
 

াআরামভক পাউন্ডেন  
(প্রমতষ্ঠাতা: জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান) 

াঅগাযগাঁও, শন্ডয ফাাংরানগয, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

সূত্র নাং: ১৮১৭/াআপাাঃ জনাং/১(৪)/২০০০/                                     তামযখ: ০৮/০২/২০১৬মি.  

 

মফলয়: ১৪৩৭ মজময ন্ডনয মফত্র জভামদউর াঅউয়ার ভান্ডয চাঁদ শদখায াংফাদ ধাযণ এফাং প্রচায প্রন্ডঙ্গ।    

তামযখ ভয় স্থান মফফযণ ামতমথফগ গ 

 
০৯ 

শপব্রুয়াময 

২০১৬  

 ভঙ্গরফায 

 
ন্ধ্যা ৬.০০ টা 

(ফাদ ভাগমযফ) 

াআরামভক 

পাউন্ডেন  

ফায়তুর 

মুকাযযভ 

বাকক্ষ 

ঢাকা 

১৪৩৭ মজময ন্ডনয 

জভামদউর াঅউয়ার ভান্ডয 

চাঁদ শদখায াংফাদ 

ম গান্ডরাচনায মনমভত্ত জাতীয় 

চাঁদ শদখা কমভটিয বা। 

ভাননীয় ধভ গ ভন্ত্রী ও জাতীয় 

চাঁদ শদখা কমভটিয বামত 

াধ্যক্ষ ভমতউয যভান  

জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয 

ম্মামনত দস্যগণ বায় 

উমস্থত থাকন্ডফন।  

 

উক্ত াংফাদ ধাযণ এফাং ম্প্রচান্ডযয প্রন্ডয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন্ডণয জন্য মফনীত ানুন্ডযাধ জানামি। 

 

 

 

 
সূত্র নাং: ১৮১৭/াআপাাঃ জনাং/১(৪)/২০০০/                                      

ানুমরম: দয় কাম গান্ডথ গ 

১. মযচারক (ফাতগা) ফাাংরান্ডদ শটমরমবন। 

২. মযচারক (ফাতগা) ফাাংরান্ডদ শফতায। 

৩. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, চযান্ডনর াঅাআ। 

৪. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, এটিএন ফাাংরা। 

৫. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, এটিএন মনউজ। 

৬. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, এনটিমব। 

৭. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, াঅযটিমব। 

৮. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, াআটিমব। 

৯. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, বফাখী টিমব। 

১০. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, শদ টিমব। 

১১. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, ফাাংরা মবন। 

১২. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, চযান্ডনর টুন্ডয়মন্ট শপায।            

১৩. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, মমুনা টিমব। 

১৪. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, ভাাআ টিমব।  

১৫. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, শভানা টিমব।                                                                        

১৬. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, মজটিমব। 

১৭. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, ভয় শটমরমবন। 

১৮. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, াআমেন্ডন্ডেন্ট শটমরমবন। 

১৯. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, ভাছযাঙা শটমরমবন। 

২০. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, এএ টিমব ।                                                  

২১. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, এময়ান টিমব। 

২২. এাাআনন্ডভন্ট এমিটয, চযান্ডনর নাাআন। 

 

 
 

(মুাম্মদ মনজাভ উমিন) 

কাযী মযচারক, জনাংন্ডমাগ 

াআরামভক পাউন্ডেন 

শভাফাাআর ০১৭২০০৪০৪৩২ 

 

(ায়রা াযভীন) 

কাময জনাংন্ডমাগ কভ গকতগা 

াআরামভক পাউন্ডেন  

শভাফাাআর ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 



 

াআরামভক পাউন্ডেন  
(প্রমতষ্ঠাতা: জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান) 

াঅগাযগাঁও, শন্ডয ফাাংরানগয, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

                                        \শপ্র মফজ্ঞমি\ 

মফত্র জভামদউর াঅউয়ার ভান্ডয চাঁদ শদখায রক্ষক্ষ াঅগাভীকার 
জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয বা  

 

ঢাকা, ০৮ শপব্রুয়াময ২০১৬, শাভফায\  

 ১৪৩৭ মজময ন্ডনয মফত্র জভামদউর াঅউয়ার ভান্ডয চাঁদ শদখায াংফাদ ম গান্ডরাচনা এফাং এ 

মফলন্ডয় মদ্ধাভত্ম গ্রন্ডণয  রক্ষক্ষ াঅগাভীকার ০৯ শপ ব্রুয়াময ভঙ্গরফায ন্ধ্যা ৬.০০ টায় (ফাদ ভাগমযফ) 

াআরামভক পাউন্ডেন ফায়তুর মুকাযযভ  বাকন্ডক্ষ জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয এক বা ানুমষ্ঠত ন্ডফ।  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
বায় বামতত্ব কযন্ডফন ধভ গ মফলয়ক ভন্ত্রণারন্ডয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ও জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয 

বামত াধ্যক্ষ ভমতউয যভান। 

 
 ফাাংরান্ডদন্ডয াঅকান্ড শকাথাও মফত্র জভামদউর াঅউয়ার ভান্ডয চাঁদ শদখা শগন্ডর তা মনন্ডনাক্ত 

শটমরন্ডপান ও পযাক্স নম্বন্ডয াথফা ান্য শকান্ডনা উান্ডয় জানান্ডনায জন্য ানুন্ডযাধ জানান্ডনা ন্ডয়ন্ডছ। 

শটমরন্ডপান নম্বয: ৯৫৫৯৪৯৩, ৯৫৫৯৬৪৩, ৯৫৫৫৯৪৭, ৯৫৫৬৪০৭ ও ৯৫৫৮৩৩৭।   

পযাক্স নম্বয: ৯৫৬৩৩৯৭ ও ৯৫৫৫৯৫১। 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

(ায়রা াযভীন) 

কাময জনাংন্ডমাগ কভ গকতগা 

াআরামভক পাউন্ডেন  

শভাফাাআর ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 


