
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৮ জুন ২০২১ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাননর সানে ভারু্ুয়াি সাক্ষানের সম্মান িাভ 
করনিা কািািীনরর আহমদী নারীগণ  

  

“মানুন র কান  আহমদী নারীনদর  মনভানি  বরবর্ে হ য়া  বর্ে  ানদর কাজ-কম ু  নবেকো  আর্ার-
আর্রণ  কো  ি  সামাবজকো  সিানমর ব ক্ষা  নুসানর সনিুা  মাননর হনয় োনক।”  

– হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) 
 

৬ জুন ২০২১ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান    ঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হ রে বম ুা মসরূর 
আহমদ (আ .) আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে কািািীর, হা ফা-র নারী সদসযানদর সনে  ক ভারু্ুয়াি ( নিা ন) সভায় 
সভা বেত্ব কনরন। 

হু ূর আকদাস বিিনফানডরু  সিামািানদ োাঁর কা াুিয় প্রেনক   সভার সভা বেত্ব কনরন, আর িাজনা (আহমদী 
নারীনদর  ে-স গঠন) সদসযাগণ কািািীনরর মাহমুদ মসবজদ প্রেনক প্র াগদান কনরন। 

স বক্ষি বক ু  বরনি নার  র কািািীনরর নারীগণ হু ূর আকদাসনক বিবভন্ন বি নয় প্রি  বক ু েশ্ন করার সুন াগ িাভ 
কনরন। 

   গ্রহণকারীনদর  কজন হু ূর আকদাসনক মধযোনর্য িাস করার সানে সম্পকু ুক্ত সামাবজক  ি  রাজননবেক 
িানান ান়েননর বি নয় েশ্ন কনরন। 

মধযোনর্য িসিাস করা সম্পনকু হু ূর আকদাস িনিন প্র , আহমদীনদর দাবয়ত্ব সেুকো  ি  েজ্ঞার সানে র্িা। 
  রন্তু,  বি োনদর দাবয়ত্ব  োরা প্র ন বিশ্বস্তোর সানে  সিানমর মহৎ    াবি ূণু ব ক্ষা েুনি ধনরন; প্র ন 
 মুসবিমনদর মন প্রেনক প্র নকাননা ধরননর ভ্রাি ধারণা িা  ঙ্কা দূরীভূে হয়। 



 

 
 র র, হু ূর আকদাস  বদনক দৃবি আক ুণ কনরন প্র   বিশ্বজুন়ে সকি সমাজ  আজ বিবভন্ন র্যানিনের মুনখামুবখ, 
 ার মনধয সিনর্নয়  নেখন াগয হনিা িস্তুিানদর  িাবরে  ত্থান  া মানিজাবেনক ধমু  ি  প্রখাদার  বস্তনত্ব বিশ্বাস 
প্রেনক দূনর বননয়  ানে। 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) িনিন:  

“বিনশ্বর কিযানণর জনয সিনর্নয় ি়ে বি দ হনিা  বিভ্রািকারী  বক্তসমূনহর দ্বারা  ন্টারননি  ি   নযানয   ায়-
  করনণর মাধযনম  ননবেক   মন্দ বি য়াবদর িযা ক বিস্তার ঘিাননার। ফিস্বরূ   বিশ্বজুন়ে েরুণ েজন্ম 
ধম ুরায়ণ  বরিারগুনিানে জন্ম িাভ কনর  বনজ ধম ুপ্রেনক দূনর সনর  ানে। মানিজাবে ক্রমিবধষুু্ণ হানর দুবনয়ািী 
কামনা-িাসনার  ূরণ  ি  িস্তুিাবদোর ব  নন  ুনিন । … সুেরা , আমানদর সিাননদর মানে  প্র ন  মন  বরণবে 
প্রদখা না প্রদয় প্রস প্রর্িায় োনদরনক সনিাুত্তম   ানয় িািন- ািননর  নেন য আমানদর প্রজার েৎ রো গ্রহণ করনে 
হনি আর  র মনধয মানয়নদর  ক প্রমৌবিক ভূবমকা রনয়ন ।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা প্র াগ কনরন:  

