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৯৲ াচপ ৯৭৮৵ সি.
চট্টগ্রার্ভ সিটি কর্পারেশরেে উর্যারে ‘জাতর্হয় েণহতযা স্র্ফি’্াসিত
ইসিহারিে ৎয়াল ও িৎৎি কালোত্র ৯৲ াচপ। আজ প্রিই ৎয়াল জািয় গণহিযা সিিি। াি
িৎযিাে ইসিহারি একটি কলসিি হিযা রজ্ঞে সি। ৮৶৴৮ িরে অসিঝো এই সির িাঙাসলে
জির প্রর আরি শংি ও ও সিৎসিকায় কালোত্র। এ োরি িিপে ্াকিাসহ ‘অ্ারেশ

িাচপ লাইট’ ার ড়সি ও স্বািাকা িাঙাসলে উ্ে সহংস্র িারিে ি ঝাস্রয় ্রে । এ
সিটি স্মের ৯৲ াচপ ৯৭৮৵ সি. োি ৶ প্রেরক ৮ সসট (ব্ল্যাক আউট) কপিসঢ় চ ্াল প্রশরি
গেে জাসকে প্রহারি প্রোড িয ৎঢ় সরি প্রািাসি েজ্জ্বল কপিঢ়সচ ্াসলি হয়। এছাোও
শহি প্রিিরি িকাল ৮৭ টায় ্ড়ষ্পালয অ্প এিং িড়্ড়ে ৮.ৰ৭ টায় গে ৎির খির
প্রকােআ, সলাি ও প্রিায়া াহসিল ও সিরশি প্রাাজাি এে য সিরয় গণহিযা সিিি ্াল
করে চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ। িকাল ৮৭ টায় িয ৎঢ় সরি ায় প্রয়ে আ জ  াসছে
উদ্দ, চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশরে ্যারল প্রয়ে, িম্মাসি কাউসিলে ও সিৎাগয় ো িহ
উর্ধ্পি কপকিপ ারিে সরয় শহি প্রিিরিে িড় ল সিরয় গণহিযা সিিরিে শহিরিে েসি শ্রদ্ধা
সরিি করে।এছাোও োি ৶.৭৭টা প্রেরক ৶.৭৮ সসরট ব্ল্যাকআউট চলাকাসল িরয়

চট্টগ্রা প্রেিক্লারি প্রয়ে উ্স ি সছরল । প্রািাসি েজ্জ্বলকাসল িরয় ায় প্রয়ে আ

জ  াসছে উদ্দ, চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশরে ্যারল প্রয়ে, িম্মাসি কাউসিলে,

োজনসিক, িাাসজক ও সিসৎ প্রশ্রস প্র্শাে প্রি িন্দ উ্স ি সছরল ।

এ িয় প্রয়ে ও

অযো এক সসটি সেরি িাসেরয় শহিরিে আত্মাে াগরিোি কাা করে। প্রািাসি
েজ্জ্বল উ্লরে অড়সিি িড়স িারিরশ ায় প্রয়ে আ জ  াসছে উদ্দ িরল, ৮৶৴৮
িারলে ৯৲ ারচপে কালোত্ররি ঢাকায় ্াসক া হাািাে িাসহ িিপরোসচি হালাে এই
সিরয়াগান্তক ঘটাে সন্দা জাািাে প্রকা ৎািা প্রই। সিস িরল, োষ্ট্র িেকাে ৎারি এই
সিিিটি ্াল কেরলও এরিরশে কসি্য় োজসিক িল এ সিটি ্াল কেরছ া- া জাসিে

