
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৪ এবেল ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভারু্ুয়াল সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য লাভ 
করনলা মজবলস আেসারুল্লাহ্  ভারে 

  

“প্রকিল বেসৃ্পহভানি পুরনো পদ্ধবেসমূহ অেুসরণ কনর গ্োেুগ্বেক ধারায় কাজ কনর যানিে ো। িরং 
আপোনদর আনিগ্ ও উচ্ছ্বানসর সানে কাজ করা উবর্ে এিং ইসলানমর িাণী ের্ানরর জেয েেুে এিং 

অবভেি পেসমূহ উদ্ভািনে প্রজার েনর্ষ্টা র্ালানো উবর্ে।” 
 – হযরে বমযাু মসর র আহমদ (আই.) 

১১ এবেল ২০২১ মজবলস আেসারুল্লাহ্  (র্বল্লন াধু আহমদী পুরুষনদর অঙ্গ-সংগ্ঠে) ভারনের েযা োল মজবলনস 
আনমলার (জােীয় কাযুবেিুাহী পবরষদ) সনঙ্গ এক ভারু্ুয়াল (অেলাইে) সভা কনরে আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের 
বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খলীফােুল মসীহ্  হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিলনফানডরু ইসলামািানদ োাঁর কাযুালয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর আনমলার সদসযগ্ণ 
ভারনের কাবদয়ানে অিবিে পবিত্র কুরআে েদ ুেী হল প্রেনক ভারু্ুয়ালভানি সভায় প্রযাগ্দাে কনরে। 

সভায়, হুযূর আকদাস সমগ্র ভারে জুন়ে মজবলস আেসারুল্লাহ্ র িােীয় েবেবেবধিৃন্দ এিং সদসযনদর সানে জােীয় 
পযুানয়র কমুকেুানদর ঘবেষ্ঠ প্রযাগ্ানযাগ্ রাখার েনয়াজেীয়োর ওপর গুরুত্ব আনরাপ কনরে। 

হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িনলে:  

“েনেযকবি িােীয় মজবলস ( াখা)-প্রক আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের ে াসবেক কাঠানমার সানে সংযুক্ত করার ওপর 
আপোনদরনক েকৃেপনক্ষই মনোনযাগ্ী হনে হনি। এমে বেবি়ে িন্ধে গ্ন়ে প্রোলার জেয আপোনদর ঐকাবিক েয়াস 
হওয়া উবর্ে প্রয, প্রযে োরা সকনল এক প্রদনহর বিবভন্ন অঙ্গ হনয় যায়।”  

মজবলস আেসারুল্লাহ্ র সদসযনদর নেবেক ও আধযাবিক েব ক্ষনণর জেয দাবয়ত্বোি কানয়দ (েযা োল প্রসনেিাবর) 
েরবিয়নের উনেন  হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িনলে:  



 

 

“আেসারুল্লাহ্  সদসযনদর দাবয়ত্ব োরা প্রযে বেজ গৃ্নহর বিষয়াবদর েদারবক কনরে। োনদর বেবিে করা উবর্ে প্রয, 
োনদর বেজ পবরিানরর সদসযরা বেয়বমে ফরয োমায আদায় কনরে। যবদ োনদর পুত্র োনক, োনদর বেবিে করা 
উবর্ে প্রয, োরা যোসম্ভি প্রিব  প্রিব  মসবজনদ যাে। প্রকিল েখেই িলা যানি প্রয, আমানদর আেসার, প্রখাোম এিং 
আেফাল েকৃেপনক্ষই োমায েবেবষ্ঠে করনেে, যখে োরা যোসম্ভি প্রিব  প্রিব  োমায িা-জামাে আদায় করনিে। 
যবদ িেুমাে সমনয় প্রকাবভনডর পবরবিবের কারনণ মসবজনদ োমায আদানয় বিবধ-বেনষধ োনক, েনি ঘনরই োমায িা-
জামাে আদায় করা উবর্ে।” 

হুযূর আকদাস আনরা বেনদু ো েদাে কনরে প্রয, েরবিয়ে বিভানগ্র উবর্ে সকল আেসারুল্লাহ সদসযনদর বেজ স্ত্রী ও 
পবরিানরর সদসযনদর সানে ভানলািাসা ও প্রসৌহাদুযপূণু আর্রণ করার গুরুনত্বর বিষনয় পরাম ু ও উপনদ  প্রদওয়া। 
হুযূর আকদাস িনলে প্রয, সকল পযুানয়র আনমলা সদসযনদরও এ বিষনয় দৃষ্টাি িাপে করা উবর্ে। 

 



 

