
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২ মার্চ ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ করনিা 
যুক্তরানজযর ওয়াক নে েও সদসযরা 

  
“আপবে বর্বকৎসা-বিদযার বিক্ষােচী প্রহাে িা অেয প্রকানো প্রক্ষনে অধযয়ে করুে, আপবে পড়ানিাোয় 

মনোবেনিি করুে এিং এর পািাপাবি প্রদায়ার ওপর মনোবেনিি করুে। আল্লাহ্র সানে আপোর সম্পকচ 
িৃবি করুে।”— হযরে বমযচা মসরূর আহমদ 

২৮ প্রেব্রুয়াবর ২০২১, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ্  হযরে বমযচা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর সানে এক ভারু্চয়াি (অেিাইে) সভায় বমবিে হওয়ার সুনযাগ্ িাভ কনর যুক্তরানজযর ওয়াক নে 
েও  ীনমর অ ভুচক্ত পুরুষ সদসযরা। 

হুযূর আকদাস বিিনোনডচর ইসিামািানদ োাঁর কাযচািয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর ওয়াক নে েও 
সদসযগ্ণ এনে ভারু্চয়াবি অংিগ্রহণ কনরে। 

পবিে কুরআে প্রেিাওয়ানের মাধযনম অেুষ্ঠােবি শুরু হয়। এর পর একবি েযম (ধমচীয় কবিো) এিং মহােিী (সা.)-
এর পবিে হাদীস ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিখেী প্রেনক বকছু অংি উপস্থাপে করা হয়। 

হুযূর আকদাসনক মজবিস প্রখাদ্দামুি আহমদীয়া যুক্তরানজযর ওয়াকপ্রে েও বিভাগ্ কেৃচক আনয়াবজে ওয়াকপ্রে েও 
ভারু্চয়াি বরবিনি (অেিাইনে ধমচীয় অেুষ্ঠাে) আনগ্র বদে অেুবষ্ঠে বিবভন্ন আকষচণীয় আনিার্ো এিং উপস্থাপো বেনয় 
একবি বভবডও পবরনিিোও প্রদখানো হয়। 

৫০ বমবেনির এ সভার িাবক সমনয় ওয়াকপ্রে েও এর সদসযরা সরাসবর হুযূর আকদানসর সানে কো িিার এিং 
োনদর ভবিষযৎ কমচজীিনের পছন্দ, জীিে উৎসনগ্চর গুরুত্ব ও উনদ্দিয এিং আজনকর যুনগ্ েরুণরা প্রযসি র্যানিনের 
সমু্মখীে হয় প্রসসি বিষনয় েশ্ন করার সুনযাগ্ পাে। 



 

 
হুযূর আকদাসনক বজজ্ঞাসা করা হয় প্রয, বর্বকৎসািান  অধযয়েরে একজে ওয়াকপ্রে েও বিক্ষােচীর কীরূনপ 
পড়ানিাো করা উবর্ে, প্রযে প্রস মােিোর স্বানেচ সনিচাত্তম বর্বকৎসক হওয়ার পািাপাবি একজে ওয়াকপ্রে েও বহনসনি 
োর অঙ্গীকার পূরণ করনে পানর। 

এর জিানি, হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“একজে প্রমবডনকি বিক্ষােচীর পড়ানিাো করা উবর্ে, প্রস ওয়াকপ্রে েও প্রহাক আর ো-ই প্রহাক। ভািভানি পড়ানিাো 
ো করনি আপবে বডবগ্র অজচে করনে পারনিে ো। িস্তুে, আপবে বর্বকৎসাবিদযার বিক্ষােচী প্রহাে িা অেয প্রকানো 
প্রক্ষনে অধযয়ে করুে, পড়ানিাোয় মনোবেনিি করুে এিং এর পািাপাবি প্রদায়ার ওপর মনোনযাগ্ বেিি করুে। 
আল্লাহ্র সনঙ্গ সম্পকচ িৃবি করুে। বেধচাবরে সমনয় দদবেক পাাঁর্ ওয়ানক্তর োমায আদায় করুে।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে: 

