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িনিখল িব� আহমদীয়া মুসিলম 
জামােতর বত�মান ইমাম হযরত িময �া 
মস�র আহমদ খলীফাত� ল মসীহ ্ আল্ 
খােমস (আই. ) গত ��ই নেভ�র, ����ইং 
�রাজ ��বার ল�েনর বায়ত� ল ফুত� হ 
মস�জদ �থেক ��িতশ্�ত মসীহ ্র 
আগমেনর আবশ�কতা�- স�েক� জমুুআর 
খুতবা �দান কেরন। 
 
তাশাহ� দ, তাঊয, তাসিময়া এবং সূরা ফািতহা 
পােঠর পর, 
হ� যূর আেনায়ার (আই. ) হযরত মসীহ ্
মওউদ (আ. )-এর রিচত এক�� প��� 
‘ওয়া� থা ওয়াে� মসীহা না িকিস অওর কা 
ওয়া�- ম�ায়ঁ না আতা �তা �কা� অওর িহ 
আয়া �হাতাʼ অথ �া� সময়�� িছল মসীেহর 
সময়, অন� কারও না� আিম না হেয় অন� 
�কউও যিদ আসত তেব মসীহ ্হেয়ই 
আসত, উে�খ কের �সই সমেয়র ���াপ� 
ত� েল ধের বেলন �য, �সই যুগ�� ইসলােমর 
জন� যােদর �কৃতই ভালবাসা িছল, তােদর 
জন� চরম কে�র িছল। ল� ল� মুসলমান ি��ান হেয় িগেয়িছল, মহানবী (সা. )-এর ভিব���াণী অনুসাের এমন পিরি�িত স�ৃ� 
হেয়িছল �য �মান �যন স�ি� �ম�েল চেল িগেয়িছল। কায �ত মুসলমানেদর মেধ� ধম � বা ইসলােমর িশ�া অবিশ� িছল না। 
ইসলােমর িহতাকা�ী ব���রা এই অেপ�ায় িছেলন �য মসীহ ্আিবভূ�ত হেয় �যন ইসলােমর ড� বুড� বু �ায় �ন�কার হাল ধেরন। 
এমনই একজন বুযুগ � িছেলন লুিধয়ানা িনবাসী  
 

হযরত সূফী আহমদ জান সােহব, িযিন তারঁ ধািম �কতার জন� অত�� �িস� িছেলন এবং অেনক ব� ব� ব��� তারঁ মুরীদ 
িছেলন। সূফী সােহেবর সােথ মসীহ ্মওউদ (আ. )-এর অত�� গভীর স�ক� িছল। যিদও মসীহ ্মওউদ (আ. ) তখনও �কান �কার 
দাবী কেরন িন, িকন্ত�  হযরত সূফী সােহব িনেজর এক প���েত তারঁ (আ. )-এর �িত আকুল আ�ান জানান যার অথ � হল ‘আমরা 
সব (আধ�া��কভােব) অসু�রা �তামারই পােন �চেয় আিছ, �খাদার �দাহাই ত� িম মসীহা হওʼ। মসীহ ্মওউদ (আ. )-এর দাবীর পূেব �ই 
িতিন মতৃ� �বরণ কেরন, িকন্ত�  িতিন বুঝেত �পেরিছেলন �য হ� যুর (আ. ) যুেগর মসীহ ্হেত চেলেছন। তাই িতিন মৃত� �র পূেব �ই িনজ 
স�ান ও মুরীদেদর একথা বেল যান, যখন িময �া সােহব দাবী করেবন- তারা �যন তােঁক �হণ কের। �মা�কথা �স যুেগর আধ�া��ক 
দৃ��স�� বুযুগ �রা বুঝেত �পেরিছেলন �য ইসলােমর ড� ব��ায় �ন�কােক যিদ �কউ সামলােত পাের তেব িতিন হেলন িময �া �গালাম 
আহমদ কািদয়ানী (আ. ) , িযিন বারাহীেন আহমদীয়া নামক অসাধারণ �� রচনা কের ইসলােমর সুর�া কেরিছেলন। যত�ণ পয �� 
িতিন (আ. ) �কান দাবী উ�াপন কেরন িন, তত�ণ পয �� অিধকাংশ আেলম-উলামাও তারঁ (আ. ) �শংসায় প�মুখ িছল। িকন্ত�  
�য মুহেূত � িতিন (আ. ) আ�াহ ্র িনেদ�েশ �িতশ্�ত মসীহ ্ হবার দাবী উ�াপন কেরন, সােথ সােথ এই উলামারাই িনেজেদর 
জাগিতক �ােথ �র কারেণ তারঁ (আ. ) িবেরািধতা �� কের। আজ পয �� এসব আেলম-উলামা �সই একই অব�ােন রেয়েছ এবং 
সাধারণ মুসলমানেদর মেন তারঁ (আ. ) ও তারঁ জামােতর িব�ে� �ণৃা স�ৃ� কের চেলেছ। 

