চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসস
চট্টগ্রাম দসটি কস্প াসেশসনে কমপ সূদচ
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিি ২০১৭ উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উরিযারগ থার াগয ম পািা ও িযা্ক কমপিূসচে মধয সিরয় এ সিিিটি উিযাস্ত হরি। ২৬
মাচপ ২০১৭ সি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিরি প্র াে ৫ টা ৪৫ সমসনরটে িময় প্রকন্দ্রীয়
শহীি সমনারে স্বাধীনতাে শহীরিে েসত শ্রদ্ধা সনরিিন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
প্রময়ে আ জ মনাসিে উদ্দীন। এ িাড়াও িকাল ৮ টা প্রথরক িাকসলয়াস্থ সিটি কর্পারেশন
প্রেসিয়ারম কুচকাওয়াজ, সিিরে ও ্ুেস্কাে সিতেণ অনুসিত হরি। কুচকাওয়ারজ িালাম
গ্রহণ কেরিন সিটি প্রময়ে। ২৬ মাচপ সিরকল ৪.০১ টায় সথরয়টাে ইনসিটিউটরট মহান
স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্িক েিান এিং িাংস্কৃসতক েসতর াসগতায় সিজয়ীরিে মারে
্ুেষ্কাে সিতেণ অনুিান অনুসিত হরি। এরত েধান অসতসথ সহরিরি উ্সস্থত থাকরিন সিটি
প্রময়ে আ জ মনাসিে উদ্দীন। ২৫ মাচপ ২০১৭ সি. িন্ধ্যা ৬ টা ৩০ সমসনরট গণহতযা
সিিি স্মেরণ জাসকে প্রহারিন প্রোিস্থ িধয ু সম স্মৃসত স্তরে শহীিরিে েসত ্ুষ্পমালয অ্পণ
করে শ্রদ্ধা সনরিিন কেরিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে। উরেসখত কমপিূসচ িমূহ
িফল কোে জনয িংসিেরিে অনুরোধ জানারনা হরয়রি।
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উ্লসে
চট্টগ্রাম দসটি কস্প াসেশসনে মময়ে আ জ মনাদিে উদ্দীন এে বাণী
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিি উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ
জ মনাসিে উদ্দীন এক িাণী েিান করেন। সতসন তাাঁে িাণীরত চট্টগ্রামিািীরক আন্তসেক
শুর চ্ছা ও অস নন্দন জানান। সতসন মহান মুসি ুরদ্ধে মহানায়ক জাসতে স্তা িঙ্গিন্ধ্ু
প্রশখ মুসজিুে েহমারনে স্মৃসতে েসত গ ীে শ্রদ্ধা সনরিিন করে িরলন, মহান স্বাধীনতা
জাতীয় জীিরন এক অননয প্রগৌেিময় সিন। ১৯৭১ িরনে ২৬ মাচপ েথম েহরে স্বাধীনতাে
প্র াষনা প্রিন িাঙাসল জাসতে মুসি িংগ্রারমে মহানায়ক, িিপকারলে িিপরশ্রি িাঙাসল জাসতে
স্তা িঙ্গিন্ধ্ু প্রশখ মুসজিুে েহমান। তােই প্রনতৃ রে আমো অজপন করেসি সেয় স্বাধীনতা।
প্রময়ে শ্রদ্ধাে িারথ মহান মুসি ুরদ্ধে ৩০ লে শহীি, ২ লে িম্ভ্রম হাো মা-প্রিানরক শ্রদ্ধাে
িারথ স্মেন করেন। এ িাড়াও মহান মুসি ুরদ্ধ প্রনতৃ ে িানকােী জাতীয় প্রনতা সিয়ি
নজরুল ইিলাম তাজউসদ্দন আহমি, এম মনিুে আলী, এইচ এম কামরুজ্জামানরক কৃ তজ্ঞতাে
িারথ স্মেন করেন। সতসন িরলন, লে োরণে সিসনমরয় অসজপত স্বাধীনতা িাঙাসল জাসতে
প্রশ্রি অজপন। এ অজপনরক অথপ্ণ
ূ প কেরত িিাইরক মহান মুসি ুরদ্ধে েকৃ ত ইসতহাি জানরত
হরি এিং স্বাধীনতাে প্রচতনারক মরন োরণ ধােন কেরত হরি। েজন্ম ্েম্পোয় স্বাধীনতাে
আিশপ প্র্ৌরি সিরত হরি। সতসন মহান মুসি ুরদ্ধে আিরশপ উদ্বুদ্ধ হরয় জাসতে স্তাে স্বরেে
প্রিানাে িাংলা গরড় প্রতালাে লরে জাতীয় িংসিধানরক িমুন্নত প্রেরখ অিা¤েিাসয়ক,
জঙ্গীিািমুি, িুখী, উন্নত ও িমৃদ্ধ িাংলারিশ গড়াে কারজ িকলরক আত্মসনরয়াগ কোে
আহিান জানান।
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৭ সি.

