চট্টগ্রাম- ৩১ আগস্ট ২০১৭সি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি

জাইকার অর্থ ায়নে নেনমথ ত মমনরোর্থ মরাড উনবাধে করনেে
নর্টি মময়র আ জ ম োনির উদ্দীে

সিটি গভরনপন্স েকরেে অধীরন জাইকাে অর্পায়রন ১৭ প্রকাটি ৪৪ লক্ষ ১৮ হাজাে টাকা িযরয় ১১৬০
সমটাে দৈর্ঘপয, ১০ সমটাে েস্থ আেসিসি ঢালাই দ্বাো সনসমপত হরলা প্রমসেনািপ িড়ক। এছাড়াও এ েকরেে
অধীরন আেসিসি সগ্রডাে সিজ েরয়রছ। ্সিত্র ঈৈুল আ হারক িামরন প্রেরখ ৈসক্ষণ চট্টগ্রাম,িান্দেিান
ও কক্সিাজাে এে িিপিাধােরনে াতায়াত ও ্সেিহরনে িুসিধারর্প ৩১ আগস্ট ২০১৭ সি.
িৃষ্পসতিাে, িকারল সনসমপত এ প্রমসেনািপ িড়ক খুরল প্রৈয়া হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ
ম নাসছে উদ্দীন সিতা প্রকরট প্রমানাজাত এে মাধযরম এ িড়রকে উরদ্বাধন করেন। ্রে প্রময়ে িিপস্তরেে
ান ও ্সেিহন চলাচল কোে জনয িড়কটি খুরল প্রৈন। এিময় িুসধ িমারিরশ প্রময়ে িরলন, ির্পাে
কােরন নগেীে অরনক িড়ক ক্ষসতগ্রস্ত হয়। িরল নগেিািীে ৈূরভপ াগ িৃসি হয়। জনৈূরভপ াগ সিরিচনায়
সিরশর্ কমপিূসচে আওতায় নগেীে েধান েধান িড়ক িংস্কাে োয় প্রশর্ ্ পারয় ির্পন প্রর্রম প্রগরল
িকল িড়ক িংস্কাে করে ান ও ্সেিহন চলাচরলে উ্ ুক্ত কো হরি। অরেসলয়ান সিরকট টীরমে
চট্টগ্রাম আগমণ উ্লরক্ষ োস্তাে িংস্কাে োয় প্রশর্ কো হরয়রছ। সিমান িন্দে প্রর্রক প্রেসডিন ব্লু ্ পন্ত
এিং প্রেসডিন প্রর্রক জহুে আহমৈ প্রচৌধুেী প্রিসডয়াম ্ পন্ত প্রখরলায়াড়রৈে আিা াওয়াে ্র্ সনসভপ র্ঘœ
কো হরয়রছ। এছাড়াও নগেীরক সনো্ত্তাে প্রিিনীরত প্রঢরক প্রৈয়া হরয়রছ। প্রৈরশে উজ্জ্বল ভািমুসতপ
িমুন্নত োখরত প্রময়ে িকরলে িহর াসগতা কামনা করেন। েিঙ্গিরম প্রময়ে িরলন, ্সেকেনা
অনু ায়ী চট্টগ্রারমে প্র াগার াগ, অিকাঠারমা উন্নয়ন, আরলািাসতে িযিস্থা, ্সেরিশ উন্নয়ন ্সেচ্ছন্ন
নগেী গড়াে েতযয় র্া িমরয় িম্পাসৈতহরি। নগেীে প্রকার্াও প্রকান োস্তা কাাঁচা িা অধপ ্াকা
র্াকরি না। এলইসড লাইটিং এে মাধযরম ্ুরো শহেরক ৈৃশযমান আরলাসকত কো হরি।
সিউটিসিরকশরনে কাজ এসগরয় ারচ্ছ। আগামী অর্প িছরেে মরধয সিউটিসিরকশন িম্পন্ন হরি। সতসন
প্রকােিানীে ্শুে িজপয িযিস্থা্নায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশনরক িহর াসগতা প্রৈয়াে জনয নগেিািীে
েসত আহিান জানান। এিময় ৩৩ নং ওয়াডপ কাউসন্সলে হািান মুোৈ সিপ্লি, ৩৫ নং ওয়াডপ
কাউসন্সলে হাজী নুরুল হক, িংেসক্ষত ওয়াডপ কাউসন্সলে লুৎিু রন্নিা প্রৈাভার্ প্রিিী, ভােোি েধান
েরকৌশলী প্রমা. েসিকুল ইিলাম, তত্বািধায়ক েরকৌশলী আরনায়াে প্রহাছাইন, আিু িারলহ, কামরুল
ইিলাম, সনিপাহী েরকৌশলী প্রমা. িেহাৈুল আলম োজননসতক ও িামাসজক প্রনতৃ িৃন্দ িহ সিসভন্ন স্তরেে
প্রনতৃ িৃন্দ উ্সস্থত সছরলন।
চট্টগ্রাম- ৩১ আগস্ট ২০১৭সি.

