চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ১০ জুন ২০১৮ সি.

সিটি কর্োরেশনরক
প
সিএম(মুক্তির োদ্ধো) িু্োে মোরকপি িযিিোয়ী িমিোয়
িসমসি সি. এে ্রে ১১ িে ২১ হোজোে ৫ শি ৭৫ িোকো হহোক্তডিং িযোক্স
্সেরশোধ
িরকয়া ও হালনাগাদ িরকয়া প্রহাল্ডং িযাক্স প্রেরক সিএম(মুল্ির াদ্ধা) িু্াে মারকপি
িযিিায়ী িমিায় িসমসি সল. সিটি কর্ারেশনরক
প
১১ লক্ষ ২১ হাজাে ৫ শি ৭৫ িাকা
প্রহাল্ডং িযাক্স ্সেরশাধ করেরে। ১০ জানুয়াসে ২০১৮ সি. িকারল অত্র িু্াে মারকপি
িযিিায়ী িমিায় িসমসিে িভা্সি আিদুল প্রমািারলি প্রচৌধুেী, িাধােন িম্পাদক
প্রমা. জারহদুল ইিলাম জারহদ, িহ িভা্সি প্রমা. ইিমাইল িহ িসমসিে প্রনিৃিৃন্দ
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান কা ালরয়
প
এরি চসিক েধান োজ¯^ কমকিপ
প া ড.
মুহম্মদ মুস্তাসিজুে েহমান এে হারি উরেসখি প্রহাল্ডং িযারক্সে িাকাে একটি প্রচক
হস্তান্তে করেন। এিময় কে কমকিপ
প া প্রমা. আসনিুে েহমান, উ্ কে কমকিপ
প া প্রমা.
নাসিে উল্িন, প্রমা. িাইিুল ইিলাম, প্ররাকী কে কমকিপ
প া প্রমািােক উোহ িহ
অনযো উ্সিি সেরলন।
চট্টগ্রাম- ১০ জুন ২০১৮ সি.

জনরনত্রী হশখ হোসিনোে িেকোরেে নোনো মুসখ উর্যোগ এে কোেরন হ্রশ
্সেদ্র জনরগোটিে ভোরগযে ্সেিিপন হরে ৩২ নিং ওয়োর্প
আওয়োমীিীরগে ঈ্ িোমগ্রী সিিেণ অনুষ্ঠোরন
হময়ে আ জ ম নোসিে উদ্দীন
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে ও চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাধােন
িম্পাদক আ জ ম নাসেে উিীন িরলরেন, েধানমন্ত্রী জনরনত্রী প্রশখ হাসিনাে
িেকাে ৪০ লক্ষ সিধিা, ১০লক্ষ েসিিন্ধী ও িয়স্কভািা িহ নানা ধেরনে ভািা েদান
করে জনকলযারে কাজ করে ারে । এ িেকারেে নানা মুসখ উরদযাগ এে কােরন
প্রদরশ দসেদ্র জনরগাটিে ভারগযে ্সেিিপন হরে। আওয়ামীলীগ িেকাে গেীি িান্ধি
ও জনকলযােমুসখ িেকাে। আিন্ন জািীয় িংিদ সনিাচরন
প
আওয়ামীলীগ সিজয়ী হরল
এরদরশ গেীি জনগরেে ভারগযে ্সেিিপন হরি। সিসন িরলন, ক্ষুধা ও দাসেদ্র
িাংলারদশ প্রেরক সচে সিদায় হরি মানুষ িুখ শাসন্তরি ও সনো্রদ িিিারিে িুর াগ
্ারি। ১০ জুন ২০১৮ সি. েসিিাে, িকারল, এম ই এি ভিরনে আিদুল আল্জজ
সমলনায়িরন নগেীে ৩২ নং আন্দেসকো ওয়াডপ আওয়ামীলীগ আরয়াল্জি ঈদ িস্ত্র
সিিেে অনুষ্ঠারন েধান অসিসেে ভাষরন প্রময়ে এিি কো িরলন। ৩২ নং
আন্দেসকো ওয়াডপ এে অসধিািী গেীি ও দুুঃি োয় ৫ শিাসধক নােী-্ুরুরষে সনকি
ঈদ িস্ত্র সিিেে অনুষ্ঠারন িভা্সিত্ব করেন িংগঠরনে ভােোি িভা্সি ইকিাল
হািান। িংগঠরনে ুগ্ম িাধােন িম্পাদক সদদারুল আলম এে উ্িা্নায় ঈদিস্ত্র
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সিিেে অনুষ্ঠারন অনযরদে মরধয িিিয োরখন িঙ্গিন্ধু ও জািীয় চােরনিা স্মৃসি
