
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৭ নভেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সোয় বমবিে হওয়ার সম্মান 
িাে করভিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া বিনিযান্ড 

 

১৩ নভেম্বর ২০২১, মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া (১৫-৪০ িছর িয়সী আহমদী েরুণ-যুিকভদর অঙ্গ-সংগঠন) 
বিনিযাভন্ডর সদসযভদর সভঙ্গ এক োরু্ুয়াি (অনিাইন) সো কভরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম 
 িীিােুি মসীহ্  হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস যুক্তরাভজযর বিিভিাভডরু ইসিামািাভদ এমবিএ সু্টবডও প্রেভক সোর সোপবেত্ব কভরন, আর মজবিস 
প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার আভমিা (কাযুবনিুাহী কবমবি) সদসযগণ বিনিযাভন্ডর প্রহিবসংবকভে অিবিে আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রের বমশন হাউভস সমভিে হন। 

প্রদায়ার মাধযভম সো শুরু হওয়ার পর, হুযূর আকদাস েভেযক আভমিা সদভসযর সভঙ্গ পৃেক পৃেকোভি োভদর দাবয়ত্ব 
ও কেুিয সম্পভকু কো িভিন এিং োভদর েভেযভক হুযূর আকদাভসর বনকি বনজ বনজ বিোগীয় কাভজর বরভপাি ু
প্রপশ কভর হুযূর আকদাভসর বদক-বনভদুশনা িাভের সুভযাগ পান। 

সোয় হুযূর আকদাস আভমিা সদসযভদর দৃষ্টান্ত িাপভনর মাধযভম প্রনেৃত্ব েদাভনর েভয়াজনীয়োর ওপর গুরুত্ব 
আভরাপ কভরন। এছাডাও, এ েসভঙ্গ, আভমিা সদসযগণ প্রযন োভদর পাাঁর্ প্রিিার নামাভয বনয়বমে হন োর ওপর 
হুযূর আকদাস বিভশষ গুরুত্ব আভরাপ কভরন। 

হুযূর আকদাস িুবিভয় িভিন প্রয, ইসিাভমর িাণী ের্াভরর জনয কাভরা নেুন নেুন এিং অবেনি পদ্ধবের সন্ধাভন 
োকা উবর্ে। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এমন মন-মানবসকো ধভর রা ভিন না প্রয, ইসিাম ের্াভরর জনয আমাভদর এইসি পুরভনা বনধাুবরে পদ্ধবে রভয়ভছ, 
আর এিাই একমাত্র পে। িরং, আপনাভদর প্রদ া উবর্ে প্রকান পদ্ধবে ও প্রকৌশি কাযকুর, যার মাধযভম এই 



 

মানুষগুভিার কাভছ ইসিাভমর িাণী প্রপৌঁছাভনা সম্ভি হভি; আর এরপর আপনাভদর উবর্ে এই সকি নেুন এিং 
অবেনি পদ্ধবেসমূহ িযিহার কভর প্রদ া।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন: 

“আপনাভদর এই েভের ওপর মভনাভযাগ বনিদ্ধ করা উবর্ে প্রয, সমাভজর মানুভষর কাভছ ইসিাভমর বশক্ষা কীোভি 
আমরা কাযকুরোভি প্রপৌঁভছ বদভে পাবর। ইসিাভম প্রযাগদানকারী মানুষ পরিেীুর পযাুভয় আসভিন। য ন ধভমরু 
বিষভয় মানুভষর আগ্রহ সৃবষ্ট হভি ে ন ইসিাভমর িাণী ের্াভরর রাস্তাসমূহ  ুভি যাভি। সুেরাং, আপনাভক েেভম 
ধভমরু বিষভয় প্রসই ঔৎসুকয ও আগ্রহ সৃবষ্ট করভে হভি। োভদরভক ইসিাভমর িাস্তিো এিং সমসামবয়ক সমসযািিীর 
ইসিাভমর দৃবষ্টেবঙ্গ সম্পভক ুঅিবহে করুন, এভে জনসাধারভণর আগ্রহ সৃবষ্ট হভি।” 

মানিোর প্রসিার বিষভয় কো িিভে বগভয়, হুযূর আকদাস িভিন প্রয, বিবেন্ন িৃদ্ধাশ্রভম বগভয় সমাভজর েিীণভদর প্রসিা 
েদাভনর বিষভয় বিভশষ গুরুত্ব েদান করা উবর্ে। হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িুবিভয় িভিন প্রয, অভনক 
িয়স্ক মানুষ োভিািাসা এিং প্রসিা-যত্ন প্রেভক সমূ্পণু িবঞ্চে এিং য ন োভদর সভঙ্গ সাক্ষাভের জনয প্রকউ আভসন 
ে ন োরা আনভে উভেবিে হভয় ওভঠন। 

