
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২২ মার্চ ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ করনিা 
এমবিএ ঘাো সু্টবিওস বিম 

  
“আবম র্াই এমবিএ ঘাো, বিনেষ কনর ঘাোর এিং সাধারণভানি আবিকার প্রসরা সু্টবিও এিং র্যানেনি 

পবরণে প্রহাক”— হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) 

২০ মার্চ ২০২১ এমবিএ ঘাো সু্টবিওস (আবিকার জেগ্নণর জেয আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের অবিবসয়াি বিবভ 
র্যানেি) এর বিম প্রমম্বারনদর/দিীয় সদসযনদর/কমচীদনির সানে এক ভারু্চয়াি (অেিাইে) আেুষ্ঠাবেক সভা কনরে 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীিােুি মসীহ্  হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিনিানিচর ইসিামািানদ োাঁর কাযচািয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর এমবিএ ঘাো 
সু্টবিওস বিম আক্রার িুস্তাে-এ-আহমদ-এ অিবিে ওহাি আদম এমবিএ সু্টবিওস প্রেনক প্রযাগ্দাে কনরে। 

পাঁয়ষব  বমবেনির এই সভানে, উপবিে সকনিই োনদর ভূবমকা ও দাবয়ত্বািিী বেনয় িযবিগ্েভানি হুযূর আকদানসর 
সনে কো িিার এিং োর বদক-বেনদচেো িানভর সুনযাগ্ পাে। 

হুযূর আকদাস এমবিএ ঘাো বিমনক বিস্তাবরে বেনদচেো েদাে কনরে এিং িনিে প্রয, সরাসবর-স র্াবরে এিং 
ইন্টানরবিভ অেুষ্ঠানের সংখযা িৃবি করা উবর্ে। এ  া া বিবশ্বক মহামারীর এই সময়বিনে বরনয়ি িক-এর মনো 
অেুষ্ঠাে বেবর করা পুনরাপুবর িবগ্ে করা উবর্ে হনি ো। িরং প্রকাবভি প্রেনক বেরাপদ উপানয় এিং সরকাবর 
বেনদচেোগুনিার সনে সেবে প্ররনখ অেুষ্ঠাে বেবর করা র্াবিনয় যাওয়া উবর্ে। 

হুযূর আকদাস আরও পরামেচ বদনয়ন ে প্রয, এমবিএ ঘাোর উবর্ে বেয়বমে স র্ানরর জেয েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.) 
এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের খিীিানদর ও হুযূর আকদানসর ভাষণসমূহ প্রেনক বিবভন্ন উিৃবের ওপর বভবি 
কনর আবিকার বিবভন্ন ভাষায় প্র াি প্র াি ‘বিিার’ অেুষ্ঠাে বেবর করা।  



 

এরপর বেশুনদরনক উনেেয কনর আরও অেুষ্ঠােমািা উৎপাদনের েনয়াজেীয়োর ওপর গুরুত্বানরাপ কনর হযরে বমযচা 
মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“জামচাবের এমবিএ সু্টবিও বেশুনদর জেয প্রিে ভানিা ভানিা অেুষ্ঠােমািা বেবর করন । একইভানি, এমবিএ ঘাো 
সু্টবিওনসরও উবর্ে, বেশুনদর জেয হয় প্রসই একই ধরনের অেুষ্ঠােমািা বেবর করা অেিা আপোনদর পবরনিে-
পবরবিবে অেুযায়ী এিং আবিকার জেগ্নণর অিিা ও মােবসকোর জেয উপযুি অেুষ্ঠােমািা বেবর করা। বক ু 
অেুষ্ঠাে এমে বেবর করা উবর্ে যা বেশুনদরনক োনদর ধমচ-বিশ্বাস সম্পনকচ জ্ঞাে েদাে করনি। অেযবদনক, অেযােয 
অেুষ্ঠােগুনিার মাধযনম সমসামবয়ক বিষয়গুনিা েুনি ধরা প্রযনে পানর। আজকাি, ইন্টারনেি এিং বমবিয়ার কারনণ, 
বেশুনদর বেকি অনেক বক ু উনমাবর্ে হনয় প্রগ্ন  এিং োরা খুি অল্প িয়নস অনেক বক ু সম্পনকচ সনর্েে হনয় 
উঠন । সুেরাং, আমানদর বেক্ষা ও ঐবেহয অেুযায়ী োনদরনক পে েদেচে আপোনদরনক করনে হনি।” 

