
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৫ মার্চ ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ করনিা 
ঘাোয় কমচরে মুিাবিগ্গ্ণ 

  
“মােুষনক আপোরা যেই ভানিািাসনিে, েেই োরা আপোনদর কাছাকাবছ র্নি আসনি” 

— হযরে বমযচা মসরূর আহমদ 

১৪ মার্চ ২০২১ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে, ঘাোয় কমচরে মুিাবিগ্গ্নণর (ধমচের্ারক) সানে এক ভারু্চয়াি 
(অেিাইে) সভা কনরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযচা মসরূর 
আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিনফানডচর ইসিামািানদ োাঁর কাযচািয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর মুিাবিগ্গ্ণ আক্রার 
িুস্তাে-এ-আহমদ-এ অিবিে ওহাি আদম এমবিএ সু্টবডওস প্রেনক প্রযাগ্দাে কনরে। 

স র বমবেনির এই সভানে, উপবিে সকনিই িযবিগ্েভানি হুযূর আকদানসর সনে কো িিার এিং োর প্রদায়া ও 
বদক-বেনদচশো িানভর সুনযাগ্ পাে। 

সভার শুরুনে, হুযূর আকদাস উনিখ কনরে প্রয, ঘাোয় আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের শে িছনরর ইবেহাস অেযন্ত 
সমৃদ্ধ এিং োই এবি েবেভুি করার প্রর্ষ্টা করা উবর্ে এিং ঘাোর আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সূর্োিন র 
িয়আেকারীনদর কিরগুনিা যানে সংরবক্ষে োনক, প্রসবদনক মনোনযাগ্ প্রদওয়া উবর্ে। 

পুনরা সভানে হুযূর আকদাস েরবিয়ে েো আহমদী মুসবিমনদর নেবেক েবশক্ষণ এিং েিিীগ্ েো শাবন্তপূণচভানি 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের িাণী অেযনদর কানছ ছব়িনয় প্রদওয়ার িযাপানর িক্ষযমাত্রা বেধচারনণর গুরুনত্বর কো 
উনিখ কনরে। 



 

 
হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আপোনদর ি়ি িক্ষযমাত্রা বেধচারণ করা উবর্ৎ, কারণ এবি স্বাভাবিকভানিই আপোনদরনক কন ার পবরশ্রম এিং 
প্রদায়ার েবে অবধক মনোনযাগ্ বদনে িাধয করনি। িক্ষযমাত্রা যে উাঁরু্ হনি কন ার পবরশ্রম এিং িক্ষয অজচনের জেয 
প্রদায়ার েনর্ষ্টা আনরা প্রজারদার হনি। প্রদায়া এিং কন ার পবরশ্রম ছা়িা প্রকানো বকছুই অজচে করা যায় ো।” 

হুযূর আকদাস িনিে প্রয, একজে িযবি যখে এই মনমচ প্রঘাষণা েদাে কনরে প্রয, োরা একবি িক্ষয অজচনের জেয 
সবেযকানরর েনর্ষ্টা র্ািানে, প্রস প্রক্ষনত্র সবেযকানরর বেষ্ঠা েনয়াজে। 

অবধকন্তু, িক্ষযমাত্রা বেধচারনণর বপছনের দশচে িণচো করনে বগ্নয় হযরে বমযচা মসরূর আহমদ িনিে: 

“একজে িযবি সবেযকানরর েনর্ষ্টা েখেই কনরে, যখে বেবে জানেে প্রয, োর একবি পরীক্ষা হনি এিং োনক প্রসই 
পরীক্ষায় উ ীণচ হনে হনি। যখে প্রকানো িযবি জানেে প্রয, োনক একবি বেবদচষ্ট পা যসূবর্ সুসম্পন্ন করনে হনি এিং 
প্রকাে অিিাে অজচনের জেয একবি বেবদচষ্ট ফিাফি অজচে করনে হনি, েখে বেবে প্রসই িক্ষয অজচনের জেয কন ার 
পবরশ্রম কনরে। যবদ প্রকানো িক্ষযিি (িানগ্চি) ো োনক, োহনি প্রকানো েনর্ষ্টাই োকনি ো।” 

 



 

 