হ� যুর (আই. ) বেলন, হযরত মসীহ ্মওউদ (আ. ) অজ� �ােন তারঁ দাবীর সত�তার �মাণ ত� েল ধেরেছন এবং যেুগর চািহদা 
অনুসাের �িতশ্�ত মসীহ ্র আগমেনর আবশ�কতা, তারঁ (আ. ) �িত �শী সাহায�-সমথ �েনর িনদশ �ন ইত�ািদ ত� েল ধেরেছন। যারা 
��-�দয় িছেলন, তারা �তা বুঝেত �পেরেছন� িকন্ত�  যােদর �দেয় �ণৃা-িবে�� ও জগেতর �মাহ িছল, তারা বঝুেত পাের িন। 
অতঃপর হ� যুর (আই. ) এ সং�া� হযরত মসীহ ্মওউদ (আ. )-এর �বশ িকছ�  উদ্ধিৃত ত� েল ধেরন। 
   

িতিন (আ. ) িলেখেছন �য, আমার দাবীর �স� বাদ থাকুক� যারা আমােক িমথ�া �িতপ� কের তারা কায �ত ইসলামেকও 
িবসজ�ন িদেয় বেস। �কননা ইসলােমর এ�প ক�ণ দশায় আ�াহ ্র প� �থেক �িতশ্�ত ব��� আসেবন- একথার ��া�ণা 
কুরআেন আ�াহ ্তাʼলার প� �থেক ও হাদীেস মহানবী (সা. )-এর প� �থেক �দয়া রেয়েছ। তাই এেকবাের �ঠক সমেয় তােঁক (আ. ) 
��রণ করায় আ�াহ ্ও রসূল (সা. )-এর কথা সত� �মািণত হেয়েছ। �য ব��� এই সত�েক িমথ�া �িতপ� কের �স �তা যােলম। তারঁ 
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 (আ. ) এই �লখা�� ১�০৩ সােলর। িতিন (আ. ) বেলন, আমার দাবীর পর �� বছর পার হেয়েছ, এখনও আ�াহ ্র সাহায�-সমথ �ন 
আমার পে� দৃ��েগা�র হে�। যিদ আিম িমথ�াবাদীই হতাম, তেব িক �খাদার সমথ �ন �পতাম� িতিন (আ. ) বেলন, এ যুেগ 
ইসলােমর মেধ� যত অরাজকতা স�ৃ� হেয়েছ, তােত আমােদর িব��বাদীরাও একথা �ীকার কের �য মসীহ ্আসার যুগ এ��ই। যিদ 
আমােক অ�ীকার কর তেব �কৃতপে� �ক এেসেছ, তােক �দখাও� যুেগর অব�া ও ইসলােমর অব�া �� িনেদ�শ করেছ �য 
একজন সং�ারক আসেত হেব, যিদ আমােক অ�ীকার কর তেব দু�� পেথর �কান এক�� �বেছ িনেত হেব- হয় অন� একজন 
সং�ারক �দখােত হেব নত� বা আ�াহ ্র �িতশ্�িতেক িমথ�া �িতপ� করেত হেব। িতিন (আ. ) �স যুেগ ইসলােমর উপর ি��ানেদর 
�লখনীর মাধ�েম আ�মেণর ভয়ংকর ি�� ত� েল ধের বেলেছন, যিদ এরপরও �কউ মেন কের �য ইসলােমর �কান সমস�াই �নই 
তেব বু�েত হেব ইসলােমর �িত তার �কান সমেবদনাই �নই। এ�প যুেগর দাবী হল �খাদার প� �থেক �কান মহান সং�ারক �যন 
আেসন ও এসেবর িবিহত কেরন। িতিন (আ. ) আয়ােত ইে�খলােফর ব�াখ�া করেত িগেয় এ�� ত� েল ধেরন �য মূসা (আ. ) ও মুহা�দ 
 (সা. )-এর উ�ত�য় পর�র সদৃশ। এই আয়ােতর �িতশ্�িত অনুসাের �যভােব মূসার ১৪০০ বছর পের ঈসা (আ. ) এেসেছন 
�তমিনভােব মহুা�দ (সা. )-এর ১৪০০ বছর পর ঈসা সদৃশ এক ব���র আগমন আবশ�ক। িতিন (আ. ) সূরা জমুুআর ৪নং আয়াত 
ব�াখ�ার মাধ�েমও এ�� �মাণ কেরন �য ইসলােমর ��ােরর পূণ �তার যুগ মহানবী (সা. )-এর দাস �িতশ্�ত মসীহ ্র যুগ, যা হল 
বত�মান যুগ। কারণ ��ােরর পূণ �তার জন� �েয়াজনীয় যাবতীয় উপকরণািদ এই যুেগ আ�াহ ্স�ৃ� কেরেছন। অতএব এ��ও মহানবী 
 (সা. )-এরই ময �াদা ব�ৃ�র কারণ, তারঁ (সা. )-ই এক দােসর মাধ�েম তারঁ ধম � এত ��ার ও �সার লাভ করেব। যিদ মসীহ ্মওউদ (আ. )
-�ক অ�ীকার করা হয় এবং তােঁক িমথ�াবাদী বেল �ত�াখ�ান করা হয়, তেব আয়ােত ইে�খলােফ বিণ �ত আ�াহ ্র �িতশ্�িতেকও 
অ�ীকার করেত হেব, একইসােথ সূরা জমুুআয় বিণ �ত �িতশ্�িতেকও িমথ�া �িতপ� করেত হেব এবং সূরা িহজেরর ১০নং আয়ােত 
বিণ �ত আ�াহ ্র �িতশ্�িতেকও িমথ�া বেল �ত�াখ�ান করেত হেব। �মা�কথা যারা মসীহ ্মওউদ (আ. )-�ক িমথ�া �িতপ� কের, 
�ম�িখকভােব না হেলও কায �ত তারা অিত অবশ�ই কুরআনেকও িমথ�া �িতপ� কের, আর ফলত� তারা আ�াহ ্েকও পিরত�াগ কের। 
সুতরাং মসীহ ্মওউদ (আ. )-�ক অ�ীকার করার িব�য়�� �কান সাধারণ �ছা�খাে�া িব�য় নয়, অত�� ভয়াবহ িব�য়। 

