
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
[প্রমিষ্ঠািা: জামির মিিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিান] 

আগারগাঁও, শশন্ডর বাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭ 

 

॥শপ্রস মবজ্ঞমি॥ 

জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় মসদ্ধান্ত- 

িমবত্র মিলহজ্জ িান্ডসর চাঁদ শদখা শগন্ডে 

আগািীকাল ৩ আগস্ট শমনবার শেন্ডক িমবত্র মিলহজ্জ িাস গণনা শুরু 

১২ আগস্ট শসািবার সারান্ডদন্ডশ িমবত্র ঈদুল আিহা িামলি হন্ডব 

 

ঢাকা, শুক্রবার, ২ আগস্ট ২০১৯॥  

         বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ ১৪৪০ মহজমর সন্ডনর িমবত্র মিলহজ্জ িান্ডসর চাঁদ শদখা শগন্ডে। ফন্ডল আগািীকাল ৩ 

আগস্ট শমনবার শেন্ডক িমবত্র মিলহজ্জ িাস গণনা শুরু হন্ডব। শপ্রমিন্ডি, আগািী ১২ আগস্ট শসািবার সারান্ডদন্ডশ িমবত্র ঈদুল 

আিহা িামলি হন্ডব। 

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

হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি ম মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র প্রমিিন্ত্রী ও জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভািমি আলহাজ্ব এডন্ডভান্ডকট 

শশখ শিাোঃ আব্দুল্লাহ। 

 সভায় ধি মসমচব শিাোঃ আমনছুর রহিান, িথ্য িন্ত্রণালন্ডয়র অমিমরক্ত সমচব শিাহাম্মদ আজহারুল হক, িমন্ত্রিমরষদ মবভান্ডগর 

যুগ্ম সমচব শিাোঃ খমললুর রহিান, ধি ম মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র যুগ্ম সমচব মু: আ: হামিদ জিাদ্দার,  ওয়াক্ফ প্রশাসক শিাোঃ 

শহীদুল ইসলাি, অমিমরক্ত প্রধান িথ্য কি মকিমা ফায়জুল হক, বাাংলান্ডদশ শটমলমভশন্ডনর িমরচালক শিাোঃ জমহরুল ইসলাি 

মিয়া,  ঢাকা আমলয়া িাদ্রাসার মপ্রমিিাল প্রন্ডফসর শিাোঃ আলিগীর রহিান, বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন 

প্রমিষ্ঠান্ডনর শচয়ারম্যান শাহ শিাোঃ মিজানুর রহিান, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদিন্ডরর উি-িমরচালক শিাোঃ আবদুর রহিান, 

ঢাকা শজলার এমডমস (শজনান্ডরল) শিাোঃ শামহদুজ্জািান, িররাষ্ট্র িন্ত্রণালন্ডয়র প্রমিমনমধ শিাোঃ আশফাকুর রহিান, 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 িাওলানা মুফমি শনয়ািি 

উল্লাহ প্রমুখ উিমস্থি মেন্ডলন। এোড়া সভায় মবন্ডশষজ্ঞ আন্ডলি-ওলািা উিমস্থি মেন্ডলন।  

              সভায় ১৪৪০ মহজমর সন্ডনর িমবত্র মিলহজ্জ িান্ডসর চাঁদ শদখা সম্পন্ডকম সকল শজলা প্রশাসন, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন-এর ৬৪ শজলা কাি মালয়, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদিন্ডরর ৪৭টি শকন্দ্র এবাং িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন 

প্রমিষ্ঠান হন্ডি প্রাি িথ্য মনন্ডয় িি মান্ডলাচনা কন্ডর সব মসম্মি মসদ্ধান্ত হয় শি, অদ্য ২৯ মিলকদ ১৪৪০ মহজমর, ১৮ শ্রাবণ ১৪২৬ 

বঙ্গাব্দ, ২ আগস্ট ২০১৯ মিস্টাব্দ শুক্রবার সন্ধ্যায় বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ িমবত্র মিলহজ্জ িান্ডসর চাঁদ শদখা শগন্ডে। 

এিিাবস্থায়, আগািীকাল ১৯ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ৩ আগস্ট ২০১৯ মিস্টাব্দ শমনবার শেন্ডক িমবত্র মিলহজ্জ িাস গণনা শুরু 

হন্ডব। শপ্রমিন্ডি, আগািী ১০ মিলহজ্জ ১৪৪০ মহজমর, ২৮ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ১২ আগস্ট ২০১৯ মিস্টাব্দ শসািবার সারান্ডদন্ডশ 

িমবত্র ঈদুল আিহা িামলি হন্ডব। 

 

        (শায়লা শারিীন) 

সহকামর জনসাংন্ডিাগ কি মকিমা  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন  
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