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চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরেে উর্যারে ৪৮ তম মহাে স্বাধ েতা ও
জাত য় স্বি উ্যাস্ত
সিনিযাস্ নানা কপিঢ়সচে ধ্যসিরে চট্টগ্রা সিটি কর্পারেরনে উরিযারগ ৱ৵ ত হান স্বাধ্নতা
ও জাতে সিিি উিযাস্ত হরেরে। সিিরিে কপিঢ়সচরত সেল নগেৎিরন

জাতে ্তাকা

উরতালন, স্বাধ্নতাে হিরিে স্মস তে েসত শ্রদ্ধা সনরিিন করে প্রকন্দ্রে হি সনারে হি
প্রিসিরত ্ড়ষ্পালয অ্পণ, নগেৎিরন জাসতে স্তা িঙ্গি ড় প্রখ ড়সজিড়ে েহারনে েসতক সতরত
্ড়ষ্পালয িান, নগেে িাকসলো সিটি কর্পারেন প্রেসিোর িকাল ৵ টাে একর ারগ জাতে
িঙ্গত ্সেরিন, সিটি কর্পারেন ্সেচাসলত সক্ষা েসতষ্ঠান িঢ়রহে গাইি, স্কাউট, প্রোৎাে,
প্রেঞ্জাে, কাি এিং োত্র-োত্ররিে কুচকাওোজ, সিিরে ও ্ড়েস্কাে সিতেণ অনড়ষ্ঠান অনড়সষ্ঠত হে।
াননে প্রেে আ জ  নাসেে উদ্দন নগেৎিরন জাতে ্তাকা উরতালন, স্বাধ্নতাে
হিরিে স্মস তে েসত প্রকন্দ্রে হি সনারে হি প্রিসিরত ্ড়ষ্পালয সিরে শ্রদ্ধা সনরিিন,
নগেৎিরন জাসতে স্তা িঙ্গি ড় প্রখ ড়সজিড়ে েহারনে েসতক সতরত ্ড়ষ্পালয অ্পন করে
সিিরিে কপিঢ়সচ িঢ়চনা করেন। সতসন িকাল ৵ টাে িাকসলো প্রেসিোর অনড়সষ্ঠত স্কড় ল-করলরজে
গাইি, স্কাউট, প্রোৎাে, প্রেঞ্জাে, কাি এিং োত্র-োত্ররিে কুচকাওোরজ িালা গ্রহন করেন
।প্রেে চট্টগ্রা সিটি কর্পারেন আরোসজত কুচকাওোজ ও সিিরে কপিঢ়সচে শুরুরত প্রেেড় ন,
প্রিলড়ন ও ্ােো উসিরে কপিঢ়সচে উরবাধ্ন করেন। এে ্ঢ়রিপ জাতে িঙ্গরতে িারে িারে প্রেে
জাতে ্তাকা এিং েধ্ান সনিপাহ কপকতপ া সিটি কর্পারেরনে ্তাকা উরতালন করেন। ্রে
িাকসলো প্রেসিোর অনড়সষ্ঠত কুচকাওোজ ও সিিরেরত অংগ্রহনকােরিে রধ্য ্ড়েস্কাে
সিতেণ করেন প্রেে আ জ  নাসেে উদ্দন। ্ড়েস্কাে সিতেণ অনড়ষ্ঠারন িৎা্সতত্ব করেন

সক্ষা ও স্বা য সিেক াে কসটিে িৎা্সত নাজড়ল হক সিউক। অনড়ষ্ঠারন ্যারনল প্রেে
প্রচৌধ্ড়ে হািান াহড়ি হািন, ৰৰ নং ওোিপ কাউসিলে হািান ড়োি সিেি, এইচ এ প্রিারহল,
সরিি আসিিা আজাি, চট্টগ্রা সিটি কর্পারেরনে েধ্ান সনিপাহ কপকতপ া প্রা. িািড়রদ্দাহা,
িসচি প্রাহাম্মি আিড়ল প্রহারিন,েধ্ান োজস্ব কপকতপ া ি. ড় াসেজড়ে েহান, েধ্ান সক্ষা
কপকতপ া সরিি নাসজো সসেন, েধ্ান েরকৌল প্রল. করণপল সহউসদ্দন আহি,