৪৭ তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উ্লসে
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চট্টগ্রাম দসটি কস্প াসেশসনে স্বাধীনতা স্মােক সম্মাননা ্িক ্াসবন
৪৭ তম মহান স্বাধীনতা সিিি ও জাতীয় সিিি ২০১৭ উ্লরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে
উরিযারগ ১০ জন িরেণয িযসিরক স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্িরক ূ সষত কো হরি।
আগামী ২৬ মাচপ ২০১৭ সি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় সিিরি সিরকল ৪ টায় সথরয়টাে
ইনসেটিউরট স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্িক েিান কো হরি। ্িক হস্তান্তে কেরিন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ মনাসিে উদ্দীন। ২০১৭ িরন স্বাধীনতা স্মােক
িম্মাননা স্মােরক
ূ সষত হরিন মুসি ুরদ্ধ প্রমাখতাে আহমি (মেরনাত্তে), স্বাধীনতা
আরন্দালরন ূ ্সত ূ ষন প্রচৌধুেী (মাসনক প্রচৌধুেী মেরনাত্তে), িাংিাসিকতায় আতাউল
হাসকম, িাংস্কৃসতক িযসিে ওস্তাি নীেি িেণ িড়–য়া (মেরনাত্তে), সচসকৎিায় িা. ফজলুল
আমীন (মেরনাত্তে), সশশু সচসকৎিায় ি. েণি কুমাে প্রচৌধুেী, নােী আরন্দালরন প্রিগম রুনু
সিসদ্দসক (মেরনাত্তে), িমাজ প্রিিায় িাসফয়া গাজী েহমান, সশোয় প্রিগম হাসিনা জাকাসেয়া
ও ক্রীড়ায় প্রমাজারম্মল হক।
চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম সেকােী বাদলকা উচ্চ দবিযালসয়ে ৫০ বিে ্ূদতপ উ্লসে সুবণপ জয়দি ও
প্রাক্তন িাত্রী সমাসবসশ মময়ে আ জ ম নাদিে উদ্দীন
আনন্দসক ভাগাভাদগে ্াশা্াদশ িুুঃখ যন্ত্রনা মবিনাসকও ভাগাভাদগ কসে
মানদবকতাে িৃষ্টাি মিখাসত হসবচট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ মনাসিে উদ্দীন োিন ও িতপ মানরিে মরধয াো
অমানসিক জীিন- া্ন করে তারিে ্ারশ িাাঁসড়রয় মানসিকতাে উজ্জ¦ল িৃোন্ত স্থা্ন
কেরত িুিনপ জয়সন্ত উি া্ন কসমটিে েসত আহিান জানান। সতসন িরলন, চট্টগ্রাম িেকােী
িাসলকা উচ্চ সিিযালয় প্রথরক প্রিে হরয় অরনক নােীই জীিরন িুেসতসিত হরয়রিন। তারিে
িকরলে িহর াসগতায় অিচ্ছল ও অ াি অনটরন থাকারিে ারগযে ্সেিতপ ন কো িেি।
প্রময়ে অত্র সশো েসতিারনে অ যন্তরেে োস্তা কার্পটিং করে প্রিয়া িহ ্াসন সনষ্কাশরনে
্রথ থাকা েসতিন্ধ্কতা সনেিরনে আশ্বাি প্রিন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
িরলন, আনন্দরক াগা াসগে ্াশা্াসশ িুুঃখ ন্ত্রনা প্রিিনারকও াগা াসগ করে মানসিকতাে
িৃোন্ত প্রিখারত হরি। প্রিশরেম,মানিতাে েসতরেম, িাসয়েরিাধ ও মূলযরিাধ থাকরল অিাধযরক
িাধন কো ায়। সতসন িকলরক মানুষ মানুরষে জনয, প্রিশ ও িমাজ এে জনয কাজ
কোে আহিান জনান। ২৪ মাচপ ২০১৭ সি. শুক্রিাে িকারল চট্টগ্রাম িেকােী িাসলকা উচ্চ
সিিযলয়রয়ে ৫০ িিে ্ূসতপ উ্লরে োিন িাত্রী ্সেষি আরয়াসজত িুিণপ জয়সন্ত উৎিরি
েধান অসতসথে াষরন প্রময়ে এিি কথা িরলন। উৎিরি ি া্সতে করেন অত্র সশো
েসতিারনে েধান সশেক সমরিি িারহিা আিাে। অনুিান শুরুরত জাতীয় ্তাকা ও
প্রিলুন উসড়রয় এিং প্রকক প্রকরট িু’সিরনে অনুিান মালাে িুচনা করেন প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন। অনুিারনে েথম ্রিপ সিরশষ অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম মহানগে
আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক িম্পািক প্রনামান আল মাহমুি, ৮ নং ওয়ািপ কাউসিলে
প্রমােরশি আলম অত্র সশো েসতিারনে েিন েধান সশসেকা জাহানাো প্রিগম। িুিনপ
জয়সন্ত উি া্ন কসমটিে সফরোজা প্রিগম, নািসেন িুলতানা শাসকলা, িা. ফােহানা আিাে,
প্রকাসহনুে েহমান আশা, োসজয়া িুলতানা, িা. অসনসন্দতা ট্টাচা প প্রচৌধুেী, ফােহানা ইসিি
িাপ্পী, জান্নাতু ল প্রফেরিৌিী টিনা, কাসনজ ফারতমা, িাসমনা আফরোজ, ফােজানা ইিলাম, নুিোত
জাহান ¯স œদ্ধা, জান্নতু ল প্রফেরিৌি, প্রমাজারম্মল প্রহারিন ও ফােহানা আফরোজ স্মৃসত চােন
করেন। অনুিারন প্রময়েরক প্রক্রে ও ফু ল সিরয় শুর চ্ছা জানারনা হয় এিং িুিণপ জয়সন্ত
উ্লরে েকাসশত স্মেসনকা িুিণপাে প্রমাড়ক উরম্মাচন করেন প্রময়ে। ্রে সিন িযা্ী
িাংস্কৃসতক অনুিান ও স্মসৃ ত চােন চরল।
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চট্টগ্রাম- ২৪ মাচপ ২০১৭ সি.

