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এমবিএ ঘানা বিবি চ্যাননল উনবাধন কিনলন
আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রেি বিশ্বেধান

নেুন চ্যাননলবি একমাত্র স্থলবিবিক (প্রিনিবিয়াল) বিবজিাল ইসলামী চ্যাননল যা িেতমানন ঘানায়
২৪ ঘণ্টা অনু ষ্ঠানমালা েচ্াি কিনে
আহমদীয়া মুসবলম জামা’ে প্রঘাষণা কিনে প্রেনি আনবিে প্রয, ১৫ জানু য়ািী ২০২১ আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রেি
বিশ্বেধান, েঞ্চম খলীফােুল মসীহ্ হযিে বমযতা মসরূি আহমদ (আই.) একবি নেুন স্থলবিবিক (প্রিনিবিয়াল)
বিবজিাল বিবি চ্যাননল এমবিএ ঘানা উনবাধন কনিনেন, যা বিনেষিানি ঘানাি জনগনণি েনয়াজন প্রমিানে েবেবষ্ঠে
হনয়নে।
হুযূ ি আকদাস জুমুআি খুেিানে এবি উনবাধননি প্রঘাষণা েদাননি েি, ইসলামািানদি বিলনফানিত অিবস্থে মুিািক
মসবজদ প্রেনক আনু ষ্ঠাবনকিানি চ্যাননলবি উনবাধন কনিন।
উনবাধননি েনি, হুযূ ি আকদাস সিতেবিমান আল্লাহ্ি েবে কৃেজ্ঞো জ্ঞােন কনি প্রদায়া েবিচ্ালনা কনিন।
হুযূ ি আকদাস জুমুআি খুেিানে এবি উনবাধননি প্রঘাষণা কনি িনলন প্রয, চ্যাননলবি চ্বিে ঘণ্টা অনু ষ্ঠানমালা
সম্প্রচ্াি কিনি, আি এ েসনে ২০১৭ সানল ঘানায় েবেবষ্ঠে আব্দু ল ওয়াহাি আদম স্টুবিওি কোও উনল্লখ কনিন,
যা এমবিএ ইন্টািনযােনাল-এি এমবিএ আবিকা চ্যানননল সম্প্রচ্াবিে অনু ষ্ঠানমালাি বসিংহিাগ তেবি কনি আসনে।
স্টুবিওনে বিদযমান সু বিধাসমূ হ ও এি প্রলাকিল সম্পনকত হযিে বমযতা মসরূি আহমদ (আই.) িনলন:
“ওয়াহাি আদম স্টুবিওনে ১৭ জন েূ ণক
ত ালীন কমতী এিিং ৬০ জননি অবধক প্রেচ্ছানসিক িনয়নেন যািা বিবিন্ন
প্রেোদাি সিংস্থা প্রেনক েবেক্ষণোি। অেযাধু বনক সু নযাগ সু বিধায় সবিে ওয়াহাি আদম স্টুবিওবি ঘানাি উন্নেেম
স্টুবিওগুবলি অনযেম। প্রিে বকেু বমবিয়া এিিং সম্প্রচ্াি সিংস্থা েবেক্ষণ ও অবিজ্ঞো অজতননি জনয এ স্টুবিওনে
োনদি কমতী োবিনয় োনক।”

নেুন চ্যাননলবিি কমতেবিবধ িযাখযা কনি, হযিে বমযতা মসরূি আহমদ (আই.) িনলন:
“বকেু ক্ষনণি মনধযই আবম এমবিএ ঘানা নানম একবি নেুন চ্যাননল উনবাধন কিনিা। এবি একবি নেুন জােীয় বিবি
চ্যাননল যা, স্থলবিবিক বিবজিাল েচ্ািমাধযনম ২৪ ঘণ্টা অনু ষ্ঠানমালা সম্প্রচ্াি কিনি। প্রকাননা সযানিলাইি বিনেি
সাহাযয োড়াই, এমবিএ ঘানা অনু ষ্ঠানমালা সম্প্রচ্াি কিনি এিিং সাধািণ এনন্টনানেই সমগ্র প্রদনে ো প্রদখা যানি।
অেতাৎ ঘানাি জনগণ সাধািণ এনন্টনাি মাধযনমই খুি সহনজ এই বিবি চ্যাননল প্রদখনে োিনিন। এবি প্রদনেি অনযানয
েধান বিবি চ্যাননলগুনলাি মনো একই সানে এিিং একই িানি োওয়া যানি। এিানি এবি সািা প্রদে জুনড় লক্ষ লক্ষ
িাবড়নে প্রেৌঁনে যানি এিিং প্রদেবিি উিি প্রেনক দবক্ষনণ সমগ্র এলাকা এি আওোিুি হনি, ইনোআল্লাহ্।

হুযু ি আকদাস িনলন প্রয, চ্যাননলবি ঘানায় েচ্বলে বিবিন্ন িাষায় ধমতীয়, বেক্ষামূ লক এিিং তনবেক বিষয়ািবলি ওেি
অনু ষ্ঠানমালা সম্প্রচ্াি কিনি।
চ্যাননলবিি একবি অননয বদক েুনল ধনি হযিে বমযতা মসরূি আহমদ (আই.) িনলন:
“ইসলানমি েকৃে ও সু িি বেক্ষা জনগনণি কানে প্রেৌঁনে প্রদওয়াি জনযই এই চ্যাননলবি িযিহৃে হনি, ইনোআল্লাহ্।
এমবিএ ঘানা, প্রদনেি বিবজিাল েচ্ািমাধযনমি একমাত্র চ্যাননল যা শুধু মাত্র ইসলামী বেক্ষা সম্প্রচ্ানিি জনয
বননিবদে।”
আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রেি অগ্রগবেি ওেি আনলাকোে কনি হযিে বমযতা মসরূি আহমদ (আই.) িনলন:
“আমানদি বিনিাধীিা প্রযখানন একবি িাস্তা িন্ধ কিাি প্রচ্ষ্টা কনি, প্রসখানন সিতেবিমান আল্লাহ্ আমানদি জনয প্রিে
বকেু নেুন দিজা খুনল প্রদন। এগুনলা আমানদি ওেি সিতেবিমান আল্লাহ্ি, বিনেষ িহমে। ইনোল্লাহ্, প্রযসি েে
িন্ধ কিা হনচ্ছ, প্রসগুনলাও একবদন বনধতাবিে সমনয় খুনল যানি। যানহাক, এিানি (যখন একবদনক িাস্তা িন্ধ হয়)
আল্লাহ্ ো’লা আমানদিনক উৎফুল্ল হওয়াি বিকল্প মাধযম দান কনি োনকন।”
এমবিএ ঘানা, আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি শুক্রিানিি জুমুআি খুেিা এিিং োি েদানকৃে অনযানয
িাষণসমূ হ সহ োি সকল অনু ষ্ঠানমালাই সম্প্রচ্াি কিনি।
এোড়াও এবি ঘানাি জনগনণি জনয বিনেষিানি উেনযাগী অসাধািণ অনু ষ্ঠানসমূ হও তেবি কিনি।
এমবিএ ঘানাি এই উনবাধন, এমবিএ ইন্টািনযােনাল-এি অগ্রগবেনে আনিকবি উনল্লখনযাগয মাইলফলক।
জুমুআি নামানযি েিেিই হুযু ি আকদাস চ্যাননলবিি আনু ষ্ঠাবনক উনবাধন কনিন এিিং প্রদায়া েবিচ্ালনা কনিন।