হুযূর আকদাস আভরা িভিন প্রয, বনভজর প্রদভশর মানুষ ছাডাও, বিশ্বজুভড অনযত্র িসিাসকারী িবঞ্চেভদর সহায়োয় 
মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া বিনিযাভন্ডর েবেিছর আবিকায় অন্তে একবি পাবনর হস্তর্াবিে নিকূপ িাপভনর 
দাবয়ত্ব গ্রহণ করা উবর্ে। 

জামা’প্রের েরুণ েজভের সুরক্ষা এিং োভদর িািন-পািভনর বিষভয় বিভশষ গুরুত্ব প্রদওয়ার অপবরসীম 
েভয়াজনীয়ো সম্পভক ুকো িিভে বগভয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“স্মরণ রা ভিন প্রয, ১৫ িৎসর িয়ভস উপনীে হভে হভে আেিাভির (আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের িািক ও 
বকভশার) েবশক্ষণ এমন পযাুভয় প্রপৌঁভছ যাওয়া উবর্ে প্রয, য ন োরা আেিািুি আহমদীয়া প্রেভক প্র াদ্দামুি 
আহমদীয়া -প্রে পদাপণু কভর ে ভনা োরা জামা’ে এিং মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া উেভয়র সাভে সংযুক্ত োভক। 
ক ভনা ক ভনা যেবদন োরা আেিাি োভক েেবদন সি বকছু বঠক োভক; বকন্তু, য ন োরা ১৫ িছর িয়ভস প্রপৌঁভছ 
এিং স্বাধীনোর গন্ধ পায় ে ন োভদর পভক্ষ (ননবেকোভি) বিভ্রান্ত হওয়া সম্ভি। সবিকাভরর পরীক্ষা হি ১৫ িছর 



 

িয়স হওয়ার পভর োভদর প্রদ াভশানা করা, আর যবদ ১৫ িছর িয়স পযনু্ত োভদর যোযে প্রদ াভশানা করা হভয় 
োভক, েভি োরা সিদুা ইসিাভমর সাভে সংযুক্ত োকভি। এ বিষভয় বিভশষ মভনাভযাগ বদন।” 

একজন সদসয হুযূর আকদাসভক েে কভরন জুমুআর নামাভযর গুরুভত্বর বিষভয় যুি-সমাজভক কীোভি অনুধািন 
করাভনা প্রযভে পাভর।  

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“যুিকভদর িািন-পািন এিং েবশক্ষভণর দাবয়ভত্ব বনভয়াবজে প্রসভেিাবরর (প্রমাহোমীম েরবিয়ে) উবর্ে সমভয় সমভয় 
জুমুআর নামাভযর গুরুত্ব সম্পভকু প্র াদ্দাম সদসযভদর অিবহে করা। োভদর িুবিভয় িিা উবর্ে প্রয, একবি জুমুআ িাদ 
প্রদওয়াভে হৃদভয়র ওপর একবি দাগ পভড, এরপর আভরকবি িাদ বদভি আভরা একবি দাগ পভড, আর এোভি েৃেীয় 
িার িাদ বদভি আরও এমন ক্ষবে হয়। আর ঐ সমস্ত িযবক্ত যাভদর অেযন্ত প্রজারাভিা এিং অবনিায ুকারণ রভয়ভছ, 
োরা ছাডা েভেযক িযবক্তরই জুমুআর নামাভয উপবিে হওয়া উবর্ে।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন: 

“োভদর (প্র াদ্দাম) িুবিভয় িিুন, আমরা প্রয অঙ্গীকার কবর প্রয, আমরা ধমভুক সমুদয় পাবেিু বিষয়াবদর ওপর োধানয 
দান করভিা, োর অে ুকী। যবদ নামাভযর িান অভনক দূভর হয়, েভি র্ার িা পাাঁর্ জন প্র াদ্দাম একত্র হভয় জুমুআর 
নামায বনভজরা িা-জামা’ে পভড বনভে পাভর। প্রযভকান অিিাভেই জুমুআর নামাভযর গুরুভত্বর বিষভয় আপনাভদর 
িারিার প্রজার প্রদওয়া উবর্ে। এবি েরবিয়ে বিোভগর দাবয়ত্ব।” 

