সমরসিসি জাহানারো পফরেরদিৌসি, উরসিসচবি আরশক রেসিুলি পচৌধুরেী সটিরু ,
জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদিুরে রেসহম, সশকা কমর্পেকতর্পে া সিাইফুরে রেহমান, সসিদ্ধোথর্পে
করেসিহ চসসিক এরে প্রেরকৌশলিীবিৃন্দ এবিং শাখা প্রেধান ও সশকা প্রেসতষ্ঠান সিমূরহরে প্রেধানগণ
উরসস্থিত সছরলিন। সবিরকরলি মহান সবিজয়ে সদিবিসি উরলিরক চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশন
আরয়োসজত সচত্রাংকন ও সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাসগতায়ে সবিজয়েীরদিরে মারঝে রুরেষ্কারে সবিতরেণ
করো হয়ে। রেচনা, উরসস্থিত বিক্তিৃতা, সচত্রাংকন, সিাধারেণ নৃত্য, পলিাকনৃত্য, আবিৃসত, রেবিীন্দ্রি
সিংসগত, নজরুলি সিংগীত, পদিরশরে গান, পলিাক সিংসগতসিহ ১০ সটি সবিষেরয়েরে প্রেসতরযাসগতায়ে
সবিজয়েীরদিরে মারঝে চসসিক প্রেধান কাযর্পোলিরয়েরে রাসকর্পেং স্পেরটি রুরেষ্কারে সবিতরেণ অনুষ্ঠান
অনুসষ্ঠত হয়ে।
রুরেষ্কারে সবিতরেণী অনুষ্ঠারন সিভারসতত্বে কররেন প্রেধান সনবির্পোহী কমর্পেকতর্পে া পমা . সিামসিুরদ্দাহা।
এরত প্রেধান অসতসথ সছরলিন চট্টগ্রাম সসিসটি কররর্পে াররেশরনরে পময়েরে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন।
রুরেষ্কারে সবিতরেণী অনুষ্ঠারন স্বাগত বিক্তিবি্য রোরখন সশকা ও স্বাস্থি্য সবিষেয়েক স্থিায়েী কসমসটিরে
সিভারসত কাউসন্সিলিরে নাজমুলি হক সডিউক। মরঞ্চে উরসবিষ্টে সছরলিন র্যারনলি পময়েরে সমরসিসি
পজাবিাইরো নাসগর্পে সি খান, কাউসন্সিলিরে সিাইরয়েদি পগালিাম হায়েদিারে সমন্টু , হাসিান মুরোদি সবিপ্লবি,
সমরসিসি আঞ্জুমান আরো পবিগম, পজসিসমন রারেভীন পজসসি, ভারেপ্রোপ সিসচবি ডি .মুহম্মদি
মুস্তাসফজুরে রেহমান,প্রেধান সশকা কমর্পেকতর্পে া নাসজয়ো সশসরেন, উর সিসচবি আরশক রেসিুলি
পচৌধুরেী সটিরু, জনসিংরযাগ কমর্পেকতর্পে া পমা. আবিদিুরে রেসহমসিহ অন্যরো। রররে পময়েরে সিাংস্কৃসতক
প্রেসতরযাসগতায়ে সবিজয়েীরদিরে হারত রুরেষ্কারে তু রলি পদিন। সডিসিরপ্ল ও কুচকাওয়োজ উরদ্বাধনী
অনুষ্ঠান এবিং সিাংস্কৃসতক প্রেসতরযাসগতায়ে রুরেষ্কারে সবিতরেণ অনুষ্ঠারন সসিসটি পময়েরে আ জ ম
নাসছরে উদ্দীন বিরলিন, মুসক্তিযুদ্ধে হাজারে বিছররেরে বিাঙাসলিরে সিবির্পেরশ্রষ্ঠ পগৌরেবি ও মুসক্তিযুরদ্ধেরে
সবিজয়ে বিাঙাসলিরে সিবির্পেরশ্রষ্ঠ অজর্পে ন । সতসন হাজারে বিছররেরে পশ্রষ্ঠ বিাঙাসলি জাসতরে সরতা
বিঙ্গবিন্ধু পশখ মুসজবিুরে রেহমান, জাতীয়ে চারে পনতা, শহীদি মুসক্তিরযাদ্ধো সিহ ১৯৭১ পথরক
আরজাবিসদি সিকলি শহীদিরদিরে স্মৃসত ’রে প্রেসত শ্রদ্ধো সনরবিদিন কররে বিরলিন , ৪৬ বিছরে আরগ
এসদিরন অপ্রেসতররোধ্য মুসক্তিরযাদ্ধোরো পদিরশরে জাসত -ধমর্পে-বিণর্পে সনসবির্পেরশরষে স্বাধীনতাকামী
