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\প্রেস মিজ্ঞমি\

এ িছন্ডেে মফতো জনেমত সন্ডিব াচ্চ ২৩১০ টাকা ও সিব মনম্ন ৭০ টাকা
ঢাকা, বু ধবার, ২১ এপ্রিল ২০২১
১৪৪২ তহজতর সরনর সাদাকািুল তিির-এর হার জনপ্রতি সরববাচ্চ ২৩১০ টাকা এবাং সববতনম্ন ৭০ টাকা তনর্বারণ করা হরেরে। আজ
(২১ এপ্রিল, বু ধবার) সকারল অনু তষ্ঠি জািীে তিিরা তনর্বারণ কতমটির এক ভার্ু য়াল সভাে এ তসদ্ধান্ত গৃ হীি হে। সভাে সভািতিত্ব কররন
জািীে তিিরা তনর্বারণ কতমটির সভািতি ও বােিুল মু কাররম জািীে মসতজরদর তসতনের শিে ইমাম হারিজ মাওলানা মু হাম্মদ তমজানু র
রহমান।
সভাে সববসম্মি তসদ্ধান্ত গৃ হীি হে শে, ইসলামী েরীোহ মরি গম, আটা, েব, তকসতমস, শখজু র ও িতনর ইিযাতদ িণযগুরলার শে
শকান একটি দ্বারা তিিরা প্রদান করা োে। উন্নতমানের গম বা আটা দ্বারা প্রিতরা আদাে কররল অর্ব সা’ বা ১ শকতজ ৬ে’ ৫০ গ্রাম বা এর
বাজার মূ লয ৭০ (সত্তর) টাকা িদাে করনত হনব েব দ্বারা আদাে কররল এক সা’ বা ৩ শকতজ ৩ ে’ গ্রাম বা এর বাজার মূ লয ২৮০ (দুইে
আপ্রি) টাকা, তকসতমস দ্বারা আদাে কররল এক সা’ বা ৩ শকতজ ৩ে’ গ্রাম বা এর বাজার মূ লয ১,৩২০ (এক হাজার প্রতেি প্রবি) টাকা, শখজু র
দ্বারা আদাে কররল এক সা’ বা ৩ শকতজ ৩ ে’ গ্রাম বা এর বাজার মূ লয ১,৬৫০ (এক হাজার ছয়ি পঞ্চাি) টাকা, িতনর দ্বারা আদাে কররল
এক সা’ বা ৩ শকতজ ৩ ে’ গ্রাম বা এর বাজার মূ লয ২,৩১০ (দুই হাজার প্রতেে দি) টাকা তিিরা প্রদান কররি হরব। শদরের সকল তবভাগ
শেরক সাংগৃ হীি গম, আটা, েব, তকসতমস, শখজু র ও িতনররর বাজার মূ রলযর তভতত্তরি এই তিিরা তনর্বারণ করা হরেরে। মু সলমানগণ তনজ
তনজ সামেবয অনু োেী উিররাক্ত িণযগুরলার শে শকান একটি িণয বা এর বাজার মূ লয দ্বারা সাদাকািুল তিির আদাে কররি িাররবন।
উরেখয, উিররাক্ত িণযসমূ রহর স্থানীে খু চরা বাজার মূ রলযর িারিময ররেরে। িদানু োেী স্থানীে মূ রলয িতররোর্ কররলও তিিরা আদাে
হরব। সভায় প্রিতরা সংক্রান্ত কপ্রমটির উপপ্রিত সদসযবৃ ন্দ উনেখ কনরে, রেছাব পপ্ররমাণ মানলর মাপ্রলক হনল মু সলমাে োরী পু রুনের উপর
ঈনদর প্রদে সকানল সাদকাতুল প্রিতর আদায় করা ওয়াপ্রজব হয় ঈনদর োমানজ যাওয়ার পূ নবু প্রিতরা আদায় করনত হয়
সভাে ইসলাতমক ইসলাপ্রমক িাউনেিনের রবার্ু অব গভেুরনসর গভেুর র্. মাওলানা মু হাম্মদ কাপ্রিলু দ্দীন সরকার ও হানিজ
মাওলাো মু িপ্রত রমাহাম্মদ রুহূ ল আমীে, প্রবপ্রিষ্ট আনলম মু িপ্রত মাওলাো প্রমজােু র রহমাে সাঈদ, মাওলাো রমা: আব্দু র রাজ্জাক, ইসলাতমক
িাউরেেরনর িতরচালক শমা: আতনেু র রহমান সরকার, উপ-পপ্ররর্ালক ড. মাওলানা আবদুল জলীল, ইসলাপ্রমক িাউনেিনের মু িতি
মাওলানা শমাহাম্মদ আবদুোহ, মু হাতদ্দস মু িপ্রত ওোতলেূর রহমান খান ও মু িাসতসর ড. মাওলানা মু হাম্মদ আবু সারলহ িারটাোরীসহ রদনির
প্রবপ্রিষ্ট আনলম ওলামারা উিতস্থি তেরলন।
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ইসলাতমক িারউেেন
শমাবাইল:০১৫৫৩৫৩৬২৭৬