জয িড়ুঃখজক । সিস এ সিিিটিে আন্তজপাসিক স্বক সি িাি করে। এ িয় ্যারল প্রয়ে

প্রচৌড়ে হািা াহড়ি হাি, িম্মাসি িংেসেি কাউসিলে সরিি প্রজািাইো াসগপি খা,
িম্মাসি কাউসিলে হািা ড়োি সিপ্লি, িম্মাসি কাউসিলে জহু ল আল জসি,
িম্মাসি কাউসিলে জহে লাল হাজাে, িম্মাসি কাউসিলে শশিাল িাশ িড়, িম্মাসি
কাউসিলে িসিউল আল, িম্মাসি িংেসেি কাউসিলে সরিি আসিিা আজাি, িম্মাসি
িংেসেি কাউসিলে রায়াো প্রিগ স, ো সিপাহ কপকিপ া প্রা. িািড়রদ্দাহা, িসচি
প্রাহাম্মি আিড়ল প্রহারি, ো সশো কপকিপ া সরিি াসজয়া সশসে, উ্ িসচি আরশক েিড়ল
প্রচৌড়ে টি্ড়, জিংর াগ কপকিপ া প্রা. আিিড়ে েসহ, সশো কপকিপ া িাইিড় ে েহা িহ
অযো উ্স ি সছরল।
৯৲ াচপ ৯৭৮৵ সি.
র্৮ তর্ভ র্ভহাে স্বাধর্হেতা স্র্ফি ও জাতর্হয় স্র্ফি র্্র্োর্ৌ৮ উ্িরে
চট্টগ্রার্ভ সিটি কর্পারেশরেে স্বাধর্হেতা স্মােক িম্মােো ্্ক প্র্াে
চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশরে উরিযারগ ৵ জ িরেণয িযসিরক স্বািা স্মােক িম্মাা ্িরক
ৎঢ় সিি কো হরি। ৯৳ াচপ ৯৭৮৵ সি. হা স্বািা ও জািয় সিিরি সিরকল ৱ টায় সেরয়টাে
ইসিটিউরট স্বািা স্মােক িম্মাা ্িক েিা কো হরি। ্িক হ ান্তে কেরি ায়
প্রয়ে আ জ  াসছে উদ্দ। ৯৭৮৵ ির স্বািা স্মােক িম্মাা স্মােরক ৎঢ় সিি হরি
হা ড়সি ড়দ্ধ ও স্বািা আরন্দালর িারিে আহরি আিগাসে, িাংিাসিকিায় অঞ্জ কুাে
প্রি, ি, সশোয় েরিিে ড. ইিরিখাে উদ্দ প্রচৌড়ে,িাংস্কসিক িযসিত্ব আহি ইকিাল
হায়িাে, সচসকৎিায় েরিিে এল এ কারিে, াে আরন্দালর িাহসিা আস (েরা ে),
িাজ প্রিিায় িাইিড় ল আল ািড়ি ও ক্রোয় এডরৎারকট শাহ আিিািড়ে প্রেজা প্রচৌড়ে।
র্৮তর্ভ র্ভহাে স্বাধর্হেতা স্র্ফি ও জাতর্হয় স্র্ফরি
চট্টগ্রার্ভ সিটি কর্পারেশে ের়্হর্হত কর্ভপ ির্সচ
ৱ৵ি হা স্বািা ও জািয় সিিি ৯৭৮৵ উ্লরে চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ িযা্ক
কপিঢ়সচ গ্রহ করেরছ। কপিঢ়সচে রয ৯৳ াচপ ৯৭৮৵ সি. প্রিািাে, িঢ়র পািরয়ে িারে িারে
চট্টগ্রা প্রকন্দ্রয় শহি সারে স্বািাে শহরিে েসি শ্রদ্ধা সরিি, িকারল গেৎির
িঙ্গি ড় ে েসিক সিরি ্ড়ষ্পালয অ্পণ, িকাল ৵ টা প্রেরক িাকসলয়া সিটি কর্পারেশ
প্রিসডয়ার কুচকাওয়াজ, সডিরপ্ল ও ্ড়েস্কাে সিিেণ অড়িা অড়সিি হরি। কুচকাওয়ারজ

