চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
জনিংর াগ শাখা
প্রেি সিজ্ঞসি
চট্টগ্রাম- ২৩ জুন ২০১৭ সি.

এয়ার প ার্ট পরাড, সীবিচ পরাড, এম এ আবিি পরাড, পেখ মুবিি সড়ক, আগ্রািাদ
এক্সেস পরাড, মক্সেষখাক্সের িাাঁধ অ সারন কাি, বিমান িন্দর সড়ক, নতু ন বিি
বরদেট ণ করক্সেন পময়র
এয়াে প্র্ার্প প্রোড, িীসিচ প্রোড, এম এ আসজজ প্রোড, প্রশখ মুসজি িড়ক, আগ্রািাদ এরেি প্রোড,
মরেষখারেে িাাঁধ অ্িােন কাজ, সিমান িন্দে িড়ক, নতু ন সিজ ্সেদশপণ কেরেন চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন। সতসন ২৩ জুন ২০১৭ সি. শুক্রিাে, িকারে ঢাকা প্রেরক
সিরে এিকে িড়ক িমূে ্সেদশপন করেন। ্সেদশপন কারে প্রময়ে অসতিৃসিে কােরন ক্ষসতগ্রস্থ িকে
িড়ক প্রমোমত কোে জনয তসড়ৎ সিদ্ধান্ত েদান করেন। েরকৌশে সিভাগরক ক্ষসতগ্রস্থ িড়ক িমূরেে
প্রমোমত কাজ িরিপাচ্চ গুরুত্ব সদরয় িম্পন্ন কোে সনরদপ শনা েদান করেন। এিময় কাউসিেে িারেে
আেমদ প্রচৌধুেী, শশিাে দাশ িুমন িে অনযানয কমপকতপ াো প্রময়রেে িারে সিরেন। এিাড়াও প্রময়ে
মরেষখারেে িাাঁধ অ্িােন কাজ এিং খাে প্রেরক মাটি ও আিজপনা উরতােন কাজ অসধক গুরুত্ব সদরয়
িমাি কোে সনরদপ শ প্রদন।
চট্টগ্রাম- ২৩ জুন ২০১৭ সি.

৪০ নং উত্তর ক্সতঙ্গা ওয়াডট ও ২১ নং িামােখান ওয়াডট এিং ৩২ নং আন্দবরকল্লা
ওয়াক্সডট রাক্সসে স্মবৃ ত সংসক্সদর আক্সয়ািক্সন ঈদ িস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠাক্সন পময়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, ইিোরমে সশক্ষা অনুিেন করে
সিতিান িকেরক সনকর্ আত্মীয়-¯^জন, েসতরিশী ও এোকািািীে েক আদায় কেরত েরি। তাে
অনযো েরে আল্লােে কারি ক্ষমা ্াওয়াে প্রকান িুর াগ প্রনই। প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন িরেন,
িামাসজকভারি িকরে সনিঃ¯^ ও দসেদ্ররদে ্ারশ দাড়ারে তারদে ভারগযে সকিু র্া েরেও ্সেিতপ ন
িম্ভি। সতসন িমারজে সিসভন্ন স্তরেে দাসয়ত্বশীে িামাসজক িাংস্কৃসতক ও োজননসতক িংগঠন এিং
প্র্শাজীসি িকেরক গেীি দুিঃখীরদে ্ারশ দাড়ারনাে আেিান জানান। ২৩ জুন ২০১৭ সি. শুক্রিাে,
িকারে মুন কসমউসনটি প্রিন্টারে ৪০ নং উতে ্রতঙ্গা ওয়াডপ আওয়ামীেীগ প্রনতা প্রমাোম্মদ িসেদুে
