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চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে উর্যারে
৪৭ তম মহাে স্বাধীেতা ও জাতীয় স্বি উ্যাস্ত
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে উর্যারগ ৪৭ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় স্িি স্নিযাস্
কমপিূসচে মধযস্রয় উ্যাস্ত হয়। স্িরিে কমপিূসচরত সিল নগে ভিরনে িঙ্গিন্ধু চত্বরে
জাতীয় ্তাকা উরতালন, জাসতে স্তা’ে েসতকৃ সতরত ্ুষ্পমালয ্ান, স্কু ল-করলরজে গাইড,
স্কাউট, প্রোভাে, প্রেঞ্জাে, কাি এিং িাত্র-িাত্রীর্ে কুচকাওয়াজ, সডিরে ও ্ুেস্কাে সিতেণ
অনুষ্ঠান। নগেীে িাকসলয়া সিটি কর্পারেশন প্রেসডয়ারম কুচকাওয়াজ, সডিরে ও ্ুেস্কাে
সিতেণ অনুষ্ঠান অনুসষ্ঠত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন
নগে ভিরন জাতীয় ্তাকা উরতালন ও জাসতে স্তাে েসতকৃ সতরত ্ুষ্পমালয অ্পন করে
স্িরিে কমপিূসচ িূচনা করেন।
এ িাড়াও সতসন েথম েহরে প্রকন্দ্রীয় শহী্ সমনারে
স্বাধীনতাে শহী্র্ে স্মৃসতে েসত ্ুষ্পমালয স্রয় শ্রদ্ধা সনরি্ন করেন। িকাল ৯ টায়
িাকসলয়া প্রেসডয়ারম অনুসষ্ঠত স্কু ল-করলরজে গাইড, স্কাউট, প্রোভাে, প্রেঞ্জাে, কাি এিং িাত্রিাত্রীর্ে কুচকাওয়ারজ িালাম গ্রহন করেন প্রময়ে। সতসন স্নিযাস্ কুচকাওয়াজ, সডিরে
কমপিূসচে শুরুরত প্রেষ্টুন, প্রিলুন ও ্ায়ো উসড়রয় কমপিূসচে উরবাধন করেন। ্রে
িাকসলয়া প্রখলাে মারে অনুসষ্ঠত কুচকাওয়াজ ও সডিরেরত অংশগ্রহনকােীর্ে মরধয ্ুেস্কাে
সিতেণ করেন প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। ্ুেস্কাে সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব
করেন সশক্ষা ও স্বাস্থ্য সিষয়ক স্থ্ায়ী কসমটিে িভা্সত নাজমুল হক সডউক। এরত েধান
অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। অনুষ্ঠারন
৩৫নং ওয়াডপ কাউসিলে হাজী প্রমা. নুরুল হক, ১৮ নং ওয়াডপ কাউসিলে প্রমা. হারুন
উে েসশ্, ৩৩ নং ওয়াডপ কাউসিলে হািান মুো্ সিেি, ১৯নং ওয়াডপ কাউসিলে
ইয়াসিন প্রচৌধুেী আশু, িংেসক্ষত ওয়াডপ কাউসিলে সমরিি োেজানা ্ােসভন, আসি্া
আজা্, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্ম্ আিুল
প্রহারিন,েধান োজস্ব কমপকতপ া ড. মুস্তাসেজুে েহমান, েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া
সশসেন, েধান েরকৌশলী প্রল. করণপল মসহউসদ্দন আহম্, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাহাম্ম্
মঞ্জুরুল ইিলাম, সনিপাহী মযাসজরেট সমরিি িনসজ্া শেসমন ও ুসথকা িেকাে, উ্িসচি
আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ুিহ জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহম, সশক্ষা কমপকতপ া প্রমা.