“   ি প্রেনক , মানয়নদর  বর্ে বনজ সিাননদর সানে  ক গভীর িন্ধন গন়ে প্রোিা  ি  োনদরনক োনদর ধম ু
সম্পনকু ব ক্ষা প্রদ য়া।  ক মানয়র োর সিাননর মবস্তনে  কোবি প্রগাঁনে প্রদ য়ার  কবি দাবয়ত্ব রনয়ন  প্র , বর্রবদন 
োনদরনক দুবনয়ার   র ধমনুক োধানয বদনে হনি  ি  োনদর কখননা   াবেুি জগনের র্াকবর্কয  ি  
িাবহযকো ূণ ুর্াির্িন দ্বারা েিুব্ধ িা েভাবিে হ য়া র্িনি না।” 



 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা িনিন:  

“ খন  কজন মানু  েকৃে  নে ু সকি বি নয় োর ধমনুক োধানয বদনে সনর্ি হন,  ি   িাদনের দাবি  ূরনণর 
আর প্রখাদাো’িার সানে  ক প্রেমময় সম্পকু গন়ে প্রোিার,  ি  সনিাু   নবেকো  িিম্বন  ি   সিানমর ব ক্ষার 
  র আমি করার জনয স গ্রাম কনরন, েখন বেবন  ি য  প্রখাদার সন্তুবি িাভ কনরন।   রন্তু,  খন আোহ্  
ো’িার সন্তুবি িাভ হনয়  ায়, েখন প্রকান িযবক্তর দুবনয়ািী র্াবহদাসমূহ  েকৃবেগেভানি   ূরণ হনয়  ায়।”  

আনরা িিনে বগনয়, হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) িনিন:  

“সুেরা ,  বে  ল্প িয়স প্রেনক  আ নানদর প্র নিনমনয়নদর  নবেকভানি েব বক্ষে কনর প্রোিার দাবয়ত্ব আ নানদর 
  র নযস্ত — আ নানদর  রিেীু েজন্মসমূহনক রক্ষা করার  িা   ে আর আমানদর সমনয়র  িা  ি়ে র্যানিে। 
সুেরা , আ নানদর  ঞ্চনি  বদে বিবভন্ন স্থানীয়  সুয িা সমসযাবদনক সিনর্নয় ি়ে র্যানিে িনি বিনির্না করনিন 
না। ির  েকৃে র্যানিে হনিা  নবেকোর িযাবধ  ি   ান র প্রমাকানিিা করা,  া সারা  ৃবেিীনে  ব়েনয়  ়েন ।” 

হু ূর আকদাসনক   েশ্ন  করা হয় প্র , আরি আহমদী নারীনদর  নেন য োর িাণী কী।  

 ত্তনর হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) িনিন:  

“আরি আহমদী নারী প্রহাক িা  নারি আহমদী নারী, িাণী  বি  প্র , আ নানদর সনিাু   নবেক   আধযাবিক মান 
েবেষ্ঠা করা  বর্ে।  বি  আ নানদর মান-ম াুদা হ য়া  বর্ে  ি   বি আ নানদর  িব িযসূর্ক  বরর্য় হ য়া 
 বর্ে। মানুন র মানে আহমদী নারীনদর     বরর্য় োকা  বর্ে প্র   োরা  মন  ানদর আর্রণ,  নবেকো, আর্ার-
িযিহার, কো  ি  সামাবজক প্রমিানম া  সিানমর ব ক্ষা  নুসানর সনিাু  মাননর। বদ্বেীয়ে,  া  েযি গুরুত্ব ূণ,ু 
ো    প্র   আহমদী নারীনদর বনজ সিাননদর িািন- ািননর   র  ূণ ুমননান াগ বনিদ্ধ করা  বর্ে। আ নানদর 
বনজ সিাননদর ধম-ুবিশ্বাস সম্পনক ুপ্র খাননা  বর্ে  ি  োনদর জনয আিবরকভানি প্রদায়া করা  বর্ে, প্রকননা কানরা 
মাো-ব োর প্রদায়ার  ক বিন   েভাি   কা কুাবরো রনয়ন ।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা িনিন:  

“সিাননদর জনয প্রদায়া করা  বর্ে প্র   আোহ্  ো’িা প্র ন োনদর সি সময় ধনমরু সানে স  ুক্ত রানখন  ি  োরা 
প্র ন কখননা সবঠক  ে হনে বিরু্যে না হয়। োনদর জনয িারিার কুরআননর ভা ায় প্রদায়া করুন  ‘ হ্ বদনাস 
বসরাোি মুস্তাবকম’ (আমানদরনক সরি-সুদৃঢ়  নে  বরর্াবিে কনরা); আর প্রদায়া করুন প্র ন োরা কখন   য়োনী 
 বক্তসমূনহর দ্বারা বি াননা ফাাঁনদ  া না প্রদয়  আর োনদর মনন োনদর ধম-ুবিশ্বাস সম্পনক ু প্র ন কখননা সনন্দনহর 
 দয় না হয়  আর সমানজ  বস্থরো সৃবির প্রকান বর্িা প্র ন োনদর মনন কখননা  দয় না হয়।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা প্র াগ কনরন:  

