
 
 

েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত 
৩০ মাচর্ ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর সােথ ভাচুর্য়াল সাক্ষােতর েসৗভাগয্ লাভ 
করেলা লাজনা ইমাইল্লাহ্  জামর্ানী 

  
 “লাজনা ইমাইল্লাহ্ র ১০০ বছর পূিতর্েত, লাজনা ও নােসরােতর পৰ্েতয্ক সদসয্ােক আহমদীয়া মুসিলম 
জামা’েতর কমর্কােণ্ড পুেরাপুির সমৃ্পক্ত করেত হেব এবং আমােদর িশক্ষার উপর আমল করেত হেব” 

– হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) 

 

২৭ মাচর্ ২০২১ লাজনা ইমাইল্লাহ্  (আহমদীয়া মুসিলম নারী অঙ্গ-সংগঠন) জামর্ানীর নয্াশনাল আেমলা (জাতীয় 
কাযর্িনবর্াহী পিরষদ)-এর সােথ এক ভাচুর্য়াল (অনলাইন) সভা কেরন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান ও 
পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্  হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ তাঁর কাযর্ালয় েথেক এ সভার সভাপিততব্ কেরন, আর নয্াশনাল আেমলা 
সদসয্াগণ আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত জামর্ানীর সদর দপ্তর িহেসেব বয্বহৃত ফৰ্াঙ্কফুেটর্র বায়তুস সুবূহ কমেপ্লক্স েথেক 
ভাচুর্য়ািল েযাগদান কেরন। 

সভােত, হুযূর আকদাস লাজনা আেমলা সদসয্ােদরেক তােদর িনজ িনজ িবভােগর িবিভন্ন দািয়েতব্র িবষেয় আেলাচনা 
কেরন এবং তােদর িবভাগীয় কাযর্কৰ্েমর উন্নয়েন িবিভন্ন িদক-িনেদর্শনা পৰ্দান কেরন। 

সৃিষ্টর েসবার জনয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত নয্াশনাল েসেকৰ্টাির ‘েখদমেত খাল্ ক’-এর সােথ কেথাপকথনকােল হুযূর আকদাস 
বেলন েয, লাজনা ইমাইল্লাহ্  যুক্তরােজয্র মত- যারা িসেয়রািলওেন একিট পৰ্সূিত হাসপাতাল িনমর্াণ করেছন- লাজনা 
ইমাইল্লাহ্  জামর্ানীরও উিচত আিফৰ্কায় একিট বড় মানব েসবামূলক পৰ্কেল্পর জনয্ অথর্ায়েনর েচষ্টা করা। 



 

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর নবদীিক্ষতেদর ৈনিতক ও আধয্ািত্মক পৰ্িশক্ষেণর জনয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত নয্াশনাল 
েসেকৰ্টািরেক উেদ্দশয্ কের হুযূর আকদাস বেলন েয, নতুন বয়াতকারীরা (নবদীিক্ষত) তােদর শব্শুরবািড়র দব্ারা 

পৰ্ভািবত হেবন, আর তাই তারা েয পিরবারগুিলেত িবেয় কেরন, তােদর ৈনিতক ও আধয্ািত্মক পৰ্িশক্ষণ আরও উন্নত 
করার েচষ্টায় মেনািনেবশ করা উিচত। 

হুযূর আকদাস আহমদী মুসলমানেদর সাধারণ ৈনিতক ও আধয্ািত্মক পৰ্িশক্ষেণর জনয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত েসেকৰ্টাির 
তরিবয়তেক, তােদর ধমর্ীয় পৰ্িশক্ষণ কমর্সূচীেক এমন সব্তন্তৰ্ভােব পৰ্স্তুত করার পরামশর্ িদেয়েছন েযন তা পৰ্েতয্ক 
বয্িক্তর জনয্ই উপযুক্ত সাবয্স্ত হয়। 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:  

