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আগারগাঁও, শশন্ডর বাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

ৼশপ্রস মবজ্ঞমিৼ 

জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় মসদ্ধান্ত- 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ িমবত্র রমবউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা মগন্ডয়ন্ডে 

আগািীকাল ৩০ অন্ডটাবর বুধবার শেন্ডক িমবত্র রমবউল আউয়াল িাস শুরু 

আগািী ১০ নন্ডভম্বর রমববার সারান্ডদন্ডশ িমবত্র ঈন্ডদ মিলাদুন্নবী (সা)  

 

ঢাকা, িঙ্গলবার, ২৯ অন্ডটাবর ২০১৯ৼ 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ ১৪৪১ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রমবউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা মগন্ডয়ন্ডে। 

ফন্ডল আগািীকাল ৩০ অন্ডটাবর বুধবার শেন্ডক িমবত্র রমবউল আউয়াল িাস গণনা করা হন্ডব। শপ্রমিন্ডি, আগািী 

১০ নন্ডভম্বর রমববার সারান্ডদন্ডশ িমবত্র ঈন্ডদ মিলাদুন্নবী (সা) িামলি হন্ডব।  

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররিস্থ সভাকন্ডি জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় 

এ মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি মসমচব ও জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সহ-সভািমি শিাোঃ 

আমনছুর রহিান। 

সভায় ওয়াকফ প্রশাসক শিাোঃ শহীদুল ইসলাি, ধি ম মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র অমিমরক্ত সমচব মুোঃ আোঃ 

হামিদ জিাদ্দার, িথ্য িন্ত্রণালন্ডয়র অমিমরক্ত সমচব িীর শিাোঃ নজরুল ইসলাি,                         

(     )                 , ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর সমচব কাজী নুরুল ইসলাি, বাাংলান্ডদশ শেমলমভশন্ডনর 

িমরচালক (প্রশাসন/অে ম) শিাোঃ জমহরুল ইসলাি মিয়া, মসমনয়র উি প্রধান িথ্য কি মকিমা  শিাোঃ জসীি উমদ্দন, 

                 (       )                , বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন 

প্রমিষ্ঠান্ডনর মুখ্য ববজ্ঞামনক কি মকিমা শাহ শিাোঃ মিজানুর রহিান, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদিন্ডরর উি-

িমরচালক শিাোঃ আবদুর রহিান, ঢাকা আমলয়া িাদ্রাসার সহকারী অধ্যািক শিাোঃ হারুন অর রমশদ,বায়তুল 

মুকাররি জািীয় িসমজন্ডদর মসমনয়র শিশ ইিাি হান্ডফজ িাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহিান, চকবাজার শাহী 

জান্ডি িসমজন্ডদর খিীব িাওলানা শশখ নাঈি শরজওয়ান ও লালবাগ শাহী জান্ডি িসমজন্ডদর খমিব মুফমি 

মুহাম্মদ শনয়ািতুল্লাহ প্রমুখ উিমস্থি মেন্ডলন।  

সভায় ১৪৪১ মহজমর সান্ডলর িমবত্র রমবউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা সম্পন্ডকম সকল শজলা প্রশাসন, 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কার্ মালয়, মবভাগীয় ও শজলা কার্ মালয়সমূহ, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদির 

এবাং িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন প্রমিষ্ঠান হন্ডি প্রাি িথ্য মনন্ডয় ির্ মান্ডলাচনা কন্ডর শদখা র্ায় শর্, আজ 

২৯ সফর ১৪৪১ মহজমর, ১৩ কামিমক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ২৯ অন্ডটাবর ২০১৯ মিস্টাব্দ িঙ্গলবার সন্ধ্যায় 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ িমবত্র রমবউল আউয়াল িান্ডসর চাঁদ শদখা র্াওয়ার সাংবাদ িাওয়া মগন্ডয়ন্ডে। 

এিিাবস্থায়, আগািীকাল ১৪ কামিমক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ৩০ অন্ডটাবর ২০১৯ মিস্টাব্দ বুধবার শেন্ডক ১৪৪১ মহজমর 

সন্ডনর িমবত্র রমবউল আউয়াল িাস গণনা করা হন্ডব।  

শপ্রমিন্ডি, আগািী ১২ রমবউল আউয়াল ১৪৪১ মহজমর, ২৫ কামিমক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ১০ নন্ডভম্বর ২০১৯ 

মিস্টাব্দ রমববার সারান্ডদন্ডশ িমবত্র ঈন্ডদ মিলাদুন্নবী (সা) উদর্ামিি হন্ডব। 

 

 

  

 

(মুহাম্মদ মনজাি উমদ্দন) 

সহকারী িমরচালক, জনসাংন্ডর্াগ 
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