“সুেরা    বি  প্রস   দ্ধবে  ার  নুসরনণ  কজন আহমদী নারীর বনজ সিাননদর ি়ে করা  বর্ে আর  বি  কবি 
 ননক ভারী দাবয়ত্ব।  বদ আহমদী নারীগণ   দাবয়ত্ব  বর ূণু কনরন, োহনি োরা মহানিী (সা.)- র প্রস  কোর 
বিকা স্থি হনিন প্র   ‘মানয়নদর  ানয়র েনি সিাননদর প্রিনহ ে’।” 

 ক নারী  নেখ কনরন প্র    মন মুসবিম নারী  ারা বহজাি  িিম্বন কনরন োনদরনক োয়  োনদর সমানজর 
 মুসবিমগণ সনন্দনহর প্রর্ানখ প্রদনখন  ি  োনদর সানে কনঠার আর্রণ কনরন। 

হু ূর আকদাস িনিন প্র   বহজাি বননয়  মন সামাবজক র্া  িহু প্রদন  বিদযমান  ি  কেক   নরা ীয় প্রদন  মুসবিম 
নারীনদর  দুা  িিম্বননর  বধকারনক সীবমে কনর আ ন  া  করা হনয়ন । 

 



 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) িনিন:  

“আ নানদর সমানজ  মন হনে  ানর প্র   প্রক  আ নানদর (বহজাি  িিম্বননর জনয) সমানিার্না কনর িা বিদ্রু  
কনর। বকন্তু  মন আনরা কেক প্রদ  রনয়ন  প্র খানন বহজানির বিরুনদ্ধ আ ন  া  করা হনয়ন   ি    সনে , 
 ানদর ঈমান দৃঢ়  োরা  খননা বহজাি  িিম্বন কনর র্নিন ন। সুেরা , আ নানক  বসদ্ধাি বননে হনি আ বন 
প্রখাদার আনদ   নুসরণ করনে র্ান বকনা  ি  োাঁর খাবেনর সকি েকার কাবঠনয  ি  বিদ্রূ  আর েী কু  বক্ত 
মাো প্র নে বননে রাবজ বকনা, নাবক আ বন  বঙ্কে হনয়  ানিন  ি  প্রিানক  া িনি ো গ্রহণ কনর বননিন  ি  
সমানজর গবেধারানক  নুসরণ করনিন?  বি  মন  ক বসদ্ধাি  া আ নানক  বননে হনি।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা িনিন:  

“সুেরা   আ নানদরনক  বসদ্ধাি বননে হনি, আ নারা বননজনদর ধম-ুবিশ্বানসর সুরক্ষা কনর আোহ্  ো'িার সানে 
 ক িন্ধন রর্না করনিন  ি  োাঁর বননদ ুািিী  নুসরণ করনিন, না সমানজর দ্বারা ভীে হনিন  ি  প্র াি প্র াি 
সমানিার্নার ভনয় ভীে হনয় বনজ ধমীুয় ব ক্ষানক  বরেযাগ করনিন? আবম আ া করনিা প্র , বিশ্বাসী আহমদী 
নারীগণ  ি  প্রমনয়রা োনদর ধম-ুবিশ্বানসর   র দৃঢ় েবেবষ্ঠে োকনিন  ি  মসীহ্  ম  দ (আ.)-প্রক গ্রহণ করার 
 র  বিত্র কুরআননর ব ক্ষার   র আমি করনিন —  া িস্তুে প্রস  ব ক্ষা,  ার জনয আোহ্  ো’িা মসীহ্  ম  দ 
(আ.)-প্রক  াবঠনয়ন ন।” 

আনরকজন    গ্রহণকারী হু ূর আকদানসর কান  জাননে র্ান,  কজন আহমদী নারী ব বন  েুননবেক েনয়াজনন 
কানজ বননয়াবজে, কীভানি বনবিে করনিন প্র   বেবন োর  বরিানরর েবে োর দাবয়নত্ব  িনহিা করন ন না। 