খুতবার �শ�িদেক হ� যুর (আই. ) পািক�ােন স�িত একদল �লাক �লা�ােয়ক ইয়া রাসূলা�াহ্̓  নামক �য আে�ালন �� 
কেরেছ �সই �স� উে�খ কেরন, যারা �কান আইন-কানুেনর �তায়া�া কের না এবং এক নত� ন �কার িবশ�ৃলা �� কেরেছ। হ� যুর 
 (আই. ) �দায়া কেরন, আ�াহ ্তাʼলা পািক�ানেক, �েত�ক মুসলমান রা�েক এবং সম� পিৃথবীেক িবশ�ৃলা ও অরাজকতা �থেক 
র�া ক�ন এবং মুসলমানেদর উপর িবেশ�ভােব ক�ণা ব� �ণ ক�ন। �কননা আজকাল যা অব�া হে� এবং মুসিলম িবে�র 
িব�ে� �যসব �ড়য� হে� তা অত�� ভয়ানক� �������������� ��� ������������� ���������������������������������
��������্���������� (আমীন) 

 
���������������
 

আমােদর �াণি�য় ইমাম হযরত খলীফাত� ল মসীহ ্আল-খােমস (আই. ) আজ �৪ নেভ�র, �০১� ল�েনর বায়ত� ল ফুত� হ 
মস�জদ �থেক �দ� জমুুআর খুতবায় মসীহ ্ মওউদ (আ. )-এর সত�তা জানার জন� তারঁই বিণ �ত প�ায় আ�াহর কােছ 
�াথ �নাকারীরা িকভােব �ে� িদকিনেদ�শনা লাভ কের এবং যারা পুণ� �কৃিতিবিশ�, তারা না জানা সে�ও িকভােব আ�াহ ্তােদরেক 
�ে� ইমাম মাহদীর সংবাদ �দান কেরন এ সং�া� িবিভ� ঘ�না ত� েল ধেরন। 