“লাজনা সদসয্াগণ কতজন এবং কতদূর পযর্ন্ত ধমর্ীয় অনুশীলন ও িনজ ধমর্ীয় পিরচেয়র পৰ্কাশ কের থােকন, তারা 
তােদর নামায ও পিবতৰ্ কুরআন েতলাওয়ােত কতটা িনয়িমত এবং তােদর ধমর্ীয় জ্ঞােনর মান েকমন, তা মূলয্ায়ন 
করুন। তারপর একইভােব মূলয্ায়ন করুন েয, তােদর মেধয্ কতজন এরেচেয় িনম্নস্তের রেয়েছ। তােদর মেধয্ 
কতজন ইসলামী িশক্ষার দািব অনুসাের পদর্া বা িহজাব অবলমব্ন কেরন তা েদখুন। পৰ্েতয্ক বয্িক্তর জনয্ আপনার 
একই দৃিষ্টভিঙ্গ হেত পাের না।” 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) পুনরায় বেলন: 

“যারা পদর্া পালন কেরন এবং িনজ ধমর্িবশব্ােসর অনুশীলন কেরন তােদর জনয্ আপনার একিট তরিবয়ত কমর্সূিচ 
থাকা উিচত, এবং তারপের যারা তুলনামূলকভােব িপিছেয় আেছন, তােদর জনয্ আপনার একিট পৃথক কমর্সূিচ থাকা 
উিচত। আপনার উিচত, তােদর পিরেবশ-পিরিস্থিত এবং তােদর িনজসব্ চািহদা ও পৰ্েয়াজনীয়তার জনয্ উপযুক্ত 
উপােয় তােদর পথ পৰ্দশর্ন ও পৰ্িশক্ষেণর বয্বস্থা পৰ্দান করা। উপরন্তু, নবদীিক্ষতেদরেক তােদর িনজসব্ পিরিস্থিত 
অনুযায়ী গাইড করা উিচত। সুতরাং, সকল সদসয্েদর চািহদা অনুযায়ী আপনােক িবিভন্ন পৰ্কােরর ধমর্ীয় ও ৈনিতক 
পৰ্িশক্ষণ কমর্সূচী গেড় তুলেত হেব।” 

তরুণ পৰ্জেন্মর পৰ্িত িবেশষ মেনােযাগ েদওয়া এবং তােদর পৰ্েশ্নর উত্তর েদওয়ার পৰ্েয়াজনীয়তার বয্াপাের হযরত 
িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 



 

“কখনও কখনও নবীন লাজনা সদসয্ােদর মেন তােদর ধমর্িবশব্াস িনেয় এমন পৰ্শ্ন থােক, যা পিরণতবয়স্কা সদসয্ােদর 
থােক না। তােদর মেন িদব্ধা-দব্ন্দব্ আেছ অথবা তােদর জ্ঞান এবং েবাধশিক্ত বাড়ােনার জনয্ তােদর আরও বয্াখয্া 

পৰ্েয়াজন। সুতরাং তােদর কােছ িবষয়বস্তু আপনার এমনভােব বয্াখয্া কের পথ েদখােনা উিচত, যােত তারা বুঝেত 
পাের। অনয্থায়, যিদ তারা সেন্তাষজনক উত্তর না পায়, তেব তারা হতাশ ও অিস্থর হেয় উঠেত পাের।” 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) ৭ েথেক ১৫ বছর বয়সী েমেয়েদর ৈনিতক ও ধমর্ীয় পৰ্িশক্ষেণর জনয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
েসেকৰ্টাির নােসরােতর সােথ কেথাপকথনকােল িশশুেদর ভােলা লালন-পালেনর পৰ্েয়াজনীয়তার উপর িবেশষভােব 
গুরুতব্ আেরাপ কেরন। 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 