 ক বিস্তাবরে  ত্তনর, হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) িনিন:  

“ বদ  কজন আহমদী মা  বরিারনক আবেকুভানি সমেনু প্রদ য়ার েনয়াজননর কারনণ কানজ বননয়াবজে হন, েনি 
োর  মন প্রকান কাজ প্রখাাঁজা  বর্ে   া  মন সমনয় প্র   হয় প্র ন বেবন োর স্বামী  খন ঘনর বফনর আনসন  ি  
োর ব শুরা  খন সু্কি প্রেনক বফনর, প্রস  সমনয় বেবন ঘনর োকনে  ানরন।  বদ ো সম্ভি না হয় আর সু্কি প্রেনক 
প্রফরার সময় িা ানদর স্বাগে জানাননা োর  নক্ষ  সম্ভি হয়, েনি  িে  মন হ য়া  বর্ে প্র , ব শুরা জাননি প্র  
োনদর মা োনদর জনয বক ু েস্তুে কনর প্ররনখন ন  প্র ন  বরোর- বরেন্ন হনয় ঘনরর কা ়ে  রার  র োনদর 
খা য়ার জনয বক ু খািার েস্তুে োনক।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা িনিন:  

“ কজন মা ব বন প্রকাননা প্র  ায় বননয়াবজে োনক বদ্বগুণ  বরশ্রম করনে হনি। োনক োর কমনুক্ষনত্রর দাবয়ত্ব  ূণ ু
করনে হনি, আিার োনক োর সিাননদরনক   নেি সময় বদনে হনি। োর োনদর সনে কো িিনে হনি, োনদর 
 নবেক  ে েদ নু করনে হনি আর োনদরনক নামাজ  ়োর বি নয় স্মরণ কবরনয় বদনে হনি।  া  প্রহাক না প্রকন, 
ঘনরর মনধয  কবি  বেিার্ক  াবরিাবরক  বরনি  িজায় রাখনে হনি।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা িনিন: 

“বননজনদর সিাননদর   র  দৃবি রাখুন প্র ন োরা  ন্টারনননি ক্ষবেকর  েিা   ািীন বি য়াবদ না প্রদনখ। 
 নুরূ ভানি, সিাহানি, মানয়র  ে প্রিব  সম্ভি সময় সিাননদর সানে কািাননা  বর্ে।  ি য  িা িািানদর  দাবয়ত্ব 
প্র   োরা প্র ন ঘনর মানয়নদরনক সাহা য কনরন।  ক  বক্ত ািী  াবরিাবরক  বরনি  গন়ে প্রোিা েনয়াজন প্র খানন 
িািা-মা  ি  প্র নি-প্রমনয়রা  কনত্র িনস প্রখািানমিাভানি বননজনদর বর্িা-ভািনা  ি  মোমে বননয় আনিার্না কনর। 
 নে  কোনিানধর সৃবি হনি  ি  সিাননদরনক বর্রবদননর জনয  বরিানরর সানে স  ুক্ত করনি আর  বি 
জামা’প্রের সানে  োনদর িন্ধননক  ন্নে   সুদৃঢ় করনি।” 



 

আনরকবি েনশ্নর সম্পক ু   বি নয়র সানে ব ি প্র    মন  ক সমনয়  খন মানু  প্রখাদা ো’িার   র বিশ্বাস প্রেনক 
দূনর সনর  ানে েখন েরুণ েজন্মনক কীভানি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রোগ্রানমর েবে আকৃি করা প্র নে 
 ানর। 

হু ূর আকদাস  রাম ু প্রদন প্র , োনদর সিাননরা  ল্প িয়স প্রেনক  জামা’প্রের বিবভন্ন কমুকানে  ুক্ত হনয়  ায়    
বি য়বি বনবিে করনে আহমদী মানয়নদর  কবি ভূবমকা  ািন করনে হনি। 

হু ূর আকদাস আনরা িনিন প্র , প্রমনয়নদর  ি  োিিয়স্ক নারীনদর জনয িাজনা  মা োহ্   ি  নানসরােুি 
আহ্ মদীয়ার  নুষ্ঠানাবদ  মনভানি আনয়াজন করা  বর্ে  া োনদরনক আক ুণ কনর  ি   া  ন্টার যাকবিভ 
( ারষ্পবরক    গ্রহণমূিক) হনয় োনক। হু ূর আকদাস িনিন প্র   প্র ািনদর জনয আনন্দ  ি  ক্রী়ো  নুষ্ঠান 
আনয়াজন করা  বর্ে  ি  োনদরনক প্রকিি িকৃ্তো শুননে িিার  বরিনেু োনদর মে েকান র  ি  বননজনদর 
দাবয়ত্ব ীি  নুভি করার সুন াগ প্রদ য়া  বর্ে। 

