
 

 

 

 

 

\প্রে বফজ্ঞবি\ 

      জাতীয় চাঁদ প্রদখা কবভটিয বায় বদ্ধান্ত 
বফত্র জভাবদউর আউয়ার ভাসয চাঁদ প্রদখা মায় বন  

আগাভী ১১ প্রপব্রুয়াবয প্রথসক বফত্র জভাবদউর আউয়ার ভা গণনা শুরু 

 
ঢাকা, ভঙ্গরফায, ০৯ প্রপব্রম্নয়াবয ২০১৬\ 

ফাাংরাসদসয আকাস আজ ১৪৩৭ বজবয সনয বফত্র জভাবদউর আউয়ার ভাসয চাঁদ প্রদখা মায় বন। 

পসর আগাভীকার ১০ প্রপব্রুয়াবয ২০১৬ বি. বফত্র যবফউ াবন ভা ৩০ বদন পূণ ণ সফ এফাং আগাভী ১১ প্রপব্রুয়াবয 

২০১৬ বি. বৃস্পবতফায প্রথসক বফত্র জভাবদউর আউয়ার  ভা গণনা শুরু সফ। 

 
 আজ ন্ধ্যায় ইরাবভক পাউসেন ফায়তুর মুকাযযভ বাকসে জাতীয় চাঁদ প্রদখা কবভটিয বায় এ 

বদ্ধান্ত গৃীত য়। এসত বাবতত্ব কসযন ধভ ণ বফলয়ক ভন্ত্রনারয়সয়য বাযোি বচফ ও জাতীয় চাঁদ প্রদখা কবভটিয  

-বাবত  প্রভাোঃ আব্দুর জবরর। 

 
বায় েধান তথ্য অবপায তবিয আাম্মদ, ভবন্ত্র বযলদ বফবাসগয উ-বচফ াববুয যভান, ধভ ণ 

বফলয়ক ভন্ত্রনারসয়য যুগ্ম-বচফ আভজাদ আরী, ওয়াক্প োক পসয়জ আসভদ ভ ূঁইয়া, ঢাকা প্রজরায অবতবযক্ত 

প্রজরা োক (াবফ ণক) প্রভাোঃ ভবজবুয যভান, ফাাংরাসদ প্রেবরববসনয বযচারক (ফাতণা) নাবয আসভদ, 

ফাাংরাসদ আফাওয়া অবধদিসযয উ-বযচারক প্রভাোঃ আফদুয যভান, স্পাযসায বএও প্রভাোঃ া আরভ, 

ইরাবভক পাউসেসনয বচফ প্রভাোঃ অবদুর ইরাভ, যকাবয ভাদ্রাা-ই-আবরয়ায অধ্ক্ে েসপয বযাজ উবিন 

আসভদ, ফায়তুর প্রভাকাযযভ জাতীয় ভবজসদয ববনয়য প্র ইভাভ মুাম্মদ বভজানুয যভান ও চকফাজায াী 

জাসভ ভবজসদয খতীফ ভাওরানা প্রখ নাঈভ প্রযজওয়ান েমুখ উবিত বিসরন।   

 
বায় ১৪৩৭ বজবয সনয বফত্র জভাবদউর আউয়ার ভাসয চাঁদ প্রদখা ম্পসকণ কর প্রজরা োন, 

ইরাবভক পাউসেন-এয  েধান কাম ণারয়, বফবাগীয় ও প্রজরা কাম ণারয়মূ, ফাাংরাসদ আফাওয়া অবধদিয 

এফাং ভাকা গসফলণা ও দূয অনুধাফন েবতষ্ঠান সত োি তথ্য বনসয় ম ণাসরাচনা কসয প্রদখা মায় প্রম, অদ্য ২৯ 

যবফউ াবন ১৪৩৭ বজবয, ২৭ ভাঘ ১৪২২ ফঙ্গাব্দ, ০৯ প্রপব্রম্নয়াযী ২০১৬ বিস্টাব্দ ভঙ্গরফায ন্ধ্যায় ফাাংরাসদসয 

আকাস বফত্র জভাবদউর আউয়ার ভাসয চাঁদ প্রদখা মাওয়ায াংফাদ াওয়া মায়বন। এভতাফিায়, আগাভীকার 

২৮ ভাঘ ১৪২২ ফঙ্গাব্দ, ১০ প্রপব্রুয়াযী ২০১৬ বিস্টাব্দ বুধফায বফত্র যবফউ াবন ভা ৩০ বদন পূণ ণ সফ এফাং 

আগাভী ২৯ ভাঘ ১৪২২ ফঙ্গাব্দ, ১১ প্রপব্রুয়াযী ২০১৬ বিস্টাব্দ বৃস্পবতফায প্রথসক বফত্র জভাবদউর আউয়ার ভা 

গণনা কযা সফ। 

 

 

ইরাবভক পাউসেন  
আগাযগাঁও, প্রসয ফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

(ায়রা াযভীন) 
কাবয জনাংসমাগ কভ ণকতণা  

ইরাবভক পাউসেন  
প্রভাফাইর  ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 

 