েিদীবক্ষেনদর নেবেক ও আধযাবিক েব ক্ষনণর দাবয়নত্ব বেনয়াবজে কানয়নদর (েযা োল প্রসনেিাবর) সানে কো 
িলনে বগ্নয় হুযূর আকদাস িনলে প্রয, আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের কমুকানে সমৃ্পক্তো বেবিে করার জেয এমেবক 
গ্রানম িসিাসকারীনদর সানেও প্রযাগ্ানযাগ্ করা আি যক। হুযূর আকদাস িনলে প্রয, ভারনের অনেক েেযি 
এলাকানেও মােুনষর কানে প্রমািাইল প্রফাে িযিহানরর সুবিধা রনয়নে, আর োই োনদরনক বিবভন্ন ভারু্ুয়াল অেুষ্ঠানের 
মাধযনম সমৃ্পক্ত করা উবর্ে। 

েিলীনগ্র দাবয়নত্ব বেনয়াবজে কানয়নদর সানে আনলার্োকানল হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িনলে: 

“েিলীনগ্র জেয আপোনদর বেবদষু্ট লক্ষযমাত্রা বেধাুরণ করা উবর্ে এিং এরপর প্রসগুনলা পূরনণর লনক্ষয কাজ করা 
উবর্ে। জােীয় এিং িােীয় পযাুনয় লক্ষযমাত্রা বেধাুরণ করুে। প্রকাে লক্ষয ও উনে য সামনে োকনল েকৃবেগ্েভানিই 
আপবে কনঠার পবরশ্রম করনে উৎসাহী হনিে, আর অপরপনক্ষ যবদ প্রকানো সুবেবদষু্ট লক্ষযমাত্রা ো োনক, েনি এর 
ফনল অলসো এিং প্রর্ষ্টা-েনর্ষ্টায় ঘািবে প্রদখা বদনে পানর।” 

েিলীনগ্র কানজ েেুে েেুে প্রকৌ ল উদ্ভািে এর গুরুত্ব সম্পনকু আনলাকপাে কনর হযরে বমযুা মসর র আহমদ 
(আই.) িনলে: 

 

“প্রকিল বেসৃ্পহভানি পুরনো পদ্ধবেসমূহ অেুসরণ কনর গ্োেুগ্বেক ধারায় কাজ কনর যানিে ো। িরং আপোনদর 
আনিগ্ ও ঐকাবিকোর সানে কাজ করা উবর্ে এিং ইসলানমর িাণী ের্ানরর জেয েেুে এিং অবভেি পেসমূহ 
উদ্ভািনে প্রজার েনর্ষ্টা র্ালানো উবর্ে।” 

সভায় হুযূর আকদাস আনরা পরাম ু প্রদে প্রয, সনফ দওনমর (৫৫ িেনরর কম িয়নসর) আেসার সদসযনদর বেয়বমে 
িযায়াম করা এিং সাইনকল র্ালানো উবর্ে, বিন ষ কনর কাবদয়াে এিং  হরগুনলানে। হুযূর আকদাস িনলে প্রয, এবি 
প্রকিল িযবক্তগ্ে স্বানিযর জেয কলযাণকর হনি ো, িরং এর পা াপাব  পবরনি  দূষণ এিং কািুে বেিঃসরণ হ্রানসও 
সহায়ক হনি।  

সভার প্র ষ োনি হুযূর আকদাস পুেরায় এ বিষনয়র উপর গুরুত্ব আনরাপ কনরে প্রয, আমানদর বেনজনদর পুরনো 
গ্োেুগ্বেক বর্িাভািোয় আিনক প়ো উবর্ে েয় িরং ইসলানমর েকৃে ব ক্ষার েসানর এিং আহমদীনদর নেবেক ও 
আধযাবিক উন্নয়ে বেবিে করনে েেুে েেুে বর্িা ও পদ্ধবের জেয আমানদর মেনক উনু্মক্ত রাখা উবর্ে।  

হযরে বমযুা মসর র আহমদ (আই.) িনলে:  



 

“আপোনদর বেনজনদর দাবয়ত্ব পালনে েেুে এিং উন্নেের পদ্ধবেসমূনহর অেুসন্ধাে করা উবর্ে। এমে হওয়া উবর্ে 
েয় প্রয, আপোরা প্রকিল পুরনো পদ্ধবেসমূনহর ওপরই বেভরু করনিে — িরং উদ্ভািনের বিষনয় সনর্ষ্ট হে। সকনল 
একনত্র দাবয়ত্ব ীলোর সানে এিং আপোনদর প্রখাদােদত্ত মবিনের সদ্ব্যিহার কনর কাজ করুে। আল্লাহ্ র ফযনল 
আপোনদরনক উিরু মবিে দ্ব্ারা কলযাণমবেে করা হনয়নে, োই আপোনদর উবর্ে আপোনদর দাবয়ত্ব 
িুবদ্ধমত্তাপূণভুানি বেজ প্রমধানক কানজ লাবগ্নয় পূণ ুকরার জেয আোণ প্রর্ষ্টা করা। আল্লাহ্  আপোনদর এমে করার 
প্রেৌবফক দাে করুে আর আপোনদর হানফয (রক্ষাকারী) ও োনসর (সাহাযযকারী) প্রহাে।” 