প্রধাে ঈদ জামানতর প্রস্তুনত মদখনেে
নর্টি মময়র আ জ ম োনির উদ্দীে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে িযিস্থা্নায় ্সিত্র ঈৈ উল আ হাে ের্ম ও েধান জামাত ০২ প্রিরেম্বে
িকাল ৭ টা ৪৫ সমসনরট নগেীে জসময়তু ল িালাহ জাতীয় মিসজৈ ময়ৈারন অনুসিত হরি। একই স্থারন
সদ্বতীয় ঈৈ জামাত অনুসিত হরি িকাল ৮ টা ৪৫ সমসনরট। এ ছাড়াও সিটি কর্পারেশন ্সেচাসলত
িকল মিসজৈ, িাকসলয়া প্রখলাে মাঠ িহ ৪১টি ওয়ারডপ ১৬৬টি স্থারন ঈৈ জামাত অনুসিত হরি।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন ৩১ আগস্ট ২০১৭ সি. িৃহষ্পসতিাে, ৈু্ুে
১২ টায় জসময়তু ল িালাহ জাতীয় মিসজৈ ময়ৈারনে েধান ঈৈ জামারতে িিপরশর্ েস্তুসত িরেজসমরন
্সেৈশপন করেন। সতসন সিশাল ্যারেরলে িযান, আরলা-িাসত, নামা আৈারয়ে িযিস্থা, েরিশ ও
িাসহে হওয়াে ্র্, সনো্ত্তা িযিস্থা িহ িাসিপক সির্য়গুরলা খসতরয় খসতরয় প্রৈরখন এিং সনসিপরর্ঘœ ঈৈ
জামাত আরয়াজরন ািতীয় িযিস্থা সনখুত ভারি িম্পাৈরন িংসিিরৈে সনরৈপ শনা প্রৈন। প্রময়ে আশা
করেন, আিহাওয়া অনুকূরল র্াকরল ের্ম জামারত অধপ লরক্ষে প্রিশী মুিসি ঈরৈে নামা আৈায় কেরত
িক্ষম হরি। এ িময় প্রময়ে তযারগে মসহমায় উজ্জ্বল ্সিত্র ঈৈুল আ হাে শুরভচ্ছা জানান নগেিািী
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িকলরক। প্রময়রেে ্সেৈশপনকারল অনযানযরৈে মরধয চট্টগ্রাম মহানগে আওয়ামীলীরগে িাংগঠসনক
িম্পাৈক প্রনামান আল মাহমুৈ, ৩৩ নং ওয়াডপ কাউসন্সলে হািান মুোৈ সিপ্লি, ২১নং ওয়াডপ
কাউসন্সলে দশিাল ৈাশ িুমন, চসিক এে সিসভন্ন সিভারগে উর্ধ্পতন কমপকতপ া ও আইন শৃংখলা
েক্ষাকােী িাসহনীে কমপকতপ া িহ িংসিিো উ্সস্থত সছরলন ।
চট্টগ্রাম- ৩১ আগস্ট ২০১৭সি.

