
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
 ২৪ নভেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সাক্ষাভের সম্মান িাে 
করভিা িাজনা ইমাইল্লাহ্  সুইভেভনর নযাশনাি আভমিা 

 

২০ নভেম্বর ২০২১, িাজনা ইমাইল্লাহ্  (আহমদী মুসবিম নারীভদর অঙ্গ-সংগঠন)  সুইভেভনর নযাশনাি আভমিার 
(জােীয় কার্বুনিুাহী পবরষদ) সাভে এক োরু্ুয়াি অনিাইন সো কভরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও 
পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুরূ্র আকদাস বিিভফাভেুর ইসিামািাভদ এমবিএ সু্টবেও প্রেভক এ সোর সোপবেত্ব কভরন, আর আভমিা সদসযাগণ 
সুইভেভনর গভেনিাভগ ুঅিবিে নাবসর মসবজভদ মবহিাভদর নামাভর্র হি প্রেভক প্রর্াগদান কভরন। 

সোয় হুরূ্র আকদাস সকি অংশগ্রহণকারীর সভঙ্গ কো িভিন এিং িাজনা আভমিা সদসযাভদর ওপর অবপুে 
দাবয়ত্বসমূহ বনভয় আভিার্না কভরন এিং োভদর বনজ বনজ বিোগীয় কমুকাভের উন্নবের জনয বদকবনভদুশনা েদান 
কভরন। 

প্রজনাভরি প্রসভেিাবরর সাভে কো িিভে বগভয়, বরভপািুসমূহ প্রর্ন দ্রুে েস্তুে করা হয় এিং োর ওপর েভয়াজনীয় 
বদকবনভদুশনামূিক মন্তিয প্রর্ন েদান করা হয়, োর ওপর গুরুত্ব আভরাপ কভরন হুরূ্র আকদাস। হুরূ্র আকদাস 
িভিন প্রর্, েবেবি বরভপািু সবঠক এিং র্োর্ে হওয়া উবর্ে, এিং োর মভধয অবেরঞ্জভনর প্রকান অংশ োকা উবর্ে 
নয়। 

সো র্িাকািীন, হুরূ্র আকদাস হর্রে মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর আল্  ওসীয়যে িইবি পড়ভে উৎসাবহে করার 
গুরুভত্বর ওপর প্রজার প্রদন। হুরূ্র আকদাস িভিন প্রর্, এবি এে ঘনঘন পড়া উবর্ে। এবির উদৃ্ধবেসমূহ প্রর্ন মুখি 
হভয় র্ায় এিং র্খন একিার মানুষ এ িইবি সম্পভকু এে োভিাোভি অিবহে হভিন, েখন োরা এর ওপর আমি 
করভে শুরু করভিন।  
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আল্  ওসীয়যে িইবি সম্পভক ুকো িিভে বগভয়, হর্রে বমর্াু মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:  

“আল্  ওসীয়যে িইবিভে সমস্ত বিষয় আভিাবর্ে হভয়ভে — মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর আবিোুভির কারণসমূহ, 
বখিাফভের উভেশয এিং এর েভয়াজনীয়ো ও গুরুত্ব। ধাবমকুো এিং প্রখাদােীরুোর (োক ওয়া) বিষয়বিও এভে 
আভিাবর্ে হভয়ভে।” 

প্রসভেিাবর েরবিয়ে বহজাি পরার বিষভয় হুরূ্র আকদাভসর বদকবনভদুশনা কামনা কভরন।  

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:  

“বহজাি পরার বিষভয় প্রর্ আভদশ ো এমন প্রকান বনভদশুনা নয় র্া আবম িা অনয প্রকান িযবি েদান কভরভেন, িরং 
এবি পবিত্র কুরআভনর একবি আভদশ। নামার্ পড়া, পবিত্র কুরআন বেিাওয়াে করা, অদৃভশযর ওপর বিশ্বাস রাখা, 
বহজাি পরা, প্ররার্া রাখা, সকি নিীর ওপর বিশ্বাস রাখা, এই সিগুবিই পবিত্র কুরআভনর স্পষ্ট বনভদশুািিী। 
েরবিয়ে বিোভগর ওপর এ দাবয়ত্ব নযস্ত প্রর্, োরা প্রর্ন মানুষভক পবিত্র কুরআভনর বনভদুশািিী অনুধািন এিং এর 
ওপর আমি করভে সহায়ো কভর।”  

