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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাননর সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ করনিা
মজবিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজয

১৩ জুন ২০২১, মজবিস আনসারুল্লাহ্ (চবল্লন ার্ধ্ব আহমদী পুরুষনদর অঙ্গ-সংগ্ঠন) যু ক্তরানজযর সদসযনদর সানে এক
ভাচুবয়াি অনিাইন সভা কনরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হযরে বমযবা
মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বিিনফানডবর ইসিামািানদ োাঁর কাযবািয় প্রেনক সভায় সভাপবেত্ব কনরন, আর মজবিস আনসারুল্লাহ্র
আনমিার (কাযব-বনিবাহী পবরষনদর) সদসযগ্ণ িন্ডননর িায়েুি ফুেূ হ মসবজনদ সমনিে হন।
হুযূ র আকদাস এক এক কনর েনেযক আনমিা সদনসযর সনঙ্গ োনদর দাবয়ত্ব ও কেবিয সম্পনকব আনিাচনা কনরন
এিং োনদর েনেযনক বনজ বিভাগ্ীয় কমবকানের একবি বরনপািব প্রপ

কনর হুযূ র আকদানসর বদকবননদব না চাওয়ার

সু নযাগ্ িাভ কনরন।
সভা চিাকানি, হুযূ র আকদাস আহমদী ব শুনদর ইন্টারনননি ক্ষবেকর ও বিপদজনক বিষয়াবদর মুনখামুবখ হওয়া
প্রেনক বিরে রাখার জনয উনদযাগ্ গ্রহণ করনে মজবিস আনসারুল্লাহ্নক বননদব না েদান কনরন।
হযরে বমযবা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“এমন বকছু ব শু রনয়নছ, যানদর অবভভািক আনসারুল্লাহর সদসয, যারা োনদর সমস্ত সমনয় বিনা েদারবকনে
ইন্টারনননি িযয় কনর োনক, বিন ষ কনর স্কুি ছু বির বদনগুনিানে। এই ব শুরা ক্রমিবধবষ্ণু হানর অনাকাবিে
অনিাইন প্রোগ্রামসমূ হ প্রদখনছ এিং বিবভন্ন ক্ষবেকর বিষয়াবদর মুনখামুবখ হনে। এখন এবি মজবিস আনসারুল্লাহ্র
কাজ, োরা প্রযন অবিিনে সমসযাবির বদনক দৃ বিপাে কনরন।”

মজবিস আনসারুল্লাহ্র প্রয-সকি সদসয এখননা পবিত্র কুরআন পডা প্র নখন বন, োনদর সহায়ো করার জনয একবি
কমবসূবচ দাাঁড করাননার বননদব বদনে বগ্নয়, হযরে বমযবা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“যোযে প্রগ্াপনীয়োর সানে, আপনানদর যাচাই করনে হনি আনসারুল্লাহর এমন প্রকাননা সদসয আনছন বকনা, বযবন
পবিত্র কুরআন পডনে পানরন না। আপনানদর আন্তবরকোর সানে এমন িযবক্তনদর সহায়ো করনে হনি এিং যবদ
োরা বিব্রে প্রিাধ কনরন, েনি োনদরনক আপনানদর অিবহে করনে হনি প্রয, োরা প্রগ্াপনীয়োর সানে এ বিষনয়
সাহাযয-সহনযাবগ্ো প্রপনে পানরন। কখননা কখননা যখন আবম আমার খুেিায় মরহুম িযবক্তনদর স্মরণ কবর, েখন
আবম উনল্লখ কনরবছ োনদর প্রকউ প্রকউ কীভানি পবরণে িয়নস পবিত্র কুরআন পডা ব নখবছনিন। … সু েরাং, এবি
এমন একবি বিষয় নয় যা বননয় বিব্রে প্রিাধ করা অেিা বিধািনে পনড োকা উবচে। বকন্তু যবদ প্রকউ এ বিষনয়
বিধাবিে োনকন, েনি োনক আশ্বস্ত করুন প্রয, োনদর পবরচয় েকা

না কনর, োনদরনক েনয়াজনীয় সহনযাবগ্ো

েদান করা সম্ভি, প্রযন োরা পবিত্র কুরআন পডা ব খনে পানরন।”
‘Introduction to the Study of the Holy Quran’ (পবিত্র কুরআন পানঠর ভূ বমকা) িইবির কো উনল্লখ কনর
হুযূ র আকদাস ধনমবর প্রকন েনয়াজন এিং ইসিানমর উনে য কী, আনসারুল্লাহর সদসযনদর ো অনু ধািন করার এিং
েুিনামূ িক ধমবেনের বিষনয় পবরবচে হওয়ার গুরুনত্বর ওপর প্রজার প্রদন।
হযরে বমযবা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“‘Introduction to the Study of the Holy Quran’ িইবির েেম অং

ধমবসমূ নহর েুিনা, ধনমবর

েনয়াজনীয়ো এিং ইসিানমর েনয়াজনীয়োর বিষনয় আনিাচনা করা হনয়নছ, আর মজবিস আনসারুল্লাহর সদসযনদর
এসি বিষনয় ভানিা জানা োকা উবচে এিং এ ধারণাগুনিা োনদর বনকি স্পি হওয়া উবচে। োনদর েনেযনকর
(বিবভন্ন ধনমবর মানে) পােবকযসমূ হ কী কী, ধনমবর েনয়াজনীয়ো কী এিং ইসিাম ধমব েবেষ্ঠার আি যকো কী বছি—
এ সকি বিষনয় অিবহে হওয়া উবচে। … যবদ োরা এই িইবির েেম অধবাং

সম্পনকব সমযকভানি পবরবচে হনয়

যান, েনি আনসারুল্লাহ্র সদসযিৃ ন্দ বিবভন্ন বিষনয় অননক ভানিা অনু ধািন করনে পারনিন এিং েখন োরা এ
বিষয়গুনিা অননযর সানে আনিাচনা করনে এিং অনযনদর প্র খানে পারনিন।”
সভার প্র ষাংন , একবি নাবেদীর্ব পবরনি না েদ বন করা হয় প্রযখানন িুরবকনা ফানসানে মসরূর আই (চক্ষু)
ইনবিবিউি বনমবানণর বিষনয় একবি হািনাগ্াদ েবেনিদন প্রপ করা হয়।

বভবডওবিনে িণবনা করা হয়, হুযূ র আকদানসর বননদব ক্রনম কীভানি মজবিস আনসারুল্লাহ্ যু ক্তরাজয ২০১৭ সানি
ইনবিবিউিবির বনমবাণ কাজ শুরু কনরবছি এিং এখন ো সম্পূ ণব হওয়ার কাছাকাবছ উপনীে হনয়নছ।
এর মূ ি উনে য িুরবকনা ফানসানে অেযাধু বনক চক্ষু বচবকৎসা প্রসিা েদান করা এিং সমানজর সিনচনয় নাজুক এিং
সু বিধািবঞ্চে প্রেণীর বনকি অেযাি যকীয় বচবকৎসা প্রসিা প্রপৌঁনছ প্রদয়ার মাধযনম োনদর প্রসিা করা।
বভবডওবি প্রদখার পর, হযরে বমযবা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন:
“আল্লাহ্র ফযনি, অেযন্ত সু ন্দরভানি মসরূর আই ইনবিবিউি বনবমবে হনয়নছ। এখন আবম প্রদায়া কবর, প্রযন আল্লাহ্
ো’িা মজবিস আনসারুল্লাহ্ যু ক্তরাজযনক সনিবাত্তম উপানয় ইনবিবিউিবি পবরচািনা করার প্রেৌবফক দান কনরন।”

