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\শপ্র মফজ্ঞমি\ 

মফত্র ঈন্ডে মভরাদুন্নফী (া.) ১৪৩৭ মজময উলক্ষে ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয উন্ডযান্ডগ 

পেকারব্যাম ফর্ ণাঢয অনুষ্ঠানভারায উন্ডবাধনী অনুষ্ঠান কার 
 

ঢাকা, ২৩ মিন্ডম্বয ২০১৫, বুধফায \ 

মফত্র ঈন্ডে মভরাদুন্নফী (া.) ১৪৩৭ মজময উেমান উ লক্ষে ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয উন্ডযান্ডগ ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় 

ভমজন্ডে কার (২৪ মিন্ডম্বয) বৃস্পমিফায শেন্ডক শুযম্ন ন্ডে পেকারব্যাম অনুষ্ঠানভারা।  

কার ফাে আয ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয পূফ ণ াান্ডন ভাননীয় ধভ ণভন্ত্রী অধ্যে ভমিউয যভান প্রধান অমিমে 

মন্ডন্ডফ পেকারব্যাম ফর্ ণাঢয অনুষ্ঠানভারায উন্ডবাধন কযন্ডফন। অনুষ্ঠান্ডন প্রধান ফক্তা মন্ডন্ডফ উমিি োকন্ডফন ভাননীয় খাযভন্ত্রী 

এিন্ডবান্ডকট শভাোঃ কাভযম্নর ইরাভ এভম। ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ভামযচারক াভীভ শভাাম্মে আপজার-এয বামিন্ডিফ 

অনুষ্ঠান্ডন মফন্ডল অমিমে মন্ডন্ডফ উমিি োকন্ডফন ধভ ণমচফ ি. শচৌধুযী শভাোঃ ফাবুর াান, ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয শফাি ণ অফ 

গবন ণয-এয গবন ণয আরাজ্জ মভছফাহুয যভান শচৌধুযী, গবন ণয ায়খ আরস্নাভা খন্দকায শগারাভ ভাওরা নকন্ডফন্দী প্রমুখ। প্রখ্যাি 

মল্পী শভাত্মপা জাভান আফফাী না’শি যাসূর (া.) মযন্ডফন কযন্ডফন। পেকারব্যাম অনুষ্ঠানভারায ভন্ডধ্য যন্ডয়ন্ডছ-  

 

ওয়াজ ভামপর ২৪ মিন্ডম্বয ২০১৫ শেন্ডক ৭ জানুয়াময ২০১৬ ম ণভত্ম প্রমিমেন ফাে ভাগমযফ শেন্ডক ফায়তুর মুকাযযভ 

জািীয় ভমজন্ডেয পূফ ণ াান্ডন ওয়াজ ও মভরাে ভামপর অনুমষ্ঠি ন্ডফ। শেফন্ডযণ্য ীয-ভাান্ডয়খ ও ওরাভান্ডয় শকযাভ উক্ত 

ভামপন্ডর ফয়ান কযন্ডফন। 

 শমভনায: ফাাংরান্ডে শফিান্ডযয ান্ডে শমৌে প্রন্ডমাজনায় ২৫ মিন্ডম্বয শেন্ডক ৩১ মিন্ডম্বয ম ণভত্ম িাব্যাম ভানফী (া.) 

জীফন ও কন্ডভ ণয ওয শমভনায অনুমষ্ঠি ন্ডফ। ইরামভক পাউন্ডেন ফায়তুর মুকাযযভ মভরানায়িন্ডন ফাে আয অনুন্ডষ্ঠয় উক্ত 

শমভনায শযকমি ণাং কন্ডয ফাাংরান্ডে শফিায এপ, এভ, ১০৬ শভগাান্ডজণ প্রিয যাি ১০ টা ১৫ মভমনন্ডট প্রচায কযা ন্ডফ।  

