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ৼশপ্রস মবজ্ঞমিৼ 

জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় মসদ্ধান্ত- 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ িমবত্র রিজান িান্ডসর চাঁদ শদখা মগন্ডয়ন্ডে 

আগািীকাল ২৫ এমপ্রল শমনবার শেন্ডক িমবত্র রিজান িাস গণনা শুরু 

২০ মে বুধবার দিবাগত রাতত সারাতিতে পদবত্র লাইলাতুল কির পাদলত হতব   

 

ঢাকা, শুক্রবার, ২৪ এদিল ২০২০ৼ 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ ১৪৪১ মহজমর সন্ডনর িমবত্র রিজান িান্ডসর চাঁদ শদখা মগন্ডয়ন্ডে। ফন্ডল 

আগািীকাল ২৫ এমপ্রল শমনবার শেন্ডক িমবত্র রিজান িাস গণনা শুরু হন্ডব। মিদিতত আগাদে ২০ মে বুধবার 

দিবাগত রাতত সারাতিতে পদবত্র লাইলাতুল কির পাদলত হতব।   

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররি জাতীয় েসদজতির পূব ব সাহাতে  জািীয় চাঁদ 

শদখা কমিটির সভায় এ মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি ম মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র সদিব মোোঃ নূরুল 

ইসলাে। 

সভায় িথ্য িন্ত্রণালন্ডয়র অমিমরক্ত সমচব শিাোঃ মিজান-উল-আলি, ইসলাদেক ফাউতেেতের 

েহাপদরিালক আদেস োহমুি. ধি ম মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র অমিমরক্ত সমচব মু:আ:হামিদ জিাদ্দার, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর সমচব কাজী নূরুল ইসলাি, ঢাকা মজলার এদিদস  (সাধারণ) মোোঃ েদহদুজ্জাোে, মোলাদকয়াহ 

ঈিগাতহর ইোে োওলাো ফরীি উদ্দীে োসঊি, বাাংলাতিে মেদলদিেতের পদরিালক মুহা. মেছার উদদ্দে, 

বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন প্রমিষ্ঠান্ডনর দপএসও আবু মোহাম্মি , বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া 

অমধদিন্ডরর আবহাওয়ামবদ ড. শিাোঃ আবদুল িান্নান, 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 উিমিি 

মেন্ডলন।  

সভায় ১৪৪১ মহজমর িমবত্র রিজান িা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 

শাবান ১৪৪১ মহজমর, ১১ ববশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২৪ এমপ্রল ২০২০ মিস্টাব্দ শুক্রবার সন্ধ্যায় বাাংলান্ডদন্ডশর 

আকান্ডশ িমবত্র রিজান িান্ডসর চাঁদ শদখা র্াওয়ার সাংবাদ িাওয়া মগন্ডয়ন্ডে। এেতাবস্থায়, আগািীকাল ১২ 

ববশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২৫ এমপ্রল ২০২০ মিস্টাব্দ শমনবার শেন্ডক ১৪৪১ মহজমর সান্ডলর িমবত্র রিজান িাস 

গণনা শুরু হন্ডব।  

মিদিতত, আগােী ২৬ রেজাে ১৪৪১ দহজদর, ৬ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২০ মে ২০২০ দিস্টাব্দ, বুধবার 

দিবাগত রাতত সারাতিতে পদবত্র লাইলাতুল কির পাদলত হতব।   

 

 

 

  

 

(শায়লা শারিীন) 

সহকারী জনসাংন্ডর্াগ কি মকিমা 
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