
উ�ুল �ুরা ক
ােল�াের পিরব�তন আনার আেবদন 
আমরা যু�রােজ
র মুসলমােনরা এবং িব�ব
াপী আমােদর ব�ু/সম�থকগন েসৗিদ আরেবর দুই পিব% মসিজেদর ত&াধায়ক মান
বর িকং সালমান িবন 

আবদুল আিজজ বরাবের উ�ুল �ুরা ব�ষপি*কার (ক
ােল�ােরর) িন�ণায়ক ‘ভিবসষ
0াদী অধ�চ3 দৃি5েগাচরতা (ে6িডকেটড কৃেস9 িভিজিবিলিট)(ইমকান- ই- 

;য়াত)’ মেডল অনুযায়ী পিরব�তেনর আেবদন করেত চাইিছ এবং করার 6েয়াজনীয়তা ব
� করিছ, িনে?া� কারন@েলার জেন
ঃ 
 

1. যু�রােজ
 বসবাসরত িবিভB সংCৃিত ও জনেগাসঠী েথেক আসা ৩০ লােখর উপর মুসলমানগন পিব% রমজান মাস এবং দুই ঈদ K;র জেন
 চাঁদ 

েদখা সংMাN িন�ভরেযাগ
/যাচাইকৃত তেথ
র উপর িন�ভর কেরনO দূ�ভাগ
বশতঃ 6িতকূল আবহাওয়ার কারেন যু�রােজ
 Mমাগত বS মােসর জন
 

অধ�চ3াকার (কৃেস9) চাঁদ েদখা সTব হয়না O তাই আমােদর েসৗিদ আরবসহ যু�রাজ
/মরেUার পূ�েব অবিVত েদশ@েলা হেত চাঁদ েদখা সংMাN 

িন�ভরেযাগ
/যাচাইকৃত তেথ
র স�ান করেত হয়O 

2. এটা স�বজনিবিদত েয ইসলািমক আইেনর িবWান ও দ�শন অনুযায়ী পূ�বিদেকর েদশ হেত 6াX চাঁদ েদখা সংMাN িন�ভরেযাগ
 েয েকান তথ
 অবশ
ই 

পিYেম অবিVত সকল Vান হেত যাচাইেযাগ
 হেত হেব, িবেশষকের আকাশ যখন পিরZার থােকO দূ�ভাগ
বশতঃ েসৗিদ আরেব চাঁদ েদখার খবর এর 

পিYেম অবিVত (েযমন উ[র আি\কা, ইউেরাপ এবং আেমিরকা)েকান েদশ হেত, একই স�ায় অেনক ঘ9া অিতবািহত হবার পেরও, যাচাই করা 

যায় নাO চাঁদ েদখা সংMাN িরেপ�ােটর এই তারতম
 সমােজর মুসলমানেদর মেধ
 সৃি5 কের িবেভদ, অৈনক
 ও িব_ািN, একই শহের Kধু নয়, একই 

পিরবােরর মেধ
ওO মুসিলম সংখালঘু েদশসমূেহ এেহন দুঃখজনক পিরিVিত চেল আসেছ বSবছর ধেরO 

3. িরয়ােদ অবিVত িকং আবদু`াহ িবন আবদুল আিজজ িসিট ফর সাইb এ� েটকনলজী (KACST)র উ�ুল �ুরা ক
ােল�ােরর 6েণতারা hীকার কেরন 

েয এই ক
ােল�ােরর ব
বহার েকবলমা% েদওয়ািন/6শাসিনক কােজর জন
 এবং বাiেব চাঁদ েদখার সােথ, ধ�মীয় মাস@েলা K; করার জন
 যা 

6েয়াজন, এর িমল নাও থাকেত পােরO এটাও অনhীক�ায েয েযেহতু িরয়ােদর সু6ীম েক�ৗট হেত চাঁদ েদখা সংMাN যাবতীয় েঘাষনা উ�ুল �ুরা 

ক
ােল�ার অনুযায়ী মােসর ২৯তম িদেন েদয়া হেয় থােক তাই এই ক
ােল�ােরর সােথ িমল রাখার একটা উl 6ত
াশা প�যেবmকেক মনiািnকভােব 