আেম এিং প্রমা. শাে আেম এে িযিস্থা্নায় ও তত্বািধারন, ২১ নং জামােখান ওয়ারডপ কাউসিেে
শশিাে দাশ িুমন এে অেপায়রন এিং মুিসেম এডু রকশন প্রিািাইটি প্রকসি আিদুে আসজজ সমেনায়তরন
৩২ নং আন্দসেকল্লা ওয়াডপ োরিে স্মৃসত িংিরদে আরয়াজরন ঈদিস্ত্র ও ঈদ িামগ্রী েদান অনুষ্ঠারন
েধান অসতসেে ভাষরন প্রময়ে এ আেিান জানান। ৪০ নং উতে ্রতঙ্গা ওয়াডপ এে ঈদ িস্ত্র ও ঈদ
িামগ্রী সিতেণ অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন আওয়ামীেীগ প্রনতা প্রমা. িসেদুে আেম এিং ২১ নং
ওয়ারডপ িভা্সতত্ব করেন কাউসিেে শশিাে দাশ িুমন এিং োরিে স্মৃসত িংিরদে ঈদ িস্ত্র সিতেন
অনুষ্ঠারন িভা্সতত্ব করেন আওয়ামী ুিেীগ প্রনতা জারিদুে আেম িুমন। এিকে ঈদ িস্ত্র ও ঈদ
িামগ্রী সিতেণ অনুষ্ঠারন অনযরদে মরধয িক্তিয োরখন আওয়ামীেীগ প্রনতা প্রমা. আিদুে েসেম, ওমে
িারুক, কামাে উসদ্দন, শাোদাত োিান, প্রমাোম্মদ প্রোরিন, আেমদ কসেম, মুিা প্রকাম্পানী, আরনায়াে
োসিজ, জাসেদ প্রোরিন, িিুে খান, মােিুিা আো, িুসজত দাশ, মুিা আেম, ইকিাে, কসিে আেমদ,
৩২ নং ওয়াডপ আওয়ামীেীগ কা পকেী কসমটিে িদিয োজী প্রিোে আেমদ, প্রনতা ইকিাে োিান,
চট্টগ্রাম মোনগে কৃ ষকেীরগে িে িভা্সত কাজী আরনায়াে োসিজ, মোনগে প্রেচ্ছারিিকেীগ প্রনতা
মসেউসদ্দন আেী নুে, িাংোরদশ প্রকন্দ্রীয় িাত্রেীরগে িদিয ওয়ারেদ োরিে, োরিে স্মৃসত িংিরদে ুগ্ম
িাধােন িম্পাদক এইচ এি এম োরুন উে েসশদ িাসন মােমুদে
ু কসেম ি¤্োর্, ইিরতখাে সশিেু,
প্রমাস্তিা জারেদ সন্ু, এম এ োসেম, িসেদুে ইিোম, মোনগে ি
ু েীগ প্রনতা ইকিাে
প্রচৌধুেী,িাোিুসদ্দন, টির্ু , নাসিে উসদ্দন জামরশদ, আজাদ প্রোরিন, আ জ ম োরশদুজ্জামান, আেশাদুে
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আেম সেতু , প্রমা. োরশদ, িাত্ররনতা প্রমা. ইমসতয়াজ প্রচৌ., সেয়াজুে প্রমাস্তিা, িারেদুে েেমান আদে,
আিু িাইদ, সমন্টু দাশ, কামাে, িারেদজসন, মনা, আেিান েসন, প্রমােরশদ, মুসেি, ইিমাইে আজাদ,
ইকোম োিান, িাইিু সদ্দন, িজরে সন্ন, েসিউে ইিোম প্রচৌধুেী, ইকোম ইউনুচ অসভ, আখতাে
প্রোরিন েীো, িাখাওয়াত ্ারভে িে অনযো। অনুষ্ঠান প্রশরষ প্রময়ে গেীি দুিঃখীরদে মারে ঈদ িস্ত্র ও
ঈদ িামগ্রী তু রে প্রদন।
চট্টগ্রাম- ২৩ জুন ২০১৭ সি.

