
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২৬ প্রে ২০২১ 

আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভারু্ুয়াি সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ 
করনিা েজবিস প্র াদ্দােুি আহেদীয়া গ্াবিয়া 

  

হুযূর আকদানসর সনে েজবিস প্র াদ্দােুি আহেদীয়ার েযাশোি আনেিা  
(জােীয় কাযবুেিাুহী পবরষদ)-এর আেুষ্ঠাবেক সভা 

২৩ প্রে ২০২১ েজবিস প্র াদ্দােুি আহেদীয়া (১৫-৪০ িছর িয়সী আহেদী েরুণ-যুিকনদর অে-সংগ্ঠে) গ্াবিয়ার 
েযাশোি েজবিনস আনেিা (জােীয় কাযুবেিুাহী পবরষদ) সদসযনদর সনে এক ভারু্ুয়াি (অেিাইে) সভা কনরে 
আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চে  িীফােুি েসীহ্  হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিনফানডরু ইসিাোিানদ োাঁর কাযাুিয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর আনেিা সদসযগ্ণ 
িােজুনি এেবিএ ইন্টারেযাশোি গ্াবিয়া সু্টবডওস প্রেনক অেিাইনে প্রযাগ্দাে কনরে। 

ধেুীয় বশক্ষার দাবয়নত্ব বেনয়াবজে প্রোহোেীে োিীনের সানে কো িিনে বগ্নয় হুযূর আকদাস িনিে প্রয, বেবদুষ্ট বকছু 
ধেুীয় িই প্র াদ্দানের পাঠয বহনসনি বেধুারণ করা উবর্ে। 

প্র াদ্দানের নেবেক ও আধযাবিক েবশক্ষনণর দাবয়নত্ব বেনয়াবজে প্রোহোেীে েরবিয়নের উনদ্দনশ হুযূর আকদাস িনিে 
প্রয, োর বেবদুষ্ট িক্ষযোত্রা বেধুারণ করা উবর্ে, প্রযে বেবিে করা যায় প্রয, ক্রোগ্ে অবধক সং যক প্র াদ্দাে বেয়বেে 
োোয আদায় করনছে, পবিত্র কুরআে প্রেিাওয়াে করনছে, েসীহ্  েওউদ (আ.)-এর িইসেূহ পাঠ করনছে এিং 
অেযােয ধেুীয় কেুকানে অংশ বেনেে। 

হুযূর আকদাস িনিে, কাযুকর পবরকল্পোর জেয এবি আিশযক প্রয, সবঠক েেয প্রযে সংগৃ্হীে োনক, প্রযে প্র াদ্দানের 
অিস্থা অেুধািে করা যায় এিং োর বভবিনে উন্নবের জেয িক্ষযোত্রা বেধুারণ করা যায়। হািোগ্াদ েেয ছাডা এিং 
সুবেবদুষ্ট িক্ষযোত্রা ছাডা যোযেভানি বির্ার করা সম্ভি েয় প্রয, কানরা উনদ্দশয অবজুে হনে বকো। 



 

 
হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:  

“যেক্ষণ আপোর হানে েেয োকনি ো, আপবে জােনিে ো িেেুাে পবরবস্থবে কী, আপবে প্রকাোয় দাাঁবডনয় আনছে 
এিং আপোর িক্ষযোত্রা কী হওয়া উবর্ে, িা আপবে কী অজেু করনে র্নিনছে।”  

হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) আনরা িনিে:  

“আপোনকই বেনজর ওপর র্াপ বদনে হনি। (কনঠার পবরশ্রে করার জেয) িাইনর প্রেনক প্রকউ এনস আপোনক ধা া 
বদনয় যানি ো। আপোনক বেনজই বেনজর ওপর র্াপ বদনে হনি। যবদ েরবিয়ে বিভাগ্ সবক্রয় হনয় যায়, োহনি 
অেযােয বিভাগ্ও সবক্রয় হনি এিং আপোরা আপোনদর প্র াদ্দানের োনে এক িড পবরিেেু প্রদ নে পানিে। োরা 
জাো’প্রের সানে আনরা প্রিবশ সংযুক্ত হনিে, োনদর েনোভাি সহনযাবগ্োপূণ ুহনি, েসবজনদ আসনে োকনিে, আল্লাহ্  
ো’িার সানে িযবক্তগ্ে সম্পকু গ্নড প্রোিার প্রর্ষ্টায় রে োকনিে, আর িহু িদঅভযাস পবরেযাগ্ করনে োকনিে।” 

