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তারিখ ১৫-০৮-২০২১
প্রেস রিজ্ঞরি
কর্ ণফুলী গ্যাস রিরিরিউশন প্রকাম্পানী রলরিটেি-এ ১৫ই আগস্ট জাতীয় প্রশাক রিিস পালন
সি ণকাটলি সি ণটেষ্ঠ িাঙারল জারতি রপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিান-এি ৪৬তি শাহািাত িারষ ণকী
ও জাতীয় প্রশাক রিিস উপলটে কর্ ণফুলী গ্যাস রিরিরিউশন প্রকাম্পানী রলরিটেি কর্তক
ণ েদ্ধা ও
যথাযথ সম্মান এিং ভািগাম্ভীটয ণি সাটথ ১৫ আগস্ট ২০২১ রিনব্যাপী রিরভন্ন কিণসূরি পালন কিা হয়।
কিণসূরিি িটে উটেখটযাগ্য রিল প্রকাম্পারনি স্থাপনায় জাতীয় পতাকা অর্ ণনরিতকির্ ও প্রশাক
েকাটশি কাটলা পতাকা উটতালন, সকল কিণকতণা কিণিািীি কাটলা ব্যাজ র্াির্, জারতি রপতাি
েরতকৃরতটত ফুটলল েদ্ধাঞ্জলী রনটিিন, িঙ্গিন্ধুি কিণিয় জীিটনি ওপি িকুটিন্টরি েি ণশন, জারতি
রপতাি কিণিয় জীিটনি ওপি আটলািনা সভা, জারতি রপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিান ও িঙ্গিাতা
প্রশখ ফরজলাতুটন্নিা মুরজিসহ ১৫ আগটস্টি সকল শহীটিি আত্মাি িাগটফিাত কািনা কটি রিলাি ও
প্রিায়া িাহরফল, স্থানীয় এরতিখানা তিািক রিতির্ ইতযারি। রিিটসি সকল কিণসূরিটত ের্ান অরতরথ
রহটসটি উপরস্থত রিটলন প্রকাম্পারনি ব্যিস্থাপনা পরিিালক জনাি এি এ িাটজি। এটত অংশগ্রহর্
কটিন প্রকাম্পারনি সকল িহাব্যিস্থাপক, অরফসাস ণ ওটয়লটফয়াি এটসারসটয়শন ও রসরিএ প্রনর্তবৃন্দ
এিং সকল কিণিািী-কিণকতণা।
জাতীয় প্রশাক রিিটসি আটয়ারজত আটলািনা সভায় ের্ান অরতরথ প্রকরজরিরসএল ব্যিস্থাপনা
পরিিালক গভীি েদ্ধাভটি জারতি রপতা িঙ্গিন্ধু ও িঙ্গিাতাসহ ১৫ আগটস্টি সকল শহীিটিি স্মির্
কটিন। আটলািনা সভায় রতরন প্রশাকািহ এ রিিটস জারতি রপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিান-এি
েরত গভীি েদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন কটিন, সাটথ সাটথ রতরন রিনম্র েদ্ধায় স্মির্ কটিন জারতি রপতাি
সহর্রিণনী িঙ্গিাতা প্রিগি ফরজলাতুটন্নিা মুরজি ও িঙ্গিন্ধু পরিিাটিি সকল সিস্যসহ সকল শহীটিি,
যািা ১৫ আগটস্টি কাটলািারিটত ঘাতটকি বুটলটে োর্ হািান। সাটথ সাটথ ৫২ এি ভাষা আটন্দালন
প্রথটক শুরু কটি প্রিশিার্তকাি সকল স্বার্ীকাি আটন্দালন ও িহান মুরিযুটদ্ধ আত্মাহুরত িানকািী সকল
শহীি এিং আত্মতযাগকািী সকল িীি মুরিটযাদ্ধাটিিটকও রতরন েদ্ধাি সাটথ স্মির্ কটিন।
ের্ান অরতরথ িিটব্য িটলন, আজ প্রশাকািহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় প্রশাক রিিস। আিিা সকটলই জারন
১৯৭৫ সাটলি এ রিটন আিিা হারিটয়রি স্বার্ীন িাংলাটিশি স্থপরত জারতি রপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুরজবুি
িহিানটক, প্রসরিন ঘাতকিা শুধু িাংলাটিটশি স্বপ্নদ্রষ্টাটক হতযা কটি ক্লান্ত হয়রন, তািা এটক এটক
জারতি রপতাি সহর্রিণর্ী িঙ্গিাতা প্রশখ ফরজলাতুটন্নিাসহ পুটিা পরিিািটক রনিণি-রনষ্ঠুিভাটি শহীি
কটি। এটি শুধু িাংলাটিটশ নয়, রিটে রিিল নিরপশাি কুিক্রীটিি নৃশংস ও িিণস্পশী এিং

