চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশন
প
জনিংর াগ শাখা
চট্টগ্রাম।
(প্রেি সিজ্ঞসি)
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরেে
প
ব্যব্স্থা্োয় জসময়তু ল ফালাহ জাতীয়
মিজজদ ময়দাে িহ েগেীে ১৬৬টি স্থারে ঈদ জামাত অেুটিত
চট্টগ্রাম- ১৮ জুন ২০১৮
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
িযিস্থা্নায় নগেীে জসময়তু ল ফালাহ জাতীয় মিজজদ মাঠ িহ
নগেীে ১৬৬টি স্থারন ঈদ জামাত অনুটিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে, মন্ত্রী, িারিক
মন্ত্রী, িারিক প্রময়ে, আওয়ামীলীগ, সিএনস্ িহ সিসিন্ন োজননসতক দল, িুশীল িমাজ, সিসিন্ন
প্রেসি ও প্র্শাে সিসশষ্ট জন জসময়তু ল ফালাহ জাতীয় মিজজদ মারঠে েথম ও েধান জামারত
শেীক হন। গত ১৬ জুন ২০১৮ ইংরেজী শসনিাে, অনুটিত ্সিত্র ঈদুল সফতরে জসময়তু ল
ফালাহ জাতীয় মিজজদ মারঠে

েথম ও েধান জামারত ইমামসত করেন হ েতু ল আল্লামা

আলহাজ্ব সিয়দ আিু তারলি প্রমাহাম্মদ আলাউদ্দীন আল কারদেী এিং সিতীয় জামারত ইমামসত
্ ে প্র্শ ইমাম হারফজ প্রমৌলানা আহমুদুল হক ।
করেন জাতীয় মিজজদ জসময়তু ল ফালাহ’
িকাল ৮ িায় অনুটিত এ জামারত েিািী কলযাি ও সিরদসশক কম প িংস্থান মন্ত্রিালরয়ে দাসয়ত্ব
োি মন্ত্রী আলহাজ্ব নুরুল ইিলাম সি এি সি, সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন,িাংলারদশ
আওয়ামী লীগ এে প্রকন্দ্রীয় িাংগঠসনক িম্পাদক িযাসেস্টাে মসহিুল হািান প্রচৌধুেী
নওরফল,দসিি প্রজলা আওয়ামী লীরগে িিা্সত প্রমািরলম উজদ্দন আহরমদ,িারিক মন্ত্রী
আিদুল্লাহ আল প্রনামান,জাফরুল ইিলাম প্রচৌধুেী,িারিক প্রময়ে মাহামুদুল ইিলাম প্রচৌধুেী,মীে
নাসিে উজদ্দন, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
্যারনল প্রময়ে প্রচৌধুেী হািান মাহমুদ হািনী,
কাউজিলে ও উর্ধ্তন
প
কমকতপ
প া িহ িেকারেে সিসিন্ন স্তরেে কমকতপ
প া, োজননসতক দরলে শীর্ প
স্থানীয় প্রনতৃিৃন্দ এিং সিসিন্ন প্রেসি ও প্র্শাে নাগসেকগি ঈদ জামারত উ্সস্থত সিরলন। জামাত
প্রশরর্ অনুটিত প্রমানাজারত প্রদশ ও জাসতে কলযাি, মুিসলম উন্মাে শাসি এিং চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশন
প
িহ িকরলে িুখ, শাসি ও িমৃজি কামনা কো হয়। এ িাড়াও একই স্থারন সিতীয় ঈদ
জামাত িকাল ৯ িায় অনুটিত হয়। এ সদরক চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে
উদ্দীন জাতীয় মিজজদ জসময়তু ল ফালাহ মারঠ ঈদ জামাত প্রশরর্ কদম প্রমািােক এসতমখানা ও
মিজজদ িংলগ্ন কিেস্থারন এরি স্তা ও আত্মীয়-¯^জরনে কিে প্রজয়ােত প্রশরর্ মারয়ে প্রদায়া
সনরয় নগেীে সিসিন্ন প্রেসি ও প্র্শাে নাগসেকরদে িারথ ঈরদে শুরিচ্ছা ও কুশল সিসনময় করেন।

