
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৪ প্রসপ্টেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সাপ্টে ভারু্ুয়াি সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ 
করপ্টিা িাজো ইমাইল্লাহ্  যুক্তরাষ্ট্র 

 

২৯ আগ্স্ট ২০২১, িাজো ইমাইল্লাহ্  (আহমদী মুসবিম োরীপ্টদর অঙ্গ-সংগ্ঠে) যুক্তরাপ্টষ্ট্রর েযাশোি আপ্টমিার (জােীয় 
কাযুবেিুাহী পবরষদ) সাপ্টে এক ভারু্ুয়াি অেিাইে সভা কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম 
খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বিিপ্টফাপ্টডুর ইসিামািাপ্টদ োাঁর কাযাুিয় প্রেপ্টক এ সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর আপ্টমিা সদসযাগ্ণ 
যুক্তরাপ্টষ্ট্রর প্রমবরিযাপ্টের িায়েুর রহমাে মসবজদ কম প্টেক্স প্রেপ্টক প্রযাগ্দাে কপ্টরে। 

সভাপ্টে, হুযূর আকদাস িাজো আপ্টমিা সদসযাপ্টদরপ্টক োপ্টদর বেজ বেজ বিভাপ্টগ্র বিবভন্ন দাবয়প্টত্বর বিষপ্টয় আপ্টিার্ো 
কপ্টরে এিং োপ্টদর বিভাগ্ীয় কাযুক্রপ্টমর উন্নয়প্টে বিবভন্ন বদক-বেপ্টদুশো েদাে কপ্টরে। 

দৃষ্টান্ত স্থাপপ্টের মাধযপ্টম আপ্টমিা সদসযাপ্টদর প্রেেৃত্ব েদাে করা উবর্ে — এ বিষপ্টয় গুরুত্ব আপ্টরাপ কপ্টর হযরে বমযুা 
মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“সকি বদক প্রেপ্টক পদাবধকারীপ্টদর বেজ উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপে করা উবর্ে। যবদ োরা োপ্টদর দদবেক োমায আদাপ্টয় 
সবক্রয় হে, যবদ োরা মরকপ্টযর (প্রকপ্টের) বেপ্টদশুো অেুসরপ্টণ বেয়মােুিেীু হে, প্রকপ্টে অিস্থােরে আপোপ্টদর 
বেপ্টজপ্টদর আপ্টমিার সদসযাসহ, েপ্টি আপোরা উত্তম ফিাফি িাভ করপ্টিে। যবদ েৃণমূি পযাুয় প্রেপ্টক জােীয় পযাুয় 
পযনু্ত আপ্টমিা সদসযাগ্ণ সবক্রয় হপ্টয় যাে, োর অে ুএই হপ্টি প্রয, আপোপ্টদর সদসযপ্টদর অন্তে ৫০ শোংশ িা 
েপ্টোবধক অংশ আপোপ্টদর কমুকাণ্ড ও অেুষ্ঠাোবদপ্টে অংশগ্রহপ্টণর বিষপ্টয় সবক্রয় হপ্টয় যাপ্টিে। … সুেরাং, আপোর 
বেপ্টজর ‘িাবি’প্রেপ্টক শুরু করুে,  আর আপোর বেপ্টজর িাবি হপ্টিা আপোর মজবিপ্টস আপ্টমিা।” 

 



 

 
৭-১৫ িছর িয়সী প্রমপ্টয়প্টদর েবশক্ষপ্টণর দাবয়প্টত্ব বেপ্টয়াবজে োপ্টসরাে প্রসপ্টক্রিাবরপ্টক হুযূর আকদাস বদকবেপ্টদুশো 
েদাে কপ্টরে, বেবে প্রযে সবঠকভাপ্টি এ বিষয়বি পযুাপ্টিার্ো কপ্টরে প্রয, কেজে োপ্টসরাে োপ্টদর পাাঁর্ প্রিিার োমায 
আদায় করপ্টছ এিং পবিত্র কুরআে পাঠ করপ্টছ। বেবে িপ্টিে প্রয, এমে কাযুক্রম গ্রহণ করা উবর্ে, যা োপ্টদরপ্টক 
পবিত্র কুরআে বেয়বমে পাঠ এিং আপ্টরা ভািভাপ্টি অেুধািে করপ্টে উৎসাবহে কপ্টর। 

