চট্টগ্রাম- ৩০ আগস্ট ২০১৭সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

পবিত্র ঈদুল আযহা ও অস্ট্রেবলয়া বিস্ট্রেট দস্ট্রলর আগমণ উপলস্ট্রে ২ সপ্তাস্ট্রহর মস্ট্রযে
নগরীর সড়ে সংস্কার চট্টগ্রাম বসটি েস্ট্রপপাস্ট্ররশস্ট্রনর

অরেসিয়া সিরকট দরিে চট্টগ্রাম আগমণ উ্িরে মাত্র ২ িিারেে মরযে নগেীে েযান েযান িড়ক
িমূে িংস্কাে িম্পন্ন করেরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ সিষরয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
কড়া নজেদাসেরে প্রেরখসেি েরকৌশি সিভাগরক। চসিক এে েরকৌশি সিভাগ প্রময়ে আ জ ম নাসেে
উসিন এে সনরদপ শনাে প্রেসেরে োে সদন এিফল্ট প্ল্োরেে সমশ্রন সদরয় সিরশষ করে এয়াের্াটপ প্রোড,
িাসেক সিসডং প্রোড, প্রশখ মুসজি প্রোড, ইস্পাোনী প্রোড, িাইফু সিন খারিদ প্রোড, ঢাকা ট্াংক প্রোড
এিং িাগসেকা প্রোরডে ািেীয় প্রমোমে কাজ িম্পন্ন করে। োোড়া আিন্ন ঈদরক িামরন প্রেরখ
জনরভাগাসি িাঘরি প্রময়রেে সনরদপ শনাে প্রেসেরে প্রমসেনািপ প্রোড, এম এি আিী প্রোড, প্রেিসে প্রমােন
প্রোড, কসি নজরুি ইিিাম প্রোড, িারয়সজদ প্রিাস্তামী প্রোড, আোকান প্রোড, োটোজােী প্রোড এিং
প্র্াটপ কারনকটিং প্রোডিে নগেীে োয় িকি েযান িড়রকে গেপ িমূে প্ল্োরেে সমশ্রন সদরয় ভোট করে

ান চিাচি উ্র াগী করে । েরি এখরনা ইস্পাোনী প্রেরক িেিােোট েরয় শাে আমানে প্রিেু ্ পি
িড়ক ্রেে প্রিোি দশা েরয়রে। উরেখে প্র , ইস্পাোনী প্রেরক িেিােোট ্ পি িড়কাংশ প্রমোমরেে
দাসয়ত্ব ফ্লাইওভাে সনমপারনে কােরন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কেতপ ্রেে এিং িেিােোট প্রেরক শাে আমানে
প্রিেু ্ পি িড়কাংরশে মাসিকানা িড়ক ও জন্ে সিভারগে। এ িেে ওয়ািাে িো্ক প্রোড কাটিং,
অসেিষপন ও প্রজায়ারেে ্াসন োস্তায় জরম োকা এিং প্র্ারটপে মািিােী অেোসযক ভােী ানিােন
চিাচরিে কােরন িড়রকে িো্ক েয়েসে িাযন েয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে এে
সনরদপ শনানু ায়ী নগেীে িকি িড়ক সনযপাসেে িমরয়ে মরযে ান চিাচরিে উ র াগী কো েরি।
িতসি্াে কমাে িারে িারে িাকী কাজ দ্রুে গসেরে এসগরয় প্রনয়া েরি। আরো উরেখে প্র ,অরেসিয়ান
সিরকট দি এিং িাংিারদশ সিরকট দি আগামী ১ প্রিরেম্বে চট্টগ্রাম শেরে আিরি এিং অরেসিয়ান
সিরকট দি চট্টগ্রারমে প্রোরটি প্রেসডিন ব্লুরে অিস্থান কেরিন এিং জহুে আেমদ প্রস্টসডয়ারম প্রটি
মোচ প্রশষ করে ৯ প্রিরেম্বে চট্টগ্রাম েোগ কেরিন। আজ ৩০ আগস্ট ২০১৭ সি. নগেভিরনে প্রময়ে
দিরে অনুসিে েরকৌশি সিভাগ এে এক িমন্বয় িভায় এ িংিাি সিষরয় অিসেে কো েয়। িভায়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন, ভােোি েযান সনিপােী কমপকেপ া ড. মুেম্মদ
মুস্তাসফজুে েেমান, ভােোি েযান েরকৌশিী প্রমা. েসফকুি ইিিাম, েত্বািযায়ক েরকৌশিী আরনায়াে
প্রোোইন, আিু োরিে, কামরুি ইিিাম ও সনিপােী েরকৌিীিতন্দ িমন্বয় িভায় উ্সস্থে সেরিন।
চট্টগ্রাম- ৩০আগস্ট ২০১৭সি.