“যবদ প্রকানো োবিক ঈশ্বনর বিশ্বাস ো কনরও অধযয়ে কনর এিং কন ার পবরশ্রম কনর, েনি োনে বকছু যায় আনস 
ো; প্রস িযবক্ত আল্লাহ্ ো‘িার কাছ প্রেনক োর পড়ানিাোর প্রক্ষনে েনর্ষ্টার েবেেি পানি। বকন্তু, একজে আহমদী 
এমেই একজে, বযবে ইসিানম আর আল্লাহ্ ো‘িার অবিনত্ব বিশ্বাস কনরে এিং বেবে এ বিষনয় বেবিে প্রয, 
আল্লাহ্ োনক সাহাযয করনিে। সুেরাং, পড়ানিাোর পািাপাবি োনক এিাও েমাণ করনে হনি প্রয, আল্লাহ্ ো‘িার 
সনঙ্গ োর সম্পকচ আনছ।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ আরও িনিে: 

“এিা মনে করনিে ো প্রয, একজে োবিক সােিয িাভ কনর, োই, আপোরও [নদায়া িযেীে] সােিয অজচে করা 
উবর্ে। এই দু’প্রয়র মানে একবি পােচকয আনছ। আর আপোনক এই পােচকযিা বিনির্োয় রাখনে হনি। এিা খুিই 
সূক্ষ্ম পােচকয এিং এবি আপোনক মাোয় রাখনে হনি। যবদ আপবে এিা মাোয় রানখে, োহনি আল্লাহ্র সনঙ্গ 
আপোর সম্পকচ োকনি এিং আপবে আপোর পড়ানিাোর েবে মনোনযাগ্ী হনিে এিং োরপর আপবে আপোর 
িক্ষযসমূহ অজচে করনে সক্ষম হনিে।” 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সুবিধানেচ ওয়াকপ্রে েও ডাক্তারনদর কী কী প্রক্ষনে প্রেিািাইনজিে িা বিনিষাবয়ে 
জ্ঞাে অজচে করা উবর্ে, প্রস বিষনয় আনরকবি েশ্ন বছি। 



 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আমানদর সি ধরনের বিনিষজ্ঞ দরকার। আপবে যবদ আবিকা যাে, োহনি আমানদর প্রসখানে প্রজোনরি সাজচে 
দরকার। যবদ আমরা আপোনক পাবকিানে পা াই, রািওয়াহ্প্রে, োহনি আমানদর কাবডচওিবজস্ট- ইন্টারনভেিবেস্ট 
অেিা সাধারণ কাবডচওিবজস্ট েনয়াজে। অেএি, েনেযক ওয়াকপ্রে েও, বযবে একজে ডাক্তার হনে যানেে, যখে 
বেবে োর বডবগ্র সম্পন্ন করনিে, েখে োর উবর্ে প্রকাে ধরনের প্রেিািাইনজিনে যানিে, প্রস সম্পনকচ [আমানক] 
বিখা এিং বদক-বেনদচিো র্াওয়া। এর প্রকানো সাধারণ েীবেমািা প্রেই। আমরা এিা িিনে পাবর ো প্রয, ‘সকি ওয়াক
প্রে েও-এরই এই প্রক্ষনে িা ঐ প্রক্ষনে যাওয়া উবর্ে’। এবি র্াবহদা এিং প্রসই ছানের  আগ্রনহর ওপর বেভচর কনর। 
আবম প্রসগুনিার ওপর বভবত্ত কনর বদক-বেনদচিো বদই।” 

একজে ছাে বজজ্ঞাসা কনরে প্রয, অধযয়েরে অিস্থায় যারা একইসানে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে প্রস্বোনসিক 
বহনসনি বিবভন্ন ভূবমকা পািে করনছে, োনদর প্রকােবিনক োধােয প্রদওয়া উবর্ে? 