িবহ স ক ুবিভাগ্ (উমূপ্টর খাপ্টরজা)-এর দাবয়প্টত্ব বেপ্টয়াবজে প্রসপ্টক্রিাবর সাপ্টে কো িিপ্টে বগ্প্টয়, হযরে বমযুা মসরূর 
আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“িাজো উমূপ্টর খাপ্টরজা বিভাপ্টগ্র পক্ষ প্রেপ্টক ইসিাপ্টম োরীর অবধকার স প্টক ুআপোপ্টদর প্রসবমোর ও কেফাপ্টরন্স 
আপ্টয়াজে করার প্রর্ষ্টা করা উবর্ে এিং এ সকি অেুষ্ঠাপ্টে অমুসবিমপ্টদর আমন্ত্রণ জাোপ্টো উবর্ে। েখে োরা 
ইসিাপ্টমর েকৃে বশক্ষা কী এিং এর েসাপ্টর আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের ভূবমকা স প্টকু অিবহে হপ্টিে।” 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে েি-দীবক্ষেপ্টদর েবশক্ষপ্টণর দাবয়প্টত্ব বেপ্টয়াবজে প্রসপ্টক্রিাবর েরবিয়ে েও মুিাইয়াপ্টের 
উপ্টেপ্টশ হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“বিবভন্ন িযবক্তর পিভূবমর বদপ্টক আপোর দৃবষ্ট প্রদওয়া উবর্ে এিং োপ্টদর এই পিভূবম অেুসাপ্টর োপ্টদর দেবেক ও 
ধমীুয় েবশক্ষণ এিং বশক্ষা েদাপ্টের র্াবহদা পূরপ্টণর জেয আপোর প্রর্ষ্টা করা উবর্ে। েপ্টেযক েেুে িয়আেকারীর 
জেয আপবে একই পবরকল্পো ও কমসূুবর্ গ্রহণ করপ্টে পাপ্টরে ো। যারা বিস্টধম ুপ্রেপ্টক এপ্টসপ্টছে, োপ্টদরপ্টক পবিত্র 
কুরআে, হাদীস, মহােিী (সা.) এর জীিপ্টের ইবেহাস-সহ আপ্টরা অপ্টেক বিষপ্টয় অিবহে করপ্টে হপ্টি। … এমে বকছু 
েিদীবক্ষে রপ্টয়প্টছে, যারা প্রিৌদ্ধ িা বহনু্দ ধম ুপ্রেপ্টক এপ্টসপ্টছে। মুসিমােপ্টদর মধয প্রেপ্টক যারা িয়আে গ্রহণ কপ্টরপ্টছে, 
োপ্টদর প্রকউ আরি, প্রকউ এশীয়, আিার প্রকউ ভারেীয়-পাবকস্তােী িংপ্টশাদূ্ভে। সুেরাং, আপোপ্টক োপ্টদর েপ্টেযপ্টকর 
িযবক্তগ্ে পবরবস্থবে অেুসাপ্টর আপোর পবরকল্পো সাজাপ্টে হপ্টি।” 

বমবডয়া িা গ্ণমাধযপ্টমর সাপ্টে স ক ু স্থাপপ্টের জেয দাবয়ত্বোি প্রসপ্টক্রিাবরপ্টক হুযূর আকদাস িপ্টিে প্রয, োরী 
সাংিাবদকপ্টদর সাপ্টে োপ্টদর িযবক্তগ্ে স ক ু স্থাপে করা উবর্ে, প্রযে োরা (সাংিাবদকরা) ইসিাপ্টমর িাণীপ্টক 
অেুধািে করপ্টে পাপ্টরে। 

