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আগাযগাঁও, শন্ডয ফাাংরানগয, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

ৼশপ্র মফজ্ঞমিৼ   

জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয বায় মদ্ধান্ত- 

ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড আজ শকাথাও মফত্র জজলক্বদ ভান্ডয চাঁদ শদখা মায়মন 

আগাভী ১৩ জুন যমফফায শথন্ডক মফত্র মজরক্বদ ভা গণনা শুরু 

  

ঢাকা, শুক্রফার, ১১ জুন ২০২১ৼ  

ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড আজ শকাথাও ১৪৪২ মজময ন্ডনয মফত্র জজলক্বদ ভান্ডয চাঁদ শদখা মায়মন। পন্ডর 

আগাভীকার ১২ জুন মনফায জফত্র শাওয়াল ভাস ৩০ মদন পূণ ণ ন্ডফ এফাং আগাভী ১৩ জুন যমফফায শথন্ডক মফত্র 

জজলক্বদ ভা গণনা কযা ন্ডফ।  

আজ ন্ধ্যায় ইরামভক পাউন্ডেন ফায়তুর মুকাযযভ  সবাকক্ষে জাতীয় চাঁদ শদখা কমভটিয বায় এ 

মদ্ধান্ত গৃীত য়। এন্ডত বামতত্ব কন্ডযন ধভ ম জফষয়ক ভন্ত্রণালক্ষয়র অজতজরক্ত সজিফ মভাোঃ আলতাপ মহাক্ষসন 

মিৌধুরী। 

বায়, ইসলাজভক পাউক্ষেশক্ষনর ভহাজরিালক ড. মভাোঃ মুশজপকুর রহভান (অজতজরক্ত সজিফ), ফাাংলাক্ষদশ 

ওয়াকপ প্রশাসক আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ (অজতজরক্ত সজিফ), তথ্য ও সম্প্রিার ভন্ত্রণালক্ষয়র যুগ্ম সজিফ মভাোঃ নজরুল 

ইসলাভ, ভজন্ত্রজরষদ জফবাক্ষগর উ- সজিফ মভাোঃ ছাইফুল ইসলাভ, অজতজরক্ত প্রধান তথ্য কভ মকতমা মভাোঃ শাক্ষহনূর 

জভয়া, ফাাংরান্ডদ ভাকা গন্ডফলণা ও দূয অনুধাফন প্রমতষ্ঠান্ডনয জএসও আবু মভাহাম্মদ, ঢাকা মজলা প্রশাসক্ষনর 

সহকারী কজভশনার মভাোঃ সাইফুল ইসলাভ, ফাাংরান্ডদ আফাওয়া অমধদিন্ডযয উ- জরিালক মুহোঃ আছাদুর 

রহভান, ভাদ্রাসা-ই-আজলয়ার অধ্যে মভা: আলভগীর রহভান, ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজন্ডদয শ ইভাভ 

মুমউদ্দীন কান্ডভ , রারফাগ াী জান্ডভ ভমজন্ডদয খমতফ মুপমত মুাম্মদ শনয়াভতুল্লা ও  িকফাজার শাহী জাক্ষভ 

ভসজজক্ষদর খজতফ মুপজত মশখ নাঈভ মরজওয়ান প্রমুখ উমিত মিন্ডরন।  

বায় ১৪৪২ মজময ান্ডরয মফত্র মজরক্বদ ভান্ডয চাঁদ শদখা ম্পন্ডকণ কর শজরা প্রান, ইরামভক 

পাউন্ডেন-এয প্রধান কাম ণারয়, মফবাগীয় ও শজরা কাম ণারয়মূ, ফাাংরান্ডদ আফাওয়া অমধদিয এফাং ভাকা 

গন্ডফলণা ও দূয অনুধাফন প্রমতষ্ঠান ন্ডত প্রাি তথ্য মনন্ডয় ম ণান্ডরাচনা কন্ডয শদখা মায় শম, আজ ২৯ াওয়ার ১৪৪২ 

মজময,২৮ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ,১১ জুন ২০২১ মি. শুক্রফায ন্ধ্যায় ফাাংরান্ডদন্ডয আকান্ড শকাথাও মফত্র মজরক্বদ 

ভান্ডয চাঁদ শদখা মাওয়ায াংফাদ াওয়া মায়মন। 

এভতাফিায়, আগাভীকার ২৯ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ, ১২ জুন ২০২১ মি. মনফায াওয়ার ভা ৩০ মদন 

পূণ ণ ন্ডফ। শপ্রমিন্ডত, আগাভী ৩০ জ্জযষ্ঠ ১৪২৮ ফঙ্গাব্দ,১৩ জুন ২০২১ মি. যমফফায শথন্ডক ১৪৪২ মজময শনয মফত্র 

মজরক্বদ ভা গণনা শুরু ন্ডফ। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

স্বােজরত 

(ায়রা াযভীন) 

কাযী জনাংন্ডমাগ কভ ণকতণা  
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শভাফাইর ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 


