
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১০ নভেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে সাক্ষাভের স ান িাে করভিা 
মজবিস আনসারুল্লাহ্ কানাডা 

  
বিসৃ্তে পবরসভর েশাসবনক ও ধমমীয় বিষভয় বদকবনভদমশনা েদান করভিন যূর র আকদাস 

৬ নভেম্বর ২০২১, মজবিস আনসারুল্লাহ্  (চবল্লভশার্ধ্ম আহমদী পুরুষভদর অঙ্গ-সংগঠন) কযানাডার নযাশনাি মজবিভস 
আভমিা (কারমবনিমাহী পবরষদ)-এর সাভে এক োচুময়াি অনিাইন সোয় বমবিে হন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের 
বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হররে বমরমা মসরূর আহমদ (আই.)। 

যূর র আকদাস বিিভফাভডমর ইসিামািাভদ এমবিএ সু্টবডও প্রেভক সোয় সোপবেত্ব কভরন, আর আভমিার (কারমবনিমাহী 
পবরষভদর) সদসযগণ িভরাভটার পীস বেভিভজ অিবিে আইওয়াভন োভহর হি প্রেভক প্ররাগদান কভরন। 

সোয় যূর র আকদাস উপবিে সকভির সভঙ্গই কো িভিন এিং আনসারুল্লাহ্  আভমিার সদসযগভণর ওপর অবপমে 
বিবেন্ন দাবয়ভত্বর বিষভয় আভিাচনা কভরন এিং োভদর বনজ বনজ বিোগীয় কমমকাভের উন্নবের বিষভয় বদকবনভদমশনা 
েদান কভরন। 

আভমিার সদসযভদর এই বিষয়বি যূর র আকদাস গুরুত্বসহকাভর প্রিাঝাভনার প্রচষ্টা কভরন প্রর, োভদরভক দৃষ্টান্ত িাপভনর 
মাধযভম প্রনেৃত্ব বদভে হভি এিং সংগঠভনর কমমস বচগুভিাভে অনযভদর অংশগ্রহণ েেযাশা করার প ভিম োভদর 
বনভজভদরভক এভে অংশ বনভে হভি। যূর র আকদাস িভিন প্রর, রবদ সকি পরমাভয়র আভমিার সদসযগণ কমমস বচভে 
অংশগ্রহণ কভরন, োহভিই অংশগ্রহভণর মাত্রা উভল্লখভরাগযোভি িৃবি পাভি এিং এর ফিস্বরূপ অনযানযরাও প ভিমর 
প্রচভয় সবিয় হভয় উঠভিন। 

সকি পরমাভয় আভমিার সদসযভদর পাাঁচ ওয়াক্ত নামার আদাভয় বনয়বমে হওয়ার গুরুভত্বর কো িিভে বগভয়, হররে 
বমরমা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

 



 

 

“[নামার আদাভয় দুিমিো োকভি] আভমিার কাভজ প্রকান িরকে হভি না। প্রদায়া ছাডা, প্রকান কাভজ প্রকান িরকে 
হভে পাভর না। রবদ আভমিার সদসযগণ প্রেভি োভকন প্রর, োভদর িুবিমত্তা, জ্ঞান িা কভঠার পবরশ্রম দ্বারা িরকে 
সৃবষ্ট হভি, োহভি প্রসবি কখভনা হভি না, রবদ না এিং রেক্ষণ না এর সাভে প্রদায়া রুক্ত হয়।” 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে নেুন প্ররাগদানকারীভদর ননবেক েবশক্ষভণর দাবয়ভত্ব বনভয়াবজে কাভয়দ েরবিয়ে নও 
মুিাঈন এর সভঙ্গ কো িিভে বগভয়, যূর র আকদাস িভিন প্রর, রারা িয়আভের প ভিম মুসিমান বছভিন না, োভদরভক 
আরবি পডা প্রশখাভে হভি এিং পবিত্র কুরআভনর েেম স রা আি ফাবেহা এর অনুিাদ প্রশখাভে হভি, আর এর সাভে 
োভদরভক নামার পডা প্রশখাভে হভি। 

েচার কাভজর দাবয়ভত্ব বনভয়াবজে কাভয়দ েিিীভগর সাভে কো িিভে বগভয়, যূর র আকদাস িভিন প্রর, োভদর িক্ষয 
উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উবচে এিং প্রকিি েখনই োভদর িক্ষয অজমভনর জনয োরা কভঠার পবরশ্রম করভিন।  

সোর প্রশষ অংভশ, অংশগ্রহণকারীভদর একজন যূর র আকদাভসর কাভছ োভদর বিষভয় বদকবনভদমশনা চান রারা েেযাশা 
কভরন প্রর, মজবিস আনসারুল্লাহ্ র সদসযভদর জনয প্রখিাধুিার কমমস বচর আভয়াজন করা হয়। 

যূর র আকদাস িভিন প্রর, োভদর মোমে অিশযই গ্রহণ করা উবচে, আর এমন িযিিা গ্রহণ করা উবচে প্ররন 
আনসারুল্লাহ্ সদসযগণ বনভজভদরভক িযায়াম এিং প্রখিাধুিার জনয প্রিবশ িয়সী িভি বিভিচনা না কভরন। 

 



 

 
হররে বমরমা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:  

“এভকিাভর এই কারভণই মজবিস আনসারুল্লাহ-প্রে সাম্প্রবেক প্ররাগদানকারী সদসযভদর জনয ‘সভফ দওম’ বিোগবি 
সৃবষ্ট করা হভয়ভছ। োভদরভক সংঘবিে কভর, োভদর বনভয় প্রখিাধুিা, ফুিিি িা অনয প্রখিার দি েবেষ্ঠা করা উবচে। 
প্রখিাধুিা করার জনয োভদরভক আপনাভদর েভয়াজনীয় সুভরাগ-সুবিধা েদান করা উবচে। এবি আপনাভদর দাবয়ত্ব 
প্ররন প্রখিাধুিার আভয়াজন কভরন, নেুিা আপনাভদর সদসযগণ অিস হভয় পডভে পাভরন। … আনসার সদসযগণ 
অভনক সময় মভন কভরন প্রর, ৪০ িছর িয়ভস উপনীে হওয়ার পভর োরা িৃি হভয় প্রগভছন। অেচ, সভফ দওম 
বিোগবি এজনয সৃবষ্ট করা হভয়বছি প্ররন এ উপিবি জাগ্রে হয় প্রর, (৪০ িছর িয়ভস) আপনারা িৃি হভয় রান বন। 
আপনাভদর সবিয় োকভে হভি। মজবিস প্রখাদ্দামুি আহমদীয়াভে োকাকািীন আপনারা প্রর সমস্ত শরীরচচমাম িক 
কমমকাভে অংশ বনভেন, োর মভধয রভোপরুক্ত প্রিভছ বনভয় ো চাবিভয় রাওয়ার মাধযভম ো করভে পাভরন।” 

 


