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আগাযগাঁও, শন্ডয ফাাংরানগয, ঢাকা ১২০৭  

 

 

ৼশপ্র মফজ্ঞমিৼ 

জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয বায় মদ্ধান্ত- 

ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড আজ মফত্র সপর  ভান্ডয চাঁদ শদখা গেছে 

আগাভীকার ৯ গসছেম্বর বৃহস্পততফায শথন্ডক মফত্র সপর ভা গণনা শুরু 

আোভী ৬ অছটাফর বুধফার তফত্র আছেরী চাহার গসাম্বা াতিত হছফ 

  

ঢাকা, বুধফার ৮ গসছেম্বর, ২০২১ৼ  

ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড আজ ১৪৪৩ মজময ন্ডনয মফত্র সপর ভান্ডয চাঁদ শদখা মগন্ডয়ন্ডে। পন্ডর 

আগাভীকার ৯ গসছেম্বর বৃহস্পততফায শথন্ডক মফত্র সপর ভা গণনা কযা ন্ডফ। শপ্রমিন্ডত, আগাভী ২৮ পয 

১৪৪৩ মজময, ২১ আমিন ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ০৬ অন্ডটাফয ২০২১ মিস্টাব্দ বুধফায মফত্র আন্ডখযী চাায শাম্বা ামরত 

ন্ডফ। 

আজ ন্ধ্যায় ফায়তুর মুকাযযভ সবাকছে জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয বায় এ মদ্ধান্ত গৃীত য়। এন্ডত 

বামতত্ব কন্ডযন ইসিাতভক পাউছেশছনর ভহাতরচািক ড. গভাোঃ মুশতপকুর রহভান (অতততরক্ত সতচফ)। 

বায় ফাাংিাছদশ ওয়াকপ প্রশাসক আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ (অতততরক্ত সতচফ), ভতিতরষদ তফবাছের যুগ্ম-সতচফ 

গভা: োইফুি ইসিাভ, তথ্য ও সম্প্রচার ভিণািছয়র যুগ্ম সতচফ এস. এভ. ভাহফুজুি হক, ধভ ম তফষয়ক ভিণািছয়র 

যুগ্ম সতচফ োজী উতিন গভাহাম্মদ মুনীর, প্রধান তথ্য অতপসার (অতততরক্ত দাতয়ত্ব) গভাোঃ শাছহনুর তভয়া, ফাাংিাছদশ 

গেতিতবশছনর তরচািক (প্রশাসন) মুহা: গনোর উতিন জুছয়ি, ঢাকা গজিার এতডতস গভা: ইতিয়াস গভছহদী, 

ফাাংরান্ডদ ভাকা গন্ডফলণা ও দূয অনুধাফন প্রমতষ্ঠান্ডনয তএসও আবু গভাহাম্মদ, ফাাংরান্ডদ আফাওয়া 

অমধদিন্ডযয তরচািক মুহা: আোদুর রহভান, ভাদ্রাসা-ই-আতিয়ার অধ্যে গভা: আিভেীর রহভান, ফায়তুর 

মুকাযযভ জাতীয় ভমজন্ডদয মমনয়য শ ইভাভ ান্ডপজ ভাওরানা মুাম্মদ মভজানুয যভান, রারফাগ াী জান্ডভ 

ভমজন্ডদয খমতফ মুপমত মুাম্মদ শনয়াভতুল্লা ও চকফাজার শাহী জাছভ ভসতজছদর েততফ মুপতত গশে নাঈভ 

গরজওয়ান প্রমুখ উমিত মেন্ডরন।  

বায় ১৪৪৩ মজময ান্ডরয মফত্র পয ভান্ডয চাঁদ শদখা ম্পন্ডকে কর শজরা প্রান,ইরামভক 

পাউন্ডেন-এয প্রধান কাম োরয়,মফবাগীয় ও শজরা কাম োরয়মূ, ফাাংরান্ডদ আফাওয়া অমধদিয এফাং ভাকা 

গন্ডফলণা ও দূয অনুধাফন প্রমতষ্ঠান ন্ডত প্রাি তথ্য মনন্ডয় ম োন্ডরাচনা কন্ডয শদখা মায় শম, আজ ২৯ মুহাররভ ১৪৪৩ 

মজময, ২৪ বাদ্র ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ৮ গসছেম্বর ২০২১ মি. বুধফার ন্ধ্যায় ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড মফত্র সপর ভান্ডয 

চাঁদ শদখা মাওয়ায াংফাদ াওয়া মগন্ডয়ন্ডে। এভতাফিায়, আগাভীকার ২৫ বাদ্র  ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ৯ গসছেম্বর ২০২১ 

মি. বৃহস্পততফায গথছক তফত্র সপর ভা ভা গণনা শুরু ন্ডফ। শপ্রমিন্ডত, আগাভী ২৮ পয ১৪৪৩ মজময, ২১ 

আমিন ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ০৬ অন্ডটাফয ২০২১ মিস্টাব্দ বুধফায মফত্র আন্ডখযী চাায শাম্বা ামরত ন্ডফ। 
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(ায়রা াযভীন) 

কাযী জনাংন্ডমাগ কভ েকতো 
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