সবিবেত ঈদ আনন্দ উৎসি উদযা ন বরষক্সদর সাক্সে মতবিবনময় কাক্সে বসটি
পময়র আ.ি.ম নাবির উদ্দীন
ঈদ আনন্দ উৎসি বমেন ও সম্প্রীবতর িন্ধনক্সক সুদঢ়
ৃ করক্সি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ.জ.ম নাসিে উদ্দীন িরেরিন, আিন্ন ঈদ উে সিতেরক উ্েক্ষ
করে িিপজনীন উৎিি আমারদে মরধয সমেন ও িম্প্রীসতে িন্ধনরক িুদঢ়ৃ কেরি। ঈরদে সনমপে আনন্দ
িকরে িমানভারি উ্রভারগে মধয সদরয় িােপকতা িরয় আরন। সতসন গতকাে িকারে নগে ভিনস্থ
তাাঁে কা পােরয় ঈদ-আনন্দ উৎিি-২০১৭ উদযা্ন ্সেষরদে কমপকতপ ারদে িারে এক মতসিসনময়কারে
এ কো িরেন। সতসন িরেন, আমো ধনী-গেীি সনসিপরশরষ এক িারে ইিতাে কসে, ঈরদে জামারত,
নামা ্সড় ঠিক প্রিইভারি ঈদ আনন্দরকও ভাগাভাসগ করে সনরত ্াসে। তাই সডসি সেরেে উন্মুক্ত
োঙ্গরণ দু’সদনিযা্ী ঈদ আনন্দ উৎিি আরয়াজরন আমারদেরক একিূরত্র গ্রসেত কেরি। প্রময়রেে িারে
মতসিসনময় কারে উ্সস্থত সিরেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে েধান সনিপােী কমপকতপ া প্রমাোম্মদ
শামিুরদ্দাো, সিটি কর্পারেশরনে িসচি প্রমাোম্মদ আিুে প্রোরিন, প্রময়রেে একান্ত িসচি প্রমাোম্মদ
মঞ্জুরুে ইিোম, িসম্মসেত ঈদ আনন্দ উৎিি উদ া্ন ্সেষদ চট্টগ্রারমে আেŸ্ায়ক প্রশখ মােমুদ
ইিোক, িদিয িসচি আব্দুে মান্নান প্রিেরদৌি, ুগ্মিদিযিসচি েরকৌশেী িুদী্ িিাক, এ.এম.
মসেউসদ্দন, েধান েধান িমš^য়কােী িংস্কৃসতকমী প্রখােরশদ আেম েমুখ। উরল্লখয এই েেমিারেে
মত নগেীে নজরুে স্কয়াে সডসি সেরে ৩০ জুন ও ্রেো জুোই দু’ সদন িযা্ী ঈদ আনন্দ উৎিি
অনুসষ্ঠত েরত ারচ্ছ। এই আরয়াজরন িাসিপক িের াসগতা কেরি চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে
মরোদয় সতসন এই আরয়াজরনে েধান ্ৃষ্ঠর্াষক।
চট্টগ্রাম- ২৩ জুন ২০১৭ সি.

বিত্র ঈদুে বিতর উ েক্সে বসটি পময়ক্সরর িাণী
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে প্রময়ে আ জ ম নাসিে উদ্দীন ্সিত্র ঈদুে সিতে উ্েরক্ষ এক িাণীরত
চট্টগ্রামিে প্রদরশে আ্ামে জনগরণে েসত ঈদ শুরভচ্ছা জাসনরয়রিন। এক িাণীরত প্রময়ে িরেন, ঈদ
মুিেমানরদে েধান ধমীয় উৎিি। ঈদরক সিরে গেীি, দুিঃখী, ধনী, দসেদ্র িকে মানুরষে মারে
আনরন্দে িাতপ াে আগমন িরর্। এই সদনটি মানুরষে মরধয িাময ও ি¤েীসতে িন্ধরন উজ্জ্বে েরয় ওরঠ।
মানুষ তারদে িকে সেংিা-সিরেষ ও প্রভদারভদ ভু রে সগরয় মানিরেরম জাগ্রত েয়। সতসন িা¤েদাসয়ক
ি¤েীসত, শাসন্ত-শৃংখো ও ভ্রাতৃ ত্ব্ূণপ িোিস্থারনে মাধযরম প্রদরশে িুখ, িমৃসদ্ধ ও অগ্রগসত কামনা করে
িরেন, মরনে মসেনতা ও ্সিেতা ধুরয়-মুরি ঈদ িিাে জনয আনন্দ িরয় আনুক। সতসন প্রদশ ও
জাসতে উন্নয়ন এিং িকরেে অনাসিে িুখ-শাসন্তে জনয ্েম করুণাময় আল্লােতায়াোে অরশষ
েেমত কামনা করেন।
চট্টগ্রাম-২৩ জুন ২০১৭ সি.