িাইেু ে েহমান, করলরজে অধযক্ষ, স্কু রলে েধান সশক্ষক ও অনযো উ্সস্থ্ত সিরলন।
্ুেস্কাে সিতেণ এিং স্বাধীনতা ও জাতীয় স্িরিে কমপিূসচ শুভ উরবাধনকারল সিটি প্রময়ে
আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন, স্বাধীনতা ও মুসি ুরদ্ধে প্রচতনায় িসলয়ান হরয় নতু ন
েজন্মরক আরলাসকত মানুষ হরত হরি। আগামীে িাংলার্রশে সনো্্ ও িমৃসদ্ধে জনয
িতপ মান েজন্মরকই ্াসয়ত্ব সনরত হরি। প্রময়ে সশক্ষাথীর্ে ্ড়ারলখায় মরনাসনরিশ করে
উন্নত েলােল ও মানিম্মত সশক্ষা অজপন কেরত ্োমশপ প্র্ন। েিঙ্গক্ররম প্রময়ে আ জ ম
নাসিে উদ্দীন িরলন, ্ীর্প ্োধীনতাে নাগ্াশ প্রথরক মুসি ও স্বাধীনতা অজপরনে স্িি
১৯৭১ িরনে ২৬ মাচপ। ৩০ লক্ষ োরণে িসল্ান এিং োয় ২ লক্ষাসধক নােীে ইজ্জত
িম্ভ্রম উৎিগপ এিং ১ প্রকাটি মানুরষে িিপস্ব তযারগে সিসনমরয় আমার্ে স্বাধীনতা। প্রময়ে
িরলন, িকল প্রভ্ারভ্ ভু রল মহান মুসি ুরদ্ধে প্রচতনা ধােন করে ঐকযিদ্ধভারি
অিাম্প্র্াসয়ক, ক্ষু ধা ও ্াসেদ্রমুি এিং িুসখ িমৃদ্ধ িাংলার্শ গরড় তু লরত হরি। ্রে প্রময়ে
কুচকাওয়াজ ও সডিরেরত অংশ সনরয় েথম, সবতীয় ও তৃ তীয় স্থ্ান অজপনকােী সশক্ষা
েসতষ্ঠান েধানর্ে সনকট ্ুেস্কাে তু রল প্র্ন
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চট্টগ্রাম সিটি কর্প ারেশরেে স্বাধীেতা স্মােক িম্মােো ্্ক
ও ্ুেস্কাে প্র্াে অেুষ্ঠারে সিটি মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
অরহতু ক সবতকপ িৃসি, সবভসি ও সবভাজে মাধযরম ম্রশে উন্নয়ে ও অগ্রেসতরক
বাধাগ্রস্থ কো হরয়রি।
৪৭তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় স্িি উ্লরক্ষ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন নগেীে ১০
জন সিসশষ্ট নাগসেক ও গুনী িযসিরক স্বাধীনতা স্মােক িম্মাননা ্্ক ে্ান করে। ২৬
মাচপ ২০১৭সি. েসিিাে, সিরকরল নগেীে সথরয়টাে ইনসেটিউট সমলনায়তরন মুসি ুরদ্ধ
প্রমাখতাে আহম্ (মেরনাতে), স্বাধীনতা আরদালরন ভূ ্সত ভূ ষন প্রচৌধুেী (মাসনক প্রচৌধুেী
মেরনাতে), িাংিাস্কতায় আতাউল হাসকম, িাংস্কৃসতক িযসিত্ব ওস্তা্ নীে্ িেণ িড়–য়া
(মেরনাতে), সচসকৎিায় ডা. েজলুল আমীন (মেরনাতে), সশক্ষায় প্রিগম হাসিনা
জাকাসেয়া, সশশু সচসকৎিায় ডা. েণি কুমাে প্রচৌধুেী, নােী জাগেরন প্রিগম রুনু সিসদ্দসক
(মেরনাতে), িমাজ প্রিিায় িাসেয়া গাজী েহমান ও ক্রীড়ায় প্রমাজারম্মল হক প্রক স্বাধীনতা
স্মােক িম্মাননা ্্ক তু রল প্র্ন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন। মেরনাতের্ে ্রক্ষ স্বাধীনতা িম্মাননা স্মােক গ্রহণ করেন প্রমাখতাে আহম্ এে
্রক্ষ তাাঁে প্রিরল আি্ুল্লাহ আল মামুন, মাসনক প্রচৌধুেীে ্রক্ষ তাে প্রিরল স্্ঙ্কে প্রচৌধুেী
কাজল, ওস্তা্ নীে্ িেণ িড়–য়াে ্রক্ষ তাে কনযা োল্গুনী িড়–য়া, ডা. েজল আমীন
এে ্রক্ষ তাে প্রিরল ডা. আসেেু ল আমীন এিং প্রিগম রুনু সিসদ্দকীে ্রক্ষ তাে প্রমরয়
শিনি সিসদ্দকী। স্বাধীনতা ্্ক সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন ২৪নং ওয়াডপ
কাউসিলে, সশক্ষা ও স্বাস্থ্য সিষয়ক স্থ্ায়ী কসমটিে িভা্সত নাজমুল হক সডউক। এরত
েধান অসতসথ সিরলন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। এরত
সিরশষ অসতসথ সিরলন ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া প্রমাহাম্ম্ আিুল প্রহারিন ও চট্টগ্রাম