এর উত্তনর হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“যারা বিশ্ববিদযািনয় পড়ানিাো করনছে এিা োনদর প্রদখা উবর্ে প্রয, পড়ানিাোর পািাপাবি োরা োনদর জামা’েী 
দাবয়নত্বর েবে সুবির্ার করনে পারনছে বকো। যবদ ো ো পানরে, েনি োনদর উবর্ে ঊর্ধ্চেে কমচকেচানদর বেকি 
উনল্লখ করা প্রয, একবি বেবদচষ্ট সমনয়র জেয, বিনিষ কনর পরীক্ষার সমনয়, োনদর পনক্ষ পুনরা প্রসিা েদাে করা সম্ভি 
েয়। এ রকম সময়গুনিানে আপোর পড়ানিাোর উপর মনোনযাগ্ বেিি করুে। যা-ই প্রহাক, পড়ানিাোর জেয িযয় 
করা সময় ছাড়াও, সিাহান  এিং অেযােয অিসর সমনয় আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রসিার জেয সময় িযয় 
করুে। িৃো কানজ সময় েষ্ট করা উবর্ে েয়।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে: 

“আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েবে দাবয়ত্ব পািনের অজুহানে আপোর পড়ানিাোনক বিেষ্ট করনিে ো। এমেবি 
হওয়া উবর্ে েয়। েেনম আপোর পড়ানিাোনক অগ্রাবধকার বদে এিং োরপর অবেবরক্ত সময়নক আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রের প্রসিার কানজ িযিহার করুে। যখে আপোর পড়ানিাো সম্পন্ন হনি, েখে আপোর এবি বিবখেভানি 
জাোনো উবর্ে প্রয, আপবে জীিে উৎসগ্চকরনণর অঙ্গীকার পবরপূণচ করনে এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের জেয 
পুনরাপুবর সময় েদানের জেয েস্তুে। অেঃপর, প্রকানো েকার প্রিাভ-িািসা ছাড়াই, আপোর জীিে উৎসনগ্চর উনদ্দিয 
পূরণ কনর ো যোযেভানি সম্পন্ন করুে।” 

হুযূর আকদাসনক এ ছাড়াও প্রকাবভড-১৯ এর জবিি পবরবস্থবেনে যখে বকো জীবিকার সুনযাগ্ সীবমে, এ 
সময় যারা কাজ খুাঁজনছে োনদর কী ধরনের প্রদায়া িা আধযাবিক েবিয়া (কাযচেণািী) অিিম্বে করা উবর্ে, 
ো বজজ্ঞাসা করা হয়। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“দদবেক পাাঁর্ ওয়ানক্তর োমায আদায় কর এিং বসজদায় প্রদায়া কর, প্রযে আল্লাহ্ ো‘িা আমানদর জেয স্বােন্দয 
সৃবষ্ট কনরে। এ ছাড়া আর প্রকানো প্রদায়া প্রেই। দদবেক পাাঁর্ ওয়াক্ত োমায আদায় করাই হনে সিনর্নয় িড় প্রদায়া। 
আল্লাহ্ ো‘িা িনিে বে প্রয, যবদ প্রোমরা একবি বেবদচষ্ট োমায আদায় কনরা, েনি বেবে ো অিিযই গ্রহণ করনিে। 
িরং, বেবে িনিনছে প্রয, প্রোমরা দদবেক পাাঁর্ ওয়াক্ত েরয োমায আদায় কনরা আর োমানয প্রদায়া কনরা এিং বেবে 
প্রোমানদর প্রদায়াসমূহ কিুি করনিে।” 

একজে ওয়াকপ্রে েও সদসয বজজ্ঞাসা কনরে প্রয, ওয়াকপ্রে েও সদসযরা প্রকাে ধরনের কুরিােী করনে পানর, যা 
আল্লাহ্ ো‘িার দৃবষ্টনে গ্রহণনযাগ্য হনি? 