্সেষদ এে িাধােন িম্পাদক প্রমা. আিদুে েসহম, ৩২ নং ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে
িাধােন িম্পাদক প্রমািরলম উল্িন, প্রকারিায়ালী োনা আওয়ামীলীরগে িম্পাদক
মন্ডলীে িদিয আসনি সময়া, ওয়াডপ আওয়ামীলীরগে িহ িভা্সি মঞ্জুে প্রহারিন,
প্রমািাে প্রহারিন, ুগ্ম িাধােন িম্পাদক নসন প্রগা্াল প্রচৌধুেী চঞ্চল, িাংগঠসনক
িম্পাদক িারেক হায়দাে িািু, মসহউল্িন শাহ িহ অনযো। অনুষ্ঠারন ২১ নং জামাল
খান ওয়ারডপে কাউল্িলে শশিাল দাশ িুমন, আওয়ামীলীগ প্রনিা লায়ন আশীষ
ভট্টাচা পিহ অনযো উ্সিি সেরলন। অনুষ্ঠারনে েধান অসিসে সিটি প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উিীন গেীি দুুঃিরদে হারি ঈদ িস্ত্র িু রল প্রদন।
চট্টগ্রাম- ১০ জুন ২০১৮ সি.

সিটি হময়ে এে িোিংিোস্কর্ে িোরে ইফিোে
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন ১০ জুন ২০১৮ সি. েসিিাে,
২৪ েমজান চসিক প্রক সি আিদুচ েত্তাে সমলনায়িরন চট্টগ্রারমে জািীয় শদসনক,
িানীয় শদসনক, ইরলকন্ট্রসনক ও অনলাইন সমসডয়ািমূরহে িাংিাসদকরদে িারে
ইিিাে করেন। ইিিারে চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান সনিাহী
প কমকিপ
প া প্রমা.
িামিুরিাহা, িসচি প্রমাহাম্মদ আিুল প্রহারিন, েধান োজ¯^ কমকিপ
প া ড. মুহাম্মদ
মুস্তাসিজুে েহমান, চট্টগ্রাম প্রেি ক্লারিে িভা্সি কসলম িেওয়াে, িারিক
িভা্সি আলী আব্বাি, িাধােে িম্পাদক শুকলাল দাশ, চট্টগ্রাম িাংিাসদক
ইউসনয়রনে িাধােে িম্পাদক হািান প্রিেরদৌি, িারিক িভা্সি সেয়াজ হায়দােিহ
প্রেি ক্লাি ও িাংিাসদক ইউসনয়রনে প্রনিৃিৃন্দ োড়াও ্ল্ত্রকা িমূরহে িুযরো েধান,
িািপা িম্পাদক ও চীি সের্ািপ াে শসেক হন। প্রময়ে েরিযরকে িারে কুশল সিসনময়
করেন এিং ইিিাে ্ূি মু
প নাজারি প্রদশ ও জাসিে উন্নসি ও িমৃল্দ্ধ কামনা কো হয়।
চট্টগ্রাম- ১০ জুন ২০১৭ সি.

্সিত্র ঈ্-উি- সফিে উ্িরে
সিটি হময়ে আ জ ম নোসিে উদ্দীন এে িোণী
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন ্সিত্র ঈদ-উল-সিিে
উ্লরক্ষ এক িােীরি চট্টগ্রামিহ প্রদরশে আ্ামে জনগরেে েসি ঈদ শুরভো
জাসনরয়রেন। এক িােীরি প্রময়ে িরলন, ঈদ মুিলমানরদে েধান ধমীয় উৎিি।
ঈদরক সিরে গেীি, দুুঃখী, ধনী, দসেদ্র িকল মানুরষে মারে আনরন্দে িািপাে আগমন
িরি। এই সদনটি মানুরষে মরধয িাময ও ি¤েীসিে িন্ধরন উজ্জ্বল হরয় ওরঠ। মানুষ
িারদে িকল সহংিা-সিরেষ ও প্রভদারভদ ভুরল সগরয় মানিরেরম জাগ্রি হয়। সিসন
িা¤েদাসয়ক ি¤েীসি, শাসন্ত-শৃংখলা ও ভ্রািৃত্ব্ূে প িহিিারনে মাধযরম প্রদরশে িুখ,
িমৃল্দ্ধ ও অগ্রগসি কামনা করে িরলন, মরনে মসলনিা ও ্ল্িলিা ধুরয়-মুরে ঈদ
িিাে জনয আনন্দ িরয় আনুক। প্রময়ে প্রদশ ও জাসিে উন্নয়ন এিং িকরলে অনাসিল
িুখ-শাসন্তে জনয ্েম করুোময় আোহিায়ালাে অরশষ েহমি কামনা করেন।
চট্টগ্রাম- ১০ জুন ২০১৮সি.
