
 

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 রমবউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা যায়মন 

আগািী ৯ অক্টোবর শনিবার শথন্ডক িমবত্র রমবউল আউয়াল িাস গণনা শুরু 

আগোমী ২০ অক্টোবর বুধবোর পনবত্র ইক্ে নমলোদুন্নবী (সো) পোনলত হক্ব  

  

ঢাকা, বৃহস্পনতবোর ৭ অক্টোবর, ২০২১ৼ  

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ শকাথাও ১৪৪৩ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রমবউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা 

যায়মন। ফন্ডল আগািীকাল ৮ অক্টোবর শুক্রবার পনবত্র সফর মোস ৩০ মদন পূণ ণ হন্ডব এবাং আগািী ৯ অক্টোবর 

শনিবার শথন্ডক িমবত্র রমবউল আউয়াল িাস গণনা করা হন্ডব। শপ্রমিন্ডি, আগোমী ১২ রমবউল আউয়াল ১৪৪৩ 

মহজমর, ৪ কামিণক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ২০ অন্ডটাবর ২০২১ মি. বুধবার িমবত্র ইক্ে নমলোদুন্নবী (সো) িামলি হন্ডব। 

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

মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি ণ প্রমিিমি শিাোঃ ফমরদুল হক খান এিমি। 

সভায় ধম ম নবষয়ক মন্ত্রণোলক্য়র অনতনরক্ত সনিব মু: আ: আউয়োল হোওলোেোর(েোনয়ত্বপ্রোপ্ত সনিব), প্রধোি 

তথ্য কম মকতমো (অনতনরক্ত েোনয়ত্ব) মমোোঃ শোক্হনূর নময়ো, ইসলোনমক ফোউক্েশক্ির মহোপনরিোলক ড. মমোোঃ মুশনফকুর 

রহমোি (অনতনরক্ত সনিব), বোাংলোক্েশ ওয়োকফ প্রশোসক আব্দুল্লোহ সোজ্জোে (অনতনরক্ত সনিব), ধম ম নবষয়ক 

মন্ত্রণোলক্য়র অনতনরক্ত সনিব মমো: মুনিম হোসোি, তথ্য ও সম্প্রিোর মন্ত্রণোলক্য়র যুগ্ম সনিব মমোোঃ িজরুল ইসলোম, 

মনন্ত্রপনরষে নবভোক্গর উপ- সনিব মমোোঃ ছোইফুল ইসলোম, বোাংলোক্েশ মেনলনভশক্ির পনরিোলক (অর্ ম) মমো: জনহরুল 

ইসলোম নময়ো, বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন প্রমিষ্ঠান্ডনর নপএসও আবু মমোহোম্মে, বাাংলান্ডদশ 

আবহাওয়া অমধদিন্ডরর উি-পনরিোলক মুহোঃ আছোদুর রহমোি, মোদ্রোসো-ই-আনলয়োর প্রধোি মোওলোিো অধ্যে মমো: এ. 

মক. এম আবদুল মোন্নোি, লালবাগ শাহী জান্ডি িসমজন্ডদর খমিব মুফমি মুহাম্মদ শনয়ািতুল্লা,  িকবোজোর শোহী 

জোক্ম মসনজক্ের খনতব মুফনত মশখ িোঈম মরজওয়োি, বোয়তুল মুকোররম জোতীয় মসনজক্ের নসনিয়র মপশ ইমোম 

প্রমুখ উিমিি মিন্ডলন। এছোড়ো সভোয় আমনন্ত্রত অনতনর্ নহক্সক্ব মশোলোনকয়ো মসনজক্ের গ্র্যোে ইমোম মোওলোিো 

ফরীে উদ্দীি মোসউে উপনিত নছক্লি 

সভায় ১৪৪৩ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রমবউল আউয়াল িা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 সফর ১৪৪৩ মহজমর, ২২ আনিি ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ৭ অক্টোবর ২০২১ মি. বৃহস্পনতবোর সন্ধ্যায় বাাংলান্ডদন্ডশর 

আকান্ডশ শকাথাও িমবত্র রনবউল আউয়োল িান্ডসর চাঁদ শদখা যাওয়ার সাংবাদ িাওয়া যোয় নি। ফক্ল আগোমী ২৩ 

আনিি ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ৮ অক্টোবর ২০২১ মি. শুক্রবোর পনবত্র সফর িাস ৩০ নেি পূণ ম হক্ব। ফন্ডল আগািী ২৪ 

আনিি ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ৯ অক্টোবর ২০২১ মি. শনিবোর মর্ক্ক পনবত্র রনবউল আউয়োল িাস গণনা শুরু হন্ডব। 

শপ্রমিন্ডি, আগোমী ১২ রমবউল আউয়াল ১৪৪৩ মহজমর, ৪ কামিণক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ২০ অন্ডটাবর ২০২১ মি. বুধবার 

িমবত্র ইক্ে নমলোদুন্নবী (সো) িামলি হন্ডব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

স্বোেনরত 

(শায়লা শারিীন) 

সহকারী জনসাংন্ডযাগ কি ণকিণা  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন  

শিাবাইল ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 

 