িিস্তরেে
প
জনিাধােরিে িারথ ঈরদে শুরিচ্ছা সিসনময়কারল সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উজদ্দন

বব্ষমযমুক্ত িমাজ প্রসতিাই ঈদ আেরেে লক্ষ্য
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ঈদ মারনই আনন্দ, শুধু ঈদ আনন্দ িা খুসশ নয়। ঈদ মারনই িাময, একতা, শাসি। ঈদুল সফতেরক
উ্ল করে িািজনীন
প
উৎিি আমারদে মরধয সমলন ও িম্প্রীসত িন্ধনরক িুদৃঢ় কেরি। ঈরদে
সনমলপ আনন্দ িকলরক িমানিারি উ্রিারগে মধযসদরয় ¯^াাথকতা
প
িরয় আরন। আমো ধনীগসেি সনসিরশরর্
প
একিারথ ইফতাে কসে। ঈরদে জামায়ারত নামাজ ্সড়। টঠক প্রিইিারি ঈদ
আনন্দরকও িাগািাসগ করে সনরত ্াসে।
্সিত্র ঈদুল সফতে সদন ্সিত্র ঈরদে নামারজে ্রে নগেীে আন্দেসকল্লাস্থ প্রমাহারদ্দি সিলা
িািিিরন ্সিত্র ঈদুল সফতে উ্লরি চট্টগ্রারমে িিস্তরেে
প
নাগসেক, েশািরনে উধিতন
প
কমকতপ
প া, িাংিাসদক, প্রলখক, িাংস্কৃসতককমী, সিসিন্ন োজননসতক ও দলীয় প্রনতাকমীরদে িারথ
ঈরদে শুরিচ্ছা সিসনময়কারল সিটি প্রময়ে আ জ ম নাসিে উজদ্দন এ কথা িরলন। সতসন িরলন,
ঈরদে আনন্দরক িাগািাসগ করে সনরয় মানুরর্ মানুরর্ িম্প্রীসত প্রিৌভ্রাতৃত্ব ও প্রিৌহাদয েসতিাে
মধযসদরয় িমাজ প্রথরক সির্ময দূে হরি। একটি সির্মযমুক্ত িমাজ েসতিা-ই একটি ¯^াাধীন
প্রদরশে আোধয লিয িরল সতসন উরল্লখ করেন। এই লি অজপরন আমারদে িজম্মসলত উরদযারগে
কথা উরল্লখ করে সিটি প্রময়ে িরলন, েরতযকরক প্রদশরেরম উদ্িুি হরয় িমাজ েগসতে ্রথে
কািা অ্িােি কেরত হরি। ্সিত্র ঈদুল সফতরেে সদন ও ২য় সদরন িিস্তরেে
প
নাগসেকরদে িারথ
ঈরদে শুরিচ্ছা সিসনময়কারল উ্সস্থত সিরলন িংিদ িদিয সনজাম হাজােী, চট্টগ্রাম
প্রমররা্সলিন ্ুসলশ কসমশনাে প্রমা. মাহািুিুে েহমান স্স্এম, সিদুযৎ উন্নয়ন প্রিার্প চট্টগ্রারমে
েধান েরকৌশলী েিীে কুমাে প্রিন, আইইসি চট্টগ্রাম প্রকরন্দ্রে িম্মাসন িম্পাদক েরকৌশলী
েসফকুল ইিলাম মাসনক, চট্টগ্রাম িাংিাসদক ইউসনয়রনে িারিক িিা্সত সেয়াজ হায়দাে প্রচৌধুেী,
িীে চট্টগ্রাম মরেে িম্পাদক সিয়দ উমে ফারুক, োজননসতক োয়হান ইউিুফ, শসফউল আজম,
আিদুল মান্নান প্রফেরদৌি, আিফাক আহরম্মদ, িাংলারদশ গ্রæ্ সথরয়িাে প্রফর্ারেশরনে
সিিাগীয় িাংগঠসনক িম্পাদক িাইফুল আলম িািু, মহানগে ্ূজা উদ া্ন ্সের্রদে িারিক
িাধােি িম্পাদক িুমন প্রদি নাথ, িঙ্গিন্ধু িাংস্কৃসতক প্রজাি চট্টগ্রাম প্রজলাে িাধােি িম্পাদক
প্রখােরশদ আলম, ক্রীড়া িংগঠক আিদুে েসশদ প্রলাকমান, িাংস্কৃসতক কমী প্রমা. আলমগীে
প্রহারিন, মাষ্টাে আিদুে েসহম, ওিমান জাহাঙ্গীে, কসি িজল দাশ েমুখ।
আজ প্রিামিাে ঈরদে তৃতীয় সদরন অসফি চলাকাসলন িমরয় নগেিিন প্রময়ে দিরে সিসিন্ন
প্রেসিে নাগসেক, চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
উর্ধ্তন
প
কমকতপ
প া ও কমচােীরদে
প
িারথ ঈরদে
শুরিচ্ছা সিসনময় করেন।

