
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১ মার্চ ২০২১ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভারু্চয়াি সভায়  
বমবিে হওয়ার সম্মাে িাভ করনিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া মবরশাস 

 
 

“েরুণ-যুিকনদরনক োেচোর গুরুত্ব অেুধািে করনে বদে। দদবেক পাাঁর্ ওয়াক্ত োমায— সািাে— েনেেক 
মুসিমানের জেে ফরয।”— হযরে বমযচা মসরূর আহমদ 

২৭ প্রফব্রুয়াবর ২০২১ মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া (আহমদীয়া যুি-সংগঠে, ১৫-৪০ িছর িয়সী আহমদী েরুণ-
যুিকনদর অঙ্গ-সংগঠে) মবরশাস-এর েোশোি মজবিস-এ আনমিা (জােীয় কাযচবেিচাহী পবরষদ) এিং স্থােীয় 
কানয়দনদর সনঙ্গ এক ভারু্চয়াি (অেিাইে) সভা কনরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম  িীফােুি 
মসীহ্  হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিনফানডচর ইসিামািানদ োাঁর কাযচািয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর আনমিা সদসেগণ 
প্ররাজ বহনি অিবস্থে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে মবরশানসর জােীয় সদর দির দারুস সািাম মসবজদ কমনেক্স 
প্রেনক প্রযাগদাে কনরে। 

সভা র্িাকািীে প্র াদ্দাম েবেবেবধগণ োনদর বেজ বেজ বিভাগীয় কাযচক্রনমর বরনপািচ এিং েস্তাবিে ভবিষেে 
পবরকল্পোসমূহ উপস্থাপে করার সুনযাগ িাভ কনরে। 

হুযূর আকদাস প্রমাহোমীম েরবিয়ে (েরুণ-যুিকনদর দেবেক েবশক্ষনণর দাবয়নত্ব বেনয়াবজে প্রসনক্রিাবর)-এর সানে 
কনোপকেে-কানি িনিে প্রয, দদবেক পাাঁর্ ওয়ানক্তর োমায আদানয়র মনো িুবেয়াবদ ইসিামী আর্ার-আর্রনণর গুরুত্ব 
োনদর অিশেই েরুণনদর অ নর প্রগাঁনে বদনে হনি। 

 



 

 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“েরুণ-যুিকনদরনক োমানযর গুরুত্ব িুঝনে বদে। দদবেক পাাঁর্ ওয়ানক্তর োমায— সািাে— েনেেক মুসিমানের জেে 
ফরয। পবিত্র কুরআনের আয়াে, হাদীস ও েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)-এর প্রি েী প্রেনক এিং অিশেই প্র াদ্দানমর উনদ্দনশ 
 িীফাগনণর েদত্ত বেনদচশোিিীর প্রেনক র্য়েক ে উ  বে উপস্থাপে কনর োনদরনক এর গুরুত্ব উপিবি করাে। 
েনেেক েরুণ-যুিনকরই স্বয়ং োমানযর গুরুত্ব উপিবি করা উবর্ে ... এ প্রক্ষনত্র, আনমিা সদসেনদর দ ষ্টা  স্থাপে 
করা উবর্ে, প্রযে অেেরা োনদরনক অেুসরণ করনে পানর। যেক্ষণ পযচ  আপবে আপোর দ ষ্টা  স্থাপে (েবেবিে) 
ো কনরে, েেক্ষণ পযচ  মােুষ আপোর বেনদচশো অেুসরণ করনি ো।” 

সভানে, আহমদী মুসবিম জামা’প্রের ৭-১৫ িছর িয়সী িািকনদর ধমচীয় েবশক্ষনণর জেে বেনয়াবজে অঙ্গ-সংগঠে 
মজবিস আেফািুি আহমদীয়ার িনয়ানজেি িািকনদর সবঠক বশক্ষা-দীক্ষার বিষনয় িোপক বদক-বেনদচশো েদাে কনরে 
হুযূর আকদাস। 