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চট্টগ্রোম সিটি কর্োরেশরনে
প
িত্ত¡াোিধোরন ্সিত্র ঈ্-উি-সফিে
প্রেম ও প্রধোন জোমোি হরি জসময়িু ি ফোিোহ ময়্োরন িকোি ৮ িোয়,
সিিীয় জোমোি িকোি ৯ িোয় এিোড়োও ৪১ টি ওয়োরর্প িিরমোি
প
১৬৬ টি
স্থোরন ঈ্ জোমোি অনুটষ্ঠি হরি
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িত্ত¡াািধারন ্সিত্র ঈদ-উল-সিিে এে েেম ও েধান
জামাি িকাল ৮ িায় জািীয় মিল্জদ জসময়িু ল িালাহ ময়দারন অনুটষ্ঠি হরি।
একই িারন সেিীয় জামাি অনুটষ্ঠি হরি িকাল ৯ িায়। েেম ও েধান জামারি
ইমামসি কেরিন জারময়া আহমসদয়া েুন্নীয়া আরলয়া মাদ্রািা চট্টগ্রাম এে মহাল্িে
আোমা আলহাজ্ব শিয়দ আিু িারলি প্রমাহাম্মদ আলাউল্িন আল কারদেী এিং
সেিীয় জামারি ইমামসি কেরিন জািীয় মিল্জদ জসময়িু ল িালাহ’্ ে হারিজ
মাওলানা আহমদুল হক। িাকসলয়া চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
প্রেসডয়ারম েেম ঈদ
জামাি হরি িকাল ৮.০০ িায়, লালদীসি সিটি কর্ারেশন
প
শাহী জারম মিল্জরদ ঈদ
জামাি হরি িকাল ৮.৩০ িায় । জালালািাদ আরেসিন নগে সিটি কর্ারেশন
প
প্রকন্দ্রীয় কিেিান জারম মিল্জরদে ঈদ জামাি হরি িকাল ৮.১৫ িায়। এোড়াও
নগেীরি চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িত্ত¡াািধারন- হ েি প্রশখ িসেদ (েুঃ) চশমা
ঈদগাহ ময়দান, চকিাজাে সিটি কর্ারেশন
প
জারম মিল্জদ,মা আরয়শা সিল্িকী
চসিক জারম মিল্জদ (িাগসেকা জহুে আহমদরচৌধুেীরেসডয়াম িংলগ্ন) এোড়া
নগেীে ৪১টি ওয়ারডপে েসি ওয়ারডপ িম্মাসনি কাউল্িলেগরেে িত্ত¡াািধারন ১টি করে
েধান ঈদ জামাি িহ ৪১ টি ওয়ারডপ িিরমাি
প
১৬৬টি িারন ঈদ জামাি অনুটষ্ঠি
হরি। ওয়াডপওয়ােী ঈদ জামারিে িানগুরলা হরে- হ েি প্রশখ িসেদ (েুঃ) চশমা
ঈদগাহ ময়দান, হ েি খাজা মুিসি গেীিুোহ শাহ ্ (েুঃ) মাজাে িংলগ্ন ঈদগাহ,
চকিাজাে সিটি কর্ারেশন
প
জারম মিল্জদ, চট্টগ্রাম শাহী জারম মিল্জদ,
প্রকােিানীগঞ্জ জারম মিল্জদ, িলুয়ােদীসিে ্ূি প ্াড়, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
িুগন্ধা জারম মিল্জদ, প্রখাশাল শাহ ্ ঈদগাহ ময়দান, িরিয়ািাদ ঈদগাহ ময়দান,
প্রশেশাহ করলানী েধান ঈদগাহ ময়দান, িদে ্ীে ঈদগাহ ময়দান, হ েি িুলিান
িারয়ল্জদ প্রিাস্তামী (েুঃ) দেগাহ মিল্জদ ময়দান, িারয়ল্জদ প্রিাস্তামী (েুঃ) মাজাে
মিল্জদ, িালুেড়া মিল্জদ ঈদগাহ ময়দান, কুলগাাঁও সিটি কর্ারেশন