হ� যুর (আই. ) তাশাহহ� দ, তাআʼ�ুয ও সূরা ফািতহা পােঠর পর বেলন, গত খুতবায় আিম হযরত মসীহ ্মওউদ (আ. )-এর 
বরােত বেলিছলাম, মানু� যিদ িবে�� এবং সবরকম এক�ঁেয়িম �থেক মু� হেয় আ�াহ ্তাʼলার কােছ হযরত মসীহ ্মওউদ (আ. )-
এর সত�তা স�েক� জানার জন� �দায়া কের তেব ৪০ িদন পার হওয়ার পূেব �ই আ�াহ ্ তাʼলা তােক পথ�দশ �ন করেবন। িকন্ত�  
এজন� �দয় পির�ার হওয়া ও সব ��কার িবে�� �থেক মু� হওয়া আবশ�ক। নত� বা যারা �দেয় ঘণৃা বা ��াধ রােখ িকংবা যােদর 
�দয় পির�ার নয়, তােদর স�েক� িতিন (আ. ) বেলেছন �য তারা �তা একথাই বলেব আ�াহ ্তােদরেক �ে�  পথ�দশ �ন কেরন িন 
বা তারঁ িব�ে� বেলেছন। যারা �� �দেয় �দায়া কেরেছ তারা অবশ�ই পথিনেদ�শনা �পেয়েছ। হযরত মসীহ ্ মওউদ (আ. )-এর 
যুেগও এমন�� ঘে�েছ। একবার তারঁ (আ. )-এর এক �বঠেক লােহার �থেক আসা এক�� ি��ঠর উে�খ করা হয় যার �লখক এ�� 
বেলন �য িতিন �ে�  জানেত পােরন, িময �া সােহব সত�। এই ব��� এক ফিকেরর মুরীদ িছেলন� যখন ফিকেরর কােছ এ�� বেলন 
তখন �সই ফিকরও বেলন, িময �া সােহেবর এত দীঘ � সময় ধের �মাগত উ�িত করেত থাকা �খাদা তাʼলার সমথ �েনর ল�ণ । �সখােন 
থাকা আেরক ফিকর বেলন, দাড়ঁাও, আিমও আ�াহর কােছ �জে�স করব। পরিদন �সই ফিকর বেলন, আ�াহ ্ বেলেছন িময �া 
হেলন মওলা । মসীহ ্মওউদ (আ. ) এ�� উে�খ কের বেলন, অব�াদৃে� �বা�া যাে� আ�াহ ্�াইেছন �যন মানু� ��, ইত�ািদর 
মাধ�েমও �হদােয়ত লাভ কের। আ�াহর �ফেরশতারা সব �� আকােশ প�পােলর মত �ছেয় আেছন এবং মানুে�র �দেয় এই কথা 
স�ার করেছন ��মেন নাও, �মেন নাওʼ। িতিন (আ. ) আেরক ব���র উে�খ কেরন �য তারঁ (আ. ) িব�ে� জবাবমূলক বই িলখেত 
মন� কেরিছল, িকন্ত�  �ে� �দেখ �য মহানবী (সা. ) এেস তােক বলেছন, �ত� িম �তা তার িব�ে� িলখেত �া�, িকন্ত�  িময �া সােহব 
সত�বাদী।ʼ হ� যুর বেলন, আ�াহ ্ এভােব ভাল �লাকেদর পথ�দশ �ন কেরন। �সই ব��� িব��বাদী িছল, িকন্ত�  তার �কান পুণ� 
হয়েতা আ�াহর পছ� হেয়িছল, তাই তােক অন�ায় কাজ �থেক িবরত রাখার জন� �ে� িনেদ�শনা দান কেরন। 
 