চট্টগ্রাম বসটি কক্স ট াক্সরেক্সনর িযিস্থা নায়
নগরীর প্রধান ও ওয়াডট বিবত্তক ঈদুে বিতক্সর িামাক্সতর স্থান
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে তত¡্ািধারন ্সিত্র ঈদুে সিতরেে েেম ও েধান জামাত িকাে ৮:০০
র্ায় জাতীয় মিসজদ জসময়তু ে িাোহ্ ময়দারন অনুসষ্ঠত েরি। একই স্থারন সেতীয় জামাত অনুসষ্ঠত

েরি িকাে ৯:০০ র্ায় । েেম ও েধান জামারত ইমামসত কেরিন ে েতু ে আল্লামা আেোজ্ব শিয়দ
আিু তারেি প্রমাোম্মদ আোউদ্দীন আে কারদেী, (িারিক খসতি ঢাকা োই প্রকার্প মাজাে জারম মিসজদ
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ও মুোসদ্দি জারময়া আেমসদয়া িু ন্নীয়া আসেয়া মাদ্রািা, চট্টগ্রাম) এিং সেতীয় জামারত ইমামসত কেরিন
জাতীয় মিসজদ জসময়তু ে িাোহ্’ে সিসনয়ে প্র্শ ইমাম ে েতু ে আোমা আেোজ্ব মাওোনা নূে
প্রমাোম্মদ সিসদ্দকী। িাকসেয়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন প্রেসডয়ারম েেম ঈদ জামাত েরি িকাে
৮:০০ র্ায়, োেদীসি শােী জারম মিসজরদ ঈদ জামাত েরি িকাে ৮:১০ র্ায়, জাোোিাদ আরেসিন
নগে সিটি কর্পারেশন প্রকন্দ্রীয় কিেস্থান জারম মিসজরদে ঈদ জামাত েরি িকাে ৮:১৫ র্ায়। এিাড়া
নগেীে চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশরনে তত¡্ািধারন-ে েত প্রশখ িসেদ (ে:) চশমা ঈদগাে ময়দান,
চকিাজাে সিটি কর্পারেশন জারম মিসজরদ, মা আরয়শা সিসদ্দকা চসিক জারম মিসজদ (িাগসেকা জহুে
আেমদ প্রচৌধুেী প্রেসডয়াম িংেগ্ন) ঈদ জামাত অনুসষ্ঠত েরি।
এিাড়া নগেীে ৪১টি ওয়ারডপে েসত ওয়ারডপ িম্মাসনত কাউসিেেগরণে তত¡্ািধারন ১টি করে েধান
ঈদ জামাত ও অনযানয ঈদ জামাত অনুসষ্ঠত েরি। ১) ে েত প্রশখ িসেদ (েিঃ) চশমা চসিক জারম
মিসজদ ঈদগাে ময়দান,২) ে েত খাজা মুিসত গেীিুল্লাে শাহ্ (েিঃ) মাজাে িংেগ্ন ঈদগাে
৩) চকিাজাে সিটি কর্পারেশন জারম মিসজদ,৪) চট্টগ্রাম শােী জারম মিসজদ,৫) প্রকােিানীগঞ্জ জারম
মিসজদ, িেুয়ােদীসিে ্ূিপ ্াড়
৬) চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন িুগন্ধা জারম মিসজদ,৭) প্রখাশাে শাহ্ ঈদগাে ময়দান,৮) িরতয়ািাদ