হুযূর আকদাসভক আভরা বজজ্ঞাসা করা হয়, ঐ সকি সদসয যাভদর সাভে িারিার প্রযাগাভযাভগর প্রর্ষ্টা সভেও দূভর 
প্রেভক যায় োভদর সাভে সম্পকু গভড প্রোিার পদ্ধবে কী হভে পাভর। 

উিভর, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এ বিষভয় প্রজার েভর্ষ্টা গ্রহণ করুন। েকৃেপভক্ষ, প্রয াভন প্রযাগাভযাগ িাপন সম্ভি হয় না, প্রসবি আপনাভদর আর 
পদাবধকারীভদর েয়াভসর অোভির কারভণ হভয় োভক। এমন িযিিাপনা েবেষ্ঠা বনবিে করুন যার মাধযভম েভেযক 
সদভসযর সাভে আপনাভদর প্রযাগাভযাগ িজায় োভক। সমভয় সমভয় আপনাভদর সদসযভদর প্রিান কভর প্রকিি সািাম 
িিুন এিং োরা প্রকমন আভছন প্রসই  িরা- ির বনন। এভে একবি ইবেিার্ক েোি পডভি।” 



 

 
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন: 

“প্রকান উভদ্দশয িা কারণ ছাডাই প্র াদ্দামভদর প্রিান করুন এিং োভদর কুশিাবদ জানভে র্ান। ঈভদর বদন োভদর 
সাভে সাক্ষাৎ কভর শুভেচ্ছা বিবনময় করুন এিং োভদর বনকি উপহার প্রেরণ করুন।” 

একজন সদসয হুযূর আকদাভসর কাভছ জানভে র্ান আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বশশু-বকভশারভদর (আেিািুি 
আহমদীয়া) মভধয নদবনক পাাঁর্ প্রিিার নামাভজর গুরুভত্বর প্রর্েনা সৃবষ্ট করার সভিুািম উপায় কী। 

 
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“েেভম আপনাভক সািাভের গুরুত্ব বনভজ পবরপূণেুাভি উপিবি করভে হভি এিং য ন আপবন এর গুরুত্ব অনুধািন 
করভিন, ে ন আপবন োভদরভক প্রশ াভে পারভিন। আল্লাহ্  ো’িা আমাভদরভক সৃবষ্ট কভরভছন এিং োাঁর েবে 
কৃেজ্ঞো েকাশ করার জনয আমাভদর অিশযই োাঁর ইিাদে করা উবর্ে। িস্তুে, এ কোবিই আল্লাহ্  ো’িা িভিভছন 
প্রয, ‘আবম মানুষ এিং বজন্নভক আমার ইিাদভের উভদ্দশয িযবেভরভক অনয প্রকান উভদ্দভশয সৃবষ্ট কবর বন’। আর আল্লাহ্  
একো এজনয িভিন বন প্রয, এ প্রেভক োাঁর প্রকান িাে হয়, িরং এবি পুভরাপুবর প্রসই িযবক্তর কিযাভণর জনয। সুেরাং, 
োভদরভক িুবিভয় িিুন প্রয, প্র াদা ো’িার উপাসনা প্রোমাভদর জনয ইহকাভিও কিযাণকর, এিং পরকাভিও। যবদ 



 

েুবম যোযেোভি ইিাদে কভরা এিং আল্লাহ্  ো’িাভক র্াও, ে ন আল্লাহ্ প্রোমার প্রছাি প্রছাি েয়াসভকও সিি 
করভিন, এিং প্রসগুভিাভক অভনক প্রিবশ িি দাভনর কারণ করভিন। এমন েয়াভসর িিসমূহ পরকাভির জীিভনও 
আিার পাওয়া যাভি।” 

সোর প্রশষাংভশ আভমিার সদসযভদর উভদ্দশয কভর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“প্রয সকি বদক-বনভদশুনা এিং পরামশ ুেদান করা হভিা োর ওপর আপনাভদর কাজ করা উবর্ে আর বিদযমান 
কমুসূর্ীরও িাস্তিায়ন করা উবর্ে। আপনাভদর কাজ এ ন এক নেুন এিং পুনরুজ্জীবিে প্রেরণা বনভয় শুরু করুন 
এিং আপনাভদর বনধাুবরে িক্ষযমাত্রাসমূহ এিং পবরকল্পনাসমূহ শেোগ পূরভণর জনয প্রর্ষ্টা করুন।”  

 