ইরাভী কযামরগ্রামপ ও ভানফী (া.) জীফনীমবমিক শাস্টায ও গ্রন্থ প্রে ণনী:  ২৪ মিন্ডম্বয শেন্ডক ৭ জানুয়াময ম ণভত্ম 

ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয উিয াান্ডন ইরাভী কযামরগ্রামপ ও ভানফী (া.) এয জীফনীমবমিক শাস্টায ও গ্রন্থ প্রে ণনী 

অনুমষ্ঠি ন্ডফ। প্রমিমেন ফাে শমায শেন্ডক যাি ৮.০০ টা ম ণভত্ম প্রে ণনী ে ণনােীন্ডেয জন্য শখারা োকন্ডফ।  

ইরাভী ফইন্ডভরা: মফত্র যমফউর আউয়ার ও ঈন্ডে মভরাদুন্নফী (া.) উ লক্ষে ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয দক্ষের্ 

চত্বন্ডয ১৩ মিন্ডম্বয শেন্ডক ভাব্যাম ইরাভী ফইন্ডভরা শুরু ন্ডয় ১২ জানুয়াময ম ণন্ত চরন্ডফ। শভরায় কুযআন-ামে মফমবন্ন ইরাভী 

পুত্মক মফন্ডল কমভন্ডন াওয়া মান্ডফ। প্রমিমেন কার ১০.০০ টা শেন্ডক যাি ৮ টা ম ণন্ত শভরা ে ণনােীন্ডেয জন্য শখারা োকন্ডফ। 

ইরাভী াাংস্কৃমিক প্রমিন্ডমামগিা: স্কুর, কন্ডরজ, মফশ্বমফযারয় ও ভভান্ডনয ভােযাায ক্ষিোেী এফাং অটিমস্টক ও বুমি 

প্রমিফন্ধীন্ডেয ভান্ডঝ ইরাভী াাংস্কৃমিক প্রমিন্ডমামগিা অনুমষ্ঠি ন্ডফ। ইরামভক পাউন্ডেন ফায়তুর মুকাযযভ মভরনায়িন ও ফায়তুর 

মুকাযযভ ভমজন্ডেয ভমরা নাভাজকক্ষে অনুন্ডষ্ঠয় উক্ত প্রমিন্ডমামগিায মফলয়গুন্ডরা ন্ডে মিযআি, াভে-না’ি ও যচনা প্রমিন্ডমামগিা। 

এছাড়া জািীয় ও জনগুযম্নত্বপূর্ ণ মফলন্ডয় কুযআন-সুন্নায আন্ডরান্ডক আযমফ বালায় খুিফা যচনা প্রমিন্ডমামগিা অনুমষ্ঠি ন্ডফ।  

মিযআি ও াভে-না’ি ভামপর: ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয পূফ ণ াান্ডন আগাভী ২ জানুয়াময ও ৩ জানুয়াময 

ফাে ভাগমযফ শেন্ডক মোক্রন্ডভ াভে-নাি ও মিযআি ভামপর অনুমষ্ঠি ন্ডফ। শেফন্ডযণ্য িাযী ও মল্পীগর্ এন্ডি অাংগ্রর্ কযন্ডফন।  

যাসূর (া.) এয ান্ডন স্বযমচি কমফিা ান্ডেয আয: আগাভী ৪ জানুয়াময ফাে আয ফায়তুর মুকাযযভ জািীয় ভমজন্ডেয 

পূফ ণ াান্ডন যাসূর (া.) এয ান্ডন স্বযমচি কমফিা ান্ডেয আয অনুমষ্ঠি ন্ডফ। শেন্ডয নফীন ও প্রফীন কমফগর্ এন্ডি অাংগ্রর্ 

কযন্ডফন। 

 (মুাম্মে মনজাভ উমিন) 

কাযী মযচারক, জনাংন্ডমাগ 

ইরামভক পাউন্ডেন 

শভাফাইর ০১৭২০০৪০৪৩২ 