সনিপাহ

যাসজরেট সরিি আসেো আখতাে, প্রোল প্রসজরেট জাহানাো প্রেেরিৌি, েধ্ান সহিাি েক্ষন
কপকতপ া প্রা. িাইেড় সদ্দন, েধ্ান ্সেচ্ছ কপকতপ া িসেকুল  ান সিসদ্দক, উ্িসচি আরক
েিড়লরচৌধ্ড়ে টি্ড়িহ জনিংর াগ কপকতপ া প্রা. আিিড়ে েসহ, সক্ষা কপকতপ া সিদ্ধােপ কে ও প্রা.
িাইেড় ে েহান িহ করলরজে অধ্যক্ষ, স্কড় রলে েধ্ান সক্ষক ও অনযো উ্স ত সেরলন। ্ড়েস্কাে
সিতেণ এিং স্বাধ্নতা ও জাতে সিিরিে কপিসঢ় চ শুৎ উরবাধ্নকারল াননে প্রেে আ জ 
নাসেে উদ্দন িরলন, স্বাধ্নতা ও ড়সি ড়রদ্ধে প্রচতনা ধ্ােন করে নতড় ন েজন্মরক নসত
ননসতকতাে ঢ়লযরিাধ্ িম্প

আরলাসকত ানড় হরত হরি। আগাে সনো্ি িাংলারি ও

িসদ্ধে জনয িতপ ান েজন্মরকই িাসেত্ব সনরত হরি। প্রেে সক্ষােীরিে ্িারলখাে রনাসনরি
করে উ ত েলােল ও ানিম্মত সক্ষা অজপন কোে ্োপ প্রিন। ্রে প্রেে কুচকাওোজ ও
সিিরেরত অং সনরে েে, সবতে ও ত তে ান অজপনকাে সক্ষা েসতষ্ঠান েধ্ানরিে সনকট
্ড়েস্কাে তড় রল প্রিন।
৯৳ াচপ ৯৭৮৵ সি.
৮ জে গুসেবযসিরক স্বাধ েতা স্মােক িম্মােো ্্ক
ও ্েস্কাে প্র্াে
ৱ৵ত হান স্বাধ্নতা ও জাতে সিিি উ্লরক্ষ চট্টগ্রা সিটি কর্পারেন নগেে ৵ জন সিসে
নাগসেক ও গুন িযসিরক স্বাধ্নতা স্মােক িম্মাননা ্িক েিান করেরে। হান স্বাধ্নতা ও
জাতে সিিি ৯৳ াচপ ৯৭৮৵সি. প্রিািাে, সিরকরল নগেে সেরেটাে ইনসেটিউট সলনােতরন
হান ড়সি ড়দ্ধ ও স্বাধ্নতা আরদালরন অিিারনে জনয িারিে আহরি আিগাসে, িাংিাসিকতাে
অঞ্জন কুাে প্রিন, সক্ষাে চট্টগ্রা সিশ্বসিিযালরেে উ্াচা প েরেিে ি. ইেরতখাে উদ্দন

প্রচৌধ্ড়ে,িাংস্কসতক িযসিত্ব আহি ইকিাল হােিাে, সচসকৎিাে েরেিে এল এ কারিে, নাে
আরদালরন োহসিা আসন (েরনাতে), িাজ প্রিিাে সিসষ্ঠ সল্প্সত িাইেড় ল আল ািড়ি
এিং ক্রিাে এিরৎারকট াহন আেতািড়ে প্রেজা প্রচৌধ্ড়ে প্রক স্বাধ্নতা স্মােক িম্মাননা ্িক
তড় রল প্রিন াননে প্রেে আ জ  নাসেে উদ্দন। স্বাধ্নতা ্িক সিতেণ অনড়ষ্ঠারন
িৎা্সতত্ব করেন ৯ৱনং ওোিপ কাউসিলে, সক্ষা ও স্বা য সিেক

াে কসটিে িৎা্সত

নাজড়ল হক সিউক। এরত েধ্ান অসতসে সেরলন াননে প্রেে আ জ  নাসেে উদ্দন। এরত
সির অসতসে সেরলন েধ্ান সনিপাহ কপকতপ া প্রা. িািড়রদ্দাহা, িসচি প্রাহাম্মি আিড়ল প্রহারিন।
অনড়ষ্ঠারন উ্স ত সেরলন ্যারনল প্রেে প্রচৌধ্ড়ে হািান াহড়ি হািন, েধ্ান োজস্ব কপকতপ া ি.
ড় াসেজড়ে েহান, েধ্ান সক্ষা কপকতপ া সরিি নাসজো সসেন, উ্িসচি আরক েিড়ল প্রচৌধ্ড়ে
টি্ড়। অনড়ষ্ঠানটি উ্ া্নাে সেরলন জনিংর াগ কপকতপ া প্রা. আিিড়ে েসহ। ্িকোিরিে
রধ্য অনড়ৎঢ়সত িযি করেন চট্টগ্রা সিশ্বসিিযালরেে উ্াচা প েরেিে ি. ইেরতখাে উদ্দন
প্রচৌধ্ড়ে,অঞ্জন কুাে প্রিন, েরেিে এল এ কারিে,আহি ইকিাল হােিাে, এিরৎারকট াহন
আেতািড়ে প্রেজা প্রচৌধ্ড়ে এিং িারিে আহরি আিগাসেে ্রক্ষ তাে কনযা িানসজিা আহরি।
্িক েিান অনড়ষ্ঠারনে েধ্ান অসতসে াননে প্রেে আ জ  নাসেে উদ্দন িরলন,
চট্টগ্রািাি গুনজনরিে উ্ ড়ি ঢ়লযােন এিং হান স্বাধ্নতা ড়রদ্ধে  পািা িড় ত োখরতই
চসিক েসতিেে স্বাধ্নতা ্িক েিান করে