সিকলি মানুরষেরে সিবির্পোত œ ক সিহরযাসগতায়ে রাসকস্তাসন ঔরসনরবিশক শাসিরনরে শৃংখলি সছন
কররে অজর্পে ন কররেসছলি একসটি সিাবির্পেরভৌম ভু খন্ড যা সবিশ্ব মানসচরত্র পখাসদিত হরলিা
বিাংলিারদিশ। সসিসটি পময়েরে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন বিরলিন , জাসতরে সরতারে বিসলিষ্ঠ ও
আররাষেহীন পনতৃ রত্বে ১৯৫২ সিরনরে ভাষো আরন্দালিন , ১৯৬২ সিরনরে সশকা আরন্দালিন,
১৯৬৬ সিরনরে ৬ দিফা, ১৯৬৯ সিরন ৬ ও ১১ দিফা’রে আরন্দালিন ও গণ-অভু ্যত্থারনরে মধ্য
সদিরয়ে স্বাধীনতারে পকত্র শতরেী করো হয়ে এবিং ১৯৭০ সিরনরে সিাধারেণ সনবির্পোচরন সবিজরয়েরে
মাধ্যরম বিাঙাসলি শবিধ সভসত্ত অজর্পে ন কররে । ১৯৭১ সিরনরে ৭ মাচর্পে ঐসতহাসসিক পরেসিরকাসির্পে
ময়েদিারনরে জনসিমুরদ দিাঁ সড়িরয়ে জাসতরে সরতা দিৃপ করন্ঠে পঘাষেনা পদিন “এবিাররেরে সিংগ্রাম
আমারদিরে মুসক্তিরে সিংগ্রাম, এবিাররেরে সিংগ্রাম স্বাধীনতারে সিংগ্রাম” এ পথরকই বিাঙাসলি

স্বাধীন হওয়োরে জন্য প্রেস্তুসত পনন । ১৯৭১ সিরনরে ১৬ সডিরসিম্বরে বিীরে মুসক্তিরযাদ্ধো ও সমত্র
বিাসহনী’রে সনকটি ররোসজত হরয়ে রাক সিামসরেক জান্তা আত œ সিমরর্পে ন কররে। জাসত রায়ে
স্বাধীন রোষ্ট্রে, সনজস্ব রতাকা ও জাতীয়ে সিংগীত। যুদ্ধে কররে ও জীবিন সদিরয়ে বিাঙাসলি জাসত
সবিরশ্ব নতু ন ইসতহাসি সিৃসষ্টে কররে। পময়েরে আ জ ম নাসছরে উদ্দীন বিরলিন , ১৯৭৫ সিরন
বিঙ্গবিন্ধু’রে পসিানারে বিাংলিায়ে জাসতরে সরতারক স্বরসরেবিাররে শহীদি হরত হয়ে । একই বিছরে ৩
নরভম্বরে পজলি খানায়ে জাতীয়ে চারেরনতারদিরে নৃশংসিভারবি হত্যা এবিং পদিরশ মাশর্পে ালি লি’ জারেী
কররে গণতন্ত্রও হত্যা করো হয়ে। অববিধ সিরেকারে পদিশ রসরেচালিনা কররে , সিংসবিধান বিহুবিারে
কত সবিকত কররে। পসিই সিময়ে সিংবিাদি ররত্ররে স্বাধীনতাও রুদ্ধে করো হয়ে। পময়েরে আ জ ম
নাসছরে উদ্দীন বিরলিন, ১৯৯৬ সিরন সিংগ্রাম ও আত œ ত্যারগরে সবিসনমরয়ে জনরনত্রী পশখ
হাসসিনা গণতন্ত্র প্রেসতষ্ঠা কররেন। বিাংলিারদিরশরে জনগণ আজ মুক্তি। আথর্পে সিামাসজক উনয়েন,
কুধা ও দিাসরেদ মুক্তি পসিানারে বিাংলিা গরড়ি পতালিারে প্রেয়োসি চলিরছ বিতর্পে মান প্রেধানমন্ত্রী
জনরনত্রী পশখ হাসসিনারে পনতৃ রত্বে। সতসন বিরলিন, মহান মুসক্তিযুরদ্ধেরে পচতনায়ে ঐক্যবিদ্ধে হরয়ে
পদিরশরে উনয়েন ও গণতন্ত্র রেকারে দিাসয়েত্বে সিকলিরক সনরত হরবি । পময়েরে আশা কররেন. বিীরে
চট্টলিারে আরামরে জনগণ গণতন্ত্র ও উণ œ য়েরনরে ধারোবিাসহকতা রেকায়ে সিরচষ্টে হরবিন এবিং
বিাংলিারদিরশরে জাতীয়ে রতাকা বিতর্পে মান প্রেজন্ম বিহণ কররে আগামী প্রেজরন্মরে হারত তু রলি
পদিরবিন।
সেংবিাদিদিাতা
বমা. আবিদিুরে রেবহম
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