র্ানেক ফুটেোর চট্টগ্রাম মজো নর্.মজ.মক.এর্ ও কাস্টমর্ কমথ কতথা র্নরায়ার
ম ানর্ে এর মৃতুুনত মময়র আ জ ম োনির উদ্দীনের ম াক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন িারিক িু টিলাে চট্টগ্রাম প্রজলা
সি.প্রজ.প্রক.এি ও কাস্টমি কমপকতপ া িরোয়াে প্রহারিন এে মৃতুযরত গভীে প্রশাক ও ৈুুঃখ েকাশ করেন।
সতসন এক প্রশাক িাতপ ায় মেহুম িরোয়াে প্রহারিন এে সিরৈহী আত্মাে মাগরিোত ও প্রশাক িন্তি
্সেিাে ্সেজরনে েসত িমরিৈনা জানান।
চট্টগ্রাম- ৩১ আগস্ট ২০১৭সি.

পনেত্র ঈদুে আয া ও অনেনেয়া নিনকট দনের আগমণ উপেনে ২ র্প্তান র মনধু
েগরীর র্ড়ক র্ংস্কার চট্টগ্রাম নর্টি কনপথ ানর নের

অরেসলয়া সিরকট ৈরলে চট্টগ্রাম আগমণ উ্লরক্ষ মাত্র ২ িিারহে মরধয নগেীে েধান েধান িড়ক
িমূহ িংস্কাে িম্পন্ন করেরছ চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন। এ সির্রয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
কড়া নজেৈাসেরত প্রেরখসছল েরকৌশল সিভাগরক। চসিক এে েরকৌশল সিভাগ প্রময়ে আ জ ম নাসছে
উসদ্দন এে সনরৈপ শনাে প্রেসক্ষরত োত সৈন এিিল্ট প্লযারেে সমশ্রন সৈরয় সিরশর্ করে এয়াের্াটপ প্রোড,
িাসেক সিসডং প্রোড, প্রশখ মুসজি প্রোড, ইস্পাহানী প্রোড, িাইিু সদ্দন খারলৈ প্রোড, ঢাকা ট্াংক প্রোড
এিং িাগসেকা প্রোরডে ািতীয় প্রমোমত কাজ িম্পন্ন করে। তাছাড়া আিন্ন ঈৈরক িামরন প্রেরখ
জনরভাগাসন্ত লার্ঘরি প্রময়রেে সনরৈপ শনাে প্রেসক্ষরত প্রমসেনািপ প্রোড, এম এি আলী প্রোড, প্রেিসত প্রমাহন
প্রোড, কসি নজরুল ইিলাম প্রোড, িারয়সজৈ প্রিাস্তামী প্রোড, আোকান প্রোড, হাটহাজােী প্রোড এিং
প্র্াটপ কারনকটিং প্রোডিহ নগেীে োয় িকল েধান িড়রকে গতপ িমূহ প্লযারেে সমশ্রন সৈরয় ভোট করে
ান চলাচল উ্র াগী করে । তরি এখরনা ইস্পাহানী প্রর্রক িহদ্দােহাট হরয় শাহ আমানত প্রিতু ্ পন্ত
িড়ক ্রর্ে প্রিহাল ৈশা েরয়রছ। উরিখয প্র , ইস্পাহানী প্রর্রক িহদ্দােহাট ্ পন্ত িড়কাংশ প্রমোমরতে
ৈাসয়ত্ব ফ্লাইওভাে সনমপারনে কােরন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপ ্রক্ষে এিং িহদ্দােহাট প্রর্রক শাহ আমানত
প্রিতু ্ পন্ত িড়কাংরশে মাসলকানা িড়ক ও জন্র্ সিভারগে। এ িছে ওয়ািাে িযা্ক প্রোড কাটিং,
অসতির্পন ও প্রজায়ারেে ্াসন োস্তায় জরম র্াকা এিং প্র্ারটপে মালিাহী অতযাসধক ভােী ানিাহন
