
 

link: 

https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE

%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%

8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-

%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4 

https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4
https://www.dailynayadiganta.com/city/717161/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%A4


 

 

 



 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা (র.) ছছলেন মুসছেম 

জাগরলের অগ্রদতূ 
December 31, 2022 by নিউজ ডেস্ক 

নিশেষ প্রনিশিদক: হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

নছশেি মুসনেম জাগরশের অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় 

প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর আহছ্ািউ্ল্লা (র.) এরঁ অিদাি ও 

সম্পকৃ্তিা নছে অিস্বীকার্ য। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

নছশেি শুদ্ধাচারী মািুষ। িাাংো সানহশিয িারঁ ডর্ েিানিক 

মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার শুদ্ধাচাশরর প্রমাে পাওয়া র্ায়। 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ মশি রুনচ মার্জযি 

করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম 

জন্মিানষ যকী উপেশে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য 

ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় িক্তারা এসি কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক 

িক্তিয রাশখি, ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি 

প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, 

নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়ুম দুোে, আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্ররু্র্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র 

সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মুসেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি 

পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পূে য িানম যক আিার পূে য আিুনিক। আিুনিকিা আর িানম যকিার 

সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে ডগশছি িা কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক 

ডমাখশেসুর রহমাি, সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট 

মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন 

প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও কম যচারীিনৃ্দ। 

Link: 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6

%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-

%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%

89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-2/ 

 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-2/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-2/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-2/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-2/


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা (র.) ছছলেন মুসছেম জাগরলের 

অগ্রদতূ 
প্রকানেি: ৩১-১২-২০২২ ২১:১২ 

ছনজস্ব প্রছতলবদক : হজরি খািিাহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মুসনেম জাগরশের 

অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর 

আহছ্ািউ্ল্লা (র.) এর অিদাি ও সম্পৃক্তিা নছে 

অিস্বীকার্ য। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি 

শুদ্ধাচারী মািুষ। িাাংো সানহশিয িারঁ ডর্ েিানিক 

মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার শুদ্ধাচাশরর প্রমাে পাওয়া 

র্ায়। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এর মশি রুনচ মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম জন্মিানষ যকী 

উপেশে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক 

আশোচিা সভায় িক্তারা এসি কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক 

িক্তিয রাশখি, ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি 

প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী 

পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়ুম দেুাে, আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্রর্ুর্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ 

আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা 

(র.) র্নদ উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মুসেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি 

একািাশর নছশেি পূে য িানম যক আিার পূে য আিুনিক। আিুনিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি 

ডর্ দে যশির কথা িশে ডগশছি িা কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর 

রহমাি, সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা 

নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, 

কম যকিযা ও কম যচারীিনৃ্দ। 

Link: https://khoborsangjog.com/1547/wwozcnkfx0/ 

 

https://khoborsangjog.com/1547/wwozcnkfx0/


 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মুসনেম জাগরশের 

অগ্রদিূ 
সম্পাদক 3 days ago জাতীয়, ছিলরানাম 10 Views 
 

ঢাকা নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর আহছ্ািউ্ল্লা 

(র.) এরঁ অিদাি ও 

সম্পৃক্তিা নছে অিস্বীকার্ য। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা 

(র.) নছশেি শুদ্ধাচারী 

মািুষ। িাাংো সানহশিয িারঁ ডর্ েিানিক মূেযিাি গ্রন্থ 

ডসখাশি িার 

শুদ্ধাচাশরর প্রমাে পাওয়া র্ায়। খািিাহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ মশি রুনচ 

মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ 

১৪৯ িম জন্মিানষ যকী উপেশে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর 

আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় িক্তারা এসি 

কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ 

নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক িক্তিয রাশখি, ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী 

রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার 

এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়ুম দুোে, 

আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্রর্রু্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মুসেমািরা 

আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পূে য িানম যক আিার 

পূে য আিনুিক। আিনুিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে 

ডগশছি িা কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর 

উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর রহমাি, সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো 

পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর 

ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও 

কম যচারীিনৃ্দ। 

Link: 

https://naradbarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6

%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-

%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%

a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/ 

https://naradbarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/
https://naradbarta.com/author/naradbar_tabd/
https://naradbarta.com/category/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/
https://naradbarta.com/category/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ae/
https://naradbarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/
https://naradbarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/
https://naradbarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/
https://naradbarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/


 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি 

মুসনেম জাগরশের অগ্রদিূ 
নেশসম্বর 31, 2022 

সংবাদ ছবজ্ঞছি: হজরি খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) 

নছশেি মসুনেম জাগরশের অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় 

প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদরু আহছ্ািউ্ল্লা (র.) এরঁ অিদাি ও 

সম্পকৃ্তিা নছে অিস্বীকার্ য। খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা 

(র.) নছশেি শুদ্ধাচারী মািষু। িাাংো সানহশিয িারঁ ডর্ 

েিানিক মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার শুদ্ধাচাশরর প্রমাে 

পাওয়া র্ায়। খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ মশি 

রুনচ মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম জন্মিানষ যকী উপেশে ঢাকা 

আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় িক্তারা এসি 

কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক িক্তিয রাশখি, 

ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, 

সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়মু দুোে, 

আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্রর্রু্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ 

উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মসুেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পেূ য 

িানম যক আিার পেূ য আিুনিক। আিুনিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে ডগশছি িা 

কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর রহমাি, সহকারী 

পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-

অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও কম যচারীিৃন্দ। 

Link: https://bhorerbarta24.com/news/102271 

 

https://bhorerbarta24.com/news/102271
https://bhorerbarta24.com/wp-content/uploads/2022/12/0-347.jpg


 

 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা (র.) ছছলেন মুসছেম জাগরলের অগ্রদতূ 
তছরকুে ইসোম : 

সময় : 2022-12-31 18:53:21 

হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মুসনেম 

জাগরশের অগ্রদিূ। ঢাকা 

নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর আহছ্ািউ্ল্লা (র.) এরঁ 

অিদাি ও 

সম্পকৃ্তিা নছে অিস্বীকার্ য। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা 

(র.) নছশেি শুদ্ধাচারী 

মািুষ। িাাংো সানহশিয িারঁ ডর্ েিানিক মেূযিাি গ্রন্থ 

ডসখাশি িার 

শুদ্ধাচাশরর প্রমাে পাওয়া র্ায়। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ মশি রুনচ 

মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ 

১৪৯ িম জন্মিানষ যকী উপেশে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর 

আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় িক্তারা এসি 

কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ 

নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক িক্তিয রাশখি, ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী 

রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার 

এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়ুম দুোে, 

আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্ররু্র্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মুসেমািরা 

আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পূে য িানম যক আিার 

পূে য আিুনিক। আিুনিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে 

ডগশছি িা কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর 

উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর রহমাি, সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো 

পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর 

ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও 

কম যচারীিনৃ্দ। 

Link: https://www.sokaler-alo.com/online_portal/news_show/50022/31 

https://www.sokaler-alo.com/online_portal/news_show/50022/31


 

খাি িাহাদুর আহছ্ািউল্লার ১৪৯ িম জন্মিানষ যকী উপেশে আশোচিা সভা 

  December 31, 2022 

খাি িাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মসুনেম জাগরশের 

অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর আহছ্ািউ্ল্লা 

(র.) এরঁ অিদাি ও সম্পৃক্তিা নছে অিস্বীকার্ য। খািিাহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি শুদ্ধাচারী মািুষ। িাাংো সানহশিয িারঁ 

ডর্ েিানিক মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার শুদ্ধাচাশরর প্রমাে পাওয়া 

র্ায়। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ মশি রুনচ মার্জযি করাই 

সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খাি িাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম জন্মিানষ যকী উপেশে ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় িক্তারা এসি কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসশুদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক িক্তিয রাশখি, ঢাকা 

আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, সািারে সম্পাদক 

ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়ুম দুোে, আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্ররু্র্ক্ত 

নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ উশদযাগ িা নিশিি 

িশি িাাংোর মুসেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পেূ য িানম যক আিার পূে য আিুনিক। 

আিুনিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে ডগশছি িা কেযাশের দে যি। 

অিুষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর রহমাি, সহকারী পনরচােক 

(ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর 

রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও কম যচারীিনৃ্দ। 

Link: http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0

%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-

%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0

%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-

%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE 

http://www.currentnews.com.bd/date/2022-12-31
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE


 

সংবাদ ছবজ্ঞছি খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা (র.) 

ছছলেন মুসছেম জাগরলের অগ্রদতূ 

 | Sub Editor  ১২:৪৫ অপরাহ্ণ | জািুয়ানর ১, ২০২৩  ঢাকা, সারাশদে 

হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মুসনেম 

জাগরশের অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর 

আহছ্ািউ্ল্লা (র.) এরঁ অিদাি ও সম্পৃক্তিা নছে অিস্বীকার্ য। 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি শুদ্ধাচারী মািষু। িাাংো 

সানহশিয িারঁ ডর্ েিানিক মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার 

শুদ্ধাচাশরর প্রমাে পাওয়া র্ায়। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ মশি রুনচ মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম জন্মিানষ যকী 

উপেশে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক 

আশোচিা সভায় িক্তারা এসি 

কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিষু্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক িক্তিয 

রাশখি, ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি প্রশিসর কাজী 

েনরিুে আেম, সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ 

সাশজদুে কাইয়ুম দুোে, আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্রর্ুর্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

র্নদ উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মুসেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি 

একািাশর নছশেি পূে য িানম যক আিার পূে য আিনুিক। আিুনিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ 

দে যশির কথা িশে ডগশছি িা কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর 

রহমাি, সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা 

নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, 

কম যকিযা ও কম যচারীিৃন্দ। 

Link: https://peoplesnews24.com/archives/224110 

https://peoplesnews24.com/archives/author/editor05
https://peoplesnews24.com/archives/category/mooseball/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be
https://peoplesnews24.com/archives/category/mooseball
https://peoplesnews24.com/archives/224110


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা (র.) ছছলেন 

মুসছেম জাগরলের 

অগ্রদতূ 
োস্টনিউজনিনে, ৩১ নেশসম্বর: হজরি খািিাহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মুসনেম জাগরশের 

অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর 

আহছ্ািউ্ল্লা (র.) এরঁ অিদাি ও সম্পকৃ্তিা নছে 

অিস্বীকার্ য। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি 

শুদ্ধাচারী মািুষ। 

িাাংো সানহশিয িারঁ ডর্ েিানিক মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার শুদ্ধাচাশরর প্রমাে পাওয়া র্ায়। 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ মশি রুনচ মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম 

জন্মিানষ যকী উপেশে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য 

ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় িক্তারা এসি কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি 

ডথশক িক্তিয রাশখি, ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-

সভাপনি প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম 

েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়ুম দুোে, আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্ররু্র্ক্ত 

নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মুসেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি 

পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পূে য িানম যক আিার 

পূে য আিুনিক। আিুনিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে ডগশছি িা 

কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক 

ডমাখশেসুর রহমাি, সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট 

মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন 

প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও কম যচারীিনৃ্দ। 

Link: https://www.lastnewsbd.com/news/498614 

 

https://www.lastnewsbd.com/news/498614


 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মুসনেম জাগরশের 

অগ্রদিূ 
 dailygazipuronline 

জািুয়ানর ১, ২০২৩ 

ডেইনে গাজীপরু সাংিাদ নিজ্ঞনি : হজরি 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি মসুনেম 

জাগরশের অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্্লা (র.) এরঁ অিদাি ও 

সম্পকৃ্তিা নছে অিস্বীকার্ য। খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা 

