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\শপ্রস মবজ্ঞমি\ 

এ বছন্ডরর মফিরা জনপ্রমি সন্ডব বাচ্চ ২৩১০ টাকা ও সব বমনম্ন ৭৫ টাকা 

 

ঢাকা, শমনবার, ৯ এমপ্রল ২০২২ 

  ১৪৪৩ মহজমর সন্ডনর সাদাকাতুল মফির-এর হার জনপ্রমি সন্ডব বাচ্চ ২৩১০ টাকা এবাং সব বমনম্ন ৭5 টাকা মনর্ বারণ 

করা হন্ডেন্ডছ। আজ (৯ এমপ্রল, শমনবার) সকাল ১১ টাে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বােতুল মুকাররি সভাকন্ডে অনুমষ্ঠি 

জািীে মফিরা মনর্ বারণ কমিটির সভাে এ মসদ্ধান্ত গৃহীি হে। সভাে সভািমিত্ব কন্ডরন জািীে মফিরা মনর্ বারণ কমিটির 

সভািমি ও বােতুল মুকাররি জািীে িসমজন্ডদর খমিব হান্ডফজ িাওলানা মুফমি রুহুল আমিন। 

সভাে সব বসম্মি মসদ্ধান্ত গৃহীি হে শে, ইসলামি শরীোহ িন্ডি, আটা, শখজুর, মকসমিস, িমনর ও েব ইিযামদ 

িণ্যগুন্ডলার শে শকান একটি দ্বারা মফিরা প্রদান করা োে। উন্নিিান্ডনর আটা বা গি দ্বারা মফিরা আদাে করন্ডল অর্ ব সা‘ বা 

১ শকমজ ৬শ’৫০ গ্রাি বা এর বাজার মূল্য ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা প্রদান করন্ডি হন্ডব। েব দ্বারা আদাে করন্ডল এক সা‘ বা ৩ 

শকমজ ৩ শ’ গ্রাি বা এর বাজার মূল্য ৩০০ (মিনশ) টাকা, মকসমিস দ্বারা আদাে করন্ডল এক সা‘ বা ৩ শকমজ ৩শ’ গ্রাি বা 

এর বাজার মূল্য ১,৪২০ (এক হাজার চারশ মবশ) টাকা, শখজুর দ্বারা আদাে করন্ডল এক সা’বা ৩ শকমজ ৩ শ’ গ্রাি বা এর 

বাজার মূল্য ১,৬৫০ (এক হাজার ছেশ িঞ্চাশ) টাকা ও িমনর দ্বারা আদাে করন্ডল এক সা’ বা ৩ শকমজ ৩ শ’ গ্রাি বা এর 

বাজার মূল্য ২,৩১০ (দুই হাজার মিনশ দশ) টাকা মফিরা প্রদান করন্ডি হন্ডব। শদন্ডশর সকল মবভাগ শেন্ডক সাংগৃহীি 

আটা/গি, েব, শখজুর, মকসমিস ও িমনন্ডরর বাজার মূন্ডল্যর মভমত্তন্ডি এই মফিরা মনর্ বারণ করা হন্ডেন্ডছ। মুসলিানগণ মনজ 

মনজ সাির্থ্ব অনুোেী উিন্ডরাক্ত িণ্যগুন্ডলার শে শকান একটি িণ্য বা এর বাজার মূল্য দ্বারা সাদাকাতুল মফির আদাে 

করন্ডি িারন্ডবন। উন্ডেখ্য, উিন্ডরাক্ত িণ্যসমূন্ডহর স্থানীে খুচরা বাজার মূন্ডল্যর িারিম্য রন্ডেন্ডছ। িদনুোেী স্থানীে মূন্ডল্য 

িমরন্ডশার্ করন্ডলও মফিরা আদাে হন্ডব। 

সভাে িমদনাতুল উলুি কামিল িাদ্রাসার সান্ডবক অধ্যে িাওলানা শিা: আব্দুর রাজ্জাক আল আেহারী, জামিো 

শরীোহ,িামলবাগ এর মুহামিস মুফমি আবদুস সালাি, কান্ডদমরো তিন্ডেযমবো কামিল িাদ্রাসা, শিাহাম্মদপুর এর প্রর্ান 

মুফমি মুহাম্মদ িাহমুদুল হাসান, জামিো িাদামনো োত্রাবামি এর মসমনের মুহামিস িাওলানা শােখ আবু শনািান আল 

িাদানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর িমরচালক শিাোঃ আমনসুজ্জািান মসকদার, শিা: আমনছুর রহিান সরকার, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর সম্পাদক ড. িাওলানা মুশিাক আহিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর মুফমি িাওলানা শিাহাম্মদ আবদুোহ, 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর মুহামিস ড. মুফমি ওোলীয়ুর রহিান খান,  ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর মুফাসমসর ড. িাওলানা 

মুহাম্মদ আবু সান্ডলহ িান্ডটাোরী, বােতুল মুকাররি জািীে িসমজন্ডদর শিশ ইিাি িাওলানা মুহাম্মদ িমহউমিন 

কান্ডসিসহ মবমশষ্ট ওলািান্ডে-শকরািগণ উিমস্থি মছন্ডলন।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.৪.২২ 

শােলা শারিীন 

সহকারী জনসাংন্ডোগ কি বকিবা 

ইসলামিক ফান্ডউেশন 

 


