চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ৪ জুন ২০১৮সি.

সিটি মেয়রেে িারে বাাংলারেশ মিসলসিশন চট্টগ্রাে
মেরেে নব সনযুক্ত জিএে এে মিৌিনয িাক্ষাত
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন এে িারে ৪ জুন ২০১৮
সি. প্রিামিাে, দু্ুরে, িম্প্রসি িাংলারদশ প্রিসলসিশন চট্টগ্রাম প্রকরে সন ুক্ত প্রজনারেল
মযারনজাে নুরুল আ ম ্িন প্রিৌজনয িাক্ষাি করেন। িাক্ষারি প্রময়ে চট্টগ্রাম
প্রকরেে অনুষ্ঠানমালারক আধুসনকিায় প্রেরল িাজািাে ্োমশ প্রদন।
প
সিসন
চট্টগ্রারমে ইসিহাি ঐসিহয, িংস্কৃসি, োজনীসি, িাষা, িমাজনীসিিহ নানা
সদকগুরলারক িু রল ধোে আহিান জানান। িাক্ষারি নি সন ুক্ত জজএম নুরুল আ ম
্িন িাাঁে দাসয়ত্ব ্ালনকাসলন িমরয় প্রময়রেে িহর াসগিা কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ৪ জুন ২০১৮সি.

নওয়াব ওয়ালী মবগ খাাঁন েিজিে ওয়ােফ এরেি
চট্টগ্রারেে পসেচালনা েসেটি অনুরোসেত
িাংলারদশ ওয়াকফ েশািরকে কা ালয়
প
নওয়াি ওয়ালী প্রিগ খাাঁন মিজজদ চট্টগ্রারমে
িুষ্ঠু িযিস্থা্না ও ্সেচালনাে স্বারে প ১৮ িদিয সিসশষ্ট এরেি ্সেচালনা কসমটি ৩
জুন ২০১৮ সি. হরি ্েিিী ৩ িিে প্রময়ারদ অনুরমাসদি হরয়রি। িাংলারদশ
ওয়াকফ েশািরনে িহকােী েশািক প্রমা. কামরুজ্জামান স্বাক্ষসেি স্মােক নংওঃেঃ/চট্ট/২/১৪২ িাসেখ-৩/০৬/২০১৮ সি. মূরল এই অনুরমাদন প্রদয়া হয়। কসমটিরি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িিা্সি, আলহাজ্ব
ইয়াসিন আলী, আলহাজ্ব এনামুল হক, িারয়দ প্রগালাম হায়দাে সমন্িু িহ িিা্সি,
এডরিারকি প্রচৌধুেী প্রমাহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান িাধােণ িম্পাদক/প্রমািাওয়াল্লী,
প্রমাজারহরুল ইিলাম প্রচৌধুেী িহ িম্পাদক, হারফজ জহুরুল ইিলাম প্রকাষাধযক্ষ,
ইজিসনয়াে েসফক প্রচৌধুেী িহ প্রকাষাধযক্ষ এিং প্রমা. আব্দুল ওয়ারহদ সে্ন, ফুয়াদ
খসলল আলম ফাহামী, প্রমা. শাহজাহান, আব্দুে েউফ, প্রমা. নওরশদ টি্ু, প্রমাহাম্মদ
আলী, মকিুল আহম্মদ, প্রমা. নাজজম উজদ্দন, প্রমা. কামরুল হািান ও এড. শারহদুল
আজম শাসকল কা সনি
প াহী
প িদিয সনিাসচি
প
হরয়রিন। ৪ জুন ২০১৮ সি. দু্ুরে উক্ত
এরেি ্সেচালনা কসমটিে িদিযিহ প্রনিৃিৃন্দ কসমটিে িিা্সি ও সিটি প্রময়ে আ
জ ম নাসিে উদ্দীরনে িারে নগেিিরন িাাঁে দিরে প্রিৌজনয িাক্ষাি করেন। িাক্ষারি
প্রময়ে নওয়াি ওয়ালী প্রিগ খাাঁন মিজজরদে উন্নয়ন, েক্ষণারিক্ষন এিং ধমীয় ািিীয়
কা ক্রম
প
িুষ্ঠুিারি সনষ্ঠাে িারে ্সেচালনাে জনয িকরলে আন্তসেক িহর াসগিা
কামনা করেন।
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