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আগাযগাঁও, শন্ডয ফাাংরানগয, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

ৼশপ্র মফজ্ঞমিৼ   

জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয বায় মদ্ধান্ত- 

ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড আজ শকাথাও মফত্র মুাযযভ ভান্ডয চাঁদ শদখা মায়মন 

আগাভী ১১ আগস্ট বুধফায শথন্ডক মফত্র মুাযযভ ভা গণনা শুরু 

আগাভী ২০ আগস্ট শুক্রফায বফত্র আশুযা াবরত বফ 

  

ঢাকা, সাভফায, ৯ আগস্ট ২০২১ৼ  

ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড আজ শকাথাও  ১৪৪৩ মজময ন্ডনয মফত্র মুাযযভ ভান্ডয চাঁদ শদখা মায়মন। 
পন্ডর আগাভীকার ১০ আগস্ট ভঙ্গরফায বফত্র বজরজ্জ ভা ৩০ মদন পূণ ণ ন্ডফ এফাং আগাভী  ১১ আগস্ট  বুধফায 

শথন্ডক মফত্র মুাযযভ ভা গণনা কযা ন্ডফ। সেবিবত আগাভী ২০ আগস্ট ২০২১ বি. শুক্রফায বফত্র আশুযা াবরত 

বফ 

আজ ন্ধ্যায় ইরামভক পাউন্ডেন ফায়তুর মুকাযযভ বাকবি জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয বায় এ 

মদ্ধান্ত গৃীত য়। এন্ডত বামতত্ব কন্ডযন ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য বিফ সভাোঃ নূরুর ইরাভ বএইিবি । 

বায় ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য অবতবযক্ত বিফ মু: আ: আউয়ার াওরাদায, ইরাবভক পাউবেবনয 

ভাবযিারক ি. সভাোঃ মুবপকুয যভান (অবতবযক্ত বিফ), ফাাংরাবদ ওয়াকপ োক আব্দুল্লা াজ্জাদ 

(অবতবযক্ত বিফ), তথ্য ও ম্প্রিায ভন্ত্রণারবয়য যুগ্ম বিফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাবগয উ- 

বিফ সভাোঃ ছাইফুর ইরাভ, েধান তথ্য কভ মকতমা (অবতবযক্ত দাবয়ত্ব) সভাোঃ াবনূয বভয়া, ঢাকা সজরায অবতবযক্ত 

সজরা োক (াবফ মক)  সভা: ইবরয়া সভবদী, ফাাংরাবদ সেবরবববনয বযিারক (োন) মুাম্মদ সনছায 

উবিন জুবয়র, ফাাংরান্ডদ ভাকা গন্ডফলণা ও দূয অনুধাফন প্রমতষ্ঠান্ডনয বএও আবু সভাাম্মদ, ফাাংরান্ডদ 

আফাওয়া অমধদিন্ডযয উ-বযিারক মুোঃ আছাদুয যভান, ভাদ্রাা-ই-আবরয়ায অধ্যি সভা: আরভগীয যভান, 

রারফাগ াী জান্ডভ ভমজন্ডদয খমতফ মুপমত মুাম্মদ শনয়াভতুল্লা ও িকফাজায াী জাবভ ভবজবদয খবতফ 

মুপবত সখ নাঈভ সযজওয়ান প্রমুখ উমিত মিন্ডরন। এছাড়া বায় আভবন্ত্রত অবতবথ বববফ সারাবকয়া 

ভবজবদয গ্র্যাে ইভাভ ভাওরানা পযীদ উিীন ভাউদ ও ইরাবভক পাউবেবনয সফাি ম অফ গবন মযবয গবন ময 

ি. ভাওরানা মুাম্মদ কাবপলুিীন যকায াবরব উবিত বছবরন 

বায় ১৪৪৩ মজময ান্ডরয মফত্র মুাযযভ ভান্ডয চাঁদ শদখা ম্পন্ডকণ কর শজরা প্রান,ইরামভক 

পাউন্ডেন-এয প্রধান কাম ণারয়,মফবাগীয় ও শজরা কাম ণারয়মূ, ফাাংরান্ডদ আফাওয়া অমধদিয এফাং ভাকা 

গন্ডফলণা ও দূয অনুধাফন প্রমতষ্ঠান ন্ডত প্রাি তথ্য মনন্ডয় ম ণান্ডরাচনা কন্ডয শদখা মায় শম, আজ ২৯ বজরজ্জ ১৪৪২ 

মজময, ২৫ শ্রাফণ ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ৯ আগস্ট ২০২১ মি. সাভফায ন্ধ্যায় ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড শকাথাও মফত্র 

মুাযযভ ভান্ডয চাঁদ শদখা মাওয়ায াংফাদ াওয়া মায় বন। আগাভীকার ২৬ শ্রাফণ  ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ১০ আগস্ট 

২০২১ মি. ভঙ্গরফায বফত্র বজরজ্ ভা ৩০ বদন পূণ ম বফ এভতাফিায়, আগাভী ২৭  শ্রাফণ  ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ১১ 

আগস্ট ২০২১ মি. বুধফায সথবক বফত্র মুাযযভ ভা গণনা শুরু ন্ডফ।  

সেবিবত, আগাভী ১০ মুাযযভ ১৪৪৩ বজযী, ৫ বাদ্র ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ২০ আগস্ট ২০২১ বি. শুক্রফায 

বফত্র আশুযা াবরত বফ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

স্বািবযত 

(ায়রা াযভীন) 

কাযী জনাংন্ডমাগ কভ ণকতণা  

ইরামভক পাউন্ডেন  

শভাফাইর ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 

 


