
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৩০ নভেম্বর ২০২০ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সোয় বমবিে হওয়ার সম্মান 
িাে করভিা ঘানার নযাশনাি মজবিভস আভমিা  

  

“আপনাভদর অিশযই অনিাইভন েিিীভের নেুন নেুন রাস্তার অনুসন্ধান করভে হভি এিং ঘানার মানুভের 
কাভে প্রপৌঁোর নেুন পেসমূহ বর্ব ে করভে হভি” - হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) 

২৮ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযুা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর সাভে এক োরু্ুয়াি (অনিাইন) আনুষ্ঠাবনক সোয় বমবিে হওয়ার সুভযাে িাে করভিা আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’ে ঘানার নযাশনাি মজবিভস আভমিা (জােীয় কাযুবনিুাহী পবরেদ) ।  

সোয় আভরা উপবিে বেভিন আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে ঘানায় প্রসিারে আঞ্চবিক মুিাভেে (ধমু ের্ারক)-েণ এিং 
আঞ্চবিক প্রেবসভেন্টেণ। 

হুযূর আকদাস বিিভফাভেুর ইসিামািাভদ োাঁর কাযুািয় প্রেভক সোর সোপবেত্ব কভরন, আর নযাশনাি আভমিার 
সদসযেণ আক্রার িুস্তান-এ-আহমদ-এ অিবিে ওয়াহাি আদম এমবিএ সু্টবেওস প্রেভক অংশগ্রহণ কভরন। 

 



 

 

আবশ বমবনভির এ সোয় সিাই হুযূর আকদাভসর সাভে কভোপকেভনর এিং নযাশনাি আভমিার সদসযেণ বনজ বনজ 
বিোেীয় কমুকাণ্ড সম্পভকু বরভপািু উপিাপন ও বিবেন্ন বিেভয় হুযূর আকদাভসর পরামশু ও বদকবনভদুশনা িাভের 
সুভযাে পান। 

প্রয প্রদভশ বেবন আি িের িসিাস কভর আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রসিায় বনভয়াবজে বেভিন, প্রসই ঘানার সাভে 
োাঁর িযবিেে সম্পভকুর কারভণ উপবিে অভনভকইহুযূর আকদাভসর পবরবর্ে বেভিন, আর অভনকভকই বেবন 
িযবিেেোভি বর্নভে পাভরন যাভদর প্রকউ প্রকউ োাঁর ঘানায় অিিানকাভি অল্পিয়স্ক বশশু বেভিন।  

সোর শুরুভে হুযূর আকদাস এ বনভদুশনা েদান কভরন প্রয, েকৃে ইসিাভমর িাণী ের্াভর েিিীভের কাজ ঘানায় 
িৃবি পাওয়া উবর্ে এিং প্রকাবেে-১৯ এর বিশ্বজনীন মহামারীর কারভণ ো িাধাগ্রস্ত হওয়া উবর্ে নয়।  

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এ বিশ্বজনীন মহামারীর মভধযও ইসিাভমর িাণী অভনযর কাভে ের্ার করা সম্ভি। যবদ আপনারা িড় িড় অনুষ্ঠান না 
করভে পাভরন, েভি িযবিেে পযাুভয় মানুভের সাভে সাক্ষাভের উপর মভনাবনভিশ করুন, এিং িযবিেে পযাুভয় 
ইসিাভমর বশক্ষার ের্াভরর এ েয়াভস প্রিবশ প্রেভক প্রিবশ আহমদীভদর সমৃ্পি করুন।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন: 

“এবি প্রকাবেে-১৯-এরই কিযাণ প্রয এখন আপনারা সরাসবর আমার সাভে কো িিভেন এিং আবম ঘানার আভমিার 
সাভে সরাসবর কো িিভে পারবে। সুেরাং, অনুরূপোভি আপনাভদরভকও অিশযই অনিাইভন েিিীভের নেুন নেুন 
রাস্তার অনুসন্ধান করভে হভি এিং ঘানার মানুভের কাভে প্রপৌঁোর নেুন পেসমূহ বর্ব ে করভে হভি। অেএি, 
আপনাভদর প্রদভশর মানুভের কাভে প্রপৌঁোর একবি যোযে পবরকল্পনা গ্রহণ করুন এিং সম্ভািয সভিাুত্তম উপাভয় 
েিিীভের (ধমেুর্াভরর) কাজ সম্পন্ন করুন।” 