(র.) নছশেি শুদ্ধাচারী মািুষ। িাাংো সানহশিয িারঁ 

ডর্ েিানিক মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার শুদ্ধাচাশরর 

প্রমাে পাওয়া র্ায়। খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ মশি রুনচ মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম জন্মিানষ যকী উপেশে 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় 

িক্তারা এসি কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক িক্তিয রাশখি, 

ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, 

সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়মু দুোে, 

আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্রর্ুর্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ 

উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মসুেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পূে য 

িানম যক আিার পেূ য আিনুিক। আিনুিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে ডগশছি িা 

কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর রহমাি, 

সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, 

একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও কম যচারীিৃন্দ। 

Link: 

https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%

E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2
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সাংিাদ নিজ্ঞনি : হজরি খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি 

মুসনেম জাগরশের অগ্রদিূ। ঢাকা নিশ্বনিদযােয় প্রনিষ্ঠায় খািিাহাদুর 

আহছ্ািউল্্লা (র.) এরঁ অিদাি ও সম্পৃক্তিা নছে অিস্বীকার্ য। 

খািিাহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) নছশেি শুদ্ধাচারী মািষু। িাাংো 

সানহশিয িারঁ ডর্ েিানিক মূেযিাি গ্রন্থ ডসখাশি িার শুদ্ধাচাশরর 

প্রমাে পাওয়া র্ায়। খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ মশি রুনচ 

মার্জযি করাই সানহশিযর কাজ। 

েনিিার (৩১ নেশসম্বর) ডিো ১১ টায় হজরি খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৪৯ িম জন্মিানষ যকী উপেশে 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর আশয়াজশি েযমেীস্থ্ স্বাস্থ্য ডসক্টশরর সভাকশে এক আশোচিা সভায় 

িক্তারা এসি কথা িশেি। 

স্বাস্থ্য ডসক্টশরর পনরচােক ইকিাে মাসুশদর পনরচােিায় অিুষ্ঠাশি অনিনথ নহশসশি উপনস্থ্ি ডথশক িক্তিয রাশখি, 

ঢাকা আহছানিয়া নমেশির ঢাকা সভাপনি কাজী রনিকুে আেম, সহ-সভাপনি প্রশিসর কাজী েনরিুে আেম, 

সািারে সম্পাদক ইর্িনিয়ার এ. এি.এম ডগাোম েরিুর্িি, নিি যাহী পনরচােক ডমাোঃ সাশজদুে কাইয়মু দুোে, 

আহছািউল্লা নিজ্ঞাি ও প্রর্ুর্ক্ত নিশ্বনিদযাের্শয়র সনচি ডমাোঃ আশিায়ার ডহাশসি। 

অিুষ্ঠাশি িক্তারা আশরাও িশেি, নেোয়-দীোয়, সানহশিয-সািিায় হজরি খািিাহাদরু আহছ্ািউল্লা (র.) র্নদ 

উশদযাগ িা নিশিি িশি িাাংোর মসুেমািরা আজশকর অিস্থ্ায় ডপ ৌঁছাশি পারশিা িা। নিনি একািাশর নছশেি পেূ য 

িানম যক আিার পেূ য আিুনিক। আিুনিকিা আর িানম যকিার সমন্বয় ঘটটশয় নিি ডর্ দে যশির কথা িশে ডগশছি িা 

কেযাশের দে যি। 

উক্ত অুিষ্ঠাশি উপনস্থ্ি নছশেি, ঢাকা আহছ্ানিয়া নমেি স্বাস্থ্য ডসক্টশরর উপ-পনরচােক ডমাখশেসুর রহমাি, 

সহকারী পনরচােক (ডমনেশকে সানভযশসস) োোঃ িায়ো পারনভি, প্রশজক্ট মযাশিজার মাহনিদা নদিা রুিাইয়া, 

একাউন্ট ডকা-অনেযশিটর ডমাোঃ আনিকুর রহমািসহ নিনভন্ন প্রশজশক্টর সমন্বয়কারী, কম যকিযা ও কম যচারীিৃন্দ। 
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