ে�স িবজ্ঞ
১৯ জানু য়াির ২০২১

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধােনর সােথ ভাচু্য়াল সভায় িমিলত 
র
হওয়ার স�া
লাভ করেলা যু�রােজযর নয্াশনাল মজিলেস আেমলা

বহুিবধ �শাসিনক ও ধমর্ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা �দান করেলন হুযূর আকদ
১৭ জানু য়াির ২০২১ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধান ও প�ম খলীফাতুল মসীহ হযরত িমযর্া মসরূ
আহমদ (আই.)-এর সােথ এক ভাচুর্য়াল (অনলাইন) আনু �ািনক সভায় িমিলত হওয়ার সু েযাগ লাভ করেলা আহমদীয়া
মুসিলম জামা’ত যু �রােজয্ নয্াশনাল জিলেস আেমলা (জাতীয় কাযর্িনবর্া পিরষদ) এবং বৃ হ�র ল�ন এলাকার
িরিজওনাল আমীর/ে�িসেড�বৃ �।
৫৫-িমিনেটর এ সভায় উপি�ত সকেলই হুযূর আকদােসর সােথ কেথাপকথেনর এব িবিভ� িবষেয় হুযূর আকদােসর
পরামশর্ ও িদকিনেদর্শনা লােভর সুেযাগ প।
সভায় হুযূর আকদাস িবেশষভােব িনেদর্শনা �দান কেরন ে নয্াশনাল েসে�টাির তরিবয়তেক (আহমদীেদর ৈনিতক
�িশক্ষেণর জনয্ দািয়�� িনি�ত করেত হেব েয, �ানীয় পযর্ােয় কমর্র ত তরিবয়ত েসে�টািরগণ েয
আহমদীেদর ৈনিতক এবং ধমর্ীয় �িশক্ষণ �দােনর বয্াপাের অতয্� সি�য় ভূিমকা পালন
হুযূর আকদাস অনুকরণীয় দৃ�া� �াপেনর মাধয্েম েনতৃ � �দােনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কের আেমল
সদসয্েদরেক পিব� কুরেনর িশক্ষা �দান িকংবা বৃহ�র জনেগা�ীর িনকট ইসলােমর িশক্ষা েপৗঁেছ েদওয়ার
ওয়াক্েফ আরযীর ওয়াদা অথর্া, দু ’স�াহ সময় উৎসগর্ করা �েয়াজনীয়তার কথা বেল।
নয্াশনা েসে�টাির ওয়াকেফ আরযীর উে�েশ হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:

“�থেম সকল েক�ীয় সংগঠেনর েখা�াম, আনসার ও লাজনার আেমলা সদেসয্ �িত এবং তারপর পযর্ায়�ে
আ�িলক ও �ানীয় আেমলা সদসয্গ ও অনয্েদ �িত আপনার মেনােযাগ িনব� করা উিচত। যিদ তারা এই
ওয়াক্েফ আরযী �কে� অংশ�হণ কেরন, তাহেল অনয্রা তােদরেক অনু সরণ করেবন।”
হুযূর আকদাস এ ছাড়াও আহমদীেদরেক সরকাির চাকুির, েযমন, িসিভল সািভর্েস েযাগদােন উৎসািহত করার
গুরুে�র �িত েজার েদ
অনয্ানয্ িবভাগীয় �িতবদেনর সােথ বায়তুল ফুতুহ মসিজদ পুনিনর্মর্ােণর অ�গিত স�েকর্ একিট িবেশষ ি
�িতেবদন উপ�াপন করা হয়।

বায়তুল ফুতুহ মসিজদ কমে�� স�েকর্ জানােনা হয় েয, ভবেনর বিহভর্ােগর কাজ এখন েবিশরভাগ স�� হেয়ে
তেব, এই �ক� েশষ হওয়ার আেগ উে�খেযাগয্ অভয্�রীণ কাজ বািক রেয় েগেছ। পুনিনর্িমর্ত কাঠােম
নবায়নেযাগয্ শি� সরবরােহর জনয্ েসৗর পয্ােনল বসােনা হেয়েছ। স�ূণর্ ৈতির র পর ভবনিটেত িবিভ� হল,
অিফস এবং আবাসেনর বয্ব�াও অ�ভুর্� করা হে
যু �রােজয্র আহমদীেদর বয্ব�াপনায় �িতি�ত আ�জর্াি তক তা-উল-কুরআন অয্াকােডিম স�েকর্ আেরকি
�িতেবদন িছল। বতর্মােন ৪৫০ জেনরও েবিশ িশক্ষাথর্ী িভ� ি১৫িট েদশ েথেক এখােন ভিতর্ হেয়েছ এবং তারা
�িত স�ােহ কেয়ক ঘ�ার িশক্ষণ লাভ কের থা।

