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    برکاتہ و للا  رحمت  و علیکم السالم
 اساتذہ  کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہیں 

سے ہمارے سال  کے  2011    گوروویسیریدی    ایک  پرانے  استاذ ہے  ہمارے یہ
 رچہ میں  رہتے ہیںکوفی الحال        جو ساتھ مربوط ہیں  

        UMMAH پڑھاتے ہیں میں  PODGORIE دیہات ایککے   ورچہ کابھی   اور   
 جانب سے  کی 

 جو بہت پابندی آتے ہیں الحمد ہلل ۔  طلباء ہیں 15         انکے پاس  
 ۔ہیں باشندے 4000تقریبا  ہیں مکانات  کے قریب  1000گاؤں میں 

   تھا  میں مسجد میں تدریس کا آغاز کیا 2012-2011نے  اس مدرس 
 ء  پہلے بہت کم طلبا

وقت یہ مدرس حاضر رہتے    کے  کالس میں آئے تھےاسباق  4-5   
 مستقل طور پر  تھے 

آتے ہیں        ہر وقت  پابندی سے طلباء       15جسکی وجہ سے آج  
 کی تعداد ہر سال مختلف ہوتی رہتی تھیطلباء 

 ہر حال میں ہوتے ہیں  الحمد ہلل   15مگر  
ہمیشہ نوجوان افراد اور ایسے طلبا   اس دیہات میں  کیوں کہ   اور  

 ے تھے جو اسکول سے بھی رہت ء
 ہیں لے جاتے چ  تالش معاش کے لئے دگر جگہوں پر   فارغ ہو کر 
قریب  لڑکیاں بھی   کے   15    اس مدرس نے   سال تک   3مسلسل   

 پڑھ چکی ہیں الحمد ہلل۔ 
اور ام ایام میں چونکہ یہ  ایک غریب دیہات ہیں اور طلباء کے پاس  

 فون وغیرہ میسر نہیں ہیں
یں اسلئے ان دنوں سبق چھوٹ رہا ہیں   ان سے رابطہ نا ممکن ہ  تو   

انشاء للا جب دن بد ل جائے گے تب انشاء للا وقت زیادہ  نکال کر  ان 
 ایام  کی بھر پائی کر لی جائے گی انشاء للا ۔ 

Time table of course 
In Podgorie 

SATURDAY SUNDAY 

02 : 00 04 : 00 10 : 00 12 : 00 



ہوتی ہیں  اور  گشت    بھی کی آمد   جماعتاس دیہات میں   اور الحمد ہلل  
 ۔ہیں بھی  ہوتا 
 
 
 

  VIDEO CALLING   موالنا کے ذریئے   موالنا شفیق صاحب نے
 مقصود کو کال کیا 

 اس مدرس کو بھی جوڑ لیا  بھی کو موالنا سراج  صاحبں ور ساتھ ساتھ میا
 لی بھی اور تفصیلی معلومات 

رنی ہے اور ان ایام میں کس طرح اور مزید محنت کدایات بھی دی کہ اور ہ  
          ۔یبھی فرمائ اس طرف بہت تفصیلی رہبری

 فجزاکم للا
 اور عمل کی توفیق عطا فرمِائیں الی تمام کے لئے اسے قبول فرمِائیںللا تع

         ،  والسالمآمین 
 

 من جانب                                                              
 ہموالنا مقصود البانی                                                               

 حمدسفیان البانیہ،موالنا م
           05/05/2020 

 