ঈদগাে ময়দান
৯) প্রশেশাে করোনী েধান ঈদগাে ময়দান,১০) িদে ্ীে ঈদগাে ময়দান,১১) ে েত িুেতান
িারয়সজদ প্রিাস্তামী (েিঃ) দেগাে মিসজদ ময়দান
১২) িারয়সজদ প্রিাস্তামী (েিঃ) মাজাে মিসজদ,১৩) িােুচড়া মিসজদ ঈদগাে ময়দান,১৪) কুেগাাঁও সিটি
কর্পারেশন স্কু ে ও করেজ ময়দান
১৫) ্াাঁচোইশ সিটি কর্পারেশন িাসেকা সিদযােয় মাঠ,১৬) চাসেতাতেী ঈদগাে ময়দান,১৭)
ওয়ারজসদয়া মাইজযাসিসি শােী জারম মিসজদ ময়দান,১৮) ওয়ারজসদয়া োই স্কু ে মাঠ,১৯) শিয়দ নগে
োেসমক সিদযােয় মাঠ,২০) োজীে ্ুে িায়তু ে নুে জারম মিসজদ ঈদগাে ময়দান
২১) িেদ্দােোর্ ওয়া্দা করোনী ময়দান,২২) নুেজ্জমান নাসজে িাড়ী জারম মিসজদ,২৩) িায়তু ে
ইকোম জারম মিসজদ
২৪) আে আসমন িােীয়া মাদ্রািা ময়দান,২৫) আজম জারময়া উেুম োেসমক সিদযােয় মাঠ,২৬)
শতয়সিয়া জারম মিসজদ
২৭) কারদেীয়া জারম মিসজদ,২৮) ্ূিপ প্রষােশেে গাজী শাে জারম মিসজদ ময়দান,২৯) গাজী জারম
মিসজদ মাইজ ্াড়া
৩০) আসমন করোনী জুর্ সমেি মিসজদ,৩১) জাঙ্গাে্াড়া শােী জারম মিসজদ,৩২) জারময়া আেমসদয়া
িুসন্নয়া মাদ্রািা জারম মিসজদ
৩৩) খসতরিে োর্ জারম মিসজদ,৩৪) ্ূিপ নাসিোিাদ শােী জারম মিসজদ,৩৫) সিসিেোর্ প্রষােশেে
জারময়া আেমসদয়া িুসন্নয়া মাদ্রািা ময়দান
৩৬) মাদানী শাে মিসজদ,৩৭) নাসিোিাদ িেকােী স্কু ে ময়দান,৩৮) প্রমাোম্মদ্ুে মুোদ্ুে চত¡ে
৩৯) মুোদ্ুেস্থ সিশ্বরোড চত¡ে,৩৯) প্রভেুয়ােদীসি শােী জারম মিসজদ ঈদগাে ময়দান,৪০) ্সিম
সিরোজ শাে ঈদগাে মাঠ
৪১) ইস্পাোসন জারম মিসজদ,৪২) প্রনিাসেয়া আসেয়া মাদ্রািা ময়দান,৪৩) ্াোড়তেী িাসেকা উচ্চ
সিদযােয় ময়দান
৪৪) কােুেিার্ ইস্পাোনী জুর্ সমে জুমা মিসজদ ময়দান,৪৫) উতে কাট্টেী প্রমাস্তিা োসকম করেজ
ময়দান,৪৬) উতে কাট্টেী সিশ্বাি্াড়া জারম মিসজদ,৪৭) িাগসেকা প্রকন্দ্রীয় জারম মিসজদ,৪৮) সিব্লক িায়তু ে আসজম জারম মিসজরদে ্ারশ্বপ এে ক্লাি ময়দান
৪৯) িদু প্রচৌধুেী িাসড় জারম মিসজদ,৫০) প্রমারিন প্রচৌধুেী িাসড় জারম মিসজদ,৫১) োনা ময়দান