চলাচরলে কােরন িড়রকে িযা্ক ক্ষয়ক্ষসত িাধন হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে এে
সনরৈপ শনানু ায়ী নগেীে িকল িড়ক সনধপাসেত িমরয়ে মরধয ান চলাচরলে উ র াগী কো হরি।
িৃসি্াত কমাে িারর্ িারর্ িাকী কাজ দ্রুত গসতরত এসগরয় প্রনয়া হরি। আরো উরিখয প্র ,অরেসলয়ান
সিরকট ৈল এিং িাংলারৈশ সিরকট ৈল আগামী ১ প্রিরেম্বে চট্টগ্রাম শহরে আিরি এিং অরেসলয়ান
সিরকট ৈল চট্টগ্রারমে প্রহারটল প্রেসডিন ব্লুরত অিস্থান কেরিন এিং জহুে আহমৈ প্রস্টসডয়ারম প্রটি
মযাচ প্রশর্ করে ৯ প্রিরেম্বে চট্টগ্রাম তযাগ কেরিন। আজ ৩০ আগস্ট ২০১৭ সি. নগেভিরনে প্রময়ে
ৈিরে অনুসিত েরকৌশল সিভাগ এে এক িমন্বয় িভায় এ িংিান্ত সির্রয় অিসহত কো হয়। িভায়
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন, ভােোি েধান সনিপাহী কমপকতপ া ড. মুহম্মৈ
মুস্তাসিজুে েহমান, ভােোি েধান েরকৌশলী প্রমা. েসিকুল ইিলাম, তত্বািধায়ক েরকৌশলী আরনায়াে
প্রহাছাইন, আিু ছারলহ, কামরুল ইিলাম ও সনিপাহী েরকৌলীিৃন্দ িমন্বয় িভায় উ্সস্থত সছরলন।
চট্টগ্রাম- ৩১ আগস্ট ২০১৭ সি.

পনেত্র ঈদ-উে-আয া উপেনে
নর্টি মময়র আ জ ম োনির উদ্দীনের োণী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসছে উদ্দীন ্সিত্র ঈৈ-উল-আ হা উ্লরক্ষ প্রৈরশে িকল
নাগসেকরক আন্তসেক শুরভচ্ছা জাসনরয়রছন। সতসন এক িাণীরত িরলন, মুিসলম উম্মাহ তযারগে মসহমায়
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উজ্জীসিত হরয় মহান আিাহতালাে িন্তুসি লারভে আশায় ্শু প্রকােিাণীে মরধয সৈরয় আত্মশুসি অজপন
করে। এই উৎিি িিাে মরধয ি¤েীসত ও প্রিৌহাৈপ যরে িন্ধনরক আরো িুিংহত কেরি িরল েতযাশা
করেন। ধমীয় ভািগম্ভীে ম পাৈা্ূণপ ্সেরিরশ ঈৈ-উল আ হা ্াসলত প্রহাক সতসন এই কামনা করে
িকলরক ঈৈ প্রমািােক জানান প্রময়ে ।

চট্টগ্রাম নর্টি কনপথ ানর নের তত্ত্বােধানে পনেত্র ঈদুে আয ার প্রর্ম ও প্রধাে জামাত
নে জনময়তু ে ফাো ময়দানে র্কাে ৭.৪৫ টায়, নবতীয় জামাত র্কাে ৮.৪৫ টায়
এিাড়াও ৪১ টি ওয়ানডথ র্েথ নমাট ১৬৬ টি স্থানে ঈদ জামাত অেুনিত নে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে তত্ত্বািধারন ্সিত্র ঈৈুল আ হাে ের্ম ও েধান জামাত িকাল ৭.৪৫ টায়
