
         
Teacher’s Name:  Muhammad Preci                                    1-Location of course:  Shilbater, Elbasan 

Date of birth:  03 / 05 / 1975                                              Starting date of course:  01 / 01 / 2016 

2-Location of course: Mucan Elbasan                              3 -Location of course: Tregan Elbasan 

Starting date of course:  01 / 01 / 2000                             Starting date of course:  01 / 01 / 2000 

  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

  برکاتہ  و ہللا رحمۃ و  علیکم السالم
 ائمہ اور اساتذہ  کی مختصر رپورٹ  پیش خدمت  ہیں

الباںیا کے  پراںے فعال ، میں رہتے ہیں  کے ایک گأوںشلباترالبسان  ہےجو  پریچی  محمد یہ  استاد
بھی تے  ہیں، اردو زبان رہتبلیغی ساتھی ہے، اپںے عالقے میں دعوت کے کام  میں کافی  مشغول 

،  دیںی خدمت کے سے  خدمت دے رہےہیں ۲۰۰۰بول لےتے ہیں، اور تںظیم کے ساتھ  سںہ 
تین  یہ عالوہ اںکی اور کوئی مشغولی ںہیں ہے اسی لیئے اںکو ذمہ داری بھی زیادہ سپرد کی ہے، 

ان تین میں سے دو کالس اںکی ہے اور ایک کالس اںکی اہلیہ کی   دیہاتوں میں پڑھا رہے ہیں،
تیںوں کالسس میں یہ دوںوں میاں بیوی  ساتھ ہی میں جاتے ہیں ،  محمد بچوں کو پڑھاتے   لیکن

 ہیں  اور اںکی اہلیہ  لڑکیوں کو۔
، اور اس سے یہاں خدمت دے رہے ہیں  ۲۰۰۰سںہ   ،  ہے تو موچان میں کالس  ایکمحمد کی  

ان کا کہںا تھا کہ   ،ہے  بچے و بچیاں اںکے پاس پڑھتی ۱۵کم و بیش   مسجد میں امام  بھی ہے،
ںے اںکے پاس تعلیم حاصل  کی ہے  اور تقریبا   گأوں کے  آدھے بچوں   ۱۵۰آج  تک تقریبا  

اںکی اہلیہ مردحضرات ںے تین دن لگائے ہے اور کچھ چلے اور چار ماہ کے لئے بھی گئے ہیں۔
 ۔کچھ  بڑی عورتیں بھی  پڑھںے آتی ہیں کی وجہ سے 

ہے،   یہ  دوںوں گأوں پہاڑی پر واقعمیں ہے،  کالس  اںہی کے  گأوںشلباترمحمد کی دوسری   
 اور الحمد ہلل  کچھ کمی بیشی کے ساتھ   ،بچے و بچیاں اںکے پاس پڑھتی ہے  ۱۵یہاں بھی تقریبا 

 پابںدی سے کالس میں آتے ہیں
 ۳۷ کی تعداد تقریباوہاں طلبہ  اور تیسری کالس اںکی اہلیہ کی ہے  جو تریگان  گأوں میں  ہے ، 

، محمد  بچوں کو اور اںکی اہلیہ بچیوں کو پڑھاتی ہے۔ گأوں کے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں ہیں
سے ملںے بھی  طلبہاور اںکو چاحتے ہیں، ان دںوں میں جبکہ  کالسس بںد ہے محمد کبھی کبھی  
جماعت   ی عورتیںجاتے ہیں،  محمد کہ رہے تھے کہ جب  مستورات کی جماعت آتی ہے تو کاف

 ہیں۔  کے پروگرام میں   شامل ہوتی 
اور میرا کوںٹیکٹ   محمد ںے انصاحباور حلیم  کے ذریئے   موالںا شفیق   Video callingکل  

اور اںکے والدین   بتال رہے تھے کے ان تعطیالت میں طلبہ   یہ، لی معلومات فصیلی ت کیا  اور 
پڑھائی کو مزید بہتر بںاںے  اور ںاظرہ   شفیق صاحب ںے   ا موالں ںٹیکٹ کرتا رہتا ہوں، کو سے 

Time table of course 
In Shilbater 

THURSDAY SUNDAY 

14 : 30 16 : 30 14 : 30 16 : 30 

Time table of course 
In Mucan 

SATURDAY TUESDAY 

13 : 30 16 : 30 14 : 30 16 : 30 

Time table of course 
In TREGAN 

SATURDAY SUNDAY 

11 : 00 13 : 00 11 : 00 13 : 00 



ہللا تعالی تمام کے لئے اسے قبول ۔ قرآن سکھاںے  میں  زیادہ توجہ دےںے کی تاکید  فرمِائی
 ے اور عمل کی توفیق عطا فرمِائیں،  والسالمفرمِائ

 
 ۲۰۲۰ اپریل - ۲ ، سراج شیخ، الباںیا  :من جاںب 

 
 

 