 

 

এর উত্তনর হযরে বমযচা মসরূর আহমদ িনিে: 

“আল্লাহ্ ো‘িার খাবেনর োাঁর সন্তুবষ্ট িানভর জেয প্রোমরা যা-ই কনরা বেবে ো কিুি করনিে। আল্লাহ্ ো‘িা 
িনিে, যবদ প্রোমরা আল্লাহ্র ভািিাসা অজচনের জেয এমেবক প্রোমানদর  ীর মুনখ এক গ্রাস খািারও েুনি দাও, 
এমেবক প্রসই কমচনকও প্রোমার কুরিােী বহনসনি বিনির্ো করা হনি এিং আল্লাহ্ ো‘িার কানছ ো সন্তুবষ্টর 
কারণও হনি। এিাই আল্লাহ্র রহমনের িযাবি! ... এর প্রিবি প্রোমার আর কী দরকার? প্রোমরা আল্লাহ্র খাবেনর োাঁর 
ভািিাসা অজচনের জেয যা-ই করনি, বেবে ো কিুি করনিে এিং োাঁর জেয প্রোমার কুরিােী বহনসনি ো গ্ণয 
করনিে।” 

হুযূর আকদাস বজজ্ঞাসা কনরে প্রয, এখানে উপবস্থে কেজে েনকৌিি বিষনয় পড়ানিাো করনছ এিং পড়ানিাো প্রিষ 
করার পর আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রসিার জেয োনদর সময় উৎসগ্চ করনি? হুযূর আকদাস পরামিচ প্রদে প্রয, 
পড়ানিাো প্রিষ করার পর োনদর এই বিষনয় কমচনক্ষনে অবভজ্ঞো অজচে করা উবর্ে এিং োরপর ইন্টারেযািোি 
অযানসাবসনয়িে অে আহমদী আবকচনিক্টস অযান্ড ইবেবেয়ানসচর অধীনে োনদরনক আবিকায় পা ানো প্রযনে পানর। এই 
সংগ্ েবি পাবে, বিদুযৎ এিং অেযােয প্রমৌবিক ও েনয়াজেীয় বিষনয় সহায়ো েদানের মাধযনম বিনশ্বর িবঞ্চে 
এিাকাগুনিার উন্নয়নে সহায়ো করা হনয় োনক। 

একবি অেয  প্রেহময় কনোপকেনে, হুযূর আকদাস বজজ্ঞাসা কনরে প্রয, আজ যারা উপবস্থে োরা (োনদর দিিি ও 
দকনিানর) প্রসইসি  ানস অংি বেনয়বছি বকো, যা বেবে বিশু-বকনিার ও েরুণ-েরুণীকনদরনক বেনয় িছনরর পর 
িছর ধনর পবরর্ািো কনরনছে। 

হুযূর আকদাস ম িয কনরে প্রয, প্রকাবভড-১৯ িকডউনের কারনণ োনদর সানে প্রদখা হওয়ার পর অনেক বদে 
অবেিাবহে হনয় প্রগ্নছ এিং োরা প্রিনড় উন নছ আর োনদর প্রর্হারাও িদনি প্রগ্নছ। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“প্রোমরা িড় হনয় প্রগ্ছ এিং প্রোমানদর মনধয অনেনকই খুি সুন্দর দাাঁবড় প্ররনখনছা আর প্রোমানদর প্রর্হারায় আনরা 
পবরণেভাি এনসনছ। আর এ কারনণই হয়নোিা আবম প্রোমানদর কনয়কজেনক বর্েনে পারবছ ো। েকৃেপনক্ষ, ওয়াক
প্রে েও  াস অেুবষ্ঠে হওয়ার পর প্রেনক অনেক বদে অবেিাবহে হনয় প্রগ্নছ। প্রকাবভড-১৯ গ্ে িছনর সিার জেয 
অনেক সমসযার সৃবষ্ট কনরনছ আর োই আবমও প্রোমানদর সিার সানে প্রদখা করনে পাবর বে। আজ আবম প্রোমানদর 
প্রর্হারা প্রদখবছ আর প্রোমরা িদনি প্রগ্ছ এিং প্রোমানদর মনধয প্রকউ প্রকউ হয়নো বিনয়ও কনরনছা। যা-ই প্রহাক, 



