
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২৩ প্রসপ্টেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সাপ্টে সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ করপ্টিা 
মজবিস আেসারুল্লাহ্ জামমাবে 

  
“প্রসই সকি জাবেই উন্নবে কপ্টর যারা বেপ্টজপ্টদর দুিমিোসমূহ দৃবিপপ্টে রাপ্টে এিং এর ওপর উন্নবে করার জেয প্রেিা 

কপ্টর।” – হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) 

১৯ প্রসপ্টেম্বর ২০২১, মজবিস আেসারুল্লাহ্  (েবল্লপ্ট ার্ধ্ম আহমদী পুরুষপ্টদর অঙ্গ-সংগ্ঠে) জামমাবের েযা োি মজবিপ্টস 
আপ্টমিা (কাযমবেিমাহী পবরষদ) আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম েিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযমা 
মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাপ্টে এক ভােুময়াি অেিাইে সভায় প্রযাগ্দাপ্টের সুপ্টযাগ্ িাভ কপ্টরে। 

হুযূর আকদাস বেিপ্টফাপ্টডমর ইসিামািাপ্টদ এমবেএ সু্টবডও প্রেপ্টক সভায় সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর আপ্টমিার (কাযমবেিমাহী 
পবরষপ্টদর) সদসযগ্ণ জামমাবের ফ্রাঙ্কফুু্প্টেম অিবিে িায়েুস সুিূহ মসবজদ কম প্টেক্স প্রেপ্টক প্রযাগ্দাে কপ্টরে। 

সভায় হুযূর আকদাস উপবিে সকপ্টির সপ্টঙ্গই কো িপ্টিে এিং েযা োি আপ্টমিার সদসযগ্প্টণর ওপর অবপমে বিবভন্ন 
দাবয়প্টত্বর বিষপ্টয় আপ্টিােো কপ্টরে এিং োপ্টদর বেজ বেজ বিভাগ্ীয় কমমকাপ্টের উন্নবের বিষপ্টয় বদকবেপ্টদম ো েদাে 
কপ্টরে। 

সি সময় উন্নবের জেয সপ্টেি হওয়ার গুরুপ্টত্বর ওপর আপ্টিাকপাে কপ্টর, হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“যবদ আপোরা আপোপ্টদর দুিমিোগুপ্টিার ওপর দৃবি রাপ্টেে, েপ্টি আপোপ্টদর উন্নবে হপ্টে োকপ্টি। কাপ্টরা অজমপ্টে 
সন্তুি হপ্টয় যাওয়া োর উন্নবের জেয িাধা হপ্টয় দাাঁডায়। বেবিেভাপ্টি, প্রসই সকি জাবেই উন্নবে কপ্টর যারা বেপ্টজপ্টদর 
দুিমিোসমূহ দৃবিপপ্টে রাপ্টে এিং এর ওপর উন্নবে করার জেয প্রেিা কপ্টর। …  যবদ আমরা প্রসিা করপ্টে োই এিং 
উন্নবে করপ্টে োই েপ্টি ো প্রকিি মাত্র আল্লাহর োবেপ্টর। যবদ আমরা বেপ্টজপ্টদরপ্টক েকৃে অপ্টেম বিপ্টেষণ করপ্টে োই  
োহপ্টি আমাপ্টদরপ্টক অি যই অেুধািে করপ্টে হপ্টি আমাপ্টদর অিিাে প্রকাোয় এিং েকৃে িাস্তিো কী।” 



 

 
মােিপ্টসিামুিক কমমসূবে পবরোিোর দাবয়প্টত্ব বেপ্টয়াবজে কাপ্টয়দ ইসার-এর সপ্টঙ্গ কো িিপ্টে বগ্প্টয়, হুযূর আকদাস  
বেপ্টদম ো েদাে কপ্টরে প্রয, আবফ্রকার মােুপ্টষর প্রসিার জেয োপ্টদর িড আকাপ্টরর েকল্প হাপ্টে প্রেওয়া উবেে, প্রযমে 
প্রসিামূিক সংিা বহউমযাবেবে ফাস্টম-এর মাধযপ্টম মপ্টডি বভপ্টিজ বেমমাণ। 

পবিত্র কুরআে ব ক্ষা এিং ওয়াকপ্টফ আরযী কমমসূেী, প্রযোপ্টে মােুষ দুই সিাপ্টহর জেয বেপ্টজপ্টদর উৎসগ্ম কপ্টরে পবিত্র 
কুরআে ব ক্ষায় সহায়ো িা ইসিাপ্টমর িাণী েোপ্টরর জেয, প্রযে িাস্তিাবয়ে হয় োর দাবয়প্টত্ব বেপ্টয়াবজে কাপ্টয়দ 
োিীমুি কুরআপ্টের উপ্টেপ্ট  হুযূর আকদাস িপ্টিে প্রয, ওয়াকপ্টফ আরযীর জেয সময় উৎসগ্ম কপ্টর দৃিান্ত িাপপ্টের 
মাধযপ্টম আপ্টমিার সদসযপ্টদর প্রেেৃত্ব েদাে করা উবেে। 

হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“জােীয় এিং িােীয় সকি পযমাপ্টয়র সকি আপ্টমিার সদপ্টসযর ওয়াকপ্টফ আরযী কমমসূেীপ্টে অং গ্রহণ করা উবেে।  
এই িক্ষযই আপোপ্টদর বেধমারণ করা উবেে প্রয, আপ্টমিার সদসযপ্টদর জেয দুই সিাপ্টহর ওয়াকপ্টফ আরযী করা 
আি যক।” 

 
 



 

 
সভার প্র ষাংপ্ট , হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“প্রকিি েশ্ন কপ্টর আর উত্তর শুপ্টে প্রকাে িাভ প্রেই যবদ কাপ্টজ পবরণে করা ো হয়। সুেরাং, আপোরা যোসাধয 
প্রেিা করুে এিং এরপর প্রদায়া করুে প্রযে আল্লাহ ো’িা সপ্টিমাত্তম পবরণাম েকা  কপ্টরে এিং আপোপ্টদর েপ্টেিাপ্টক  
আব সমবেে কপ্টরে আর এরপর বিষয়বে আল্লাহ্ র হাপ্টে প্রেপ্টড প্রদে। কাপ্টজর প্রক্ষপ্টত্র এিং প্রদায়ার প্রক্ষপ্টত্র দুিমিো 
রপ্টয়প্টে, আর োই আপোপ্টদরপ্টক েেপ্টম এই দুিমিোগুপ্টিা দূর করপ্টে হপ্টি এিং োরপর এবে িিা প্রযপ্টে পাপ্টর প্রয, 
প্রকাে বকেু অবজমে হপ্টয়প্টে।” 

 