ারচ্ছ।

সতসন িরলন, স্বাধ্নতা

ড়রদ্ধ সিেল

অিিারনে জনয এিং সিটি সিরোধ্ আরদালরনে কােরন চট্টগ্রা এে গুরুত্ব নানাসিক প্রেরক
প্রিস। প্রেে িরলন, ৮৶৴৮ িরন ৯৳ াচপ জাসতে স্তা িঙ্গি ড় ে ্রক্ষ চট্টগ্রা প্রেরক স্বাধ্নতাে
প্র ানা প্রিন জনরনতা এ এ হা ান। চট্টগ্রা সিটি ও ্াসক ান সিরোধ্ আরদালরনে তেপ ান
এিং গনতন্ত্র ও অসধ্কাে আিারেে গুরুত্ব্ঢ়ণপ এলাকা। প্রেে আ জ  নাসেে উদ্দন এ েিরঙ্গ
িরলন, স্বাধ্নতাে ্ে ৱ৴ িেে একটি ি প িে অসতক্রান্ত হরেরে এিরেে রধ্য প্রি আরো
িারন াওোে িড়র াগ সেল।
সকন্তু নানাৎারি অরহতড় ক সিতকপ িসে, সিৎসি ও সিৎাজন এে াধ্যর প্রিরে উ েন ও
অগ্রগসতরক িাধ্াগ্র কো হরেরে। সতসন জাতে স্বারেপ ্েচচপা, ্েসনদা এিং ্রেে িারলাচনা
্সেহাে করে আত্মিারলাচনাে অৎয

হরে প্রিরক িঠিক ্রে ্সেচালনাে সিরে িকরলে

িহর াসগতা কানা করেন। উ েন কপকারেে নানা েিঙ্গ তড় রল ধ্রে প্রেে িরলন, িাংলারি

ধ্রে ধ্রে উ সত ও িসদ্ধে সিরক এসগরে ারচ্ছ। ইরতারধ্য জাসতিং িাংলারিরক উ েনল
প্রিরে তাসলকাে অন্তৎঢ়প ি করে প্রিরক  পািা সিরেরে। তা স্বরত্বও চলান উ েন ও অগ্রগসতে
চাকারক ব্দ কেরত ৮৶৴৮ িরনে ্োসজত অ্সি অ্তৎ্েতাে এিং ি রন্ত্র সলি। প্রেে
আ জ  নাসেে উদ্দন িরলন, িাম্প্রিাসেক প্রগাসে, ্োসজত অ্সিে িহর াসগতাে প্রির জঙ্গ ও
িন্ত্রাি তৎ্েতা চাসলরে সিিযান াসন্ত ও স সতলতা নিাৎ কোে অ্েোরি সলি। হান
স্বাধ্নতাে এ সিরন অ্সিরক েসতহত কেরত িকলরক ঐকযিদ্ধ োকরত হরি। সতসন চট্টগ্রারক
সনো্ি, স সতল, সিন, সগ্রন ও স্মাটপ সিটিরত ্সেনত কোে কপ্সেকল্পনা তড় রল ধ্রে চট্টগ্রারে
গুন ও সিসে জনরিে িহর াসগতা কানা করেন। ্রে হান স্বাধ্নতা ও জাতে সিিি উ্লরক্ষ
আরোসজত েচনা, িাধ্ােণ নতয, প্রিরে গান, উ্স ত িিতা ও সচত্রাংকন েসতর াসগতাে
সিজেরিে ারে ্ড়েস্কাে তড় রল প্রিন াননে প্রেে আ জ  নাসেে উদ্দন।
িংিািিাতা
প্রা. আিিড়ে েসহ
জনিংর াগ কপকতপ া
চট্টগ্রা সিটি কর্পারেন

