
 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন  

[প্রমিষ্ঠািা: জামির মিিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিান] 

আগারগাঁও, শশন্ডর বাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

ৼশপ্রস মবজ্ঞমিৼ   

জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় মসদ্ধান্ত- 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ শকাথাও িমবত্র জজলকদ িান্ডসর চাঁদ শদখা যায়মন 

আগািী ২ জুন বৃহস্পজিবার শথন্ডক িমবত্র মজলকদ িাস গণনা শুরু 

 

ঢাকা, ৩১ মে, েঙ্গলবার, ২০২২ৼ   

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ শকাথাও ১৪৪৩ মহজমর সন্ডনর িমবত্র জজলকদ িান্ডসর চাঁদ শদখা যায়মন। ফন্ডল 

আগািীকাল ১ জুন বুধবার পজবত্র শাওয়াল োস ৩০ মদন পূণ ণ হন্ডব এবাং আগািী ২ জুন বৃহস্পজিবার শথন্ডক িমবত্র  

মজলকদ িাস গণনা করা হন্ডব।  

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররি সভাকক্ষে জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় এ 

মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি ণ মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র প্রমিিন্ত্রী শিাোঃ ফমরদুল হক খান এি মি. । 

সভায় ধে ম জবষয়ক েন্ত্রণালক্ষয়র অজিজরক্ত সজিব মুোঃ আোঃ আউয়াল হাওলাদার, ইসলাজেক ফাউক্ষেশক্ষনর 

েহাপজরিালক ড. মোোঃ মুশজফকুর রহোন (অজিজরক্ত সজিব), ধে ম জবষয়ক েন্ত্রণালক্ষয়র অজিজরক্ত সজিব মোোঃ 

মুজনে হাসান,  প্রধান িথ্য কে মকিমা (অজিজরক্ত দাজয়ত্ব) মোোঃ শাক্ষহনুর জেয়া, েজন্ত্রপজরষদ জবভাক্ষের যুগ্ম-সজিব 

মোোঃ ছাইফুল ইসলাে, িথ্য ও সম্প্রিার েন্ত্রণালক্ষয়র যুগ্ম সজিব মোোঃ নজরুল ইসলাে, বায়তুল মুকাররে জািীয় 

েসজজক্ষদর খজিব হান্ডফজ িাওলানা মুফমি রুহুল আিীন,  ঢাকা মজলার এজডজস কাজী হাজফজুল আজেন, বাাংলাক্ষদশ 

মেজলজভশক্ষনর অজিজরক্ত পজরিালক (প্রশাসন) মোোঃ মহলাল কজবর, বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন 

প্রমিষ্ঠান্ডনর প্রধান ববজ্ঞাজনক কে মকিমা ড. মুহাম্মদ শজহদুল ইসলাে, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদিন্ডরর পজরিালক 

মোোঃ আজজজুর রহোন, বায়তুল মুকাররি জািীয় িসমজন্ডদর মসমনয়র শিশ ইিাি হান্ডফজ িাওলানা মুহাম্মদ 

মিজানুর রহিান, লালবাগ শাহী জান্ডি িসমজন্ডদর খমিব মুফমি মুহাম্মদ শনয়ািতুল্লাহ ও িকবাজার শাহী জাক্ষে 

েসজজক্ষদর খজিব মুফজি মশখ নাঈে মরজওয়ান প্রমুখ উিমিি মিন্ডলন। (ন্ডজযষ্ঠিার ক্রিানুসান্ডর নয়) 

সভায় ১৪৪৩ মহজমর সন্ডনর িমবত্র মজলকদ িান্ডসর চাঁদ শদখা সম্পন্ডকণ সকল শজলা প্রশাসন,ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কায ণালয়,মবভাগীয় ও শজলা কায ণালয়সমূহ, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদির এবাং িহাকাশ 

গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন প্রমিষ্ঠান হন্ডি প্রাি িথ্য মনন্ডয় িয ণান্ডলাচনা কন্ডর শদখা যায় শয, আজ ২৯ শাওয়াল ১৪৪৩ 

মহজমর, ১৭ বজৈষ্ঠ ১৪২9 বঙ্গাব্দ, ৩১ মে ২০২২ মি. েঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ িমবত্র জজলকদ 

িান্ডসর চাঁদ শদখা যাওয়ার সাংবাদ িাওয়া যায় জন। ফন্ডল আোেীকাল ১৮ বজৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ১ জুন ২০২২ মি. 

বুধবার পজবত্র শাওয়াল িাস ৩০ জদন পূণ ম হক্ষব এবাং আগািী ১৯ বজৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২ জুন ২০২২ মি. 

বৃহস্পজিবার মেক্ষক পজবত্র জজলকদ িাস গণনা শুরু হন্ডব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

৩১.৫.২২ 

শায়লা শারেীন 

সহকামর জনসাংন্ডযাগ কি ণকিণা  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

শিাবাইল ০১৫৫৩৫৩৬২৭৬ 

 