হ� যুর (আই. ) বেলন, এই ধারা যা মসীহ ্মওউদ (আ. )-এর যুেগ �� হেয়িছল তা আজও �লমান রেয়েছ। পুণ� �ভােবর 
ব���রা ইমাম মাহদীর আগমন স�েক� জােননও না, িকন্ত�  আ�াহ ্ �ে� িনেদ�শনা দান কেরন �য ইমাম মাহদী এেস �গেছন। 
আবার �কউ �কউ তারঁ (আ. ) দাবী স�েক� জানার পর যখন আ�াহর কােছ পথিনেদ�শনা যা�না কেরন তখন তােদরেক আ�াহ ্
পথ�দশ �ন কেরন। এরকম এক�� ঘ�না প��ম আি�কার �দশ মািল �থেক �সখানকার �মাবাে�গ সােহব িলেখ পা�ঠেয়েছন। 
�মা�ফা িদয়ালু নােমর এক ভ�েলাক একিদন �ে�  �দেখন �য িতিন জা�ােত  খুব সু�র এক�� ঘের বেস আেছন, ঘেরর একিদেক 
খুব সু�র পাগিড় পরা  এক বুযুেগ �র ছিব িছল। কেয়কিদন পর িতিন তার এক বন্ধুর ঘের িগেয় �সই ব���র ছিব �দখেত �পেয় 
�জ�াসা করেল জানেত পােরন  ইিন ইমাম মাহদী। পের িতিন বন্ধুর সােথ িগেয় জামােতর সাধারণ সভায় অংশ �নন ও সভার পের 
তার আহমদীয়াত �হেণর �ঘা�ণা �দন, তেব �সিদন বয়আত না কের পরিদন িনেজর সব ভাই-�বানেদর সােথ িনেয় একসােথ 
বয়আত করেবন বেল জানান। �সিদন বািড়েত িগেয় �সহিরর সময় সব ভাই-�বানেদর এ িব�েয় বলেল তারা ভাল-ম� বলেত �� 
কের এবং তােক বয়আত করা �থেক িনর� করেত �ায়। িদয়ালু সােহব িন��ত কেরন �য িতিন অবশ�ই বয়আত করেবন। ফজর 
পেড় �শাবার পর িতিন �ে�  �দেখন, মসীহ ্মওউদ (আ. ) এেস তােক সূরা িহজেরর ৩০/৩৫ আয়াত পড়েত বলেছন। ঘুম �থেক 
উেঠ িতিন িমশন হাউেজ িগেয় সবিকছ�  বলেল পের �মাবাে�গ সােহব তােক �সই আয়াত�েলা খেুল �দখান �য �সখােন 
�ফেরশতােদর আদম (আ. )-�ক মানার ও ইবিলেসর না মানার ঘ�না বিণ �ত হেয়েছ। অথ �াৎ িদয়ালু সােহেবর বয়আত করা 



�ফেরশতােদর অনু�প কাজ হেয়েছ। 
 

ইেয়েমেনর এক ভ�মিহলা জািমলা সােহবা িনেজর ঘটনা িলেখন, িতিন যখন �সৗিদ আরেব িছেলন তখন কােদিরয়া 
তিরকার সূফী মতবােদর �িত আকৃ� িছেলন। তােদর কায �িবিধ অনসুাের একশʼ বার কের সূরা ফািতহা, আয়াত� ল কুরিস ও সূরা 
ইখলাস এবং এক হাজার বার কের দ�দ ও ইে�গফার পড়ার পর একিদন রােত িতিন �ে�  �দেখন, আকাশ �থেক চােঁদর মত বড় 
এক তারা মা�টেত �নেম চলােফরা করেছ ও এরপর তার বািড়েতও এেসেছ। কেয়কিদন পর আেরক�ট �ে�  �দেখন, আেগর তারার 
�চেয় িকছ� টা �ছাট পাচঁ�ট তারা মা�টেত �নেম এেস এক সািরেত চলেছ। অথ �া� �থম তারা মসীহ ্মওউদ (আ� ) ও পেরর তারা�েলা 
তারঁ (আ� ) খলীফাগ�। পরবত�েত িতিন এম�টএর স�ান পান, এেত ইে�খারার িনেদ�শনা �েন �সই অনুযায়ী ইে�খারা কেরন ও 
�থম রােতই �ে� িনেদ�শনা �পেয় যান এবং বয়আত কেরন। হ� যুর (আই� ) ইেয়েমেনর সা�িতক ক��াব�ার উে�খ কেরন �য 
�সৗিদ আরব তােদরেক সমু� ও আকাশপেথ িব��� কের �রেখেছ, যার ফেল তারা বিহিব �� �থেক �কানরকম সাহায� পাে� না। 
হ� যুর �দায়ার আেবদন কেরন �যন আ�াহ ্তােদর উপর ক��া কেরন, তােদর এই ক�কর অব�া দরূ হয় ও তারা �াধীনভােব িন��াস 
িনেত পাের। 