ঈদগাে
৫২) স্ এইচ আসমন একারডমী স্কু ে ময়দান িইেযাতেী িাজাে,৫৩) িেদাে িাোদুে নগে ঈদগাে
ময়দান,৫৪) ওমে গসণ এমইএি করেজ ময়দান,৫৫) ওয়ারেপি করোনী ্ুোতন জারম মিসজদ,৫৬)
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চাাঁনমােী প্রোডস্থ কাাঁচািাজাে েধান ঈদ জামাত,৫৭) প্রমরেদীিাগ সিসডএ করোনী জুমা মিসজদ,৫৮)
প্রেেওরয় ্রোগ্রাউন্ড ময়দান,৫৯) ্যারেড ময়দান,৬০) ্ূিপ নাসিোিাদ সিল্পি উদযান জারম মিসজদ
৬১) প্রদওয়ান িাজাে সিএন্ডসি করোনী জারম মিসজদ ঈদগাে ময়দান,৬২) প্রমসডরকে করেজ মিসজদ
ময়দান
৬৩) দারুে উেুম আসেয়া মাদ্রািা ময়দান,৬৪) িুজােমা জারম মিসজদ, প্রচয়ােমযান িার্া,৬৫)
িায়তু ে মামুে জারম মিসজদ
৬৬) প্রমাজারেরুে উেুম মাদ্রািা ময়দান, সময়াখান নগে,৬৭) মধযম িাকসেয়া প্রিােকাসনয়া মাদ্রািা
ময়দান, আিদুে েসতি োর্
৬৮) সময়াখান িদে মিসজদ,৬৯) প্রিোখান িদে মিসজদ, সময়াখান নগে,৭০) আতেজান জারম
মিসজদ, িার্িেোদরিগ
৭১) নুে প্রমাোম্মদ িওদাগে মিসজদ ইিোরকে প্র্াে,৭২) চােতো জারম মিসজদ, োেু মাসেে^ িাসড়
প্রকােিাণীগঞ্জ
৭৩) প্রমামিাসতগসেস্থ এয়াকুি আেী িওদাগে জারম মিসজদ,৭৪) িসকে প্রমাোম্মদ জারম মিসজদ,
মািু য়া েণপা প্রেইন
৭৫) রুমিার্া জারম মিসজদ,৭৬) খসেিা্সট্ট িায়তু ন নুে জারম মিসজদ,৭৭) কাজী শিয়দ জারম
মিসজদ, িাি এসেয়া
৭৮) এনারয়ত িাজাে জারম মিসজদ,৭৯) প্রেেওরয় োি্াতাে করোনী জারম মিসজদ,৮০) েেমতগঞ্জ
িাংো করেজ মাঠ (সশশুিাগ)
৮১) খান শাে মিসজদ িায়তু ে িড়ক জুমা মিসজদ ময়দান,৮২) জুনশাে জারম মিসজদ,৮৩) ঈদগাে
কােিাোে ময়দান
৮৪) কারশম ভান্ডােী জারম মিসজদ,৮৫) উতে োসেশেে োউসজং িায়তু ে আসজম কমরেে
ময়দান,৮৬) প্রি্ােী ্াড়া ঈদগাে ময়দান (আে্না কসমউসনটি প্রিন্টারেে ্ারশ্বপ),৮৭) আগ্রািাদ
িেকােী কমািপ করেজ চত¡ে,৮৮) খান িারেি আিদুে োসকম সময়া মিসজদ, মনিু োিাদ
৮৯) মাদাে িাড়ী জারম মিসজদ,৯০) মাদােিাড়ী ্াম্প োউি জারম মিসজদ ,৯১) িাগসেকা গরুে
িাজাে চসিক জারম মিসজদ