েরিক্লাি িভা্সত প্রমা. কলসম িেওয়াে।অনুষ্ঠারন উ্সস্থ্ত সিরলন ্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী
হািান মাহমু্ হািনী, কাউসিলে িারলহ আহম্ প্রচৌধুেী, হািান মুো্ সিেি, িংেসক্ষত
ওয়াডপ কাউসিলে সমরিি আসি্া আজা্, েধান োজস্ব কমপকতপ া ড. মুস্তাসেজুে েহমান,
েধান সশক্ষা কমপকতপ া সমরিি নাসজয়া সশসেন,সনিপাহী মযাসজরেট িনসজ্া শেসমন, সু থকা
িেকাে, উ্িসচি আরশক েিুল প্রচৌধুেী টি্ু। অনুষ্ঠানটি উ্স্থ্া্নায় সিরলন েধান োজস্ব
কমপকতপ া প্রমা. মঞ্জুরুল ইিলাম ও জনিংর াগ কমপকতপ া প্রমা. আি্ুে েসহম। ্্কোির্ে
মরধয অনুভূসত িযি করেনরমাখতাে আহম্ এে ্রক্ষ তাাঁে প্রিরল আি্ুল্লাহ আল মামুন,
মাসনক প্রচৌধুেীে ্রক্ষ তাে প্রিরল স্্ঙ্কে প্রচৌধুেী কাজল, ওস্তা্ নীে্ িেণ িড়–য়াে ্রক্ষ
তাে কনযা োল্গুনী িড়–য়া, ডা. েজল আমীন এে ্রক্ষ তাে প্রিরল ডা. আসেেু ল আমীন
এিং প্রিগম রুনু সিসদ্দকীে ্রক্ষ তাে প্রমরয় শিনি সিসদ্দকী এিং আতাউল হাসকম, েরেিে
হাসিনা জাকাসেয়া ডা. েণি কুমাে প্রচৌধুেী, সমরিি িাসেয়া গাজী েহমান এিং প্রমাজারম্মল
হক। ্্ক ে্ান অনুষ্ঠারনে েধান অসতসথ সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরলন,
গুনীর্ে মূলযায়ন এিং মহান স্বাধীনতা রু দ্ধে ম পা্া িমুন্নত োখরতই এ ্্ক ে্ান
কমপিূসচ। সতসন িরলন, চট্টগ্রাম স্বাধীনতা িংগ্রারমে িুসতকাে। মহান মুসি ুদ্ধ চট্টগ্রাম প্রথরক
শুরু হয় এিং জাসতে জনরকে ্রক্ষ চট্টগ্রাম প্রথরক স্বাধীনতাে প্রর্াষনা করেন জনরনতা
এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম সিটিশ ও ্াসকস্তান সিরোধী আরদালরনে তীথপস্থ্ান এিং গনতন্ত্র ও
অসধকাে আ্ারয়ে গুরুত্ব্ূণপ এলাকা। জনাি আ জ ম নাসিে উদ্দীন এ েিরঙ্গ িরলন,
স্বাধীনতাে ্ে ৪৬ িিে একটি ্ীর্প িময় অসতক্রান্ত হরয়রি। সকন্তু এিমরয় প্র টু কু অজপণ
কোে েরয়াজন সিল তা আমো ্াসেসন। অরহতু ক সিতকপ িৃসষ্ট, সিভসি ও সিভাজন মাধযরম
প্র্রশে উন্নয়ন ও অগ্রগসতরক িাধাগ্রস্থ্ কো হরয়রি। জাতীয় স্বারথপ ্েচচপা, ্েসনদা এিং
্রেে িমারলাচনা ্সেহাে করে আত্ম িমারলাচনায় অভযস্ত হরল প্র্শ িঠিক ্রথ ্সেচাসলত
হরি। আমার্ে িকলরক িতয িলা, িা্ারক িা্া িলা,কারলারক কারলা িলা এিং মদরক
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মদ সহরিরি আখযাসয়ত কোে মানসষকতা অজপন কেরত হরি। তাহরলই কাংসখত উন্নয়ন ও
অগ্রগসত িম্ভি হরি। সতসন িরলন, িাংলার্শ ধীরে ধীরে উন্নসত ও িমৃসদ্ধে স্রক এসগরয়
ারে। উন্নয়ন ও অগ্রগসতে চাকারক স্তব্দ কেরত ১৯৭১ িরনে ্োসজত অ্শসি
অ্তৎ্েতায় এিং ষড় রন্ত সলি। প্রময়ে িরলন, চেম্ন্থী, জঙ্গী ও িন্ত্রািীো সি্যমান শাসন্ত
ও সস্থ্সতশীলতা নিাৎ কোে অ্েয়ারি সলি তার্েরক েসতহত কেরত িকলরক ঐকযিদ্ধ
থাকরত হরি। সতসন চট্টগ্রামরক সনো্্, সস্থ্সতশীল, সক্লন, সগ্রন ও স্মাটপ সিটিরত ্সেনত কোে
কমপ্সেকল্পনায় গুনী ও সিসশষ্ট জনর্ে িহর াসগতা কামনা করেন। ্রে েচনা, িাধােণ
নৃতয, প্র্রশে গান, উ্সস্থ্ত িিৃতা ও সচত্রাংকন েসতর াসগতায় সিজয়ী ৪৮ জরনে মারে
্ুেস্কাে তু রল প্র্ন সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন।
িংবা্্াতা
মমা. আব্ুে েসহম
জেিংর াে কমপ কতপা
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