
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
২৫ ভার্চ ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয নেুন কুবদচ ওয়য়ফাইট উয়বাধন কযয়রন আভদীয়া 
ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান 

 

অনরাইয়ন েথভফায়যয ভে  ভীহ্ ভওউদ (আ.)-এয ফই ও অনযানয াবেয কুবদচ বালায় োয য়রা 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা ’ে এবট প্রঘালণা কযয়ে প্রয়য আনবিে প্রম,  ২৫ ভার্চ ২০২২, আভদীয়া ভুবরভ জাভা ’প্রেয 
বফশ্ব-েধান, ঞ্চভ খরীপা মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) কুবদচ বালায় আভদীয়া ভুবরভ জাভা ’প্রেয অবপবয়ার 
ওয়য়ফাইট (www.ahmadiyya-islam.org/krd/) উয়বাধন কয়যন। 

শুক্রফায জুভুআ’য খুেফায় প্রঘালণা েদায়নয য  হুমূয আকদা ইরাভাফাদ, বটরয়পায়ডচয ভুফাযাক ভবজদ 
প্রথয়ক ওয়য়ফাইটবটয উয়বাধন কয়যন।  

উয়বাধয়নয য ভান আল্লাহ্ ো’রায শুকবযয়া জ্ঞান কয়য হুমূয আকদা প্রদায়া বযর্ারনা কয়যন। 

খুেফায োযবিক অংয় হুমূয আকদা উয়ল্লখ কয়যন প্রম, ২৩ ভার্চ আভদী ভুরভানগণ ‘ভীহ্ ভওউদ 
বদফ’ ারন কয়যয়েন, আয এ েয়ে ভীহ্ ভওউদ (আ.) কীবায়ফ বফশ্বফাীয  বনকট ইরায়ভয প্রৌিমচ  
েুয়র ধয়যয়েন এ ম্পয়কচ বফস্তাবযে আয়রার্না কয়যন। হুমূয আকদা ওয়য়ফাইটবট উয়বাধনকায়র উয়ল্লখ 
কয়যন প্রম, এ ওয়য়ফাইবট ৃবথফীয োয়ে োয়ে েকৃে ইরায়ভয ফাণী প্রৌঁোয়নায ভীহ্ ভওউদ (আ.)-এয 
বভয়নয ূণচোয অং। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফয়রন: 

‚আবভ আজ একবট ওয়য়ফাইয়টয উয়বাধন প্রঘালণা কযয়ফা প্রমবটও ৃবথফীয োয়ে োয়ে ভীহ্ ভওউদ 
(আ.)-এয ফাণী প্রৌঁোয়নায ভাধযভ বয়য়ফ কাজ কযয়ফ। এবট আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয কুবদচ বালায 
ওয়য়ফাইট।‛ 

http://www.ahmadiyya-islam.org/krd/


 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফয়রন: 

‚ওয়য়ফাইটবটয উয়েয য়রা কুবদচ বালাবালী ভানুলয়ক োয়দয বালায় েথভফায়যয ভে আভদীয়া ভুবরভ 
জাভা’প্রেয ধভচবফশ্বা ম্পয়কচ ড়ায ুয়মাগ কয়য প্রদওয়া “ জুভুআ’য নাভায়ময য ওয়য়ফাইবট উয়বাধন 
কযা য়ফ। ভান আল্লাহ্ ো’রা এয়ক করযাণভবিে করুন।‛ 

হুমূয আকদা উয়ল্লখ কয়যন প্রম, কুবদচ বালায় অনুফাদকৃে ভী ভওউদ (আ.) ও আভদীয়া ভুবরভ 
জাভা’প্রেয খরীপাগয়ণয ুস্তকাফবর এফং বববডওভূ ওয়য়ফাইটবটয়ে াওয়া মায়ফ। 

 

খুেফায প্রয়লয বদয়ক, হুমূয আকদা আভদী ভুরভানয়দয ইউয়ক্রয়ন র্রভান মুদ্ধ, মা েবড়য়য় ড়ায ও 
বফবশ্বক এক মুয়দ্ধ বযণে ওয়ায িাফনা যয়য়য়ে, ো প্রযাধকয়ে প্রদায়ায জরুযী আফযকো স্মযণ কবযয়য় 
প্রদন।  

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফয়রন: 

‚আবভ বফয়শ্বয ফেচভান বযবিবে ম্পয়কচ আযও ফরয়ে র্াই প্রম, েয়েযয়কয অফযই উবর্ে প্রদায়া র্রভান 
যাখা প্রমন আল্লাহ্ ো’রা ৃবথফীয়ক ধ্বং প্রথয়ক যক্ষা করুন এফং ভানুলয়ক হুুঁ দান করুন প্রমন োযা োয়দয 
ৃবিকেচায়ক বর্নয়ে ায়য।‛ 

 

 