প্রায় ১৮ কোটি টাো িেস্ট্রয় বনবমপ ত কমবরনাসপ করাড আগামীোল ৩১ আগস্ট
িৃহস্পবতিার সিপ সাযারস্ট্রনর যাতায়স্ট্রতর জনে খুস্ট্রল কদয়া হস্ট্রি

সিটি গভরনপন্স েকরেে অযীরন জাইকাে অেপায়রন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন োয় ১৮ প্রকাটি টাকা িেরয়
প্রমসেনািপ িড়ক ও ৪ টি সিজ সনমপাণ কেরে। আিন্ন ঈদুি আ োয় দসেণ চট্টগ্রাম, িান্দেিান ও
কক্সিাজাে প্রজিাে নাগসেকরদে াোয়াে িুসিযারেপ আগামীকাি ৩১ আগস্ট ২০১৭ সি. নি সনসমপে
প্রমসেনািপ প্রোড িিপ িাযােরনে জনে খুরি প্রদয়া েরি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম
নাসেে উিীন এে সনজ গাড়ী অত্র িড়রকে উ্ে সদরয় চাসিরয় উরবাযন কেরিন।
চট্টগ্রাম- ৩০ আগস্ট ২০১৭সি.

করাড োটিং িািদ বসটি কময়স্ট্ররর হাস্ট্রত
২ কোটি টাো কচে বদল চট্টগ্রাম ওয়াসা
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৩০ আগস্ট ২০১৭ সি. দু্ুরে নগেভিরনে প্রময়ে দিরে চট্টগ্রাম ওয়ািাে িেিস্থা্না ্সেচািক
েরকৌশিী এ প্রক এম ফজিুোে প্রোড কাটিং িািদ ২ (দুই) প্রকাটি টাকাে একটি প্রচক চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীরনে সনকট েস্তািে করেন। এ িময় ্োরনি প্রময়ে প্রচৌযুেী
োিান মােমুদ োিনী, কাউসন্সিে প্রমা. সগয়াি উসিন, ভােোি েযান সনিপােী কমপকেপ া ড. মুোম্মদ
মুস্তাসফজুে েেমান িে ওয়ািা ও সিটি কর্পারেশরনে উর্ধ্পেন কমপকেপ ািতন্দ উ্সস্থে সেরিন।
চট্টগ্রাম- ৩০ আগস্ট ২০১৬সি.

চট্টগ্রাম বসটি েস্ট্রপপাস্ট্ররশস্ট্রনর তত্ত্বািযাস্ট্রন পবিত্র ঈদুল আযহার প্রথম ও প্রযান জামাত
হস্ট্রি জবময়তু ল ফালাহ ময়দাস্ট্রন সোল ৭.৪৫ টায়, বিতীয় জামাত সোল ৮.৪৫ টায়
এছাড়াও ৪১ টি ওয়াস্ট্রডপ সিপ স্ট্রমাট ১৬৬ টি স্থাস্ট্রন ঈদ জামাত অনুবিত হস্ট্রি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েত্ত্বািযারন ্সিত্র ঈদুি আ োে েেম ও েযান জামাে িকাি ৭.৪৫ টায়
জােীয় মিসজদ জসময়েু ি ফািাে ময়দারন অনুসিে েরি। একই স্থারন সবেীয় জামাে অনুসিে েরি
িকাি ৮.৪৫ টায়। েেম ও েযান জামারে ইমামসে কেরিন জােীয় মিসজদ জসময়েু ি ফািাহ্’ে
খসেি ে েেু ি আোমা আিোজ্ব সিয়দ আিু োরিি প্রমাোম্মদ আিাউিীন আি কারদেী, মুোসিে
জারময়া আেমসদয়া েু ন্নীয়া আসিয়া মাদ্রািা, চট্টগ্রাম এিং সবেীয় জামারে ইমামসে কেরিন জােীয়