প্রযসি এিাকায় মুিাবিগ্গ্ণ কাজ করনছে, প্রসসি এিাকার িােীয় জেগ্নণর কাছাকাবছ আসার গুরুত্ব েুনি ধনরে 
হুযূর আকদাস। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“আপোরা িােীয় মােুষজেনক যে প্রিবশ ভানিািাসনিে, েেই োরা আপোনদর কাছাকাবছ র্নি আসনি। আপোরা 
যবদ োনদর সনে প্রযাগ্ানযাগ্ িজায় রানখে, োহনি োরা এর অনেক মূিযায়ে করনি। আপবে যবদ ছয় মাস িা এক 
িছনরও োনদর সানে সাক্ষাৎ ো কনরে, োহনি োরাও আপোর সানে সমৃ্পি োকনি ো এিং োরা দূনর র্নি যানি। 
আপোর এিাকার গ্রামগুনিানে িসিাসকারী আহমদীনদর সানে িনস আপোনদর খািার খাওয়া উবর্ে।” 

োমানযর গুরুত্ব সম্পনকচ আনরা বদকবেনদচশো বদনয় হুযূর আকদাস িনিে প্রয, েনেযক মুিাবিনগ্র রানের প্রিিায় 

েিিীনগ্র জেয দুই রাকাে এিং েরবিয়নের জেয আরও দুই রাকাে েফি োমায (ঐবেক োমায) আদায় করা 
উবর্ে। 

এমবিএ ঘাো সু্টবডওস-এ (আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিবভ র্যানেি) কমচরে একজে মুিাবিনগ্র সানে 
কনোপকেেকানি হযরে বমযচা মসরূর আহমদ িনিে: 

“আমার োি বরনপািচ অেুসানর আহমদী এিং অেযনদর মনধয প্রেনক অনেনকই এখে এমবিএ প্রদখনছে। সুেরাং, 

েরবিয়ে এিং েিিীগ্ উভয় উন নশযই একবি শবিশািী পবরকল্পো েণয়ে করা েনয়াজে। আপোনদর প্রদনশ একবি 

আধযাবিক বিপ্লি ঘিানোর এিাই েকৃষ্ট সময়। এখে প্রিশ ি়ি সংখযক ঘাোর মুিাবিগ্ বিদযমাে এিং োই আপোনদর 

উচ্চাবভিাষী িক্ষয ও পবরকল্পো বেধচারণ করা উবর্ে। একিা সময় বছি যখে প্রকিি একজেই জােীয় মুিাবিগ্ 

বছনিে; বকন্তু এখে [প্রদশবিনে] এ সংখযা অনেক ি়ি।” 

সভার প্রশনষর বদনক, হুযূর আকদাস মুিাবিগ্নদরনক আন্তবরকভানি প্রর্ষ্টা করনে এিং োনদর উন শয অজচনে কন ার 
পবরশ্রনমর সানে প্রদায়া করার পরামশচ েদাে কনরে। 

 

 



 

 

 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“সকি আহমদী মুসবিম মুিাবিনগ্র নদবেক পাাঁর্ প্রিিার োমায এিং েফি োমানযর েবে বিনশষ মনোনযাগ্ বেিদ্ধ 
করা উবর্ে। পবিত্র কুরআে পা  করা এিং এর অেচ হৃদয়েম করা এিং এ িযাপানর বিনশষ মনোনযাগ্ প্রদওয়া উবর্ে। 

অেুরূপভানি, প্রযমেবি আবম িনিবছ, মুিাবিগ্িৃনের উবর্ে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েরবিয়নের ওপর মনোনযাগ্ 
বেিদ্ধ করা এিং েিিীনগ্র জেয একবি সুবেবদচষ্ট িক্ষযমাত্রা বেধচারণ করা। আর োনদর েিিীগ্ এিং েরবিয়ে— 
উভনয়র জেয বিনশষ েফি োমায আদায় করা উবর্ে ... মহাে আিাহ্ ো’িা আপোনদরনক ো করার প্রেৌবফক েদাে 
করুে এিং বেবে শীঘ্রই আহমদীয়া মুসবিম জামা’েনক প্রদনশর সিচত্র ছব়িনয় প্রদওয়ার উপায়-উপকরণ সৃবষ্ট করুে 
এিং বেবে এই জামা’েনক সুমহাে সফিো ও সমৃবদ্ধ েদাে করুে।” 