জাতীয় মিসজৈ জসময়তু ল িালাহ ময়ৈারন অনুসিত হরি। একই স্থারন সদ্বতীয় জামাত অনুসিত হরি
িকাল ৮.৪৫ টায়। ের্ম ও েধান জামারত ইমামসত কেরিন জাতীয় মিসজৈ জসময়তু ল িালাহ্’ে
খসতি হ েতু ল আিামা আলহাজ্ব দিয়ৈ আিু তারলি প্রমাহাম্মৈ আলাউদ্দীন আল কারৈেী, মুহাসদ্দছ
জারময়া আহমসৈয়া ছু ন্নীয়া আসলয়া মাদ্রািা, চট্টগ্রাম এিং সদ্বতীয় জামারত ইমামসত কেরিন জাতীয়
মিসজৈ জসময়তু ল িালাহ্’ে সিসনয়ে প্র্শ ইমাম হ েতু ল আিামা আলহাজ্ব মাওলানা নূে প্রমাহাম্মৈ
সিসদ্দকী । িাকসলয়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রস্টসডয়ারম ের্ম ঈৈ জামাত হরি িকাল ৮.০০ টায়,

লালৈীসর্ঘ সিটি কর্পারেশন শাহী জারম মিসজরৈ ঈৈ জামাত হরি িকাল ৭.৪৫ টায় । জালালািাৈ
আরেসিন নগে সিটি কর্পারেশন প্রকন্দ্রীয় কিেস্থান জারম মিসজরৈে ঈৈ জামাত হরি িকাল ৮.১৫
টায়। এছাড়াও নগেীরত চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে তত্ত্বািধারন- হ েত প্রশখ িসেৈ (েুঃ) চশমা
ঈৈগাহ ময়ৈান, চকিাজাে সিটি কর্পারেশন জারম মিসজৈ,মা আরয়শা সিসদ্দকী চসিক জারম মিসজৈ
(িাগসেকা জহুে আহমৈ প্রচৌধুেী প্রস্টসডয়াম িংলগ্ন) োকৃ সতক ৈূর পাগ্ূণপ ্সেসস্থসতে িৃসি হরল মারঠে
্সেিরতপ স্ব স্ব মিসজরৈ ঈৈ জামাত অনুসিত হরি। এছাড়া নগেীে ৪১টি ওয়ারডপে েসত ওয়ারডপ
িম্মাসনত কাউসন্সলেগরণে তত্ত্বািধারন ১টি করে েধান ঈৈ জামাত িহ ৪১ টি ওয়ারডপ িিপরমাট
১৬৬টি স্থারন ঈৈ জামাত অনুসিত হরি। ওয়াডপওয়ােী ঈৈ জামারতে স্থানগুরলা হরচ্ছ- হ েত প্রশখ
িসেৈ (েুঃ) চশমা ঈৈগাহ ময়ৈান, হ েত খাজা মুিসত গেীিুিাহ শাহ্ (েুঃ) মাজাে িংলগ্ন ঈৈগাহ,
চকিাজাে সিটি কর্পারেশন জারম মিসজৈ, চট্টগ্রাম শাহী জারম মিসজৈ, প্রকােিানীগঞ্জ জারম মিসজৈ,
িলুয়ােৈীসর্ঘে ্ূিপ ্াড়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িুগন্ধা জারম মিসজৈ, প্রখাশাল শাহ্ ঈৈগাহ ময়ৈান,
িরতয়ািাৈ ঈৈগাহ ময়ৈান, প্রশেশাহ করলানী েধান ঈৈগাহ ময়ৈান, িৈে ্ীে ঈৈগাহ ময়ৈান,
হ েত িুলতান িারয়সজৈ প্রিাস্তামী (েুঃ) ৈেগাহ মিসজৈ ময়ৈান, িারয়সজৈ প্রিাস্তামী (েুঃ) মাজাে
মিসজৈ, িালুছড়া মিসজৈ ঈৈগাহ ময়ৈান, কুলগাাঁও সিটি কর্পারেশন স্কু ল ও করলজ ময়ৈান, ্াাঁচলাইশ
সিটি কর্পারেশন িাসলকা সিৈযালয় মাঠ, চাসলতাতলী ঈৈগাহ ময়ৈান, ওয়ারজসৈয়া মাইজযাসিসি শাহী
