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আগারগাঁও, শশন্ডর বাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

ৼশপ্রস মবজ্ঞমিৼ   

জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় মসদ্ধান্ত- 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ শকাথাও িমবত্র রবিউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা যায়মন 

আগািী ১৯ অক্টাির স ামিার শথন্ডক পবিত্র রবিউল আউয়াল িাস গণনা শুরু 

আগামী ৩০ অক্টাির শুক্রিার  ারাক্েক্ে পবিত্র ঈক্ে বমলাদুন্নিী ( া.) উেযাবপত হক্ি 

 

ঢাকা, েবিিার, ১৭ অক্টাির ২০২০ৼ 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ শকাথাও ১৪৪২ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রবিউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা 

যায়মন। ফন্ডল আগািীকাল ১৮ অক্টাির রবিবার পবিত্র  ফর মা  ৩০ মদন পূণ ণ হন্ডব এবাং আগািী ১৯ অক্টাির 

স ামবার শথন্ডক িমবত্র রবিউল আউয়াল িাস গণনা করা হন্ডব। সেবিক্ত, আগািী ১২ রমবউল আউয়াল ১৪৪২ 

মহজরী, ১৪ কামিণক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ৩০ অন্ডটাবর ২০২০ মিস্টাব্দ শুক্রবার  ারাক্েক্ে িমবত্র ঈন্ডদ মিলাদুন্নবী (সা.) 

উদযামিি হন্ডব।  

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররিস্থ সভাকন্ডে জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় এ 

মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি ণ মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র অমিমরক্ত সমচব সমা: আলতাফ সহাক্ ি 

স ৌধুরী। 

সভায় ই লাবমক ফাউক্েেক্ির মহাপবর ালক আবি  মাহমুে, িথ্য িন্ত্রণালন্ডয়র যুগ্ম সমচব শিা: নজরুল 

ইসলাি, অবতবরক্ত-েধাি তথ্য কম মকতমা সমা: োক্হনুর বময়া, ওয়াকফ েো ক এ .এম তাবরকুল ই লাম, 

িাাংলাক্েে সেবলবিেক্ির পবর ালক (েো ি) মুহা. সিছার উবিি জুক্য়ল, বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর 

অনুধাবন প্রমিষ্ঠান্ডনর বপএ ও আবু সমাহাম্মে , বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদিন্ডরর িমরচালক শিা: আবদুর রহিান, 

সোলাবকয়া ম বজক্ের ইমাম মাওলািা ফরীে উিীি মা উে,  মাদ্রা া-ই-আবলয়ার অধ্যি সমা:হারুি আর রবেে, 

বায়তুল মুকাররি জািীয় িসমজন্ডদর মসমনয়র শিশ ইিাি হান্ডফজ িাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহিান, ই লাবমক 

ফাউক্েেক্ির মুহাবি  মাওলািা ওয়ালীয়ুর রহমাি খাি, ই লাবমক ফাউক্েেক্ির মুফবত মাওলািা সমাহাম্মে 

আব্দুল্লাহ, লালবাগ শাহী জান্ডি িসমজন্ডদর খমিব মুফমি মুহাম্মদ শনয়ািতুল্লাহ প্রমুখ উিমস্থি মিন্ডলন। এিাড়া 

সভায় মবমশষ্ট আন্ডলি-ওলািাবৃন্দ উিমস্থি মিন্ডলন। 

সভায় ১৪৪২ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রবিউল 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 

১৪৪২ মহজমর, ০১ কামিণক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ১৭ অন্ডটাবর ২০২০ মিস্টাব্দ শমনবার সন্ধ্যায় বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ 

িমবত্র রমবউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা যাওয়ার সাংবাদ িাওয়া যায়মন। এমতািস্থায়, আগািীকাল ০২ কামিণক 

১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ১৮ অন্ডটাবর ২০২০ মিস্টাব্দ রমববার ১৪৪২ মহজমর সসির িমবত্র  ফর িাস ৩০ বেি পূর্ ম হক্ি এিাং 

আগামী ০৩ কামিণক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ১৯ অন্ডটাবর ২০২০ মিস্টাব্দ স ামবার সেক্ক ১৪৪২ বহজরী  ক্ির পবিত্র 

রবিউল আউয়াল মা  গর্িা শুরু হক্ি সেবিক্ত, আগািী ১২ রমবউল আউয়াল ১৪৪২ মহজরী, ১৪ কামিণক ১৪২৭ 

বঙ্গাব্দ, ৩০ অন্ডটাবর ২০২০ মিস্টাব্দ শুক্রবার  ারাক্েক্ে িমবত্র ঈন্ডদ মিলাদুন্নবী (সা.) উদযামিি হন্ডব।  

 

 

 

 

 

 

  

 

(শায়লা শারিীন) 

সহকারী জনসাংন্ডযাগ কি ণকিণা  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন  

শিাবাইল ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 