প
স্কুল ও করলজ
ময়দান, ্াাঁচলাইশ সিটি কর্ারেশন
প
িাসলকা সিদযালয় মাঠ, চাসলিািলী ঈদগাহ
ময়দান, ওয়ারজসদয়া মাইজযাসিসি শাহী জারম মিল্জদ ময়দান,ওয়ারজসদয়া হাই স্কুল
মাঠ, শিয়দ নগে োেসমক সিদযালয় মাঠ,হাজীে ্ুল িায়িু ল নুে জারম মিল্জদ
ঈদগাহ ময়দান,িহিােহাি ওয়া্দা করলানী ময়দান, নুেজ্জমান নাল্জে িাড়ী জারম
মিল্জদ, িায়িু ল ইকোম জারম মিল্জদ, আল আসমন িােীয়া মাদ্রািা
ময়দান,আজম জারময়া উলুম োেসমক সিদযালয় মাঠ,শিয়সিয়া জারম
মিল্জদ,কারদেীয়া জারম মিল্জদ,্ূি প প্রষালশহে গাজী শাহ জারম মিল্জদ ময়দান,
গাজী জারম মিল্জদ মাইজ্াড়া, আসমন করলানী জুি সমলি মিল্জদ, জাঙ্গাল্াড়া
শাহী জারম মিল্জদ,জারময়া আহমসদয়া িুসন্নয়া মাদ্রািা জারম মিল্জদ,খসিরিে হাি
জারম মিল্জদ,্ূি প নাসিোিাদ শাহী জারম মিল্জদ, সিসিেহাি প্রষালশহে জারময়া
আহমসদয়া িুসন্নয়া মাদ্রািা ময়দান,মাদানী শাহী জারম মিল্জদ,নাসিোিাদ িেকােী
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স্কুল ময়দান প্রমাহাম্মদ্ুে মুোদ্ুে চত্ত¡ে,মুোদ্ুেি সিশ্বরোড চত্ত¡ে,প্রভলুয়ােদীসি
জারম মিল্জদ ঈদগাহ ময়দান,্ল্িম সিরোজ শাহ ঈদগাহ মাঠ,ইস্পাহাসন জারম
মিল্জদ, প্রনোসেয়া আসলয়া মাদ্রািা ময়দান,্াহাড়িলী িাসলকা উচ্চ সিদযালয়
ময়দান,কালুেিাি ইস্পাহানী জুি সমল জারম মিল্জদ ময়দান,উত্তে কাট্টলী প্রমাস্তিা
হাসকম করলজ ময়দান,উত্তে কাট্টলী সিশ্বাি্াড়া জারম মিল্জদ, িাগসেকা প্রকন্দ্রীয়
জারম মিল্জদ,সি-ব্লক িায়িু ল আল্জম জারম মিল্জরদে ্ারশ্ব এক্স
প
ক্লাি ময়দান,েদু
প্রচৌধুেী িাসড় জারম মিল্জদ,প্রমারিন প্রচৌধুেী িাসড় জারম মিল্জদ,োনা ময়দান
ঈদগাহ,স্ এইচ আসমন একারডমী স্কুল ময়দান িইেযািলী িাজাে,িেদাে িাহাদুে
নগে ঈদগাহ ময়দান,ওমে গসে এমইএি করলজ ময়দান,ওয়ারলিপ করলানী ্ুোিন
জারম মিল্জদ,চাাঁনমােী প্রোডি কাাঁচািাজাে েধান ঈদ জামাি,প্রমরহদীিাগ সিসডএ
করলানী জুমা মিল্জদ, প্রেলওরয় ্রলাগ্রাউন্ড ময়দান,্যারেড ময়দান,্ূিনাসিোিাদ
প
সিপ্লি উদযান জারম মিল্জদ,প্রদওয়ান িাজাে সিএন্ডসি করলানী জারম মিল্জদ
ঈদগাহ ময়দান,প্রমসডরকল করলজ মিল্জদ ময়দান,দারুল উলুম আসলয়া মাদ্রািা
ময়দান,িুজােমা জারম মিল্জদ, প্রচয়ােমযান িািা,িায়িু ল মামুে জারম
মিল্জদ,প্রমাজারহরুল উলুম মাদ্রািা ময়দান সময়াখান নগে, মধযম িাকসলয়া
প্রিােকাসনয়া মাদ্রািা ময়দান আিদুল লসিি হাি, সময়াখান িদে মিল্জদ, প্রিলাখান