জারম মিসজৈ ময়ৈান,ওয়ারজসৈয়া হাই স্কু ল মাঠ, দিয়ৈ নগে োর্সমক সিৈযালয় মাঠ,হাজীে ্ুল
িায়তু ল নুে জারম মিসজৈ ঈৈগাহ ময়ৈান,িহদ্দােহাট ওয়া্ৈা করলানী ময়ৈান, নুেজ্জমান নাসজে
িাড়ী জারম মিসজৈ, িায়তু ল ইকোম জারম মিসজৈ, আল আসমন িােীয়া মাদ্রািা ময়ৈান,আজম
জারময়া উলুম োর্সমক সিৈযালয় মাঠ,দতয়সিয়া জারম মিসজৈ,কারৈেীয়া জারম মিসজৈ,্ূিপ প্রর্ালশহে
গাজী শাহ জারম মিসজৈ ময়ৈান, ওমে আলী মাতব্বে জারম মিসজৈ,আসমন করলানী জুট সমলি
মিসজৈ, জাঙ্গাল্াড়া শাহী জারম মিসজৈ,জারময়া আহমসৈয়া িুসন্নয়া মাদ্রািা জারম মিসজৈ,খসতরিে
হাট জারম মিসজৈ,্ূিপ নাসিোিাৈ শাহী জারম মিসজৈ, সিসিেহাট প্রর্ালশহে জারময়া আহমসৈয়া
িুসন্নয়া মাদ্রািা ময়ৈান,মাৈানী শাহী জারম মিসজৈ,নাসিোিাৈ িেকােী স্কু ল ময়ৈান, প্রমাহাম্মৈ্ুে
মুোৈ্ুে চত্ত¡ে,মুোৈ্ুেস্থ সিশ্বরোড চত্ত¡ে,প্রভলুয়ােৈীসর্ঘ জারম মিসজৈ ঈৈগাহ ময়ৈান,্সিম
সিরোজ শাহ ঈৈগাহ মাঠ,ইস্পাহাসন জারম মিসজৈ, প্রনছাসেয়া আসলয়া মাদ্রািা ময়ৈান,্াহাড়তলী
িাসলকা উচ্চ সিৈযালয় ময়ৈান,কালুের্ঘাট ইস্পাহানী জুট সমল জারম মিসজৈ ময়ৈান,উত্তে কাট্টলী
প্রমাস্তিা হাসকম করলজ ময়ৈান,উত্তে কাট্টলী সিশ্বাি্াড়া জারম মিসজৈ,িাগসেকা প্রকন্দ্রীয় জারম
মিসজৈ,সি-ব্লক িায়তু ল আসজম জারম মিসজরৈে ্ারশ্বপ এক্স ক্লাি ময়ৈান,ছৈু প্রচৌধুেী িাসড় জারম
মিসজৈ,প্রমারিন প্রচৌধুেী িাসড় জারম মিসজৈ,র্ানা ময়ৈান ঈৈগাহ,স্ এইচ আসমন একারডমী স্কু ল
ময়ৈান িইিযাতলী িাজাে,িেৈাে িাহাৈুে নগে ঈৈগাহ ময়ৈান,ওমে গসণ এমইএি করলজ
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ময়ৈান,ওয়ারলপি করলানী ্ুোতন জারম মিসজৈ,চাাঁনমােী প্রোডস্থ কাাঁচািাজাে েধান ঈৈ
জামাত,প্রমরহৈীিাগ সিসডএ করলানী জুমা মিসজৈ,প্রেলওরয় ্রলাগ্রাউে ময়ৈান,্যারেড
ময়ৈান,্ূিপনাসিোিাৈ সিপ্লি উৈযান জারম মিসজৈ,প্রৈওয়ান িাজাে সিএেসি করলানী জারম মিসজৈ
ঈৈগাহ ময়ৈান,প্রমসডরকল করলজ মিসজৈ ময়ৈান,ৈারুল উলুম আসলয়া মাদ্রািা ময়ৈান,িুজােমা জারম
মিসজৈ, প্রচয়ােমযান র্ঘাটা,িায়তু ল মামুে জারম মিসজৈ,প্রমাজারহরুল উলুম মাদ্রািা ময়ৈান, সময়াখান
নগে,মধযম িাকসলয়া প্রিােকাসনয়া মাদ্রািা ময়ৈান, আিৈুল লসতি হাট,সময়াখান িৈে
