
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২৬ জানুয়াবি ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি সানে সাক্ষানেি প্রসৌভাগ্য িাভ কিনিা 
িাজনা ইমাইল্লাহ্  ঘানা  

  
“আবম েেযাশা িাবি প্রে, ঘানা িাজনা বিনশ্বি অনযেম প্রসিা িাজনা সংগ্ঠনগুনিাি একবিনে পবিণে হনি” 

— হেিে বমেযা মসরূি আহমদ 

২৪ জানুয়াবি ২০২১ িাজনা ইমাইল্লাহ্  (আহমদীয়া মুসবিম নািী সংঘ) ঘানাি নযাশনাি মজবিস-এ-আনমিাি (জােীয় 
কােযবনিযাহী পবিষদ) সানে এক ভারু্যয়াি (অনিাইন) সভা কনিন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম 
িিীফােুি মসীহ্  হেিে বমেযা মসরূি আহমদ (আই.)। 

হুেূি আকদাস বিিনফানডযি ইসিামািানদ োাঁি কােযািয় প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিন, আি নযাশনাি আনমিা 
সদসযাগ্ণ আক্রাি িুস্তান-এ-আহমদ-এ অিবিে ওহাি আদম এমবিএ সু্টবডওস প্রেনক প্রোগ্দান কনিন। 

সভানে, হুেূি আকদাস িাজনা সদসযানদি বিবভন্ন দাবয়নত্বি বিষনয় উনল্লি কনিন এিং োনদি বিভাগ্ীয় কােযক্রনমি 
উন্নয়নন বিবভন্ন বদক-বননদযশনা েদান কনিন। 

একজন আনমিা সদসযা িাজনা ইমাইল্লাহ্  ঘানাি েবে হুেূি আকদাস কী েেযাশা িানিন প্রস-সম্পনকয বজজ্ঞাসা 
কনিন। 

হেিে বমেযা মসরূি আহমদ (আই.) এ েনেি বিস্তাবিে উত্তি েদান কনিন। বেবন িনিন: 

“প্রে-সি বিষয় আবম েেযাশা কবি প্রসগুনিা হনিা, আপনানদি শেভাগ্ িাজনা সদসযাি উবর্ে দদবনক পাাঁর্ ওয়াক্ত 
নামাে বনয়বমে আদায় কিা। আপনানদি েবে আমাি েেযাশা এই প্রে, আপনানদি শেভাগ্ িাজনা সদসযা েবেবদন 
পবিত্র কুিআন প্রেিাওয়াে কিনিন। আবম আশা িাবি প্রে, অন্তে ৫০ শোংশ িাজনা সদসযা ধময-ের্াি ও েসাি 
(েিিীগ্) কমযকানে জবিে হনিন। আবম আশা কবি প্রে, শেভাগ্ িাজনা সদসযাই েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.)-এি বকছু 



 

সংিযক পুস্তক অধযয়ন কিনিন। আবম আশা কবি প্রে, সকি বিিাবহো িাজনা সদসযা োনদি সন্তাননদিনক এমনভানি 
েিবিয়ে (েবশক্ষণ) েদান এিং িািন-পািন কিনিন, প্রেন োিা উত্তম আহমদীনে পবিণে হনি।” 

হেিে বমেযা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিন: 

“আবম আশা কবি প্রে, সকি নানসিাে সদসযা বনয়বমে নামাে আদায় কিনি এিং বনয়বমে কুিআন প্রেিাওয়াে 
কিনি এিং োনদি ইসিামী জ্ঞান িৃবিি জনয েনর্ষ্টা র্ািানি। আমানদি কানছ েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.) কী েেযাশা 
কনিবছনিন, ো জানাি প্রর্ষ্টা করুন। প্রসিা হনে, আমানদি ধাবমযকো এিং োক ওয়াি মাননান্নয়ন কিা। আবম আশা 
কবি প্রে, সকি িাজনা সদসযা, ‘িজ্জাশীিো ঈমাননি অঙ্গ’ — এই আদশযিাণী অনুসিণ কিনিন। সুেিাং, এগুনিা 
হনিা আমাি কবেপয় েেযাশা এিং আপনািা েবদ এগুনিা অজযন কিনে পানিন, েনিই আপনািা বিনশ্বি অনযেম 
প্রসিা িাজনানে পবিণে হনে পািনিন। আবম আশা কবি প্রে, ঘানা িাজনা বিনশ্বি অনযেম প্রসিা একবি িাজনা 
সংগ্ঠনন পবিণে হনে পািনি।” 

বিশ্ব প্রেন আনিকবি বিশ্বেুি এিানে পানি, এ জনয আহমদী মুসিমাননদি কীভানি প্রদায়া কিা উবর্ে— এ সম্পবকযে 
একবি েনেি উত্তনি হেিে বমেযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন: 