হুরূ্র আকদাস অেুননবেক বিষয়াবদর বনরীক্ষভণর দাবয়ভত্ব বনভয়াবজে প্রসভেিাবর মুহাবসিাভক িভিন প্রর্, োর 
পুঙ্খানুপুঙ্খোভি প্রর্ক করা উবর্ে প্রর্, িযয়সমূহ সবঠকোভি করা হভে, প্রর্ন িাজনা ইমাইল্লাহ্ র েহবিিসমূহ 
র্োর্েোভি কাভজ িাভগ এিং এর উভেশযসমূহ পূণু হয়। 

হুরূ্র আকদাস ১২ িেভরর উপভরর িয়ভসর নাভসরাে এিং স্বল্প-িয়স্কা িাজনা ইমাইল্লাহ্  সদসযাভদর ধমুীয় এিং 
বশক্ষাগে র্াবহদার বদভক িক্ষয রাখার গুরুভত্বর ওপর প্রজার প্রদন। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:  

“র্বদ িাভরা প্রেভক পভনভরা িের িয়সী প্রমভয়ভদর মভধয আপনারা আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে ঐবেহযভক অনুসরণ 
করার এিং বহজাি ও শািীন প্রপাশাক পরার দৃঢ় অেযাস গভড় বদভে পাভরন, আর োরা র্বদ জানভে পাভর আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’ে কী, এর ঐবেহয এিং এর বিশ্বাস আর আমরা প্রকন আহমদী মুসিমান, ধম ু কী, ইসিাম এিং 
কুরআন আমাভদরভক কী বশক্ষা প্রদয় এিং এর ওপর আমরা কীোভি আমি করভে পাবর; র্বদ এই িয়ভস োরা এই 
সিবকেুর ওপর দৃঢ়োভি েবেবিে হভয় র্ায়, োহভি োরা োভদর পবরণে িয়ভসও এর ওপর েবেবিে োকভি।” 
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শরীরর্র্ুা ও স্বািযকর জীিন ধারভণর বিষভয় উৎসাবহে করার দাবয়ভত্ব বনভয়াবজে প্রসভেিাবর প্রসহভে বজসমানীর সাভে 
কো িিভে বগভয় হুরূ্র আকদাস িভিন প্রর্, এ বিোভগর বনবিে করা উবর্ে িাজনা ইমাইল্লাহ্ র সদসযাগণ প্রর্ন 
বনয়বমে িযায়াম কভরন, আর আভমিা সদসযাভদর দৃষ্টান্ত িাপভনর মাধযভম প্রনেৃত্ব প্রদওয়া উবর্ে, আর োভদর বনয়বমে 
দুই প্রেভক বেন মাইি হাাঁিা উবর্ে। 

র্ারা বিভয়র জনয প্রজাড়া খুাঁজভেন োরা প্রর্ন পাবেুি বিষয়াবদর ওপর ধমুভক োধানয বদভয় ো কভরন, ো বনবিে করার 
বিষভয় আভমিার একজন সদসযা হুরূ্র আকদাভসর পরামশু র্ান। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:  