মিসজৈ,প্রিলাখান িৈে মিসজৈ, সময়াখান নগে,আতেজান জারম মিসজৈ, র্ঘাটিেহাৈরিগ নুে
প্রমাহাম্মৈ িওৈাগে মিসজৈ, ইিহারকে প্র্াল চােতলা জারম মিসজৈ,লালু মাসিে^ িাসড় প্রকােিাণীগঞ্জ
,প্রমামিাসতগসলস্থ এয়াকুি আলী িওৈাগে জারম মিসজৈ,িসকে প্রমাহাম্মৈ জারম মিসজৈ, মাছু য়া িণপা
প্রলইন,রুমর্ঘাটা জারম মিসজৈ,খসলিা্সট্ট িায়তু ন নুে জারম মিসজৈ,কাজী দিয়ৈ জারম মিসজৈ, িাি
এসেয়া,এনারয়ত িাজাে শাহী জারম মিসজৈ,প্রেলওরয় হাি্াতাল করলানী জারম মিসজৈ,েহমতগঞ্জ
িাংলা করলজ মাঠ (সশশুিাগ),খান শাহ মিসজৈ িায়তু ল িড়ক জুমা মিসজৈ ময়ৈান,জুনশাহ জারম
মিসজৈ,ঈৈগাহ কােিালাে ময়ৈান,কারশম ভাোেী জারম মিসজৈ,উত্তে হাসলশহে হাউসজং িায়তু ল
আসজম কমরপ্লক্স ময়ৈান,প্রি্ােী ্াড়া ঈৈগাহ ময়ৈান (আল্না কসমউসনটি প্রিোরেে
্ারশ্বপ),আগ্রািাৈ িেকােী কমািপ করলজ চত্ত¡ে,খান িারহি আিৈুল হাসকম সময়া মিসজৈ
মনছু োিাৈ,্সিম মাৈাে িাড়ী আিুল খারয়ে মিসজৈ,মাৈােিাড়ী ্াম্প হাউি জারম
মিসজৈ,আগ্রািাৈ জাম্বুেী ময়ৈান,িৈের্ঘাট মরনাহেখালী িন্দে করলানী ময়ৈান,সিসডএ আগ্রািাৈ
আঞ্চসলক এলাকা ময়ৈান,উত্তে নালা ্াড়া সিটি িেকােী িাসলকা উচ্চ সিৈযালয় ময়ৈান,িসকেহাট
প্রশখ লসতি প্রচৌধুেী জারম মিসজৈ,প্রস্টশন প্রোড জুমা মিসজৈ ময়ৈান,করলসজরয়ট হাই স্কু ল
ময়ৈান,হ েত শাহ ছু িী আমানত (েুঃ) মিসজৈ ময়ৈান,মাসিের্ঘাট শাহ সিসিমিসজৈ,আলহাজ্ব ছু িী
প্রিািহান িওৈাগে জারম মিসজৈ ময়ৈান,্ার্ের্ঘাটা িাসলকা উচ্চ সিৈযালয় মাঠ সিকসিড প্রোড,
সিএে সি,্ার্ের্ঘাটা মধুরি্ােী জারম মিসজৈ, নজুসময়া প্রলইন,ছজওয়াে খাাঁন প্র্শকাে জারম
মিসজৈ, ইকিাল প্রোড, খাতু নগঞ্জ জারম মিসজৈ ময়ৈান,সিসেঙ্গী িাজাে জারম মিসজৈ, ভ্ইূয়াগাজী
জারম মিসজৈ, হাসলশহে, মুসনেনগে ,চাক্তাই নয়া মিসজৈ,িুলতান আহমৈ জারম মিসজৈ
চত্ত¡ে,শমরিে খান ওয়াকি মিসজৈ ঈৈজামাত ময়ৈান খাতু নগঞ্জ,হ েত মুহাম্মৈ আলী শাহ্ (েুঃ)
কমরপ্লক্স জারম মিসজৈ, ্ূিপ প্রহারিন আহমৈ ্াড়া, উত্তে ্রতঙ্গা,সখসজে (আুঃ) জারম মিসজরৈে িংলগ্ন
্রতঙ্গা ইিলাসময়া আসলয়া মাদ্রািা মাঠ,হাসলশহে প্রিগমজান হাই স্কু ল মাঠ,ৈসক্ষণ ্রতঙ্গা ওমে িারুক
জুমা মিসজৈ ঈৈগাহ ময়ৈান,কাটাখালী আসলশাহ মিসজৈ,প্রশখ আহমৈ আলী িসকে িাড়ী মিসজৈ,
উত্তে ্রতঙ্গা প্রহারিন আহমৈ ্াড়া জারম মিসজৈ,্সিম সিরোজশাহ ঈৈগাহ ময়ৈান,নুোনী জারম