মিসজদ জসময়েু ি ফািাহ্’ে সিসনয়ে প্র্শ ইমাম ে েেু ি আোমা আিোজ্ব মাওিানা নূে প্রমাোম্মদ
সিসিকী । িাকসিয়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রস্টসডয়ারম েেম ঈদ জামাে েরি িকাি ৮.০০ টায়,

িািদীসঘ সিটি কর্পারেশন শােী জারম মিসজরদ ঈদ জামাে েরি িকাি ৭.৪৫ টায় । জািািািাদ
আরেসফন নগে সিটি কর্পারেশন প্রকন্দ্রীয় কিেস্থান জারম মিসজরদে ঈদ জামাে েরি িকাি ৮.১৫
টায়। এোড়াও নগেীরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েত্ত্বািযারন- ে েে প্রশখ ফসেদ (েঃ) চশমা
ঈদগাে ময়দান, চকিাজাে সিটি কর্পারেশন জারম মিসজদ,মা আরয়শা সিসিকী চসিক জারম মিসজদ
(িাগসেকা জহুে আেমদ প্রচৌযুেী প্রস্টসডয়াম িংিগ্ন) োকত সেক দূর পাগ্ূণপ ্সেসস্থসেে িতসি েরি মারেে
্সেিরেপ স্ব স্ব মিসজরদ ঈদ জামাে অনুসিে েরি। এোড়া নগেীে ৪১টি ওয়ারডপে েসে ওয়ারডপ
িম্মাসনে কাউসন্সিেগরণে েত্ত্বািযারন ১টি করে েযান ঈদ জামাে িে ৪১ টি ওয়ারডপ িিপরমাট
১৬৬টি স্থারন ঈদ জামাে অনুসিে েরি। ওয়াডপওয়ােী ঈদ জামারেে স্থানগুরিা েরে- ে েে প্রশখ
ফসেদ (েঃ) চশমা ঈদগাে ময়দান, ে েে খাজা মুফসে গেীিুোে শাহ্ (েঃ) মাজাে িংিগ্ন ঈদগাে,
চকিাজাে সিটি কর্পারেশন জারম মিসজদ, চট্টগ্রাম শােী জারম মিসজদ, প্রকােিানীগঞ্জ জারম মিসজদ,
িিুয়ােদীসঘে ্ূিপ ্াড়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িুগন্ধা জারম মিসজদ, প্রখাশাি শাহ্ ঈদগাে ময়দান,
ফরেয়ািাদ ঈদগাে ময়দান, প্রশেশাে করিানী েযান ঈদগাে ময়দান, িদে ্ীে ঈদগাে ময়দান,
ে েে িুিোন িারয়সজদ প্রিাস্তামী (েঃ) দেগাে মিসজদ ময়দান, িারয়সজদ প্রিাস্তামী (েঃ) মাজাে
মিসজদ, িািুেড়া মিসজদ ঈদগাে ময়দান, কুিগাাঁও সিটি কর্পারেশন স্কু ি ও করিজ ময়দান, ্াাঁচিাইশ
সিটি কর্পারেশন িাসিকা সিদোিয় মাে, চাসিোেিী ঈদগাে ময়দান, ওয়ারজসদয়া মাইজোসিসি শােী
জারম মিসজদ ময়দান,ওয়ারজসদয়া োই স্কু ি মাে, সিয়দ নগে োেসমক সিদোিয় মাে,োজীে ্ুি
িায়েু ি নুে জারম মিসজদ ঈদগাে ময়দান,িেিােোট ওয়া্দা করিানী ময়দান, নুেজ্জমান নাসজে
িাড়ী জারম মিসজদ, িায়েু ি ইকোম জারম মিসজদ, আি আসমন িােীয়া মাদ্রািা ময়দান,আজম
জারময়া উিুম োেসমক সিদোিয় মাে,সেয়সিয়া জারম মিসজদ,কারদেীয়া জারম মিসজদ,্ূিপ প্রষািশেে
গাজী শাে জারম মিসজদ ময়দান, ওমে আিী মােব্বে জারম মিসজদ,আসমন করিানী জুট সমিি