প্রিিনারিধুি হতযাযজ্ঞ। এি িােটি িাঙালী জারতি ইরতহাটস এক কারলিা রলি অোয় সংটযারজত
হটয়রিল।
রতরন আটিা িটলন, যাি জন্ম না হটল আিিা িাংলাটিশ প্রপতাি না, যাি িাটক েরশরেত হানািািটিি
রিরুটদ্ধ বুক রিরতটয় িাঁরিটয়রিল িাংলাি িানুষ, নয় িাটসি িিেয়ী সংগ্রাটিি িে রিটয় রিরনটয়
এটনরিল স্বার্ীনতা, রতরন হাজাি িিটিি প্রেষ্ঠ িাঙালী জারতি রপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিান।
ইরতহাটসি জঘন্যতি হতযাকাটেি িটে রিটয় মুরিি এ িহানায়কটক আিিা হারিটয়রি। আটলািনা
সভায় রতরন দৃরষ্ট আকষ ণর্ কটিন প্রয, িীঘ ণকাটলি রিটিশী প্রিরনয়াটিি শাসন-প্রশাষন প্রথটক মুি হটয়
জারতয় জীিটনি অগ্রযািা শুরু হটয়রিল যখন, তখনই িঙ্গিন্ধুটক স্বপরিিাটি হতযা কিটলা ঘাতকিা। প্রয
স্বপ্ন-প্রিতনায় স্বার্ীন হটলা িাংলাটিশ তা অিিরিত হটয় প্রগল। রকন্তু ইরতহাস নীিটি-রনভৃটত আপন পথ
পরিক্রিায় িহিান, ইটতািটেই ঘাতক খুনীটিি রিিাি হটয়টি, জারত আজ িাথা উঁচু কটি িাঁরিটয়টি,
সি ণটেটি প্রিশ এরগটয় যাটে। এ এরগটয় যাওয়াি রনয়ািক শরি হটলা জারতি রপতািই সুটযাগ্য
উতিসূিী িাননীয় ের্ানিন্ত্রী জনটনিী প্রশখ হারসনা। িঙ্গিন্ধু আজীিন তযাগ-রতরতোি সংগ্রািী জীিন
যারপত কটিটিন িাংলাি দুঃখী িানুটষি মূটখ হারস ফুোিাি জন্য, জারতি রপতাি লারলত স্বপ্ন রিল
ক্ষুর্া িারিদ্রমুি সূখী সমৃদ্ধ প্রসানাি িাংলা গিা। িঙ্গিন্ধুি স্বপ্ন িাস্তিায়ন ও অসিাি কাজগুটলা িাননীয়
ের্ানিন্ত্রীি সুিে প্রনর্তটে ও িহুিারিক কিণপরিকল্পনাি িােটি এটকি পি এক সম্পন্ন হটত িটলটি,
ইটতািটেই ক্ষুর্া ও িারিদ্রযতাটক জয় কটি রিে সভায় একটি উন্নয়নশীল, িয ণািািান জারত রহটসটি
েরতরষ্ঠত হটয়টি িাংলাটিশ। এখন আিাটিি ওপি অরপণত িারয়ে ২০৩০ সাটলি িটে প্রেকসই উন্নয়ন
লেযিািা অজণন কটি ২০৪১ সাটল উন্নত িাংলাটিশ গিা। এটিটক সািটন প্রিটখ জারতি রপতাি
আত্মতযাটগি িরহিা ও আিশণ আিাটিি কটিণি িােটি জনগর্টক প্রসিা েিাটন েরতফলন ঘোটত হটি।
প্রকাম্পারনি প্রসিা সংরিষ্ট কায ণক্রি অরর্কতি অগ্রারর্কাি েিান ও িাজস্ব আিাটয়ি পাশাপারশ সিকারি
রিরভন্ন কিণসূরিসমূহ পালটন প্রকাম্পারনি জনিল আিও রনরিিভাটি আত্মরনটয়াগ কটি প্রকাম্পারনি
সুনাি অব্যাহত িাখটিন এ আশািাি ব্যি কটি ের্ান অরতরথ িিব্য প্রশষ কটিন। আটলািনা সভায়
িিব্য িাটখন প্রকাম্পারনি িহাব্যিস্থাপক ইরঞ্জরনয়ারিং সারভণটসস েটকৌ. িওনাকুল ইসলাি,
িহাব্যিস্থাপক রিপর্ন িরের্ ও সভাপরত অরফসাস ণ ওটয়লটফয়াি এটসারসটয়শন েটকৌ. আরিনুি
িহিান, সহকািী েটকৌশলী ও সহ-সার্াির্ সম্পািক অরফসাস ণ ওটয়লটফয়াি এটসারসটয়শন সসয়ি
প্রিািটশি উোহ, রসরিএ-ি সভাপরত জনাি এি িাকসুদি িহিান প্রিৌধুিী, রসরিএ-ি সার্াির্ সম্পািক
জনাি প্রিা. আসলাি। এটত সঞ্চালনায় রিটলন ব্যিস্থাপক জনসংটযাগ জনাি িীি প্রিাহাম্মি সরফউল
আলি এিং সহ-সঞ্চালনায় রিটলন জনাি ফারুক আহিি, সহকািী ব্যিস্থাপক ও সাংগঠরনক সম্পািক
অরফসাস ণ এটসারসটয়শন।

