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২৬ আগস্ট ২০২১ 

 

ন্যাশন্াল ইজতেমার মাতে আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাতন্র সতে ভারু্ুয়াল 
সাক্ষাতের প্রসৌভাগয লাভ করতলা মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়া জামাুবন্র সদসযিৃন্দ 

  

“একজন্ েকৃে মুবমতন্র এবি একবি বিবশষ্ট্য প্রে, েবেবি সুতোতগ বেবন্ আল্লাহ্ ো’লার 
েওহীদ (একত্ব) েবেষ্ঠার জন্য সতর্ষ্ট্ থাতকন্” 

— হেরে বমোু মসরূর আহমদ (আই.) 

২১ আগস্ট ২০২১, মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ িছর িয়সী আহমদী েরুণ-েুিকতদর অে-সংগঠন্) 
জামুাবন্র ন্যাশন্াল ইজতেমার সমতয় এর সদসযতদর সতে এক ভারু্ুয়াল (অন্লাইন্) সভা কতরন্ আহমদীয়া মুসবলম 
জামা’প্রের বিশ্ব-েধান্ ও পঞ্চম  লীফােুল মসীহ্  হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুেূর আকদাস (েুক্তরাতজযর) বিলতফাতডুর ইসলামািাতদ োাঁর কােুালয় প্রথতক এ সভার সভাপবেত্ব কতরন্, আর 
মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়ার োয় ১,৫০০ সদসয (জামুাবন্র) ফ্রাঙ্কফুতিুর এফএসবভ প্রস্টবডয়াম প্রথতক অন্লাইতন্ এ 
সভায় প্রোগদান্ কতরন্। এিার দুই িছতরর িযিধাতন্ ইজতেমা অনু্বষ্ঠে হতলা; প্রকন্ন্া, প্রকাবভড-১৯ জবন্ে বিবধ-
বন্তেতধর কারতণ ২০২০ সাতলর ন্যাশন্াল ইজতেমার আতয়াজন্ করা সম্ভি হয় বন্। 

পবিত্র কুরআন্ বেলাওয়াে বদতয় শুরু হতয় সংবক্ষি বকছু আনু্ষ্ঠাবন্কোর পর মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়ার সদসযিৃন্দ 
ধমু ও সমসামবয়ক সমসযািলী সংক্রান্ত বিবভন্ন বিেতয় হুেূর আকদাসতক প্রিশ বকছু েশ্ন করার সুতোগ পান্। 

অংশগ্রহণকারীতদর একজন্ হুেূর আকদাসতক েশ্ন কতরন্,  লীফােুল মসীহ্  বহতসতি োাঁর কাজ এিং দাবয়ত্ব োাঁর 
কাতছ কবঠন্ মতন্ হয় বকন্া। 



 

 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িতলন্: 

“অিশযই, েবদ আপবন্ বন্তজর কাজ েথােথ েতের সাতথ সম্পন্ন কতরন্, েতি এবি কবঠন্। বকন্তু আল্লাহ্ ো’লা এতক 
সহজ কতরন্ এিং কাজ সম্পন্ন হয়। োয় েবেবদন্ আবম প্রসই বদতন্র জন্য বন্ধাুবরে কাজগুতলা প্রশে করতে সমথ ু
হই। বকন্তু, আবম েিুও বর্বন্তে থাতক প্রে, আবম আমার ওপতর ন্যস্ত দাবয়তত্বর দাবিগুতলা পূরণ করতে পাবর বকন্া, আর 
দুবিন্তা কবর প্রে, েবদ আবম ো ন্া করতে পাবর, েতি আবম হয়তোিা আল্লাহ্ র অসন্তুবষ্ট্তে বন্পবেে হতিা। সুেরাং, 
এবদক প্রথতক এিা কবঠন্। অন্যথায়, প্রকউ েবদ োর ওপতর অবপেু প্রে-প্রকাতন্া দাবয়ত্ব পূণ ুবন্ষ্ঠার সতে সম্পন্ন করতে 
র্ান্, োর জন্য এবি কবঠন্ এিং এর জন্য োতক কতঠার পবরশ্রম করতে হয়।” 

 



 

সভার প্রশোংতশ হুেূর আকদাস ইজতেমায় সমতিে হওয়ার েকৃে উতদ্দশয সম্পতকু অংশগ্রহণকারীতদর অিগে 
কতরন্।  