৯২) িদেিার্ মরনােেখােী িন্দে করোনী ময়দান,৯৩) সিসডএ আগ্রািাদ আঞ্চসেক এোকা
ময়দান,৯৪) উতে নাো ্াড়া সিটি িেকােী িাসেকা উচ্চ সিদযােয় ময়দান,৯৫) িসকেোর্ প্রশখ
েসতি প্রচৌধুেী জারম মিসজদ,৯৬) প্রেশন প্রোড জুমা মিসজদ ময়দান,৯৭) করেসজরয়র্ োই স্কু ে
ময়দান,৯৮) ে েত শাে িু িী আমানত (েিঃ) মিসজদ ময়দান,৯৯) মাসেেিার্ শাে সিসি
মিসজদ,১০০) আেোজ্ব িু িী প্রিািোন িওদাগে জারম মিসজদ ময়দান,১০১) ্ােেিার্া িাসেকা উচ্চ
সিদযােয় মাঠ, সিকসিল্ড প্রোড, সিএন্ড সি,১০২) ্ােেিার্া মধু প্রি্ােী জারম মিসজদ, নজুসময়া
প্রেইন,১০৩) িজওয়াে খাাঁন প্র্শকাে জারম মিসজদ, ইকিাে প্রোড ,১০৪) খাতু নগঞ্জ জারম মিসজদ
ময়দান
১০৫) সিসেঙ্গী িাজাে জারম মিসজদ,১০৬) িিেরনিা মিসজদ োসেশেে মুসনে নগে,১০৭) চাক্তাই
নয়া মিসজদ
১০৮) িুেতান আেমদ জারম মিসজদ চত¡ে,১০৯) শমরিে খান ওয়াকি মিসজদ ঈদ জামাত ময়দান
খাতু নগঞ্জ
১১০) ে েত মুোম্মদ আেী শাহ্ (েিঃ) করম্পেে জারম মিসজদ, ্ূিপ প্রোরিন আেমদ ্াড়া, উতে
্রতঙ্গা,১১১) সখসজে (আিঃ) জারম মিসজরদে িংেগ্ন ্রতঙ্গা ইিোসময়া আসেয়া মাদ্রািা মাঠ ১১২)
োসেশেে প্রিগমজান োই স্কু ে মাঠ,১১৩) দসক্ষণ ্রতঙ্গা ওমে িারুক জুমা মিসজদ ঈদগাে ময়দান
১১৪) কার্াখােী আসেশাে মিসজদ,১১৫) প্রশখ আেমদ আেী িসকে িাড়ী মিসজদ ,১১৬) উতে
্রতঙ্গা প্রোরিন আেমদ ্াড়া জারম মিসজদ,১১৭) ্সিম সিরোজশাে ঈদগাে ময়দান,১১৮) নুোনী
জারম মিসজদ,১১৯) দসক্ষণ কাট্টেী োমজা প্রচৌধুেী িাড়ী জারম মিসজদ
১২০) োজী চাাঁন্দগাজী জারম মিসজদ আিদুে েসতি োর্,১২১) কা্ািরগাো সিটি কর্পারেশন স্কু ে ও
করেজ মাঠ
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১২২) মধযম িাকসেয়া প্রিােকাসনয়া মাদ্রািা,১২৩) োসেশেে জসেনা মিজে সিটি কর্পারেশন করেজ
ময়দান,১২৪) চরট্টশ্বেী গারয়িী মিসজদ, আমানত খান িড়ক, ্াঠানর্ু েী,১২৫) জারময়া উেুম োেসমক
সিদযােয়,১২৬) ে েত র্াকশাে সময়া দেগাে মিসজদ িংেগ্ন িড়ক
১২৭) ্ূিপ িাকসেয়াস্থ গভরমপন্ট কমাসশপয়াে ইনসিটিউর্,১২৮) ্াঠানর্ু েীস্থ আমীে প্রোরিন প্রদাভাষ