মিসজদ, জাঙ্গাি্াড়া শােী জারম মিসজদ,জারময়া আেমসদয়া িুসন্নয়া মাদ্রািা জারম মিসজদ,খসেরিে
োট জারম মিসজদ,্ূিপ নাসিোিাদ শােী জারম মিসজদ, সিসিেোট প্রষািশেে জারময়া আেমসদয়া
িুসন্নয়া মাদ্রািা ময়দান,মাদানী শােী জারম মিসজদ,নাসিোিাদ িেকােী স্কু ি ময়দান, প্রমাোম্মদ্ুে
মুোদ্ুে চত্ত¡ে,মুোদ্ুেস্থ সিশ্বরোড চত্ত¡ে,প্রভিুয়ােদীসঘ জারম মিসজদ ঈদগাে ময়দান,্সিম
সফরোজ শাে ঈদগাে মাে,ইস্পাোসন জারম মিসজদ, প্রনোসেয়া আসিয়া মাদ্রািা ময়দান,্াোড়েিী
িাসিকা উচ্চ সিদোিয় ময়দান,কািুেঘাট ইস্পাোনী জুট সমি জারম মিসজদ ময়দান,উত্তে কাট্টিী
প্রমাস্তফা োসকম করিজ ময়দান,উত্তে কাট্টিী সিশ্বাি্াড়া জারম মিসজদ,িাগসেকা প্রকন্দ্রীয় জারম
মিসজদ,সি-ব্লক িায়েু ি আসজম জারম মিসজরদে ্ারশ্বপ এক্স ক্লাি ময়দান,েদু প্রচৌযুেী িাসড় জারম
মিসজদ,প্রমারিন প্রচৌযুেী িাসড় জারম মিসজদ,োনা ময়দান ঈদগাে,স্ এইচ আসমন একারডমী স্কু ি
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ময়দান ফইেোেিী িাজাে,িেদাে িাোদুে নগে ঈদগাে ময়দান,ওমে গসণ এমইএি করিজ
ময়দান,ওয়ারিপি করিানী ্ুোেন জারম মিসজদ,চাাঁনমােী প্রোডস্থ কাাঁচািাজাে েযান ঈদ
জামাে,প্রমরেদীিাগ সিসডএ করিানী জুমা মিসজদ,প্রেিওরয় ্রিাগ্রাউন্ড ময়দান,্োরেড
ময়দান,্ূিপনাসিোিাদ সিপ্ল্ি উদোন জারম মিসজদ,প্রদওয়ান িাজাে সিএন্ডসি করিানী জারম মিসজদ
ঈদগাে ময়দান,প্রমসডরকি করিজ মিসজদ ময়দান,দারুি উিুম আসিয়া মাদ্রািা ময়দান,িুজােমা জারম
মিসজদ, প্রচয়ােমোন ঘাটা,িায়েু ি মামুে জারম মিসজদ,প্রমাজারেরুি উিুম মাদ্রািা ময়দান, সময়াখান
নগে,মযেম িাকসিয়া প্রফােকাসনয়া মাদ্রািা ময়দান, আিদুি িসেফ োট,সময়াখান িদে
মিসজদ,প্রিিাখান িদে মিসজদ, সময়াখান নগে,আেেজান জারম মিসজদ, ঘাটফেোদরিগ নুে
প্রমাোম্মদ িওদাগে মিসজদ, ইিোরকে প্র্াি চােেিা জারম মিসজদ,িািু মাসিে^ িাসড় প্রকােিাণীগঞ্জ
,প্রমামিাসেগসিস্থ এয়াকুি আিী িওদাগে জারম মিসজদ,ফসকে প্রমাোম্মদ জারম মিসজদ, মােু য়া িণপা
প্রিইন,রুমঘাটা জারম মিসজদ,খসিফা্সট্ট িায়েু ন নুে জারম মিসজদ,কাজী সিয়দ জারম মিসজদ, িাি
এসেয়া,এনারয়ে িাজাে শােী জারম মিসজদ,প্রেিওরয় োি্াোি করিানী জারম মিসজদ,েেমেগঞ্জ
িাংিা করিজ মাে (সশশুিাগ),খান শাে মিসজদ িায়েু ি িড়ক জুমা মিসজদ ময়দান,জুনশাে জারম