“উন্নে মাভনর ননবেক েবশক্ষভণর েভয়াজন। েরবিয়ে বিোভগর উবর্ে রু্িেী প্রমভয়ভদর এিং োভদর মাভয়ভদর 
ননবেক পে েদশনু করা প্রর্ন োরা োভদর ধমবুিশ্বাসভক সিবকেুর ওপর োধানয দান কভরন। অনুরূপোভি, মজবিস 
প্রখাোমুি আহমদীয়ার উবর্ে রু্িকভদর পে েদশনু ও েবশক্ষণ েদান করা প্রর্ন োরাও োভদর ধমবুিশ্বাসভক অগ্রগণয 
কভরন। োভদর োি বশক্ষাগে প্রর্াগযো অজভুনর বিষভয়ও মভনাভর্াগী হওয়া উবর্ে। এমন নয় প্রর্, আল্লাহ্  ো’িা 
িভিভেন প্রর্, আপনাভদর প্রকিি বনভজভদর ধমীুয় বশক্ষাভেই উৎকষ ু অজনু করভে হভি। িরং আপনাভদর উবর্ে 
দুবনয়ার (অোুৎ, পাবেিু বশক্ষার) বিষভয়ও মভনাভর্াগী হওয়া। েভি, দুবনয়াভক োধানয বদভিন না। আপনাভদর 
ধমবুিশ্বাসভক োধানয বদন। োভদর োভিা র্াকবরও োকা উবর্ে, বকন্তু এর পাশাপাবশ োভদর ধাবমকু হওয়া উবর্ে আর 
োভদর নামাভর্ বনয়বমে হওয়া উবর্ে এিং োভদর ধভমরু বিষভয় সভর্েন হওয়া উবর্ে, আর আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রের সাভে োভদর সমৃ্পি হওয়া উবর্ে। এবি হভিা প্রসই মান র্া প্রকান পাভত্রর োকা উবর্ে। আর এবি 
মাভয়ভদর দাবয়ভত্বর অংশ প্রর্, োরাও প্রর্ন োভদর সন্তানভদর ননবেক েবশক্ষণ এোভি েদান কভরন।” 

 
হুরূ্র আকদাসভক এ বিষভয়ও েশ্ন করা হয় প্রর্, মাভয়ভদর োভদর সন্তানভদর িনু্ধভত্বর বিষভয় কীোভি োরসাময রক্ষা 
করা উবর্ে, প্রর্ন োরা প্রকিিমাত্র অমুসবিম বশশুভদর িনু্ধ না হয়। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:  

“আমাভদর (আহমদী মুসিমান) বশশুভদর সকি বশশুর সাভে প্রখিা প্রখিাধুিা করা উবর্ে (প্রকিি মুসিমানভদর সাভে 
নয়)। আপনাভদর সন্তানভদর িিুন প্রর্, র্বদও প্রস মুসিমান, োভক মানুভষর সভঙ্গ িসিাস করভে হভি এিং োভদর 



 

সকভির সাভে প্রমিাভমশা এিং প্রখিাধুিা করভে হভি। ধমীুয় বিশ্বাস বনভয় এখাভন প্রকাভনা পােুকয করার েভয়াজন 
প্রনই। … একই সাভে, বশশুর মভন আপনাভদর এবি প্রগাঁভে বদভে হভি প্রর্, প্রস মুসিমান এিং একজন মুসিমান 
বহভসভি এবি আমাভদর দাবয়ত্ব প্রর্ন আমরা প্রসই সকি বিষভয়র জনয আল্লাহ্  ো’িার েবে কৃেজ্ঞ োবক র্া বেবন 
আমাভদর দান কভরভেন। র্বদ অনয প্রকউ ো না কভরন, েভি প্রসবি োভদর সাভে আল্লাহ্ র বিষয়। েভি আমরা 
আহমদী মুসিমান এিং আমাভদর উত্তম দৃষ্টান্ত প্রপশ করভে হভি। আমাভদর বশশুভদর োভদর িনু্ধভদর জানাভনা উবর্ে 
প্রর্, োরা একভত্র প্রখিাধুিা এিং পড়াভশানা করভে পারভি, েভি র্খন নামাভর্র সময় হভি েখন োভদর নামার্ 
পড়ভে হভি, আর োরপর র্খন নামার্ প্রশষ হভয় র্াভি েখন োরা আিার োভদর িনু্ধভদর সভঙ্গ প্রখিভে পারভি। 
োভদর িনু্ধভদর ওপরও এর োভিা েোি পড়ভি। সুেরাং, এোভি এবি খুিই গুরুত্বপূণু প্রর্, আমাভদর সন্তানভদর 
মভন, আহমদী মুসিমান বহভসভি, োভদর বনভজভদর মর্াুদা ও োৎপর্ ুসম্পভক ুপ্রর্ন এক উপিবি জাগ্রে হয়।” 

 