 
এমবিএ ঘাো সম্পনকচ োর উচ্চ েেযাো িযি কনর হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“মা‘ো‘আল্লাহ্ , এমবিএ ঘাো সু্টবিওস খুিই ভানিা করন । বকন্তু, আবম র্াই, এবি বিনেষ কনর ঘাোর এিং 
সাধারণভানি আবিকার প্রসরা সু্টবিও এিং র্যানেনি পবরণে প্রহাক।” 

সভা র্িাকািীে, সাধারণ জেগ্নণর মনধয অনেনকই বেয়বমেভানি এমবিএ ঘাো প্রদনখ োনকে িনি উনল্লখ করা হয়। 

এ েসনে, হুযূর আকদাস এমবিএ ঘাোর সানে জেসমৃ্পিোর েকৃে িযাবি বেরূপনণর জেয সবঠক ও যোযে েেয-
উপানির েনয়াজেীয়োর েবে গুরুত্ব আনরাপ কনরে। 

হযরে বমযচা মসরূর আহমদ (আই.) িনিে: 

“ ‘ঘাোর অনেক মােুষ এমবিএ প্রদখন ’— শুধু এিা িিাই যনেষ্ট েয়। আপোনদর উবর্ে যোযে গ্নিষণা করা আর 
খুাঁনজ প্রির করা প্রয, বঠক কেজে ঘাোিাসী আমানদর প্রিবিবভেে র্যানেি প্রদখন  এিং োরা প্রকাে ধরনের অেুষ্ঠাে 
প ন্দ করন , প্রযে আপোরা এই ধরনের অেুষ্ঠানের ওপর প্রিবে প্রজার বদনে পানরে। একইভানি, োনদর প্রকাে 
ধরনের অেুষ্ঠােমািার েনয়াজে, ো খুাঁনজ প্রির করুে।” 



 

হুযূর আকদাসনক বজনজ্ঞস করা হয় প্রয, বিনোদনের েবে মনোনযাগ্ বেিিকারী অেযােয র্যানেিগুনিা প্রেনক েরুণনদর 
দৃবষ্ট কীভানি বিবরনয় আো যায়। 

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

“আজকাি, মােুষ িস্তুিাদী হনয় উঠন । োই অিেযই, োরা অেযােয র্যানেনি যানি, প্রযখানে োরা োর্-গ্াে ইেযাবদ 
প্রদখনে পানি, যা আমরা এমবিএনে স র্ার করনে পাবর ো। অেএি, আমানদর বক ু ভানিা ও আকষচণীয় 
অেুষ্ঠােমািা উপিাপে করা উবর্ে, যানে মােুষজে আকৃষ্ট হয়। এই বিষনয় আপোনদর বক ু গ্নিষণা করা উবর্ে। 
জরীনপর জেয একবি েশ্নপত্র বেবর কনর বিবভন্ন এিাকায়, বিবভন্ন েহনর এিং বিবভন্ন পিভূবমর মােুনষর মনধয বিেরণ 
করুে; প্রযে আপোরা জােনে পানরে প্রয, ধমচীয় ও সমসামবয়ক বিষয়ক অেুষ্ঠােগুনিা প্রেনক মােুষ আসনি কী র্ায়।” 

 
সভার প্রেনষ, প্রয-সি প্রেচ্ছানসিক এিং কমচীগ্ণ সভা র্িাকািীে ‘পদচার অন্তরানি’ কাজ করব নিে োনদরনকও হুযূর  
আকদানসর সনে ভারু্চয়াবি প্রদখা করার এিং প্রদায়া র্াওয়ার সুনযাগ্ েদাে করা হয়। 