মিসজদ,ঈদগাে কােিািাে ময়দান,কারশম ভান্ডােী জারম মিসজদ,উত্তে োসিশেে োউসজং িায়েু ি
আসজম কমরপ্ল্ক্স ময়দান,প্রি্ােী ্াড়া ঈদগাে ময়দান (আি্না কসমউসনটি প্রিোরেে
্ারশ্বপ),আগ্রািাদ িেকােী কমািপ করিজ চত্ত¡ে,খান িারেি আিদুি োসকম সময়া মিসজদ
মনেু োিাদ,্সিম মাদাে িাড়ী আিুি খারয়ে মিসজদ,মাদােিাড়ী ্াম্প োউি জারম
মিসজদ,আগ্রািাদ জাম্বুেী ময়দান,িদেঘাট মরনােেখািী িন্দে করিানী ময়দান,সিসডএ আগ্রািাদ
আঞ্চসিক এিাকা ময়দান,উত্তে নািা ্াড়া সিটি িেকােী িাসিকা উচ্চ সিদোিয় ময়দান,ফসকেোট
প্রশখ িসেফ প্রচৌযুেী জারম মিসজদ,প্রস্টশন প্রোড জুমা মিসজদ ময়দান,করিসজরয়ট োই স্কু ি
ময়দান,ে েে শাে েু ফী আমানে (েঃ) মিসজদ ময়দান,মাসিেঘাট শাে সিসিমিসজদ,আিোজ্ব েু ফী
প্রিািোন িওদাগে জারম মিসজদ ময়দান,্ােেঘাটা িাসিকা উচ্চ সিদোিয় মাে সিকসফড প্রোড,
সিএন্ড সি,্ােেঘাটা মযুরি্ােী জারম মিসজদ, নজুসময়া প্রিইন,েজওয়াে খাাঁন প্র্শকাে জারম
মিসজদ, ইকিাি প্রোড, খােু নগঞ্জ জারম মিসজদ ময়দান,সফসেঙ্গী িাজাে জারম মিসজদ, ভ্ইূয়াগাজী
জারম মিসজদ, োসিশেে, মুসনেনগে ,চাক্তাই নয়া মিসজদ,িুিোন আেমদ জারম মিসজদ
চত্ত¡ে,শমরিে খান ওয়াকফ মিসজদ ঈদজামাে ময়দান খােু নগঞ্জ,ে েে মুোম্মদ আিী শাহ্ (েঃ)
কমরপ্ল্ক্স জারম মিসজদ, ্ূিপ প্রোরিন আেমদ ্াড়া, উত্তে ্রেঙ্গা,সখসজে (আঃ) জারম মিসজরদে িংিগ্ন
্রেঙ্গা ইিিাসময়া আসিয়া মাদ্রািা মাে,োসিশেে প্রিগমজান োই স্কু ি মাে,দসেণ ্রেঙ্গা ওমে ফারুক
জুমা মিসজদ ঈদগাে ময়দান,কাটাখািী আসিশাে মিসজদ,প্রশখ আেমদ আিী ফসকে িাড়ী মিসজদ,
উত্তে ্রেঙ্গা প্রোরিন আেমদ ্াড়া জারম মিসজদ,্সিম সফরোজশাে ঈদগাে ময়দান,নুোনী জারম
মিসজদ,দসেণ কাট্টিী,োমজা প্রচৌযুেী িাড়ী জারম মিসজদ,োজী চাাঁন্দগাজী জারম মিসজদ আিদুি
িসেফ োট,কা্ািরগািা সিটি কর্পারেশন স্কু ি ও করিজ মাে,
মযেম িাকসিয়া প্রফােকাসনয়া মাদ্রািা,োসিশেে জসেনা মফজি সিটি কর্পারেশন করিজ
ময়দান,চরট্টশ্বেী গারয়িী মিসজদ, আমানে খান িড়ক, ্াোনটু িী,জারময়া উিুম োেসমক
সিদোিয়,ে েে টাকশাে সময়া দেগাে মিসজদ িংিগ্ন িড়ক,্ূিপ িাকসিয়াস্থ গভরমপে কমাসশপয়াি
ইনসিটিউট, ্াোনটু িীস্থ আমীে প্রোরিন প্রদাভাষ িড়ক চত্ত¡ে,কািাসময়া িাজােস্থ প্রমাে আিী িার্ে