প্রমাহোমীম আেফানির সানে কনোপকেে-কানি হুযূর আকদাস আহমদী মুসিমাে িািকনদর দেবেক ও আধোবিক 
উন্নয়ে বেবিে করার গুরুত্ব েুনি ধনরে এিং এ িোপানর োাঁর েেোশার রূপনর া েদাে কনরে। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ িনিে: 

“য ে প্রছনিরা ১৪ বকংিা ১৫ িছর িয়নস উপেীে হয়, ে ে োনদর মনধে সাধারণে বিবভন্ন পছনের বিকাশ ঘিনে 
োনক এিং োয়ই োরা আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের ধমচীয় কমচকানের িোপানর অিস হনয় পনে। সুেরাং, এবি 
আেফািনদর জেে একবি অেে  গুরুত্বপূণচ সময় আর িয়স য ে আপোর উবর্ে োনদরনক আপোর বেকি ধনর 
রা ার জেে েনর্ষ্টা র্াবিনয় যাওয়া। যেিা সম্ভি সিসময় োনদরনক ধমচ এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের 
কমচকানের সানে সংযুক্ত করার প্রর্ষ্টা করনে োকুে।” 

পরিেচীনে আনরকবি েনের উত্তনর হুযূর আকদাস পুেরায় ১৪ ও ১৫ িছর িয়সী বকনশারনদর দেবেক েবশক্ষনণর 
গুরুনত্বর ওপর প্রজার প্রদে। 

 



 

 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ িনিে: 

“িে আেফাি এিং প্র াদ্দামনদরনক আক ষ্ট করার মনো কমচসূবর্ দেবর করার প্রর্ষ্টা করুে। শুধুমাত্র েোগে কমচসূবর্ 
ও পবরকল্পোর অেুসরণ ো কনর, োনদরনক বজজ্ঞাসা কনর জাোর প্রর্ষ্টা করুে প্রয, প্রকাে ধরনের কমচসূবর্ োনদর 
জেে উপকারী হনি িনি োরা মনে কনর ... োনদর কাছ প্রেনক জাোর প্রর্ষ্টা করুে, এ িোপানর োনদর পরামশচ কী? 
যে দূর পযচ  পযচ  োনদর পরামশচ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের ঐবেহে ও ইসিামী বশক্ষার র্ার প্রদয়ানির মনধে 
োকনি, প্রস পযচ  প্রসই অেুসানর আপোনদর পবরকল্পো গ্রহণ করনে পানরে। এভানি আপবে আপোর 
কমচসূবর্গুনিানে অংশগ্রহণকারী আেফাি ও প্র াদ্দামনদর সং ো ি ব  করনে পানরে।” 

হুযূর আকদাস এ ছাোও সি িয়নসর েরুণ-যুিকনদর জেে প্র িাধুিা এিং শারীবরক কমচকানের গুরুত্ব িণচো কনরে। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“এবি বেবিে করুে প্রয, শুধু রাস্তায় ঘুনর প্রিোনো িা ঘনর িনস বিবভনে িা অেিাইনে প্রগম প্র নি সময় েষ্ট ো কনর 
প্র াদ্দামনদর উবর্ে আউিনডার প্রগমগুনিানে (ঘনরর িাইনর প্র িাধুিায়) অংশ প্রেওয়া। োনদর ফুিিি, রাগবি, বক্রনকি, 
িোডবমন্টে, প্রিবিি প্রিবেস িা অেোেে প্র িার মনো ঘনরর িাইনরর শরীর-র্র্চামূিক প্র িাধুিায় অংশ প্রেওয়া উবর্ে। 
এমেবি হওয়া উবর্ে েয় প্রয, োরা শুধুমাত্র বিবভ এিং বভবডও প্রগম প্র নি সময় েষ্ট কনর।” 