িদে মিল্জদ, সময়াখান নগে,আিেজান জারম মিল্জদ, িািিেহাদরিগ নুে
প্রমাহাম্মদ িওদাগে মিল্জদ ইিহারকে প্র্াল, চােিলা জারম মিল্জদ,লালু মাল্েে^
িাসড় প্রকােিােীগঞ্জ,প্রমামিাসিগসলি এয়াকুি আলী িওদাগে জারম মিল্জদ,িসকে
প্রমাহাম্মদ জারম মিল্জদ মােুয়া েো প প্রলইন, রুমিািা জারম মিল্জদ,খসলিা্টট্ট
িায়িু ন নুে জারম মিল্জদ,কাজী শিয়দ জারম মিল্জদ িাি এসেয়া,এনারয়ি িাজাে
শাহী জারম মিল্জদ, প্রেলওরয় হাি্ািাল করলানী জারম মিল্জদ, েহমিগঞ্জ িাংলা
করলজ মাঠ (সশশুিাগ),খান শাহ মিল্জদ িায়িু ল িড়ক জুমা মিল্জদ
ময়দান,জুনশাহ জারম মিল্জদ,ঈদগাহ কােিালাে ময়দান,কারশম ভান্ডােী জারম
মিল্জদ,উত্তে হাসলশহে হাউল্জং িায়িু ল আল্জম কমরপ্লক্স ময়দান,প্রি্ােী ্াড়া
ঈদগাহ ময়দান (আল্না কসমউসনটি প্রিন্টারেে ্ারশ্ব),আগ্রািাদ
প
িেকােী কমাি প
করলজ চত্ত¡ে,খান িারহি আিদুল হাসকম সময়া মিল্জদ মনেুোিাদ, মাদাে িাড়ী
জারম মিল্জদ,মাদােিাড়ী ্াম্প হাউি জারম মিল্জদ আগ্রািাদ জাম্বুেী ময়দান,
িাগসেকা গরুে িাজাে চসিক জারম মিল্জদ, িদেিাি মরনাহেখালী িন্দে করলানী
ময়দান, আগ্রািাদ আঞ্চসলক এলাকা ময়দান,উত্তে নালা ্াড়া সিটি িেকােী িাসলকা
উচ্চ সিদযালয় ময়দান,িসকেহাি প্রশখ লসিি প্রচৌধুেী জারম মিল্জদ,প্রেশন প্রোড
জুমা মিল্জদ ময়দান,করলল্জরয়ি হাই স্কুল ময়দান,হ েি শাহ েুিী আমানি (েুঃ)
মিল্জদ ময়দান,মাল্েেিাি শাহ সিসিমিল্জদ,আলহাজ্ব েুিী প্রিািহান িওদাগে
জারম মিল্জদ ময়দান,্ােেিািা িাসলকা উচ্চ সিদযালয় মাঠ সিকসিড প্রোড,
্ােেিািা িসশে প্রমাহাম্মদ িওদাগে মিল্জদ, েজওয়াে খাাঁন প্র্শকাে জারম
মিল্জদ, ইকিাল প্রোড, খািু নগঞ্জ জারম মিল্জদ ময়দান,সিসেঙ্গী িাজাে জারম
মিল্জদ, ভ্ইূয়াগাজী জারম মিল্জদ, হাসলশহে মুসনেনগে ,চািাই নয়া
মিল্জদ,িুলিান আহমদ জারম মিল্জদ চত্ত¡ে,শমরিে খান ওয়াকি মিল্জদ
ঈদজামাি ময়দান খািু নগঞ্জ,হ েি মুহাম্মদ আলী শাহ ্ (েুঃ) কমরপ্লক্স জারম
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মিল্জদ, ্ূি প প্রহারিন আহমদ ্াড়া, উত্তে ্রিঙ্গা, সখল্জে (আুঃ) জারম মিল্জরদে
িংলগ্ন ্রিঙ্গা ইিলাসময়া আসলয়া মাদ্রািা মাঠ,হাসলশহে প্রিগমজান হাই স্কুল
মাঠ,দসক্ষে ্রিঙ্গা ওমে িারুক জুমা মিল্জদ ঈদগাহ ময়দান,কািাখালী আসলশাহ
মিল্জদ,প্রশখ আহমদ আলী িসকে িাড়ী মিল্জদ, উত্তে ্রিঙ্গা প্রহারিন আহমদ