িমসেরর এক বন্ধু মাহমুদ সােহব িলেখন �য িতিন নয় বছর বয়স �থেক �ে�  �কান এক�ট আওয়াজ �নেত �পেতন যার 
অথ � িতিন বুঝেতন না। ����-এ এেস যখন িতিন এম�টএ-�ত আলিহওয়া�ল মুবািশর অনু�ান �দেখন তার পের িতিন বুঝেত পােরন 
�য এতিদন �ে�  িতিন এই আওয়াজই �নেত �পেতন। মসীহ ্ মওউদ (আ� )-এর �লখনী ও কিবতাসমূহ তার �দয় ছ� ঁ েয় �যত। 
একিদন িতিন এম�টএ �দখার সময় মসীহ ্মওউদ (আ� )-এর ছিবর িদেক তািকেয় আ�াহর কসম িদেয় �জে�স কেরন, আপিন 
িনেজই বলুন আপনার দাবী সত� না িমথ�া । এরপর িতিন কােজ চেল যান। স��ায় িফের যখনই িতিন �টিভ ছােড়ন তখন মসীহ ্
মওউদ (আ� )-এর এক�ট উদধ্িৃত পড়া হ��ল যােত িতিন আরবীেত কসম �খেয় দাবী কেরেছন �য িতিন আ�াহরপ� �থেক আগত। 
িতিন আেবগাপ্লুত হেয় পেড়ন �য আ�াহ ্এভােব তােক জবাব পাইেয় িদেয়েছন, অতঃপর িতিন বয়আত কেরন। 
 
  হ� যুর এরকম �বশ কেয়ক�ট ঘটনা ব� �না কেরন। এসব ঘটনার �কান �কান�ট আি�কার িবিভ� �দশ �যমন মািল, আইভির 
�কা� ইত�ািদ �দেশর, �কান�ট িসিরয়া, জড�ান, িমসর ইত�ািদ আরব �দেশর, �কান�ট বা �া�, কানাডাসহ ইউেরাপ ও আেমিরকার 
প��মা �দেশর। �মাটকথা িবে�র এমন �কান �া� বািক �নই �যখােন পু�� �কৃিতর �লােকরা আ�াহরপ� �থেক সরাসির 
পথিনেদ�শনা লাভ করেছ না। এ�ট �যমন একিদেক মসীহ ্মওউদ ও ইমাম মাহদী িহেসেব হযরত িময �া �গালাম আহমদ কািদয়ানী 
 (আ� )-এর সত�তার তাজা িনদশ �ন, অন�িদেক এরকম অজ��্র ঘটনা সংঘ�টত হওয়া িনেদ�শ করেছ �য এ�টই �কৃতপে� �িতশ্�ত 
মসীহ ্ও ইমাম মাহদীর যুগ। হ� যুর (আই� ) বেলন, আিম ��টকেয়ক মা� ঘটনা উে�খ করলাম, এরকম অজ� ঘটনা রেয়েছ ও 
ঘটেছ। হ� যুর �দায়া কেরন, আ�াহ ্ তাʼলা এসব নবাগতেদর ঈমান ও দৃ�তায় উ�িত দান ক�ন, তােদর িন�া ও িব��তায় ব�ৃ� 
ক�ন, আর আমরা যারা পুরেনা আহমদী আমােদর �েত�কেক িন�া ও িব�ােস উ�িত দান ক�ন। আ�াহ� �া আমীন। সু�া 
আমীন। 
 

 
গত �� নেভ�র টরে�া� বাংলােদশ �স�ােরর িমলনায়তেন িদনব�াপী পিব� �কারআেনর �দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। 

এিদন আহমিদয়া মুসিলম জামাত কানাডা �কারআন অেপরা হাউস ���টরও �বিশ ভা�ায় পিব� �কারআেনর �দশ �নীর আেয়াজন 
কের।  