িালা গ্রহণ কেরি ায় প্রয়ে আ জ  াসছে উদ্দ। ৯৳ াচপ ৯৭৮৵ সি. প্রিািাে,
সিরকল ৱ.৭৮ টায় গেে শহি সাে সেরয়টাে ইসিটিউরট হা স্বািা স্মােক
িম্মাা ্িক েিা এিং িাংস্কসিক েসির াসগিায় সিজয়রিে ারঝ ্ড়েষ্কাে সিিেণ অড়িা
অড়সিি হরি। এরি ো অসিসে সহরিরি উ্স ি োকরি চট্টগ্রা সিটি কর্পােশরে প্রয়ে
আ জ  াসছে উদ্দ। উরেসখি কপিঢ়সচ িঢ়হ িিল কোে জয িংসিিরিে অড়রো
জাারা হরয়রছ।
৯৲ াচপ ৯৭৮৵সি.
সপ্রসর্ভয়াে করিরজে এইচ এি সি ্ের্হোর্থী সর্ফ্ায় অের্ষ্ঠারে র্ভােের্হয় মর্ভয়ে
ায় প্রয়ে আ জ  াসছে উদ্দ িরলরছ, সিহ, আিশপহ ও অনসিক জি
া্রে প্রকা ঢ়লয প্রই। সিিা, আিশপিা ও আরলাসকি াড়ি- স স প্রিশরে া, াটি ও
াড়রিে েসি ত্বরিা এিং িেি লাল করে প্রি েক াড়ি গোে িাসয়ত্ব ্াল কেরছ
চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ। প্রয়ে িরল, াড়রিে জিা ্সেিিপ  কোে একাত্র ায
িড়সশো। প্রৌসলক অসকারেে এ ায জির কারজ লাগারা প্রগরল প্রকা াড়ি িসেদ্র োকরি
া। সিস সশোেীরিে আরলাসকি াড়ি হরয় িারজ আরলা ছসেরয়- িাজরক আরলাসকি কোে
আহিা জাা। ৯ৱ াচপ ৯৭৮৵ সি. িড়্ড়রে আিিড়ল আল হাট

চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ

সেসয়াে করলরজে ৯৭৮৵ িরে এইচ এি সি সশোেী সিিায়, িাসিপক ক্রো ও িাংস্কসিক
েসির াসগিাে ্ড়েস্কাে সিিেণ উ্লরে করলজ কযাম্পারি অড়সিি অড়িার ো অসিসেে
ৎাির প্রয়ে এ আহিা জাা। ্যারল প্রয়ে ও িম্মাসি কাউসিলে সছাে উসদ্দ
আহরি ঞ্জড়ে িৎা্সিরত্ব অড়সিি অড়িার সিরশি অসিসে সছরল িংেসেি ওয়াডপ িম্মাসি
কাউসিলে সরিি আসিিা আজাি, িারিক কসশাে প্রা. ড় ল িশে সয়া, শ্রসক প্রিা িিে
আল, অত্র সিিযালয় ্সেচালা কসটিে িিিয িরোয়াে প্রারশপি কসচ। স্বাগি িিিয োরখ
অত্র করলরজে ৎােোি অযে প্রা. আিড় শিয়ি প্রচৌড়ে। অড়িা প্রশরি ো অসিসে ায়
প্রয়ে আ জ  াসছে উদ্দ সিজয়রিে ারঝ ্ড়েস্কাে সিিেণ করে। অড়িা শু রি
অসিসেরিে িড় ল ও প্রক্রি সিরয় িেণ কো হয়।

৯৲ াচপ ৯৭৮৵সি.
র্ৎর্েং ওয়ার্প িম্মাসেত কাউসিিে র্ভেহুর্ভ হাসর্ফর্ফর্ি হরকে
মশাক ির্বায় র্ভােের্হয় মর্ভয়ে আ জ র্ভ োসিে উদ্দর্হে
ায় প্রয়ে আ জ  াসছে উদ্দ িরলরছ, সৎীক, িৎ ও ্ের্াকাে সছরল িম্মাসি
কাউসিলে হাসিিড়ল হক। িাজ সহরিাি হাসিিড়ল হক িৎ, িাহি ও কপঠ িযসি সহরিরি িকরলে
সকট একজ আিশপ াড়ি সছরল। িযিিা িিল, জিা ি এ প্রিাে জিরক অড়িেণ
কেরল িিপ া েজন্ম উ্ক ি হরি। চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশরে ৲ সিপাসচি িংিরিে ৰ৳ং
প্রগািাইলডাঙ্গা ওয়াডপ িম্মাসি কাউসিলে েহু হাসিিড়ল হরকে প্রশাক িৎায় ো অসিসেে
ৎাির প্রয়ে এ িি কো িরল। ৯ৱ াচপ ৯৭৮৵ সি. শসিাে, ি যায় চট্টগ্রা সিটি
কর্পারেশরে উরিযারগ গেে ো কসউসটি প্রিন্টারে অড়সিি প্রশাক িৎায় িৎা্সিত্ব
করে িাজকলযাণ সিিয়ক