ছাত্র সংক্রান্ত বিষনয় দাবয়ত্বোি প্রোহোেীে উেূনর প্রোিািানক প্র াদ্দানের প্রপশা প্রিনছ প্রেওয়ার বিষনয় পরােশু বদনে 
বগ্নয়, হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:  

“অবধক সং যায় প্র াদ্দােনক বর্বকৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞাে এিং গ্নিষণার প্রক্ষত্রসেূনহ যাওয়ার জেয উৎসাবহে করুে।” 

 



 

 
প্রোহোেীে উেূনর প্রোিািা উনল্ল  কনরে প্রয, বকছু ছাত্র কৃবষ এিং বশক্ষা বিষনয় পডানশাো করনছে। 

হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:  

“কৃবষও ভানিা বিষয়, আর বশক্ষা এিং আইেও ভানিা বিষয়।” 

েজবিস প্র াদ্দােুি আহেদীয়ার সদনরর (জােীয় সভাপবে) সানে কো িিনে বগ্নয়, বরনপাি ুেদাে এিং এর ওপর 
(প্রকন্দ্র প্রেনক) পযুানিার্োেূিক েোেে েদানের গুরুনত্বর ওপর আনিাকপাে কনর হুযূর আকদাস পরােশু প্রদে প্রয, 
োর বেবিে করা উবর্ে প্রযে স্থােীয় েজবিসগুনিা প্রেনক আগ্ে বরনপািুসেূহ বেয়বেে প্রদ া হয় এিং 
পযুানিার্োেূিক েোেে সহকানর এগুনিার োবি স্বীকার করা হয়। হুযূর আকদাস িনিে, এবি অেযািশযক প্রয, 
গ্াবিয়ায় েজবিস প্র াদ্দােুি আহেদীয়ার স্থােীয় েজবিসগুনিার সানে জােীয় পযুানয়র কেুকেুানদর বেয়বেে এিং 
ঘবেষ্ঠ প্রযাগ্ানযাগ্ প্রযে িজায় োনক। 

সভার প্রশষাংনশ অংশগ্রহণকারীনদর একজে জােনে র্াে েিিীনগ্র (ের্ার) কানজ সাোবজক প্রযাগ্ানযাগ্-োধযনের 
কীভানি সনিুািে িযিহার করা যায়। 

উিনর, হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:  

“পবিত্র কুরআে, েহােিী হযরে েুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস এিং েসীহ্  েওউদ (আ.)-এর প্রি েী প্রেনক শবক্তশািী 
সহায়ক উদৃ্ধবেসেূহ প্রপাস্ট করার োধযনে েিিীনগ্র কানজ সাোবজক প্রযাগ্ানযাগ্-োধযে িযিহার করা প্রযনে পানর। 
বিবভন্ন ধরনের োেুনষর েনে বিবভন্ন েশ্ন োনক।” 

উস্কাবে িা গ্ািেনের প্রক্ষনত্র ধীর-বস্থর োকা এিং েবেবক্রয়া েকাশ ো করার বেনদুশো েদাে কনর, হযরে বেযুা 
েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:  

“যবদ অেয প্রকউ আপোর বিরুনদ্ধ প্রোংরা িা অিোেোকর ভাষা িযিহার কনর, িা োরা যবদ যোযে নেবেক পদ্ধবে 
অেুসরণ ো কনর, েনি ক নো েবেবক্রয়া েকাশ করনিে ো — প্রসই িযবক্তনে প্রছনড বদে। সুেরাং সেক ুোকুে — 
যবদ প্রফসিুক এিং অেযােয সাোবজক প্রযাগ্ানযাগ্ োধযনে েিিীগ্ করনে র্াে, েনি ো নেবেক ও উিে বশক্ষার সকি 
েীবে অেুসরণ কনর করুে এিং োনদর কানছ পবিত্র কুরআে, েহােিী হযরে েুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস এিং েসীহ্  
েওউদ (আ.)-এর বশক্ষািিী প্রপৌঁনছ বদে।”  

 