হু ূর আকদাসনক েশ্ন করা হয় প্র ,  বিত্র কুরআননর আয়ানে প্র  িণুনা করা হনয়ন  প্র , ‘ ুরু গণ স্ত্রীনিাকগনণর 
  র  বভভািক’ োর  েু বক    প্র   নারীনদর  বভমনের   র  ুরু নদর  বভমেনক  গ্রাবধকার েদান করনে 
হনি।  ত্তনর, হু ূর আকদাস স্পিভানি িনিন প্র    বেবখে আয়ানের  েু  িা নয়।  

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) িনিন:  

“প্রমানি  না!   আয়ানের  েু    নয় প্র , নারীনদর  বভমনের   নর  ুরু নদর  বভমনের প্রকান েকানরর প্রশ্রষ্ঠত্ব 
রনয়ন । নারীরা   েযি  ুবক্তসেে বির্ারনিানধর  বধকারী আর মহানিী (সা.)- র কনয়কবি বসদ্ধাি নারীনদর 
 রামন রু  ফি ব ি।  দাহরণস্বরূ , হুদায়বিয়ার সবন্ধর সময়, [মহানিী (সা.)- র সহধবমনুী] হ রে  নম্ম সািামা 
(রা.)- র  রাম  ু ব ি  ার   র মহানিী (সা.) আমি কনরন।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) আনরা িনিন:  

“  আয়ানের  ে ুপ্রকিি    প্র    কজন  ুরুন র   র ঘনরর দাবয়ত্ব নযস্ত  ি     কারনণ োর   র ঘনরর 
খরর্াবদ বনিাুনহর  ি  োর িাব়ে  সিানমর ব ক্ষা  নুসানর  বরর্াবিে হনে    বি য়বি বনবিে করার দাবয়ত্ব নযস্ত। 
...   কারনণ   বি  সিানমর ব ক্ষা প্র ,  বদ প্রকান স্ত্রী   াজনু  কনরন, েখন োর স্বামীর োর বননজর   র 
 ব েু দাবয়ত্ব িাঘি করার জনয স্ত্রীর   র ঘনরর িযয় বনিাুনহর জনয প্রকান দািী করা  বর্ে নয়,  মনবক  বদ োর 
 নে  ে না  োনক। আর স্ত্রীর সামেযু োকা সনে  েখননা  বরিানরর  েুননবেক র্াবহদা  ূরনণর দাবয়ত্ব  ুরুন র 
  র  নযস্ত। আর বেবন  র জনয  দায়ী প্র    বরিার প্র ন  সিানমর ব ক্ষা  নু ায়ী  বরর্াবিে হয়।” 

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আ .) িনিন:  

“ াবরিাবরক িা দাম্পেয কিনহর বি নয়, আবম োয়  আহমদী  ুরু নদর িনি োবক প্র , ‘ ুরু গণ স্ত্রীনিাকগনণর 
  র  বভভািক’ আয়ােবি  বি  দাবি কনর প্র    ুরু নদর  বর্ে  ধ  ুেদ নু করা  ি  োনদর স্ত্রীনদর সানে 
  ো েক-ুবিেকু না করা। েনেযক  ুরুন র  ধ  ুধরা  বর্ে  ি   দনবন্দন বি য়াবদনে োর স্ত্রীর কো প্র ানা  বর্ে 
প্র ন ঘনরর  বরনি   াবি ূণ ুোনক।  বি  ‘ বভভািক’  নের  েু প্র ,  ুরুন র  বর্ে সিাননদর  নবেক র্বরত্র 
গঠননর খাবেনর ঘনর  াবি ূণ ু বরনি  িজায় রাখা।  কজন  ুরু নক োর  বরিানরর   র আবধ েয বিস্তানরর 
জনয  বভভািক িানাননা হয় বন, ির  োর স্ত্রী  ি  সিাননদর  বধকার রক্ষা করার জনয োনক  বভভািক িানাননা 
হনয়ন ।” 