হুযূর আকদাস বনভদুশনা প্রদন প্রয, উমূভর খাভরজা (িবহিঃসম্পকু) বিোভের উবর্ে, ঘানার োকৃবেক সম্পভদর এমন 
সদ্ব্যিহাভরর বিেভয় প্রদশবির প্রনোভদরভক সুপরামশু প্রদওয়া, যা দাবরদ্র্য দূরীকরভণ সহায়ক হয় এিং প্রদভশর মানুভের 
জীিনযাত্রার মান উন্নে কভর। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“প্রদভশর রাজনীবেবিদ ও প্রনেৃিৃভের সাভে উমূভর খাভরজা বিোভের িযবিেে প্রযাোভযাে রাখা উবর্ে এিং োভদর 
উপিবি ও অনুধািন করাভনা উবর্ে প্রয, প্রদভশর অগ্রেবের জনয োভদর আন্তবরকোর সাভে কাজ কভর যাওয়া 
আিশযক, প্রযন প্রদশবি সমৃবি ও উন্নবে িাে কভর। ঘানাভক িহুবিধ োকৃবেক সম্পভদ সমৃি করা হভয়ভে, আর োই 
রাজনীবেবিদভদর উদু্ব্ি করুন োরা প্রযন এসকি সম্পদভক এমনোভি কাভজ িাোন, যা প্রদশ ও এর জনেভণর 
সবেযকাভরর কিযাভণ আভস, এিং ঘানা ও ঘানািাসী মানুভের আে-ুসামাবজক ও রাজননবেক অিিা উন্নবের কারণ 
হয়।” 

হুযূর আকদাস এর পাশাপাবশ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে ঘানার প্রিশ কভয়কজন েরুণ জীিন উৎসেুকারীর সাভে 
প্রেহপূণু-োভি কো িভিন যারা সাম্প্রবেককাভি উত্তীণু হভয় মুিাবেে বহভসভি প্রযােদান কভরভেন।  হুযূর আকদাস 
োভদরভক উদুু োোর উপর োভদর দখি িৃবি করভে উৎসাহ েদান কভরন, প্রযন োরা সরাসবর মসীহ্  মওউদ (আ.)-
এর মূি িইগুভিা পাঠ করভে পাভরন। এ েসভে, হুযূর আকদাস িভিন প্রয, োভদর েবেবদন মসীহ্ মওউদ (আ.) 
বকেু উিৃবে পড়া উবর্ে এিং এিং বনয়বমেোভি হুযূর আকদাভসর বনকি উদুুভে বর্বঠ প্রিখা উবর্ে। 

 



 

 

সোর প্রশে োভন্ত আহমদীয়া মুসবিম জামাে ঘানার নযাশনাি আমীর এিং মুিাবেে-ইন-র্াজু প্রমৌিানা প্রমাহাম্মদ বিন 
সাভিহ্ ৭ বেভসম্বর ২০২০ অনুবষ্ঠেিয ঘানার আসন্ন প্রেবসভেন্ট বনিুার্ভনর জনয হুযূর আকদাভসর বনকি প্রদায়ার জনয 
আভিদন কভরন।  

এভে, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“যবদ িেমুান সরকার প্রদভশর এিং এর জনেভণর জনয োভিা কভর োভক, োহভি োভদরই বিজয়ী হওয়া উবর্ে। 
আর যবদ এমনিা না হভয় োভক, েভি আবম প্রদায়া কবর প্রযন অনয প্রকউ সরকার েঠন কভরন, বযবন প্রদভশর জনয 
কিযাণকর সািযস্ত হন এিং প্রদভশর উন্নবের জনয আন্তবরকো এিং সেোর সাভে কাজ কভরন, ইনশাআোহ।” 