“আপনার নােসরাতেদরেক এমনভােব পৰ্িশক্ষণ েদওয়া উিচত েয, তারা যখন লাজনা ইমাইল্লাহ্ েত পৰ্েবশ করেব, 
তখন তারা েযন আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত েথেক দূের সের না যায় এবং বৃহত্তর সমাজ েযন তােদরেক ভুলভােব 
পৰ্ভািবত করেত না পাের। বরং এমন হওয়া উিচত েয, আমােদর জামা’েতর সােথ তােদর সংেযাগ েযন আেরা 
শিক্তশালী হেয় ওেঠ। ‘অদৃেশয্ িবশব্াস’ (গােয়েবর ওপর ঈমান)-এর মূল ইসলািমক নীিতর গুরুতব্ অল্প বয়স েথেকই 
তােদর মেধয্ বদ্ধমূল হওয়া উিচত। সুতরাং, আপনার উিচত তােদরেক এমনভােব পৰ্িশক্ষণ েদওয়া যােত তারা বড় 
হওয়ার পাশাপািশ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর সােথ সংযুক্ত থােক।” 

ছাতৰ্ িবষয়ক েসেকৰ্টাির এবং ওয়াকেফ-নও েসেকৰ্টাির, উভেয়র সােথ কেথাপকথনকােল হুযূর আকদাস 
বেলন েয, তােদর আরও েবিশ িশক্ষাথর্ীেদর িচিকত্সাশাস্তৰ্ পড়েত উত্সািহত করা উিচত, েযন তারা িবেশব্র 
বিঞ্চত অংেশ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর হাসপাতাল এবং িচিকত্সা েকেন্দৰ্ কাজ করেত পাের। 

হুযূর আকদাস, সব্াস্থয্ ও শরীরচচর্ার জনয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত েসেকৰ্টাির েসহ্ েত িজসমানীেক, লাজনা সদসয্ােদর 
সিকৰ্য় হেত এবং িনয়িমত বয্ায়াম করেত উদুব্দ্ধ করার জনয্ িনেদর্শ েদন। হুযূর আকদাস বেলন েয, বয়স্ক 
সদসয্ােদর িনয়িমত হাঁটেত বাইের যাওয়া উিচত। 



 

সভার েশেষর িদেক, একজন আেমলা সদসয্া িজজ্ঞাসা কেরন েয ২০২২ সােলর িডেসমব্ের আসন্ন লাজনা 
ইমাইল্লাহ্ পৰ্িতষ্ঠার ১০০ বছর পূিতর্ তারা িকভােব সেবর্াত্তমভােব উদযাপন করেত পাের। 

এর উত্তের হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:  

“যা সিতয্ই গুরুতব্পূণর্ তা হল লাজনা ইমাইল্লাহ্ র ১০০ বছর পূিতর্েত, লাজনা ও নােসরােতর পৰ্েতয্ক 
সদসয্ােক আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর কমর্কােণ্ড পুেরাপুির সমৃ্পক্ত করেত হেব এবং আমােদর িশক্ষার 
উপর আমল করেত হেব। তােদর সকেলর িনয়িমত আল্লাহ্ র ইবাদত এবং পিবতৰ্ কুরআন েতলাওয়াত ও 
এর অনুসরেণ অভয্স্ত হেত হেব। পৰ্েতয্ক সদসয্ার আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর সােথ সম্ভাবয্ সবেচেয় 
শিক্তশালী বন্ধন থাকেত হেব।” 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আরও বেলন:  

“সবর্ািধক গুরুতব্পূণর্ হেলা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ র ১০০ বছর পূণর্ হওয়ার পর, েকান বয্িক্ত েযন আঙু্গল তুেল 
বলেত না পাের েয, যিদও ১০০ বছর পূণর্ হেয়েছ এবং তারা তােদর শতবািষর্কীও উদযাপন করেছ, তেব 
তােদর মাতৰ্ ৭৫ পােসর্ন্ট সদসয্ বা ৫০ পােসর্ন্ট সদসয্ আসেল তােদর কাযর্কৰ্েমর সােথ সংযুক্ত ... সুতরাং 
লাজনা ইমাইল্লাহ্ র ১০০ বছরেক সম্মািনত ও িচিহ্নত করার সবেচেয় গুরুতব্পূণর্ উপায় হেলা, আপনােদর 
সদসয্েদর ধমর্িবশব্ােসর পৰ্কৃত মান িনিশ্চত করা। এর জনয্ আপনােদর েকান পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন করা 
উিচত।” 


