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৮ই মাচর, ২০১৮

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর �ধান বাইতুল ফুতুহ মসিজদ
এর নতুন �শাসিনক ভবেনর িভিৎত ��র �াপ
আগুে ক্ষিত হওয়া আহ্মদীয়া মুসিলম জামা’েতর �শাসিনক ভবেনর পুনিনমর্া কাজ
আর�।
গত ৪ মাচর, ২০১৮ িনিখলিব� আহ্মদীয়া মুসিলম জামােতর বতর্মান �ধান ও প�ম খলীফা হযরত
িমযর্া মসর আহমদ (আই.) মরেডন-এ অবি�ত বাইতুল ফুতুহ মসিজদ সংল� নতুন �শাসিনক
ভবেনর িভিৎত ��র �াপন কেরন

নতুন �শাসিনক ভবেনর মেধয্ বহুমুিখ , িবিভ� অিফস এবং অিতিথশালার পুনিনমর্াণ করা হে� যা
২০১৫ সােলর েসে��র মােস ভয়াবহ অি�কাে� বয্াপকভােব ক্ষিত�� হেয়ি
এিদন আসেরর নামােযর পর হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ(আই িনধর্ািরত জায়গায় িভিৎত ��র �াপ
কেরন। এরপর হুযূেরর স�ািনত েবগম সােহবা হযরত আমাতুল সবুহ েবগম এবং জাম’েতর েক�ীয়

ও জাতীয় �িতিনিধগণ যথা�েম এ কমর্সূচীেত অংশ েন। হুযূ (আই.) নীরব েদায়ার মাধয্েম
অনু�ানিটর ইিত টােনন।

�কাশ থােক েয, ২০১৫ সােলর ২রা অে�াবর জুমুআর খুতবায় এই অি�কা� স�েকর্ হুযূর আেনায়া
(আই.) বেলন,

“�কৃত িব�াসীেদর জনয্ ৈধেযর্র সিতয্কার অথর্ জানা অতয্। ৈধযর্ মােন এই নয় ে, একজন মানুষ
ক্ষিতর কারেণ দুঃখ বা েবদনা অনুভব করেব না। বরং এর অথর, তার এতটা হতাশায় িনমি�ত হওয়া
উিচৎ নয় েয, েস �ান হারােব এবং ভিবষয্েত তার মেন আর েকান আশার স�ার হেব ন।”
হুযূ (আই.) আেরা বেলন,

“অবশয্ই দুঃখ করা �াভািবক িক� এর সােথ সােথ এই অব�া েথেক উেৎতারণ করা এবং ভিবষয্েত
েকান ধরেণর সমসয্ার েক্ষে� সমাধােনর উপায়খুঁেজ েবর করেত হেব। একইভােব এই পরীক্ষার স�

হেয় আমরা অ�ীকার করেত পাির এবং আমােদর কােজর যথাথর্তা যাচাই করেত পাি, কীভােব
ভিবষয্েত আমরা সফলকাম হব এবং আ�াহ্ ’লার সমীেপ িনেজেদরেক উৎসগর্ করব”
হুযূ আেনায়ার (আই.) বেলন,

“েযমনিট আিম পূেবর্ও উে�খ কেরি, অি�কাে�র কারেন অেনক ক্ষয়ক্ষিত হ। েখাদার ই�ায়
আমরা এর েচেয়ও অেনক সু�র এবং উৎতম ভবন ৈতির করব ইনশাআ�াহ্ এবং তা কৃত�তা
�াপন�রূপ আ�িকতার সােথ েবিশ েবিশ সুবহানা�াহ এবং মাশাআ�াহ পাঠ করব।”
এই পুনিনমর্াণ কাজিট খুব শী�ই শুরু হেব এবং আশা করা যায় আগাম’ বছেরর মেধয্ই এই
�ক�িট স�ূণর্রূেপ স�� হেব। ইনশাহ।