মিওয়ান বাজাে দস এন্ড দব কসলানী দমলন মমলায়
মময়ে আ জ ম নাদিে উদ্দীন
সম্প্রীদতে বন্ধন ও মানদবক মূলযসবাধ মানুষসক মহৎ হসত সহায়তা কসে।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ মনাসিে উদ্দীন িরলরিন, িম্প্রীসতে িন্ধ্ন ও
মানসিক মূলযরিাধ মানুষরক মহৎ হরত িহায়তা করে। সতসন িরলন, আিাসিক এলাকায় এক
িারথ িিিারিে মধয সিরয় স ন্ন মত ও ্রথে প্রমলিন্ধ্ন িৃসে হয় এিং সচন্তা- ািনায়
িৃজনশীলত জন্ম প্রনয়। প্রময়ে করলানীিািী িকলরক িৃসেনন্দন ও ্সেরিশ িান্ধ্ি করলানী
গরড় প্রতালাে ্োমশপ প্রিন।
২৪ মাচপ ২০১৭ সি. শুক্রিাে প্রিলা ১১ টায় নগেীে
প্রিওয়ান িাজাে সিএন্ডসি করলানী িািীে সমলনরমলায় েধান অসতসথে িিরিয প্রময়ে এিি
কথা তু রল ধরেন। সমলন প্রমলা আরয়াজক কসমটিে আহিায়ক িাউি আিিুো আল হারুন
সলটন এে ি া্সতরে অনুসিত সমলন প্রমলায় সিরশষ অসতসথ সিরলন ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী
হািান মাহমুি হািনী, চট্টগ্রাম সিশ্বসিিযালরয়ে িমাজ সিজ্ঞান সি ারগে সিন েরফিে ফসেি
উসদ্দন আহরমি ও চট্টগ্রাম িেকােী সিটি করলরজে অধযে েণপা খানম িহ অনযো। সমলন
প্রমলাে িিিয িসচি িালা উসদ্দন প্রমাহাম্মি মারুফ, গ্ম
ু আহিায়ক আিুল প্রহারিন িািলু,
িাইফু সদ্দন আহরমি রুসি, আরনায়াে জাসন, শাহজাি ইিরন সিিাে, সজয়াউল আরিিীন, প্রমা.
প্রমাস্তফা মজুমিাে, প্রমা. িাইফু ল কসেম, ইউিুফ আিিুোহ হারুন, িা. সমজানুে েহমান, িা.
েইি উসদ্দন, অসনরমষ িাহা শংকু, জসিম উসদ্দন সেন্টু , প্রিসলম আকতাে স্য়াল ও কঙ্কন
িাশ িিিয োরখন। সমলন প্রমলায় প্রনয়ামত উোহ প্রলাটাি, আসতকুে েহমান মািুি মুন্না
ফারুক, শামী প্রহারিন প্রমাশােফ, মাসকল প্রহারিন, মজুমিাে প্রমা. িাইফু ল কসেম নাজমুল হক
িাচ্চু , মসিউে েহমান প্রিাহাগ, সজয়উে েহমান েসি, আেমান প্রহারিন সেজস , সমজানুে
েহমান ও আরনয়াে প্রহারিন সেজ ী, মাওলানা আিিুল কারিে প্রিরলায়াে প্রহারিন রুরিল,
প্রিিশীষ ও আসজজুে েহমান িুমন িহ অনযো িাসয়ে ্ালন করেন। অনুিান ্সেচালনা
ও উ্স্থা্নায় সিরলন প্রিসলম আকতাে স্য়াল, কংকন িাশ অসনরুদ্ধ িাহা সেংকু, জসিম
উসদ্দন সিসদ্দকী, েসন, অসনরমষ িাহা শংকু। সমলন প্রমলা প্রশরষ েযারফল ড্র অনুসিত হয় এিং
্ুেষ্কাে সিতেণ কো হয়।
সংবািিাতা
মমা. আবিুে েদহম
জনসংসযাগ কমপ কতপা
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