
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
 ১ বিসসম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাসের সাসে ভারু্ুয়াি সাক্ষাসের সম্মাে িাভ 
করসিা িাজো ইমাইল্লাহ্  ভারসের েযাশোি আসমিা 

 

২৭ েসভম্বর ২০২১, িাজো ইমাইল্লাহ্  (আহমদী মুসবিম োরীসদর অঙ্গ-সংগঠে) ভারসের েযাশোি আসমিার (জােীয় 
কার্ুবেিুাহী পবরষদ) সাসে এক ভারু্ুয়াি অেিাইে সভা কসরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম 
খিীফােুি মসীহ্  হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুরূ্র আকদাস বিিসফাসিুর ইসিামািাসদ এমবিএ সু্টবিও প্রেসক এ সভার সভাপবেত্ব কসরে, আর আসমিা সদসযাগণ 
ভারসের কাবদয়াসে অিব ে কুর’আে েদশুেী হি প্রেসক প্রর্াগদাে কসরে। 

সভায়, েকাশোর দাবয়সত্ব বেসয়াবজে প্রসসেিাবর ইশাআে উসল্লখ কসরে প্রর্, েবেিছর োরা োসদর জােীয় পবিকা 
বমসিাহ্ -এর দু’বি সংখযা েকাশ কসর োসকে। হুরূ্র আকদাস বেসদুশো েদাে কসরে প্রর্, োসদর উবর্ে এবিসক 
ত্রিমাবসক েকাশ করা এিং ভারেিসষুর বিবভন্ন অংসশর বভন্ন ভাষাভাষীসদর র্াবহদা পূরসণর জেয প্রর্ষ্টা করা, প্রর্ে 
ভারসের সকি আহমদী কিযাণমবিে হসে পাসরে। 

হুরূ্র আকদাস পরামশু প্রদে প্রর্, িাজো ইমাইল্লাহ্ র একবি ওসয়িসাইি োসদর েস্তুে করা উবর্ে এিং প্রসখাসে 
োসদর কমুকাি সম্পসকু সংিাদ পবরসিশে করা উবর্ে এিং এমে ধমুীয় বিষয়াবদ প্রসখাসে েকাশ করা উবর্ে প্রর্ে 
িাজোর সদসযািৃন্দ ো প্রেসক কিযাণমবিে হসে পাসরে। 

হুরূ্র আকদাস বিসশষ কসর ওয়াকসফ জাদীসদর স্কীসম োসসরােসদর সমৃ্পক্ত করার গুরুসত্বর উপর আসিাকপাে 
কসরে। 

প্রসসেিারী োহরীসক জাদীদ ও ওয়াকসফ জাদীসদর সাসে কো িিসে বগসয়, হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) 
িসিে: 



 

 

“মাসয়সদর উৎসাবহে করসে প্রর্ষ্টা করুে প্রর্ে োরা োসদর োসসরাে এিং েদসপক্ষা প্রছাি সন্তােসদর ওয়াকসফ 
জাদীসদ অন্তভুকু্ত কসরে। প্রর্ষ্টা করুে োরা প্রর্ে ওয়াকসফ জাদীসদর স্কীসম আেফাি, োসসরাে ও বশশুসদর অন্তভুকু্ত 
করার হর্রে খিীফােুি মসীহ্  সাসিস (েৃেীয়) (রাসহ.) এর আহ্বাসে সাড়া প্রদে।” 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে েেুে প্রর্াগদােকারীসদর ত্রেবেক েবশক্ষণ এিং ধমুীয় বশক্ষার দাবয়সত্ব বেসয়াবজে 
প্রসসেিাবর েরবিয়ে েও মুিাইয়াসের সাসে কো িিসে বগসয়, হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে: 

“র্ারা বশবক্ষে েয় োসদর েবশক্ষসণর জেয আপোসক পৃেক পবরকল্পো েস্তুে করসে হসি আর অেুরূপভাসি র্াসদর 
বকছু বশক্ষা রসয়সছ োসদর জেয আপোসক পৃেক পবরকল্পো েস্তুে করসে হসি। র্ারা উচ্চবশবক্ষে োসদর জেয 
আপোসক আসরা বভন্ন একবি পবরকল্পো েস্তুে করসে হসি র্া োসদর র্াবহদাসক পূরণ করসে পাসর। অেুরূপভাসি, 
র্ারা মুসবিম পিভূবম প্রেসক এসসসছে োসদর র্াবহদা পূরসণর জেয আপোসক বভন্ন একবি পবরকল্পো েস্তুে করসে 
হসি, আর অেুরূপভাসি র্ারা বহনু্দ িা বিষ্টাে পিভূবম প্রেসক এসস িয়আে কসরে োসদর জেযও [বভন্ন পবরকল্পো 
েস্তুে করসে হসি]। সুেরাং, বিবভন্নজসের র্াবহদা পূরসণর জেয আপোসক োসদর জেয বেধাুবরে সুবেবদষু্ট পবরকল্পো 
অিিম্বে করসে হসি।” 