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িতলন্: 

“ইজতেমা প্রকিল ে ন্ই আপন্াতদর জন্য কলযাণকর হতি, েবদ আপন্ারা এর েকৃে উতদ্দশয অনু্ধািন্ কতরন্। েবদ 
প্রকউ োর জীিতন্র উতদ্দশয সম্পতক ুঅন্িবহে থাতকন্, েতি োর কাতজর মতধয প্রকান্ কলযাণ প্রন্ই। জীিতন্র উতদ্দশয 
সম্পতক ু প্র াদা ো’লা িতলন্, ‘আবম মানু্েতক আমার ইিাদতের জন্য সৃবষ্ট্ কতরবছ।’ একজন্ আহমদী মুসলমাতন্র 
জান্া উবর্ে এবি োর জীিতন্র উতদ্দশয। োতক প্র াদা ো’লার সাতথ এক সম্পকু েবেষ্ঠা করতে হতি; আর োই 
বিবভন্ন ইজতেমা, েরবিয়েী সভা-সমাতিশ এিং আপন্াতদর জলসা — ো অদূর ভবিেযতে অনু্বষ্ঠে হতে র্তলতছ — 
এসি আতয়াজতন্র উতদ্দশযই হতলা মানু্তের বন্বেক, বশক্ষাগে ও আধযাবিক অিস্থার উন্নয়ন্ সাধন্। জ্ঞান্ লাতভর পর, 
েবদ আপন্ারা এতক বন্তজর প্রক্ষতত্র েতয়াগ ন্া কতরন্ এিং এর ওপর অনু্শীলন্ ন্া কতরন্, েতি এ সকল সভা-
সতেলন্ আতয়াজতন্ প্রকান্ লাভ প্রন্ই।” 

 
জুলাই মাতস প্রদতশর বিবভন্ন অংতশ প্রে িন্যা সংঘবিে হতয়বছল োতে ক্ষবেগ্রস্ত জামুাবন্র মানু্তের প্রসিায় প্র াদ্দাম 
প্রেভাতি বন্িঃস্বাথু প্রসিা েদান্ কতরতছ, হুেূর আকদাস োর েশংসা কতরন্। 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িতলন্: 

“সম্প্রবে জামাুবন্তে িন্যার সময়, জামাুন্ প্র াদ্দাম বন্ষ্ঠাপূণভুাতি প্রদতশর মানু্তের প্রসিা কতরতছ এিং োরাও (তদতশর 
মানু্ে) আপন্াতদর েয়াতসর েশংসা কতরতছন্। প্রসই সকল প্র াদ্দাম, োরা এ সকল কাতজ অংশ বন্তয়তছন্, োতদরতক 
আল্লাহ্  ো’লা পুরসৃ্কে করুন্। মানু্তের ওপর এর ভাতলা েভাি পত়েতছ। আল্লাহ্  করুন্ প্রে, এর ইবেিার্ক েভাি 
প্রেন্ প্রকিল িাবহযক সহায়োর মতধয সীমািদ্ধ ন্া থাতক; িরং, এর এক আধযাবিক েভািও েকাবশে প্রহাক। 
আপন্াতদর প্রসই সকল এলাকায় োওয়া অিযাহে রা া উবর্ে। এ ন্ প্রেতহেু একিার আপন্ারা োতদর প্রসিা 
কতরতছন্, োতদর কাতছ ভাতলািাসা ও শাবন্তর িাণী আপন্াতদর প্রপৌঁতছ প্রদওয়া উবর্ে; প্রেন্ োতদর মধয প্রথতক আতরা 
মানু্তের সতে আপন্াতদর প্রোগাতোগ স্থাবপে হয়। … একজন্ েকৃে মুবমতন্র এবি একবি বিবশষ্ট্য প্রে, েবেবি সুতোতগ 
বেবন্ আল্লাহ্ ো’লার েওহীদ (একত্ব) েবেষ্ঠার জন্য সতর্ষ্ট্ থাতকন্ এিং ইসলাতমর সেয িাণী ের্াতরর প্রর্ষ্ট্া কতরন্। 
আল্লাহ্ ো’লা আপন্াতদর এসি বকছু করার প্রেৌবফক দান্ করুন্।” 


