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আগারগাঁও, শশন্ডর বাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭ 

 

 

 

ৼশপ্রস মবজ্ঞমিৼ   

জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় মসদ্ধান্ত- 

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ শকাথাও িমবত্র শাবান িান্ডসর চাঁদ শদখা যায়মন 

আগািী ১৬ মার্ চ মঙ্গলবার শথন্ডক িমবত্র শাবান িাস গণনা শুরু  

২৯ িাচ চ স ামবার মদবাগি রান্ডি িমবত্র শন্ডব বরাত িামলি হন্ডব 

 

ঢাকা, রবববার, ১৪ মার্ চ ২০২১ৼ  

বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ আজ শকাথাও ১৪৪২ মহজমর সন্ডনর িমবত্র শাবান িান্ডসর চাঁদ শদখা যায়মন। ফন্ডল 

আগািীকাল ১৫ মার্ চ স ামবার পববত্র রজব মা  ৩০ মদন পূণ চ হন্ডব এবাং আগািী ১৬ মার্ চ মঙ্গলবার শথন্ডক িমবত্র 

শাবান িাস গণনা করা হন্ডব। শপ্রমিন্ডি আগািী ১৪ শাবান ১৪৪২ মহজমর, ১৫ চচত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২৯ িাচ চ ২০২১ 

মি. শসািবার মদবাগি রান্ডি িমবত্র শবব বরাি িামলি হন্ডব। 

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররি  ভাকবে জািীয় চাঁদ শদখা কমিটির সভায় এ 

মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এন্ডি সভািমিত্ব কন্ডরন ধি চ মবষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র  বর্ব  সমাোঃ নূরুল ই লাম বপএইর্.বি। 

সভায় তথ্য মন্ত্রণালবের অবতবরক্ত  বর্ব সমাোঃ বমজান-উল-আলম, ধম চ ববষেক মন্ত্রণালবের অবতবরক্ত 

 বর্ব সমাোঃ আলতাফ স াব ন সর্ৌধুরী, ই লাবমক ফাউবেশবনর ম াপবরর্ালক ি. সমাোঃ মুশবফকুর র মান 

(অবতবরক্ত  বর্ব), ওোকফ প্রশা ক আব্দুল্লা   াজ্জাদ, ঢাকা সজলার সজলা প্রশা ক মু াম্মদ মামুনুল  ক, ব বনের 

উপ-প্রধান তথ্য কম চকতচা মু :  াইফুল্লা , মবন্ত্রপবরষদ ববভাবের যুগ্ম- বর্ব সমা: ছাইফুল ই লাম, বাাংলাবদশ 

সেবলবভশবনর পবরর্ালক (প্রশা ন) মু া. সনছার উবিন জুবেল, বাাংলান্ডদশ িহাকাশ গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন 

প্রমিষ্ঠান্ডনর বপএ ও আবু সমা াম্মদ, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদিন্ডরর উপ-পবরর্ালক মু োঃ আছাদুর র মান, 

মাদ্রা া-ই-আবলোর অধ্যে সমা: আলমেীর র মান, বায়তুল মুকাররি জািীয় িসমজন্ডদর মসমনয়র শিশ ইিাি 

হান্ডফজ িাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহিান, লালবাগ শাহী জান্ডি িসমজন্ডদর খমিব মুফমি মুহাম্মদ শনয়ািতুল্লাহ ও 

র্কবাজার শা ী জাবম ম বজবদর খবতব মুফবত সশখ নাঈম সরজওোন প্রমুখ উিমিি মিন্ডলন।  

সভায় ১৪৪২ মহজমর সসনর িমবত্র শাবান িান্ডসর চাঁদ শদখা সম্পন্ডকচ সকল শজলা প্রশাসন, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন-এর প্রধান কায চালয়, মবভাগীয় ও শজলা কায চালয়সমূহ, বাাংলান্ডদশ আবহাওয়া অমধদির এবাং িহাকাশ 

গন্ডবষণা ও দূর অনুধাবন প্রমিষ্ঠান হন্ডি প্রাি িথ্য মনন্ডয় িয চান্ডলাচনা কন্ডর শদখা যায় শয, আজ ২৯ রজব ১৪৪২ 

মহজমর, ২৯ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ১৪ িাচ চ ২০২১ মিস্টাব্দ রমববার সন্ধ্যায় বাাংলান্ডদন্ডশর আকান্ডশ শকাথাও িমবত্র 

শাবান  িান্ডসর চাঁদ শদখা যাওয়ার সাংবাদ িাওয়া যায়মন। এিিাবিায়, আোমীকাল ০১ চচত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ১৫ 

িাচ চ ২০২১ মিস্টাব্দ শসািবার রজব িাস ৩০ মদন পূণ চ হন্ডব। আগািী ২ চচত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ১৬ িাচ চ ২০২১ মিস্টাব্দ 

িঙ্গলবার শথন্ডক ১৪৪২ মহজমর সসনর িমবত্র শাবান  িাস গণনা শুরু হন্ডব। শপ্রমিন্ডি, আোমী ১৪ শাবান ১৪৪২ 

মহজমর, ১৫ চচত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২৯ িাচ চ ২০২১ মি. শসািবার মদবাগি রান্ডি িমবত্র শবব বরাি িামলি হন্ডব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

স্বােবরত 

শােলা শারমীন 

সহকারী জনসাংন্ডযাগ কি চকিচা  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন  

শিাবাইল ০১৫৫-৩৫৩৬২৭৬ 