 

প্রোমরা আল্লাহ্র রহমনে সুদিচে হনয়নছা, বকন্তু আবম বকছু প্রর্হারা বর্েনে পারবছ ো। আবম হয়নো প্রোমানদর পুরনো 
ছবি প্রদখনি প্রোমানদর প্রর্হারা স্মরণ করনে পারনিা।” 

 

একজে ওয়াকপ্রে েও সদসয পদােচবিজ্ঞাে, জীিবিজ্ঞাে এিং রসায়নের মনো বিজ্ঞাে বিষনয় অধযয়েরে বিক্ষােচীনদর 
জেয হুযূর আকদানসর বেকি পরামিচ প্রর্নয়নছে প্রয, োরা বক গ্নিষণার েবে প্রিবি মনোনযাগ্ বেিি করনি োবক 
বিক্ষকো প্রপিার েবে প্রিবি মনোনযাগ্ বদনি। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আমানদর সিচনক্ষনে প্রিাক দরকার। আহমদী  িারনদর গ্নিষণায়ও যাওয়া উবর্ে। যারা বিনিষ কনর পদােচবিজ্ঞাে 
বেনয় পড়ানিাো করনছ, োনদর এিা করা উবর্ে। যারা জীিবিজ্ঞাে বেনয় পড়ানিাো করনছ োরা িানয়া-প্রমবডনকি 
সানয়নের বিষয়গুনিানে যানি এিং োরপর োরা গ্নিষণায় প্রযনে পারনি। যবদ প্রকউ জীিবিজ্ঞাে এিং রসায়ে বিষনয় 
অধযয়ে কনর এিং প্রমবডবসে বেনয় পড়ানিাো করনে সক্ষম ো হয়, োহনি প্রস িানয়ানমবডনকি সানয়নের 
বিষয়গুনিানে প্রযনে পানর। যারা রসায়ে বেনয় পড়ানিাো করনছ, োনদরও গ্নিষণায় যাওয়া উবর্ে। এসি ছাড়া, যবদ 
প্রকউ এমে পযচানয় ো োনক, প্রযখাে প্রেনক োরা গ্নিষণায় প্রযনে পানর, োহনি োনদর বিেীয় অগ্রাবধকার হওয়া 
উবর্ে বিক্ষকো। গ্নিষণা হওয়া উবর্ে েেম অগ্রাবধকার এিং োরপর বিক্ষকো।” 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িনিে: 

“ওয়াকপ্রে েওনদর মধয প্রেনক আমানদর েবেবি বিষনয় বিক্ষক েনয়াজে। আমানদর আহমদীয়া  ুনি কাজ করার 
জেযই একিা বেবদচষ্ট িোংনির বিক্ষক দরকার। এ ছাড়া, আমানদর এমে বিক্ষক দরকার যারা এই সি প্রদনি 
(জামা’প্রের) িাইনরর  ুিগুনিানে বিক্ষকো করনে পানর। যবদ এসি  ুনি ভাি বিক্ষকগ্ণ কাজ কনরে োহনি োরা 
অ ে বিশুনদরনক ভাি দেবেকো প্রিখানে পারনিে। এিাও আমানদরনক বিনির্ো করনে হনি। যখে অনেক আহমদী 
বিক্ষক  ুনি বিক্ষকো করনে যানিে, েখে খ্রীষ্টাে, প্রিৌি, োবিক িা আহমদী বেবিচনিনষ সকি বিশুনকই মহৎ 
দেবেক েবিক্ষণ েদাে করা সম্ভি হনি। প্রযখানেই একজে আহমদী উপবস্থে োকুে ো প্রকে, োর বেজস্ব বিষয় 
ছাড়াও, বেবে বিশুনদরনক এক দেবেক েবিক্ষণও েদাে করনিে। অেএি, বিক্ষকো একবি খুিই উত্তম প্রপিা।” 