েগেীে ক্ষ্সতগ্রস্ত োস্তাঘাি মমোমরতে
সেরদপশ সদরলে মময়ে আ জ ম োসিে উদ্দীে
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িাম্প্রসতক িমরয় অসতির্রন
প িসতগ্রস্ত নগেীে োস্তাঘাি প্রমোমরতে সনরদপ শ সদরলন চট্টগ্রাম সিটি
কর্ারেশরনে
প
প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। আগামীকাল মঙ্গলিাে প্রথরক সিটি কর্ারেশরনে
প
সনজ¯^ এযািফল্ট প্ল্যান্ট িযিহারেে মাধযরম সিটি কর্ারেশরনে
প
৯টি সিসিশরন এ কম প জ্ঞ শুরু
হরি। সতসন আজ প্রিামিাে িকারল চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশরনে
প
েরকৌশলীরদে িারথ এ সিঠরক
এই সনরদপ শ েদান করেন। সিঠরক সিটি কর্ারেশরনে
প
েধান েরকৌশলী প্রল. করিলপ মসহউজদ্দন
আহরমদ, অসতসেক্ত েধান েরকৌশলী (অসত: দা:) েসফকুল ইিলাম, তত্ত¡াািধায়ক েরকৌশলী প্রমা.
আিু িারলহ, আরনায়াে প্রহারিন, মসনরুল হুদা, কামরুল ইিলাম, সনিাহী
প েরকৌশলী প্রমা. ফেহাদুল
আলম, সিপ্ল্ি কাসি দাশ, িুদী্ িিাক, অিীম িড়–য়া ও আিু সিজদ্দক উ্সস্থত সিরলন। সিঠরক
প্রময়ে অসতির্রনে
প
ফরল নগেীে ৪১টি ওয়ারর্প োস্তাে িয়িসত এিং কেিীয়াসদ িম্পরকপ
েরকৌশলীরদে সনকি জানরত চান। উ্সস্থত কর্ারেশরনে
প
েধান েরকৌশলী অসতির্রন
প নগেীে
৪১টি ওয়ারর্প িসতগ্রস্ত োস্তাঘাি িম্পরকপ একটি েসতরিদন সিঠরক তু রল ধরেন। সিটি প্রময়ে
নগেিািী চলাচরল ারত কষ্ট না হয় প্রিসদরক লিয প্রেরখ জরুেী সিসত্তরত ্যাচওয়াকপ এে মাধযরম
িসতগ্রস্ত োস্তাঘাি প্রমোমত িহ সিসিন্ন সদকসনরদপ শনা েদান করেন।
সিটি প্রময়ে সিশ্বকা্ ফুিিল-২০১৮ প্রদখাে িুসিধারথ প িারেল প্রিিকরদে একটি টিসি উ্হাে
প্রদন। সিটি প্রময়রেে টিসি প্র্রয় প্রিিকরদে মরধয উদ্দী্না সতসে হয়। প্রিিকো এতসদন িড় প্রকান
আরয়াজরন আনন্দ উ্রিাগ প্রথরক িজেত হরতন। সিটি প্রময়রেে টিসি ্াওয়ায় চলসত সিশ্বকা্
ফুিিরলে আনন্দ তাো উ্রিাগ কেরত ্ােরিন।
িংব্াদদাতা
েসফকুল ইিলাম
জেিংর াগ কমকতপ
প
া
চট্টগ্রাম সিটি কর্ারেশে
প