“সনিযাত্তম উপায় হনে েেনম স্বয়ং বননজনদি সংনশাধন কিা,পবিত্র কুিআনন আমানদিনক েদত্ত বশক্ষা ও 
আনদশািিীি অনুসিণ কিা এিং বননজ একজন ভাি মুসিমানন পবিণে হওয়াি প্রর্ষ্টা কিা। আমানদিনক অিশযই 
ইসিানমি বশক্ষা অনুসিণ কিনে হনি। আমানদি দদবনক পাাঁর্ ওয়ানক্তি নামানেি প্রসজদানে একবনষ্ঠভানি প্রদায়া 
কিনে হনি প্রে, ‘প্রহ সিযশবক্তমান আল্লাহ্ , আমানদিনক বিশ্বেুনিি োেনা প্রেনক িক্ষা কনিা। এ ছািাও এই 
কনিানাভাইিানসি ম  েভাি-সহ অনযানয সকি ম  বিষয় প্রেনক আমানদিনক িক্ষা কনিা, প্রেন পৃবেিী আমানদি 
জনয শাবন্তি িানন পবিণে হয়।” 

হেিে বমেযা মসরূি আহমদ (আই.) আিও িনিন: 

“সুেিাং, আমানদি েেনম বননজনদি সংনশাধননি প্রর্ষ্টা কিনে হনি, বননজি উন্নবেি জনয প্রর্ষ্টা কিনে হনি, আমানদি অিশযই 
সিযশবক্তমান আল্লাহ্ কেৃযক েদত্ত পবিত্র কুিআনন িবণযে সকি আনদশ প্রমনন র্িাি প্রর্ষ্টা কিনে হনি। েবদ আমিা এগুনিা কবি, 



 

ইনশা‘আল্লাহ্, সিযশবক্তমান আল্লাহ্ সকি কষ্ট দূি কনি বদনিন এিং বেবন এই পৃবেিীনক জান্নােেেীম শাবন্তিনীনি পবিণে 
কনি বদনিন। সিযশবক্তমান আল্লাহ্ পবিত্র কুিআনন এিাও িনিন প্রে, এই পৃবেিীনেই প্রোমিা প্রিনহশ্ে গ্নি েুিনে পাি এিং 
এিা শুধুমাত্র েিনই অবজযে হনি েিন প্রোমিা মহান আল্লাহ্ি আনদশ পািন কিনি।” 

আনমিা সদসযানদি একজন েে কনিন, কীভানি োিা িাজনা ইমাইল্লাহ্  এিং নানসিােুি আহমদীয়াি সদসযানদি মানে 
শেভাগ্ সাক্ষিো বনবিে কিনে পািনিন। 

এি উত্তনি হেিে বমেযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন প্রে, িাজনা ইমাইল্লাহ্  ঘানাি উবর্ে, সকি আহমদী মুসিমান প্রমনয়নদি 
সাক্ষিো এিং েোেে বশক্ষা বনবিে কিা। উপিন্তু, োিা উচ্চবশক্ষা গ্রহনণ আগ্রহী, োনদি এনক্ষনত্র সুনোগ্ োকা উবর্ে। 

 

হেিে বমেযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন: 

“নানসিাে প্রসনক্রিাবিি [৭-১৫ িছি িয়সী আহমদী িাবিকা ও বকনশািীনদি জনয দাবয়ত্বোি প্রসনক্রিাবি] িক্ষয বনধযািণ কিা 
উবর্ে প্রে, বেবন বনবিে কিনিন প্রে, সকি নানসিাে অন্তে োনদি মাধযবমক পেযানয়ি বশক্ষা সম্পন্ন কিনি। েিন প্রমনয়িা 
িাজনা ইমাইল্লাহ্ নে প্রোগ্দান কনি, েিন প্রসনক্রিাবি উমুি-এ-োবিিাে (আহমদী ছাত্রী সঙ্ঘ]-এি উবর্ে হনি োনদি মধযকাি 
বিবভন্ন েবেভা সনাক্ত কিাি েনর্ষ্টা র্ািাননা। োনদিনক উন্নে ও উচ্চবশক্ষা িানভি এিং বিশ্ববিদযািনয় োওয়াি সুনোগ্ প্রদওয়া 
উবর্ে। েবদ প্রকাননা আবেযক িাধা িা অনয প্রকাননা সমসযাি কািনণ োিা ো কিনে সক্ষম না হন, োহনি আমানদি উবর্ে 
োনদিনক সাহােয কিা, প্রেন এমনবক একবি প্রমনয়িও েবেভা ও সম্ভািনাও বিনষ্ট না হয়।” 