সভার প্রশষাংসশ, আসমিার একজে সদসযা উসল্লখ কসরে প্রর্, এমে বকছু মােুষ র্ারা আহমদী েে োরা আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’প্রের িাণী গভীর আগ্রসহর সাসে শুসে োসকে। বকন্তু, র্খেই োরা অিবহে হে প্রর্ এবি আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’প্রের িাণী, েখে োসদর মসে বিদযমাে বিসেসষর কারসণ োরা দূসর সসর র্াে এিং প্রর্াগাসর্াগ বিবিন্ন 
কসরে। এমে পবরব বেসে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের িাণীসক প্রপৌঁসছ প্রদওয়ার সসিুাত্তম উপায় সম্পসকু বেবে 
পরামশ ুর্াে। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“র্খে আপোরা ের্াসরর (েিিীগ) কাজ করসিে, োেবমকভাসি আপোসদর সাসে র্াসদর প্রর্াগাসর্াগ হসয়সছ োসদর 
সাসে সাধারণ ভাষায় কো িিুে এিং োসদর সামসে আপোর উত্তম র্বরি প্রপশ করুে প্রর্ে োরা আপোর িনু্ধসে 
পবরণে হয়। পবিি কুরআে এই উপমা প্রপশ কসরসছ প্রর্, আপোসক পাবখগুসিাসক কাসছ প্ররসখ প্রপাষ মাোসে হসি 
এিং োসদরসক আপোর ভক্ত িাোসে হসি আর োসদরসক এমেভাসি েবশবক্ষে করসে হসি প্রর্ে োরা আপোর ভক্ত 
হসয় র্ায় এিং আপোর বদসক ছুসি আসস। সুেরাং, অেুরূপভাসি এমে িযবক্তসদর সাসে আপোর এক আন্তবরক 



 

পারস্পবরক মমত্বসিাধ ত্রেবর করসে হসি আর র্খে ো অবজেু হসয় র্াসি, েখে োরা আপোর কো শুেসিে। েখে 
র্খে োরা আবিষ্কার করসিে প্রর্, আপবে একজে আহমদী মুসিমাে, েখে োরা বেসজরাই (সেযসক) অেুধািে 
করসে পারসিে। প্রকউ প্রকউ আপোসক পবরেযাগ করসি, বকন্তু অেয এমে প্রকউ হসিে র্ারা আপোর সাসে সি সময় 
প্রর্াগাসর্াগ রক্ষা কসর র্াসিে এিং আপোর োরা ইবেিার্কভাসি েভাবিে হসিে। আপোরা কাসরা কাসছ প্রজার কসর 
প্রকাে িাণী প্রপৌঁসছ বদসে পাসরে ো, আর আপোরা কাউসক আহমদী হওয়ার জেয িি েসয়াগও করসে পাসরে ো। 
সুেরাং, র্ারা আমাসদর বদসক এবগসয় আসসে োসদরসক আন্তবরকো ও বিশ্বস্তোর সাসে এবগসয় আসসে বদসে হসি 
এিং এর জেয আমাসদর েমাগে েয়াস র্াবিসয় প্রর্সে হসি।” 

 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) আসরা িসিে: 

“সুেরাং, আপোর প্রর্সর েিিীগসদর (ের্াসরর অধীে ) সাসে েেসম একবি িযবক্তগে সম্পক ুেবেষ্ঠা করুে। েখে 
ধাসপ ধাসপ োরা এবি উপিবি করসে শুরু করসিে প্রর্, আপবে আপোর ধমীুয় বশক্ষার ওপর আমি কসর োসকে; 
এিং োরা অেুধািে করসিে প্রর্, আপবে একজে েকৃে মুসিমাে — আপবে োমার্ পসড়ে, পবিি কুরআে 
বেিাওয়াে কসরে, খাোমান্নািীঈে মহােিী (সা.) এর ওপর আপবে ঈমাে রাসখে, আর আপবে রু্সগর ইমাসমর 
ওপরও ঈমাে রাসখে। সফি েিিীসগর জেয দীর্ ুপ্রময়াদী েমাগে েয়াসসর েসয়াজে।” 

 