ায় কসটিে িৎা্সি প্রাহাম্মি িসল উোহ িাচ্চড় । এরি

আরলাচা করে ্যারল প্রয়ে প্রচৌড়ে হািা াহড়ি হাি, সছাে উসদ্দ আহরি, িম্মাসি
কাউসিলে ও িংেসেি ওয়াডপ িম্মাসি কাউসিলেরিে রয প্রাুঃ সগয়াি উসদ্দ, শশিাল িাশ
িড়, াজড়ল হক সডউক, হািা ড়োি সিপ্লি, হাজ প্রা. জয়াল আরিি, ছারলহ আহি
প্রচৌড়ে, প্রা. জহু ল আল জসি, িাইরয়ি প্রগালা হায়িাে সন্টড় , িারেক প্রিারলা প্রিসল,
প্রাহাম্মি জারিি, এি এ এেশািড়োহ, প্রা. আিড়ল হারি, প্রাহাম্মি আিিড়ল কারিে, প্রগালা
প্রাহাম্মি প্রজািারয়ে, প্রা. িাইিড় সদ্দ খারলি িাইিড় , এ. আশোিড় ল আল, প্রাহাম্মি ইিাইল
িাল, প্রা. শসিউল আল, প্রজিস ্ােৎ প্রজসি, আসিিা আজাি, রায়াো প্রিগ স,
প্রাছাম্মৎ িােজাা ্ােৎ, চসিক িসচি প্রাহাম্মি আিড়ল প্রহারি ো োজস্ব কপকিপ া
ড.ড়হম্¥ি ড় াসিজড়ে েহা ও উ্ িসচি আরশক েিড়ল প্রচৌড়ে িহ অযো। প্রশাক িৎা
উ্ া্ায় সছরল চসিক জিংর াগ কপকিপ া প্রা. আিিড়ে েসহ। প্রশাক িৎাে ্ঢ়রিপ সিরকল
প্রেরক খির প্রকােআ, প্রিায়া, সলাি াহসিল ও ড়াজাি অড়সিি হয়। ্রে েহুরে আত্মাে
াগরিোি কাায় প্রজয়ািি অড়সিি হয়।