মিসজৈ,ৈসক্ষণ কাট্টলী,হামজা প্রচৌধুেী িাড়ী জারম মিসজৈ,হাজী চাাঁন্দগাজী জারম মিসজৈ আিৈুল
লসতি হাট,কা্ািরগালা সিটি কর্পারেশন স্কু ল ও করলজ মাঠ,
মধযম িাকসলয়া প্রিােকাসনয়া মাদ্রািা,হাসলশহে জসেনা মিজল সিটি কর্পারেশন করলজ
ময়ৈান,চরট্টশ্বেী গারয়িী মিসজৈ, আমানত খান িড়ক, ্াঠানটু লী,জারময়া উলুম োর্সমক
সিৈযালয়,হ েত টাকশাহ সময়া ৈেগাহ মিসজৈ িংলগ্ন িড়ক,্ূিপ িাকসলয়াস্থ গভরমপে কমাসশপয়াল
ইনসিটিউট, ্াঠানটু লীস্থ আমীে প্রহারিন প্রৈাভার্ িড়ক চত্ত¡ে,কালাসময়া িাজােস্থ প্রমাে আলী িার্ে
(সদ্বতল) মিসজৈ,হ েত মুঈনসদ্দন শাহ (েুঃ) মাজাে জারম মিসজৈ,আলকেণ ১নং গসলস্থ প্রিলাল শাহ
জারম মিসজৈ কসমটিে ঈৈ জামাত, আলকেণ প্রমারড়,আলকেণ মিসজৈ-এ-িায়তু ে েহমত, আলকেণ
প্রোড,আরিৈীন করলানী জারম মিসজৈ ঈৈগাহ,মসৈনা িাজাে, সডসি প্রোড, ্সিম িাকসলয়া,িায়তু শ
শেি ধসনয়ালা্াড়া, সড.টি প্রোড,্াাঁচলাইশ ওয়াডপস্থ নি-সনসমপত ইিাসহম জারম মিসজৈ ঈৈগাহ
ময়ৈান,প্রচৌধুেী জারম মিসজৈ, প্রলাহাে প্র্াল, িোই্াড়া,গ্রীনসভউ আিাসিক এলাকা জারম
মিসজৈ,হাজী প্রগালাম কারৈে প্রচৌধুেী জারম মিসজৈ,হ েত প্রমাহাম্মৈ আলী শাহ্ (োুঃ) জারম
মিসজৈ,িারেক নগে জারম মিসজৈ,আলহাজ্ব জাসকে কন্ট্রা. জারম মিসজৈ, প্রখজুেতলা িায়তু ে মামুে
জারম মিসজৈ,হাজী চাাঁন্দসমঞা মিসজৈ, হাজী ্াড়া, ্াাঁচলাইশ,জহুে হকািপ মারকপ ট সিটি কর্পারেশন
জারম মিসজৈ,প্রজ.এম.প্রিন স্কু ল এে করলজ মাঠ সিসেঙ্গীিাজাে, মসজসৈয়া ইিলাসময়া সিসনয়ে
মাৈোিা নূেনগে,নতু ন মনছু োিাৈ জারম মিসজৈ, ৈসক্ষণ কাট্টলী প্রমাুঃ প্রহারিন প্রচৌধুেী িাড়ী জারম
মিসজৈ,হাসলশহে প্রকন্দ্রীয় জারম মিসজৈ,কাজীে সৈর্ঘী জারম মিসজৈ,সি সড আে মাঠ, হাসলশহে
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আটিপলােী প্রোড,নূে ইিহাক প্রহািাইসনয়া জারম মিসজৈ, মধযম শহীৈ নগে,অসক্সরজন, হ েত হামজা
খাাঁ (েুঃ) জারম মিসজৈ, আল আসমন শাহী জারম মিসজৈ,প্রিসডয়াম শাহী জারম মিসজৈ,এিাৈুিাহ
্সেত মিসজৈ,তারলসিয়া শাহী জারম মিসজৈ,হ েত ওয়াি কুরুনী মিসজৈ। িম্মাসনত মুিিীরৈে
উরিসখত ঈৈ জামারত শেীক হওয়াে জনয অনুরোধ কো হল।
র্ংোদদাতা
মমা. আেদুর রন ম
জের্ংনযাগ কমথ কতথা
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