সভার প্রশষ োপ্টন্ত, িাজো ইমাইল্লাহ্ র সদর (সভাপ্টেত্রী) সাপ্টহিা হুযূর আকদাসপ্টক েশ্ন কপ্টরে প্রয, আহমদী মুসিমাে 
েরুণ েজন্মপ্টক োপ্টদর ধমু বিশ্বাপ্টসর সাপ্টে স কুযুক্ত রাখার বিষয়বি বেবিে করার উপায় কী। 



 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:  

“আপোর দাবয়ত্ব প্রকিি মােুষপ্টক স্মরণ কবরপ্টয় প্রদওয়া এিং োপ্টদরপ্টক পরামশু প্রদওয়া এিং োপ্টদর জেয প্রদায়াও 
করা। এমে হওয়া উবর্ে েয় প্রয, বকছু সময় পপ্টর আপোরা হাি প্রছপ্টি প্রদে। প্রযপ্টহেু োরা বেপ্টজরা বেপ্টজপ্টদরপ্টক 
আহমদী মুসিমাে বহপ্টসপ্টি দাবি কপ্টরে … েখে এবি আমাপ্টদর দাবয়ত্ব প্রয, আমরা োপ্টদরপ্টক আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রে শাবমি রাখপ্টে সিেুকার প্রর্ষ্টা কবর, প্রসই পদ্ধবেপ্টে যা আমাপ্টদর সাবহপ্টেয এিং বিপ্টশষে, পবিত্র কুরআপ্টে 
িবণেু রপ্টয়প্টছ। সুেরাং, োপ্টদরপ্টক িিুে প্রয, এই হপ্টিা পবিত্র কুরআপ্টের বদকবেপ্টদশুো। পবিত্র কুরআে আমাপ্টদরপ্টক 
শািীে প্রপাশাক পবরধাে করার বেপ্টদশু প্রদয়। … আপ্টরা অপ্টেক বেপ্টদশু রপ্টয়প্টছ; পবিত্র কুরআে প্রেিাওয়াে, পাাঁর্ 
ওয়াপ্টক্তর োমায পিা, েভৃবে।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“োপ্টদরপ্টক ভাপ্টিািাসা ও মমোর সাপ্টে েম্রভাপ্টি স্মরণ করাপ্টে োকুে। োপ্টদরও অেুধািে করা উবর্ে হপ্টি প্রয, 
আপোরা োপ্টদর েবে সহােুভূবেশীি আর আপোরা যা-ই করপ্টছে ো োপ্টদরই কিযাপ্টণর জেয আর সমাপ্টজর 
ভ্রাবন্তসমূহ প্রেপ্টক োপ্টদরপ্টক িাাঁর্াপ্টোর জেয প্রর্ষ্টা করপ্টছে। একিার যখে োরা এবি িুপ্টে যাপ্টিে, েখে একবদে োরা 
আপোপ্টদরপ্টক অেুসরণ করপ্টিে। আর োপ্টদর জেয প্রদায়া করুে এিং কখপ্টো হাি প্রছপ্টি বদপ্টিে ো। োপ্টদরপ্টক উদু্বদ্ধ 
করার বিষপ্টয় আপোপ্টদরপ্টক অেযন্ত অধযিসায়ী হপ্টে হপ্টি, এবিই আপোপ্টদর দাবয়ত্ব। িস্তুে, এই আপ্টদশবিই পবিত্র 
কুরআপ্টে েদাে করা হপ্টয়প্টছ প্রয, ‘েুবম োপ্টদরপ্টক সেকু কপ্টরা; প্রকেো, েুবম একজে সেকুকারী িযেীে আর বকছুই 
েও।’ এবিই মহােিী (সা.)-এর আপ্টদশ প্রয, োপ্টদর স্মরণ করাপ্টে করপ্টে োকুে, পে প্রদখাপ্টে োকুে। ইসিাপ্টমর 
উত্তম বশক্ষাসমূহ োপ্টদরপ্টক িুবেপ্টয় িিার প্রর্ষ্টা করুে।” 