প্ররকৌশি সর্ফর্বারেে র্্র্তর্ভ র্ভাসিক ির্ভন্বয় ির্বায় র্ভােের্হয় মর্ভয়ে
চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ েরকৌশল সিৎারগে ৮ ও ৯য় প্রশ্রে কপকিপ ারিে াসিক িš^য় িৎা
৯৲ াচপ ৯৭৮৵ সি. িড়্ড়রে, চসিক প্রকসি আিিড়চ ছ াে সলায়ির ো েরকৌশল প্রল. করণপল
সহউসদ্দ আহরি এে িৎা্সিরত্ব অড়সিি হয়। িš^য় িৎাে ো অসিসে ায় প্রয়ে
আ জ  াসছে উদ্দ চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ ্সেচাসলি িকল সশো েসিিা ও
সচসকৎিালরয়ে ৎি িঢ়রহ িরেজসর জসে্ ্সেচালা করে ৎি িঢ়রহে িা ি সচত্র ৮
িিারহে রয উ্ া্,ৎি িঢ়হ িংষ্কাে এিং িসিন্দ কোে সিিরয় ে ািা উ া্,
েরকৌশল সিৎাগরক িা িিাে সসেরখ জাকাংখা ও প্রিিা সসিি কোে সিক সরিপ শা িড় রল
রে। প্রয়ে িরল,চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ ্সেচাসলি ািিয় প্রিিাে ৵৭ ৎাগ েরকৌশল
সিৎারগে উ্ে সৎপ ে করে। এ সিৎারগ কপেিরিে আন্তসেকিা, িিিা ও সিাে উ্ে
কর্পারেশরে িড়া ও িড়খযাসি সৎপ ে করে। এরক অ্রেে জিািসিসহিাে উ্ে উ য়
কা পক্র গসিশলিা ্ারি। সিস িিপা শু ে ্ঢ়রিপ িেক িঢ়রহে িংষ্কাে,ালা িংস্কাে িহ
অিকাঠারা িকল কা পক্র প্রশি কোে সরিপ শা প্রি। অসঙ্গকাে, িেি ও জিািসিসহিা োকরল
েসিিারক গসিশল কো প্রকা কঠি কাজ য়। প্রয়ে িরল, জিল, ইকুই্রন্ট,অেপ ও
্সেকল্পা শিৎাগ োকাে ্েও সি প্রকা েরে অসয় িা আন্তসেকিাে ঘাটসি ্সেলসেি
হয় অেিা প্রকউ িায়িাোরগারছে সডউটি করে ৎাগয ্সেিিপ রে সচন্তা করে িাহরল িংসিিো
শাস প্রৎাগ কেরি হরি। এ প্রেরত্র ছাে ্াওয়াে প্রকা িড়র াগ োকরি া। সিস সরজরিে রয
কািা প্রছাোছড় টি, এরক অ্েরক প্রিািারো্ িা এরক অ্রেে িিা কোে িিঅৎযাি িযাগ করে
েসিিারে স্বােপরক াোয় প্রেরখ িঠিকৎারি স্ব স্ব কপ িম্পাি কোে ্োশপ প্রি। িৎায়
ো সিপাহ কপকিপ া প্রা. িািড়রদ্দাহা, অসিসেি ো েরকৌশল প্রা. েসিকুল ইিলা,
িত্বািায়ক েরকৌশল স ল হুিা, আরায়াে প্রহাছাই, আিড় িারলহ, কা ল ইিলা, সিপাহ
েরকৌশল সিসৎল, াসিক ও সিিড়যৎ িহ িহকাে েরকৌশল ও উ্ িহকাে েরকৌশলিন্দ উ্স ি
সছরল। িš^য় িৎায় স্ব স্ব িাসয়ত্ব িংক্রান্ত সিিরয় িকরল প্রয়ে িোিরে সের্াটপ প্র্শ করে।
িৎায় অিিরে াওয়া সিপাহ েরকৌশল এি এ আইয়ড়ি, িহকাে েরকৌশল জাাল উসদ্দরক
সিিায় িংিপা েিা কো ছাোও এয়াের্াটপ িেরক িাগা সপাণ করে িসি ন্দ কোে
কারজ িিলিা অজপরে জয সিপাহ েরকৌশল িড়সি্ িিাক ও অসি িে–য়ারক েরকৌশল
সিৎারগে ্ে প্রেরক ্ড়েস্কি কো হয়।