আহমিদয়া মুসিলম জামাত কানাডার বাংলা অংেশর ইন-চাজ� সাইফুল ইসলাম িসিবএন’�ক বেলন, ��কারআেনর িশ�া 
আমরা পিৃথবীর �াে� �াে� �পৗ�েছ িদেত চাই। �কারআন �যেহত�  আরিব ভা�ায় �লখা, তাই িবিভ� ভা�াভা�ীর কােছ �কারআেনর 
িশ�া �পৗ�ছােত �গেল এবং ইসলাম ধেম �র দীঘ � �ািয়� চাইেল তােদর ভা�ায় �কারআনেক �পৗ�ছােত হেব। এজন� আমরা িবিভ� 
ভা�ায় �কারআেনর অনুবাদ কেরিছ।’ 

িতিন বেলন, িদনব�াপী �কারআন �দশ �নীর এই আেয়াজেন হযরত মুহা�দ সা�া�াহ�  আলাইিহসসালাম এর ভিব���া�ী 
অনুযায়ী ইসলােমর জীবন এবং পুনজ�াগরেনর জন� ইমাম মাহদী আলাইিহস সালাম আিবভূ�ত হেয়েছন এই িব�য়�ট অবিহত করা 
হয়। �দশ �নীেত বহ�  দশ �েকর আগমন হেয়িছল এবং তারা দীঘ �সময় ধের িবিভ� �� রােখন। �িশি�ত একদল িমশনাির তােদর 
�সসব �ে�র উ�র �দন বেল জানান িতিন। 

 
(সূ�ঃ এই �িতেবদন �কািশত হয় ���শ নেভ�র ���� �ত িসিবএন এর অনলাইন সংখ�ায়, এখােন তা সরাসির অনুকৃত করা 

হেলা) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



�ত কেয়ক মােস �ায় � লাখ �রািহ�া ��াস্ত�  মায়ানমােরর জলুুম�অত�াচার ��েক মু�� পাওয়ার জন� পািলেয় 
বা�লােদে� আ�য় �নয়� ��াস্ত� েদর অিদকা��� হে� নারী আর ি�� �ােদর অেনেক ি�ল আহত আর িন�ে�ি�ত� এেদর এখন 
জীবন বাচঁােনার �েয়াজনীয় সহে�াি�তা খবু দরকার� অেনেক� �কান আ�য় বা পির�ার পািন পাে� না�  
 
 িহ�েমিন�ট �া�� এর সহে�া�ীেদর সাে� িনেয় সেরজিমেন স��য়�ােব কাজ কের �াে� ��াস্ত� েদর �েয়াজনীয় চািহদা 
পূরে�র জন�� আহ ্মদীয়া মুসিলম জামাত এব� এর ���ােসবেকরা িদবারা�� �� ��া কাজ কের �াে� ক�া��া�ে�� 
��াস্ত� েদর চািহদা পূরে�র জন� িনে�া� িতন�ট �স�ের কাজ চলে�� 
 
 �ওয়া�� �স�র (পািন� পির�ার�পির��তা��� কুট�পাল� ক�াে� নত� ন আ�ম�কারীেদর জনয় হ�চািলত পা�� পািনর 
কুেয়া এব� �াম�মা� টয়েলেটর ব�ব�া করা হে�� অন�ান� ��াস্ত�  ক�াে�র জন�ও আেরা �াপনার পিরক�না করা হে�� 

�া�� �স�র� এক�ট জ�রী িচিক�সা দল �িতিদন ক�াে� ��� এরও অিধক ��াস্ত� র ��তর �া�� সমস�ার িচিক�সা 
িদে�� 

খাদ� িনরাপ�া �স�র� এপ� �� হাজার হাজার �রম খাওয়া �দান করা হেয়ে� এব� �� অে�াবর ��েক ���� এরও অিধক 
��াস্ত� র জন� এক�ট পুেরাদস্ত� র রা�া�র চালু হওয়ার ক�া �ােত �িতিদন িতন �বলা খাওয়া �দান করা হেব� 

 
�ানীয় কম �কত�ারা আহ ্মদীয়া মুসিলম জা�মাতেক কেয়ক �ত ��াসত্� র এক�ট ক�া� পিরচালনার দািয়� িদেয়ে��  

 
(সূ�� িহ�েমিন�ট �া�� ��এসএ ওেয়বসা�ট ��েক� 