্াড়া জারম মিল্জদ,্ল্িম সিরোজশাহ ঈদগাহ ময়দান,নুোনী জারম
মিল্জদ,দসক্ষে কাট্টলী,হামজা প্রচৌধুেী িাড়ী জারম মিল্জদ,হাজী চাাঁন্দগাজী জারম
মিল্জদ আিদুল লসিি হাি,কা্ািরগালা সিটি কর্ারেশন
প
স্কুল ও করলজ মাঠ,
মধযম িাকসলয়া প্রিােকাসনয়া মাদ্রািা,হাসলশহে জসেনা মিজল সিটি কর্ারেশন
প
করলজ ময়দান,চরট্টশ্বেী গারয়িী মিল্জদ, আমানি খান িড়ক, ্াঠানিুলী,জারময়া
উলুম োেসমক সিদযালয়,হ েি িাকশাহ সময়া দেগাহ মিল্জদ িংলগ্ন িড়ক,্ূি প
িাকসলয়াি গভরমন্ট
প কমাসশয়াল
প
ইনটিটিউি, ্াঠানিুলীি আমীে প্রহারিন প্রদাভাষ
িড়ক চত্ত¡ে,কালাসময়া িাজােি প্রমাে আলী িার্ে (সেিল) মিল্জদ,হ েি
মুঈনল্িন শাহ (েুঃ) মাজাে জারম মিল্জদ,আলকেে ১নং গসলি প্রিলাল শাহ জারম
মিল্জদ কসমটিে ঈদ জামাি, আলকেে প্রমারড়,আলকেে মিল্জদ-এ-িায়িু ে
েহমি, আলকেে প্রোড,আরিদীন করলানী জারম মিল্জদ ঈদগাহ,মসদনা িাজাে,
সডসি প্রোড, ্ল্িম িাকসলয়া,িায়িু শ শেি ধসনয়ালা্াড়া, সড.টি প্রোড,্াাঁচলাইশ
ওয়াডপি নি-সনসমিপ ইিাসহম জারম মিল্জদ ঈদগাহ ময়দান,প্রচৌধুেী জারম মিল্জদ,
প্রলাহাে প্র্াল, িোই্াড়া,গ্রীনসভউ আিাসিক এলাকা জারম মিল্জদ,হাজী প্রগালাম
কারদে প্রচৌধুেী জারম মিল্জদ, হ েি প্রমাহাম্মদ আলী শাহ ্ (োুঃ) জারম
মিল্জদ,িারেক নগে জারম মিল্জদ,আলহাজ্ব জাসকে কন্ট্রা. জারম মিল্জদ,
প্রখজুেিলা িায়িু ে মামুে জারম মিল্জদ,হাজী চাাঁন্দসমঞা মিল্জদ, হাজী ্াড়া,
্াাঁচলাইশ,জহুে হকাি প মারকপি সিটি কর্ারেশন
প
জারম মিল্জদ,প্রজ.এম.প্রিন স্কুল
এন্ড করলজ মাঠ সিসেঙ্গীিাজাে, মল্জসদয়া ইিলাসময়া সিসনয়ে মাদোিা
নূেনগে,নিু ন মনেুোিাদ জারম মিল্জদ, দসক্ষে কাট্টলী প্রমাুঃ প্রহারিন প্রচৌধুেী িাড়ী
জারম মিল্জদ,হাসলশহে প্রকন্দ্রীয় জারম মিল্জদ,কাজীে সদিী জারম মিল্জদ,সি সড
আে মাঠ, হাসলশহে আটিপ লােী প্রোড,নূে ইিহাক প্রহািাইসনয়া জারম মিল্জদ, মধযম
শহীদ নগে,অল্ক্সরজন, হ েি হামজা খাাঁ (েুঃ) জারম মিল্জদ, িাগসেকা জহুে
আহম্মদ প্রচৌধুেী প্রেসডয়াম িংলগ্ন মা আরয়শা সিল্িকী চসিক জারম মিল্জদ, আল
আসমন শাহী জারম মিল্জদ,প্রিসডয়াম শাহী জারম মিল্জদ,এিাদুোহ ্ল্ন্ডি
মিল্জদ,িারলসিয়া শাহী জারম মিল্জদ,হ েি ওয়াি কুরুনী মিল্জদ ও িাংিাসদক
প্রকা:অ্ারেটিভ হাউল্জং প্রিািাইটি জারম মিজসদ প্রশেশাহ। িম্মাসনি মুিেীরদে
উরেসখি ঈদ জামারি শেীক হওয়াে জনয অনুরোধ কো হল।
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