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১৯ জানুয়াির ২০২১ 
 

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধােনর সােথ ভাচুরয়াল সভায় িমিলত হহয়ার সসান 

লাভ করেলা যু�রােজযর নযাানাল মজিলেস আেমলা  

  

বহিবধ �াাসিনক হ ধমরীয় িবষেয় িদক-িনেদরানা �দান করেলন হযুর আকদাস 

১৭ জানুয়াির ২০২১ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধান হ প�ম খলীফাতুল মসীহ  হযরত িমযরা মসসর 

আহমদ (আই.)-এর সােথ এক ভাচুরয়াল (অনলাইন) আনু�ািনক সভায় িমিলত হহয়ার সুেযাগ লাভ করেলা আহমদীয়া 

মুসিলম জামা’ত যু�রােজযর নযাানাল মজিলেস আেমলা (জাতীয় কাযরিনবরাহী পিরষদ) এবং বৃহ�র ল�ন এলাকার 

িরিজহনাল আমীর/ে�িসেড�বৃ�।  

৫৫-িমিনেটর এ সভায় উপি�ত সকেলই হযুর আকদােসর সােথ কেথাপকথেনর এবং িবিভ� িবষেয় হযুর আকদােসর 

পরামার হ িদকিনেদরানা লােভর সুেযাগ পান। 

সভায় হযুর আকদাস িবোষভােব িনেদরানা �দান কেরন েযে নযাানাল েসেেটাির তরিবয়তেক (আহমদীেদর  নিতক 

�িাকেষর জনয দািয়া�াঞ) িনি�ত করেত হেব েযে �ানীয় পযরােয় কমররত তরিবয়ত েসেেটািরগষ েযন 

আহমদীেদর  নিতক এবং ধমরীয় �িাকষ �দােনর বযাপাের অতয  সিেয় ভুিমকা পালন কেরন। 

হযুর আকদাস অনুকরষীয় দৃৃা  �াপেনর মাধযেম েনতৃা �দােনর �েয়াজনীয়তার কথা উেউখ কের আেমলা 

সদসযেদরেক পিবব কুরআেনর িাকা �দান িকংবা বৃহ�র জনেগা�ীর িনকট ইসলােমর িাকা েপােে েদহয়ার জনয 

হয়াক েফ আরযীর হয়াদা অথরাাে দু’সঞাহ সময় উাসগর করা �েয়াজনীয়তার কথা বেলন। 

নযাানাল েসেেটাির হয়াকেফ আরযীর উে�ো হযরত িমযরা মসসর আহমদ (আই.) বেলন: 



 

 

“�থেম সকল েক�ীয় সংগঠেনর েখা�ামে আনসার হ লাজনার আেমলা সদেসযর �িত এবং তারপর পযরায়েেম 

আ�িলক হ �ানীয় আেমলা সদসযগষ হ অনযেদর �িত আপনার মেনােযাগ িনব� করা উিচত। যিদ তারা এই 

হয়াক েফ আরযী �কে� অংা�হষ কেরনে তাহেল অনযরাহ তােদরেক অনুসরষ করেবন।” 

হযুর আকদাস এ োড়াহ আহমদীেদরেক সরকাির চাকুিরে েযমনে িসিভল সািভরেস েযাগদােন উাসািহত করার 

গুোর �িত েজার েদন। 

অনযানয িবভাগীয় �িতবদেনর সােথ বায়তুল ফুতুহ মসিজদ পুনিনরমরােষর অ�গিত সিেকর একিট িবোষ িভিডহ 

�িতেবদন উপ�াপন করা হয়। 

 



 

 

বায়তুল ফুতুহ মসিজদ কমে�� সিেকর জানােনা হয় েযে ভবেনর বিহভরােগর কাজ এখন েবিারভাগ সি� হেয়েে। 

তেবে এই �ক� োষ হহয়ার আেগ উেউখেযাগয অভয রীষ কাজ বািক রেয় েগেে। পুনিনরিমরত কাঠােমােত 

নবায়নেযাগয াি� সরবরােহর জনয েসের পযােনল বসােনা হেয়েে। সিুষর  তির হহয়ার পর ভবনিটেত িবিভ� হলে 

অিফস এবং আবাসেনর বযব�াহ অ ভুর� করা হেব। 

যু�রােজযর আহমদীেদর বযব�াপনায় �িতি�ত আ জরািতক তালীম-উল-কুরআন অযাকােডিম সিেকর আেরকিট 

�িতেবদন িেল। বতরমােন ৪৫০ জেনরহ েবিা িাকাথরী িভ� িভ� ১৫িট েদা েথেক এখােন ভিতর হেয়েে এবং তারা 

�িত সঞােহ কেয়ক ঘ�ার িাকষ লাভ কের থােক। 


	আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা

