
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৮ প্রেব্রুয়াবি ২০২১ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধানেি সানে ভারু্ুয়াি সভায় বমবিে হওয়াি  
সম্মাে িাভ কিনিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া িাাংিানদশ 

 

হুযূি আকদানসি সনে আেুষ্ঠাবেক সভায় বমবিে হনিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া িাাংিানদশ-এি 
জােীয় কাযবুেিুাহী পবিষদ (েযাশোি মজবিস আনমিা) 

৭ প্রেব্রুয়াবি ২০২১ মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া (আহমদীয়া যুি-সাংগঠে, ১৫-৪০ িছি িয়সী আহমদী েরুণ-
যুিকনদি অে-সাংগঠে) িাাংিানদশ-এি েযাশোি মজবিনস আনমিা (জােীয় কাযুবেিুাহী পবিষদ)-এি সনে এক 
ভারু্ুয়াি (অেিাইে) সভা কনিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম  িীোেুি মসীহ্  হযিে বমযুা 
মসরূি আহমদ (আই.)। 

 



 

হুযূি আকদাস বিিনোনডুি ইসিামািানদ োাঁি কাযাুিয় প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিে, আি আনমিা েবেবেবধগণ 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিানদনশি জােীয় কাযুািয়, ঢাকাি দারুে েিিীগ মসবজদ কমনেক্স প্রেনক প্রযাগদাে 
কনিে। 

সভা র্িাকািীে প্র াদ্দাম েবেবেবধগণ োনদি বেজ বেজ বিভাগীয় কাযুক্রমনমি বিনপািু এিাং ে্াবিে ভবিষযে 
পবিকল্পোসমূহ উপস্থাপে কিাি সুনযাগ িাভ কনিে। 

হুযূি আকদাস আহমদী মুসবিম েরুণ-যুিকনদিনক নেবেক ও ধমুীয় েবশক্ষণ বিষয়ক এিাং মজবিস প্র াদ্দামুি 
আহমদীয়াি ক্রমমাগে উন্নবে বেবিেকািী বিবভন্ন বদক-বেনদশুো েদাে কনিে। 

 

হুযূি আকদাস জােীয় বিভাগসমূনহি েধােনদিনক উৎসাবহে কনিে প্রয, োিা প্রযে মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া 
িাাংিানদশ-এি আঞ্চবিক ও স্থােীয় শা াগুনিাি কাযুক্রমম বিনেষনণি জেয এিাং োনদি উন্নবেি প্রক্ষনে সহায়োি জেয 
োনদি প্রেনক োি বিনপািু সম্পনকু অধযিসানয়ি সনে বেয়বমে মোমে েদাে কনিে। 

হুযূি আকদাস আহমদী মুসবিম যুিকনদিনক মােিোি প্রসিামূিক কাযুক্রমম িৃবি কিনে এিাং ইসিানমি বশক্ষাি 
েবেেিনে জাবে, ধমু ও িণু বেবিুনশনষ অভািগ্র্নদিনক সবক্রময়ভানি সাহাযয-সহনযাবগো কিাি বেনদুশোও েদাে 
কনিে। 

হুযূি আকদাস আিও িনিে প্রয, মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়াি িযিস্থাপোি উবর্ে হাসপাোি এিাং অেযােয সাংবেষ্ট 
সাংস্থাগুনিাি সনে যুক্ত হনয় আহমদী েরুণনদিনক িক্তদানেি প্রক্ষনে বেিবিে কিা, প্রযে েনয়াজনেি সমনয় প্রদনশি 
জেগণনক োিা সাহাযয কিনে পানিে। 

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ িনিে: 

“আমানদি আহমদী মুসবিম যুিকনদি িক্তদানেি প্রক্ষনে শুধুমাে আমানদি বেনজনদি সদসযনদিনক সাহাযয কিাি জেয 
েয়, িিাং সমানজি অেযােয সকনিি জেযও এবি েদাে কিা উবর্ে এিাং মােিোি প্রসিাি জেয আমানদি 
সদসযনদিনক বেিবিে কিনে হাসপাোি এিাং ব্লাড িযাাংকগুনিাি সনে আপোনদি কাজ কিা উবর্ে। জেগনণি জাো 
উবর্ে প্রয, আহমদী মুসিমাে োিাই, যািা সমগ্র মােিোি প্রসিায় এবগনয় এনস োনক।” 



 

 

হুযূি আকদাস আিও িনিে প্রয, সুস্বাস্থয িজায় িা াি জেয বিপুি সাং যক েরুণনক শিীি র্র্ুা এিাং িযায়াম কিনে 
উৎসাবহে কিা উবর্ে। 

উমুনি-প্রোিািা (ছাে-বিষয়ক) বিভানগি েধানেি েবে হুযূি আকদাস িনিে প্রয, এই বিভানগি উবর্ে বিশ্ববিদযািনয় 
প্রসবমোনিি আনয়াজে কিা, প্রয ানে আহমদী মুসবিম এিাং অেযােযনদিনক আমন্ত্রণ জাোনো হনি, ধম-ুবেিনপক্ষ 
বিষয়গুনিা বেনয় েেুে গনিষণা উপস্থাপনেি জেয। এি মাধযনম ধমুীয় মে-পােুকযগুনিা দূনি সবিনয় প্রিন  উদ্ভািেী 
ধািণাসমূনহি আদাে-েদাে কিা সম্ভিপি হনি। 

প্রকাবভড-১৯ নিবশ্বক মহামািীি এই সময়বিনে আহমদী মুসবিম েরুণিা প্রস্বচ্ছাকমুী বহনসনি বিবভন্ন হাসপাোনি বগনয় 
প্রসগুনিা পবিষ্কাি-পবিচ্ছন্ন িা নে সহায়ো কিানে হুযূি আকদাস সনতাষও েকাশ কনিে। 

 