িবেশষ দূ�বল কের েদয়O আN�জািতক প�যেবmনাগােরর সকল চাঁদ প�যেবmক/মহাকাশীয় িবেশষW এমন িক েসৗিদ আরেবর অভ
Nরীণ অেনক 

িবেশষW স�বস�িতMেম এই পmপাতদু5তার িবষেয় একমতO 

4.  “নতুন চাঁদ সংেযােগর পের, মUায় সূ�্যােiর পর চাঁেদর অi যাওয়া” মেডেলর উপর িভি[ কের ব�তমান উ�ুল �ুরা ক
ােল�ার 6ণীত, যা খািল েচােখ 

চাঁদ েদখা যাওয়ার িনYয়তা েদয় নাO ইদািনং 6যুি�র উBিতর ফেল উl mমতাসrB কিrউটারসমূহ hsখরেচ চাঁদ প�যেবmন গেবষকেদর নাগােল 

আসায় নতুন নতুন মেডল উtাবন করা সTব হেয়েছ যার 0ারা অিতমা%ায় িন�ভুলাতার সােথ খািল েচােখ অধ�চ3াকার চাঁেদর 6কৃত দৃশ
তা িমলােনা 

যায়, েযমন ডঃ ব�ানাড ইয়ালপ, এইচ এম নিটক
াল আলমানাক অিফস (HMNAO)এর সােবক সুপািরেটে�9 এর মেডলO এই মেডল এর আেগর ডঃ 

েমাহা�দ ইিলয়ােসর (এyনমী 6েফসর, ইউিনভ�ািসিট অব সাইb, মালেয়িশয়া) মেডেলর চাইেত উBতO ইদািনং 6ণীত ইি*িনয়র খােলদ শওকত 

(যু�রাy) এবং ইি*িনয়র েমাহা�দ ওেদহ (সংযু� আমীরাত)র মেডল@েলাও িবেবচনার দাবী রােখO 

5. ১৪২০ িহজরী (এি6ল ১৯৯৯) এবং ১৪২৩ িহজরীর (ম�াচ ২০০২) K;েত উ�ুল �ুরা ক
ােল�ার িন�ণায়েক েয উBয়ন সািধত হেয়েছ তােক আমরা 

hাগত জানাইO এর 0ারা েসৗিদ আরব এবং এর িনকটব�তী অন
ান
 েদশ@েলা েথেক 6াX চাঁদ েদখা সংMাN িরেপ�ােটর তারতম
 উে`খেযাগ
ভােব 

কমােনা সTব হেয়েছ, ২ িদন েথেক ১ িদেন নািমেয় আনার মধ
 িদেয়O তদুপরী, আমরা দৃঢভােব িব�াস কির েয ভিবসষ
0াদী অধ�চ3 দৃি5েগাচরতা 

(ে6িডকেটড কৃেস9 িভিজিবিলিট)মেডল,মUায় সূ�যােiর সময়,(েযমন ইয়ালপ েকাড এ অথবা িব) অনুযায়ী যিদ আেরা একবার উ�ুল �ুরা ক
ােল�ার 

িন�ণায়েকর উBয়ন সাধন করা যায় তাহেল রমজােনর K; এবং দুই ঈদ িনেয় মুসিলম জনেগাসঠীেত ব�তমান িবেভদ, অৈনক
 ও িব_ািNর কারনসমূহ 

অেনকাংেশ কেম আসেব, ইন শা আ`াহO 
 

স�বশি�মান আ`াহর কােছ আমােদর 6�াথনা িতিন েযন জািতর মনগেল এবং উ~ক�ষতা সাধেন আপনার 6েচ5ােক �হন কেরন এবং আপনার ভােলা কােজর 

পা`ায় তা েযাগ কেরন (আমীন)O 
 

এই আেবদন ইসলািমক কৃেস9 অবসারেভশন ফর দ
া ইউেকর (ICOUK) েম�ার এবং িব�ব
াপী সম�থকেদর তরেফ েলখা হেয়েছO 

তািরখঃ ২৪ দুল �াদাহ ১৪৩৪ িহজরী (৩০ই েসে��র ২০১৩) / আপেডট করা হেয়েছ: 26 শাবান 1436 িহজরী (14 জুন 2015 ) 
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