(সবেি) মিসজদ,ে েে মুঈনসিন শাে (েঃ) মাজাে জারম মিসজদ,আিকেণ ১নং গসিস্থ প্রিিাি শাে
জারম মিসজদ কসমটিে ঈদ জামাে, আিকেণ প্রমারড়,আিকেণ মিসজদ-এ-িায়েু ে েেমে, আিকেণ
প্রোড,আরিদীন করিানী জারম মিসজদ ঈদগাে,মসদনা িাজাে, সডসি প্রোড, ্সিম িাকসিয়া,িায়েু শ
শেফ যসনয়ািা্াড়া, সড.টি প্রোড,্াাঁচিাইশ ওয়াডপস্থ নি-সনসমপে ইিাসেম জারম মিসজদ ঈদগাে
ময়দান,প্রচৌযুেী জারম মিসজদ, প্রিাোে প্র্াি, িোই্াড়া,গ্রীনসভউ আিাসিক এিাকা জারম
মিসজদ,োজী প্রগািাম কারদে প্রচৌযুেী জারম মিসজদ,ে েে প্রমাোম্মদ আিী শাহ্ (োঃ) জারম
মিসজদ,িারেক নগে জারম মিসজদ,আিোজ্ব জাসকে কন্ট্রা. জারম মিসজদ, প্রখজুেেিা িায়েু ে মামুে
জারম মিসজদ,োজী চাাঁন্দসমঞা মিসজদ, োজী ্াড়া, ্াাঁচিাইশ,জহুে েকািপ মারকপ ট সিটি কর্পারেশন
জারম মিসজদ,প্রজ.এম.প্রিন স্কু ি এন্ড করিজ মাে সফসেঙ্গীিাজাে, মসজসদয়া ইিিাসময়া সিসনয়ে
মাদোিা নূেনগে,নেু ন মনেু োিাদ জারম মিসজদ, দসেণ কাট্টিী প্রমাঃ প্রোরিন প্রচৌযুেী িাড়ী জারম
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মিসজদ,োসিশেে প্রকন্দ্রীয় জারম মিসজদ,কাজীে সদঘী জারম মিসজদ,সি সড আে মাে, োসিশেে
আটিপিােী প্রোড,নূে ইিোক প্রোিাইসনয়া জারম মিসজদ, মযেম শেীদ নগে,অসক্সরজন, ে েে োমজা
খাাঁ (েঃ) জারম মিসজদ, আি আসমন শােী জারম মিসজদ,প্রিসডয়াম শােী জারম মিসজদ,এিাদুোে
্সন্ডে মিসজদ,োরিসিয়া শােী জারম মিসজদ,ে েে ওয়াি কুরুনী মিসজদ। িম্মাসনে মুিেীরদে
উরেসখে ঈদ জামারে শেীক েওয়াে জনে অনুরোয কো েি।
চট্টগ্রাম- ৩০ আগস্ট ২০১৭ সি.

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলস্ট্রে
বসটি কময়র আ জ ম নাবছর উদ্দীস্ট্রনর িাণী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসেে উিীন ্সিত্র ঈদ-উি-আ ো উ্িরে প্রদরশে িকি
নাগসেকরক আিসেক শুরভো জাসনরয়রেন। সেসন এক িাণীরে িরিন, মুিসিম উম্মাে েোরগে মসেমায়
উজ্জীসিে েরয় মোন আোেোিাে িন্তুসি িারভে আশায় ্শু প্রকােিাণীে মরযে সদরয় আত্মশুসি অজপন
করে। এই উৎিি িিাে মরযে ি¤েীসে ও প্রিৌোদপ েরে িন্ধনরক আরো িুিংেে কেরি িরি েেোশা
করেন। যমীয় ভািগম্ভীে ম পাদা্ূণপ ্সেরিরশ ঈদ-উি আ ো ্াসিে প্রোক সেসন এই কামনা করে
িকিরক ঈদ প্রমািােক জানান প্রময়ে ।
সংিাদদাতা
কমা. আিদুর রবহম
জনসংস্ট্রযাগ েমপ েতপা
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