িড়ক চত¡ে,১২৯) কাোসময়া িাজােস্থ প্রমাে আেী িার্ে (সেতে) মিসজদ,১৩০) ে েত মুঈনসদ্দন
শাে (েিঃ) মাজাে জারম মিসজদ,১৩১) আেকেণ ১নং গসেস্থ প্রিোে শাে জারম মিসজদ কসমটিে ঈদ
জামাত, আেকেণ প্রমারড়,১৩২) আেকেণ মিসজদ-এ-িায়তু ে েেমত, আেকেণ প্রোড,১৩৩)
আরিদীন করোনী জারম মিসজদ ঈদগাে
১৩৪) মসদনা িাজাে, সডসি প্রোড, ্সিম িাকসেয়া,১৩৫) িায়তু শ শেি ধসনয়াো্াড়া, সড.টি
প্রোড,১৩৬) ্াাঁচোইশ ওয়াডপস্থ নি-সনসমপত ইিাসেম জারম মিসজদ ঈদগাে ময়দান,১৩৭) প্রচৌধুেী
জারম মিসজদ, প্রোোে প্র্াে, িোই্াড়া,১৩৮) গ্রীনসভউ আিাসিক এোকা জারম মিসজদ
১৩৯) োজী প্রগাোম কারদে প্রচৌধুেী জারম মিসজদ,১৪০) ে েত প্রমাোম্মদ আেী শাহ্ (োিঃ) জারম
মিসজদ,১৪১) িারেক নগে জারম মিসজদ,১৪২) আেোজ্ব জাসকে কন্ট্রা. জারম মিসজদ ,১৪৩)
প্রখজুেতো িায়তু ে মামুে জারম মিসজদ,১৪৪) োজী চাাঁন্দসমঞা মিসজদ, োজী ্াড়া, ্াাঁচোইশ,১৪৫)
জহুে েকািপ মারকপ র্ সিটি কর্পারেশন জারম মিসজদ,১৪৬) প্রজ.এম.প্রিন স্কু ে এন্ড করেজ মাঠ,
সিসেঙ্গীিাজাে
১৪৭) মসজসদয়া ইিোসময়া সিসনয়ে মাদ্রািা, নূেনগে,১৪৮) নতু ন মনিু োিাদ জারম মিসজদ, উতে
কাট্টেী,১৪৯) প্রমািঃ প্রোরিন প্রচৌধুেী িাড়ী জারম মিসজদ,১৫০) োসেশেে প্রকন্দ্রীয় জারম মিসজদ,১৫১)
কাজীে সদিী জারম মিসজদ,১৫২) সি সড আে মাঠ, োসেশেে আটিপোেী প্রোড
১৫৩) নূে ইিোক প্রোিাইসনয়া জারম মিসজদ, মধযম শেীদ নগে,অসেরজন,১৫৪) প্রজ এম প্রিন স্কু ে
এন্ড করেজ মাঠ- ৮:১৫ সম.
১৫৫) ে েত োমজা খাাঁ (েিঃ) জারম মিসজদ,১৫৬) িাগসেকা জহুে আেমদ প্রচৌধুেী প্রেসডয়াম িংেগ্ন
মা আরয়শা সিসদ্দকী চসিক জারম মিসজদ
১৫৭) আে আসমন শােী জারম মিসজদ ,১৫৮) প্রিসডয়াম শােী জারম মিসজদ,১৫৯) এিাদুল্লাে ্সন্ডত
মিসজদ,১৬০) তারেসিয়া শােী জারম মিসজদ ও ১৬১) ে েত ওয়াি কুরুনী মিসজদ। িম্মাসনত
মুিল্লীরদে উসল্লসখত ঈদ জামারত শেীক েিাে জনয অনুরোধ কো েে।
সংিাদদাতা
পমা. আিদুর রবেম
িনসংক্সযাগ কমট কতটা
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