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আগারগাঁও, শশন্ডর বাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭  

 

 

ৼশপ্রস মবজ্ঞমিৼ 

জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় মসদ্ধান্ত- 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ িমবত্র রবিউস সাবি িান্ডসর চাঁদ শদখা গেছে 

আগািীকাল ৭ িছেম্বর রবিবার শেন্ডক িমবত্র রমবউস সামন িাস গণনা শুরু 

আোমী ১৭ িছেম্বর বুধিার পবিত্র ফাছেহা-ই-ইয়াজদাহম পাবিে হছি  

  

ঢাকা, শবিিার ৬ িছেম্বর, ২০২১ৼ  

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ ১৪৪৩ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রমবউস সামন িান্ডসর চাঁদ শদখা মগন্ডয়ন্ডে। ফন্ডল 

আগািীকাল ৭ িছেম্বর রবিবার শেন্ডক িমবত্র রমবউস সামন িাস গণনা করা হন্ডব। শপ্রমিন্ডি, আোমী ১১ রমবউস 

সামন ১৪৪৩ মহজমর, ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ১৭ নন্ডভম্বর ২০২১ মি. বুধবার িমবত্র ফাছেহা-ই-ইয়াজদাহম 

িামলি হন্ডব। 

আজ সন্ধ্যায় বায়তুল মুকাররম জােীয় মসবজছদর পূি ব সাহাছি জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় এ মসদ্ধান্ত 

গৃহীি হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি ম মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র সমচব কাজী এনামুল হাসান, এনমিমস। 

সভায় ধম ব বিষয়ক মন্ত্রণািছয়র অবেবরক্ত সবিি গমাোঃ মুবিম হাসাি, ইসিাবমক ফাউছেশছির 

মহাপবরিািক ড. গমাোঃ মুশবফকুর রহমাি (অবেবরক্ত সবিি), িাাংিাছদশ ওয়াকফ প্রশাসক আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ 

(অবেবরক্ত সবিি),  বসবিয়র উপ-প্রধাি েথ্য কম বকেবা গমাোঃ আিদুি জবিি, মবন্ত্রপবরষদ বিোছের যুগ্ম সবিি গমাোঃ 

োইফুি ইসিাম, েথ্য ও সম্প্রিার মন্ত্রণািছয়র যুগ্ম সবিি গমাোঃ িজরুি ইসিাম, িাাংিাছদশ গেবিবেশছির 

পবরিািক (অর্ ব) গমাোঃ জবহরুি ইসিাম, বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন প্রমিষ্ঠান্ডনর বপএসও আবু 

গমাহাম্মদ, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদিন্ডরর পবরিািক গমাোঃ আবজজুর রহমাি, বায়তুল মুকাররি জািীয় 

িসমজন্ডদর মসমনয়র শিশ ইিাি হান্ডফজ িাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহিান, লালবাগ শাহী জান্ডি িসমজন্ডদর 

খমিব মুফমি মুহাম্মদ শনয়ািতুল্লা ও িকিাজার শাহী জাছম মসবজছদর খবেি মুফবে গশখ িাঈম গরজওয়াি প্রমুখ 

উিমিি মেন্ডলন।   

সভায় ১৪৪৩ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রমবউস সামন িান্ডসর চাঁদ শদখা সম্পন্ডকম সকল শজলা প্রশাসন,ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কার্ মালয়,মবভাগীয় ও শজলা কার্ মালয়সমূহ, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদির এবাং িহাকাশ 

গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন প্রমিষ্ঠান হন্ডি প্রাি িথ্য মনন্ডয় ির্ মান্ডলাচনা কন্ডর শদখা র্ায় শর্, আজ ২৯ রবিউি আউয়াি 

১৪৪৩ মহজমর, ২১ কাবেবক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ৬ িছেম্বর ২০২১ মি. শবিিার সন্ধ্যায় বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ িমবত্র 

রবিউস সাবি িান্ডসর চাঁদ শদখা র্াওয়ার সাংবাদ িাওয়া মগন্ডয়ন্ডে। এিিাবিায়, আগািীকাল ২২ কাবেবক ১৪২৮ 

বঙ্গাব্দ, ৭ িছেম্বর ২০২১ মি. রবিিার  গর্ছক পবিত্র রবিউস সাবি িাস গণনা শুরু হন্ডব। শপ্রমিন্ডি, আোমী ১১ 

রমবউস সামন ১৪৪৩ মহজমর, ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ১৭ নন্ডভম্বর ২০২১ মি. বুধবার িমবত্র ফাছেহা-ই-

ইয়াজদাহম িামলি হন্ডব। 

 

 

 

 

  

 

 

৬.১১.২১ 

শায়িা শারমীি 

সহকামর জনসাংন্ডর্াগ কি মকিমা  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

শিাবাইল ০১৫৫৩৫৩৬২৭৬ 

 


