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আহ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর �ধান বাইতুল ফুতুহ মসিজদ 

এর নতুন �শাসিনক ভবেনর িভিৎ ��র  াান 

আগেন কিতি  হওয়া আহ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর �শাসিনক ভবেনর াুনিনমরাা কাজ 

আর�। 

 

 

গত ৪ মাচর, ২০১৮ িনিখলিব� আহ মদীয়া মুসিলম জামােতর বতরমান �ধান ও াপম খলীফা হযরত 

িমযরা মসসর আহমদ (আই.) মরেডন-এ অবি ত বাইতুল ফতুুহ মসিজদ সংল� নতুন �শাসিনক 

ভবেনর িভিৎ ��র  াান কেরন। 

 



 

 
 

নতুন �শাসিনক ভবেনর মেধয ববমুিখ হল, িবিভ� অিফস এবং অিতিথশালার ানুিনমরাা করা হেে যা 

২০১৫ সােলর েসে��র মােস ভয়াবহ অি�কাে� বযাাকভােব কিতি� হেয়িেল। 

  

এিদন আসেরর নামােযর ার হযরত িমযরা মসসর আহমদ(আই.) িনধরািরত জায়গায় িভিৎ ��র  াান 

কেরন। এরার বযযেরর সসািনত েবগম সােহবা হযরত আমাতুল সবহু েবগম এবং জামা’েতর েক�ীয় 



 

ও জাতীয় �িতিনিধগা যথা�েম এ কমরসযচীেত অংশ েনন। বযযর (আই.) নীরব েদায়ার মাধযেম 

অন�ুানিটর ইিত টােনন। 

  

 

�কাশ থােক েয, ২০১৫ সােলর ২রা অে�াবর জমুুআর খতুবায় এই অি�কা� স�েকর বযযর আেনায়ার 

(আই.) বেলন,  

“�কৃত িব�াসীেদর জনয  ধেযরর সিতযকার অথর জানা অতযাবশযক।  ধযর মােন এই নয় েয, একজন মানুষ 

কিতর কারো ণ খ বা েবদনা অনুভব করেব না। বরং এর অথর হল, তার এতটা হতাশায় িনমি�ত হওয়া 

উিচৎ নয় েয, েস �ান হারােব এবং ভিবষযেত তার মেন আর েকান আশার সপার হেব না।” 
 

বযযর (আই.) আেরা বেলন, 

“অবশযই ণ খ করা াাভািবক িকি এর সােথ সােথ এই অব া েথেক উেৎারা করা এবং ভিবষযেত বে 

েকান ধরোর সমসযার েকে্ সমাধােনর উাায় খু েজ েবর করেত হেব। একইভােব এই ারীকার সসুখীন 



 

হেয় আমরা অ�ীকার করেত াাির এবং আমােদর কােজর যথাথরতা যাচাই করেত াাির, কীভােব 

ভিবষযেত আমরা সফলকাম হব এবং আআাহ তা’লার সমীো িনেজেদরেক উৎসগর করব।” 

 

বযযর আেনায়ার (আই.) বেলন, 

“েযমনিট আিম াযেবরও উেআখ কেরিে, অি�কাে�র কারেন অেনক কয়কিত হেয়েে। েখাদার ইোয় 

আমরা এর েচেয়ও অেনক সু�র এবং উৎম ভবন  তির করব ইনশাআআাহ এবং তা র কৃত�তা 

�াানাসা আআিরকতার সােথ েবিশ েবিশ সুবহানাআাহ  এবং মাশাআআাহ  াাঠ করব।” 

  

এই ানুিনমরাা কাজিট খবু শীীই  শ হেব এবং আশা করা যায় আগামী ণ’ বেেরর মেধযই এই 

�ক�িট স�যারসো স�� হেব। ইনশাআাহ । 


