প্রেস বিজ্ঞবি
১৬ প্রেব্রুয়াবি ২০২১

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধানেি সানে ভার্ুুয়াি সভায় বমবিে হওয়াি সম্মাে
িাভ কিনিে গাবিয়া জামা’প্রেি জােীয় মজবিনস আনমিা

িহুবিধ েশাসবেক ও ধমুীয় বিবভন্ন বিষনয় বিস্তাবিে বদক-বেনদুশো েদাে কিনিে হুর্ূ ি আকদাস
১৪ প্রেব্রুয়াবি ২০২১, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ্ হর্িে বমর্ুা মসরূি
আহমদ (আই.)-এি সানে এই েেমিানিি মনো এক ভার্ুুয়াি (অেিাইে) আেু ষ্ঠাবেক সভায় বমবিে হওয়াি এিং
সাক্ষানেি সু নর্াগ িাভ কিনিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে গাবিয়াি েযাশোি মজবিস-এ-আনমিাি (জােীয়
কার্ুবেিুাহী পবিষনদি) সদসযগণ।
হুর্ূ ি আকদাস র্ু ক্তিানজযি বিিনোনডুি ইসিামািানদ োাঁি কার্ুািয় প্রেনক সভাি সভাপবেত্ব কনিে, আি আনমিা
সদসযগণ ভার্ুুয়াবি এই সভায় প্রর্াগদাে কনিে গাবিয়াি িাইেুস সািাম মসবজদ প্রেনক।
োয় ৭০ বমবেনিি এই সভায় উপবিে সকনিই হুর্ূ ি আকদানসি সানে কনোপকেনেি এিং বিবভন্ন বিষনয় হুর্ূ ি
আকদানসি পিামশু ও বদক-বেনদুশো িানভি সু নর্াগ পাে।
সভানে, হুর্ূ ি আকদাস িনিে প্রর্, আহমদী মুসবিম বশক্ষােুীনদি সিকাবি এিং বসবভি সাবভুনস প্রর্াগদানে উৎসাবহে
কিা উবর্ে। এইভানিই, আহমদী মুসিমােগণ োনদি জাবেি জেগণনক সেোি সানে প্রদনশি প্রসিা কিাি এিং
সমানজি সকি প্রক্ষনে েযায়বির্াি ও সমোি েনয়াজেীয়ো িজায় িাখাি জেয অগ্রণী ভূ বমকা পািে কিনি।
গাবিয়ায় িসিাসকািী আহমদী মুসবিমনদি ধমুীয় েবশক্ষণ সম্পনকু হর্িে বমর্ুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:

আনমিা সদসযনদি অেু কিণীয় দৃ ষ্টান্ত িাপনেি মাধযনম প্রেেৃত্ব েদানেি েনয়াজেীয়োি কোও উনেখ কনিে হুর্ূ ি
আকদাস। ওয়াকনে আির্ীি জেয োনদি সমনয়ি কুিিাবে কিনে হনি— দু ’সিানহি জেয সময় উৎসগু কনি পবিে
কুিআে বশক্ষায় সহায়ো দাে বকংিা িযাপক জেনগাষ্ঠীি বেকনি ইসিানমি বশক্ষাি ের্াি কিনে হনি। হুর্ূ ি আকদাস
িনিে, আনমিা সদসযগনণি উবর্ে োনদি বেনজনদি িােীয় এিাকাি িাইনি বগনয় এিং বেজ শহনিি িাইনি বগনয়
ওয়াকনে আির্ীপ্রে সময় িযয় কিা।

হুর্ূ ি আকদাস এ ছাড়াও বেনদুশ বদনয়নছে প্রর্, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বেজস্ব খামাি উন্নয়নেি প্রর্ষ্টা কিা
উবর্ে।
হুর্ূ ি আকদাস গাবিয়ায় আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে দ্বািা পবির্াবিে বিবভন্ন বিদযািয় সম্পনকু জােনে র্াে, প্রর্গুনিানে
জাবে, ধমু িা িণু বেবিুনশনষ সকি বশশুনক োেবমক ও মাধযবমক বশক্ষা েদাে কিা হনে।
সভাি প্রশনষি বদনক একবি বভবডও প্রেনজনেশে উপিাপে কিা হয় প্রর্খানে গাবিয়ায় আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি
বিবভন্ন িাপো প্রদখানো হয়। এগুনিাি মনধয িনয়নছ আহমদীয়া মুসবিম প্রসনেোবি বেবেং প্রেস, িাইেুস সািাম
প্রেবমনসস, র্া গাবিয়ায় আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি সদি দিি বহনসনি িযিহৃে হয়, এমবিএ স্টুবডওস এিং িাইি
এেএম প্রিবডও প্রস্টশে।