৯৲ াচপ ৯৭৮৵ সি.
চট্টগ্রার্ভ সিটি কর্পারেশরেে মর্ভয়ে আ জ র্ভ োসিে উদ্দর্হে এে িারর্থ
চট্টগ্রার্ভস্থ োসশয়াে কেির্যি মজোরেি কার্প ািরয়ে এটাসচ
(Mr. Viacheslav Zakharov) এে সর্ফ্ায়র্হ িাোত
িাংলারিরশে অক সত্র ি ড় োসশয়া। ৮৶৴৮ ির িাংলারিরশে হা স্বািা ড়দ্ধ প্রেরক োসশয়া
িাংলারিরশে াড়রিে কারছ সচেস্মেণয় োষ্ট্র। স্বািাে ্ে প্রিশ ্ড়গঠ এিং িন্দে িচল
কোে প্রেরত্র ি ড় েি োসশয়াে ৎঢ় সকা িাংলারিশ সচে স্মেয় করে প্রেরখরছ। ৯৲ াচপ ৯৭৮৵
সি. িড়্ড়রে গে ৎিরে প্রয়ে িিরে চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশরে প্রয়ে আ জ  াসছে
উদ্দ এে িারে চট্টগ্রা োসশয়াে কিঢ়যল প্রজারেল কা পালরয়ে এটাসচ (Mr. Viacheslav
Zakharov) সিিায় িাোি করে। িাোরি চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশরে প্রয়ে আ জ 

াসছে উদ্দ িরল,োসশয়া িাংলারিরশে অক সত্র ি ড় । হা ড়সি ড়দ্ধ প্রেরক আরজািস োসশয়া
িাংলারিরশে াড়রিে ্ারশ আরছ। সিস িরল, ি ড় েসি প্রিশ সহরিরি োসশয়াে িারে িযিিা-

িাসণজয, সশো-সচসকৎিা িহ াা সিিরয় ্ােস্পসেক গৎে িম্পকপ সিিযা। এছাোও িেয
ে ড়সি িহ াা সিিরয় োসশয়াে িারে িাংলারিরশে সসিে িম্পকপ েরয়রছ। ্্ড়ে ্াোসিক
সিিড়যৎ প্রকন্দ্র া্ করে িাংলারিরশে সিিড়যৎ উৎ্াির োসশয়াে অিিা স্মেয় হরয় োকরি।
প্রেসডরট গারপন্টস্ োসশয়াে িাজারে গু ত্ব্ঢ়ণপ ার েরয়রছ। এছাোও চট্টগ্রা প্রেরক োসশয়ায়
অিংখয সশোেী প্রলখা্োে িড়র াগ ্ারে। হা ড়সি ড়রদ্ধে ্ে প্রিশ ্ড়গঠর এিং িন্দে িচল
কোে প্রেরত্র োসশয়াে অিিা িাংলারিশ সচেসি ক িজ্ঞিাে িারে স্মের োখরি। প্রয়ে
িরল, িিপ া িাংলারিশ িার এসগরয়

াওয়াে প্র্ছর োসশয়াে অিিা স্মেয় হরয়

োকরি। সিস সিিায় এটাসচরক চট্টগ্রা এে িারে িম্পকপ োখাে আহিা জাা। চট্টগ্রা
োসশয়াে কিঢ়যল প্রজারেল কা পালরয়ে সিিায় এটাসচ (Mr. Viacheslav Zakharov) িরল,
চট্টগ্রারে াড়রিে িারে িাাঁে গৎে িম্পকপ গরে উরঠরছ। া প্রকাসি ৎড় লাে য়। চট্টগ্রা
োসশয়া িড়িািাি ি হরয় াওয়াে কাের িারক সিিায় সরি হরয়রছ িরল িড়ুঃখ েকাশ করে
িরল, চট্টগ্রা প্রছরে প্রগরলও িাংলারিরশে াড়রিে কো িাাঁে স্মের োকরি িরল অসৎি িযি
করে। সিিায় কিঢ়যল প্রজারেল কা পালরয়ে এটাসচ (Mr. Viacheslav Zakharov) চট্টগ্রারে
প্রয়েরক িাড়িাি জাসরয় িরল, াা েসিকুলিায় িাসয়ত্ব্াল করে প্রয়ে আ জ  াসছে

উদ্দ ইরিারয গেিািে জে প্রকরেরছ। এিয় ো সিপাহ কপকিপ া প্রা. িািড়রদ্দাহা
ও জিংর াগ কপকিপ া প্রা. আিিড়ে েসহ অযরিে িারে উ্স ি সছরল।
িংিািিািা
প্রা. আিিড়ে েসহ
জিংর াগ কপকিপ া
চট্টগ্রা সিটি কর্পারেশ

