
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১০ বিসসম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাসের সাসে ভারু্ুয়াি সভায় বমবিে হওয়ার সম্মাে 
িাভ করসিা েরওসয়র েযাশোি মজবিসস আসমিা (জােীয় কার্বুেিাুহী পবরষদ) 

 

েরুণ েজন্ম প্রর্ে োসদর ধমুবিশ্বাসসর সাসে রু্ক্ত োসক এ জেয েেুে ও আকষণুীয় কমসুকৌশি গসে 
েুিুে।” – হর্রে বমর্াু মসরূর আহমদ (আই.) 

৫ বিসসম্বর ২০২১, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হর্রে বমর্ুা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর সাসে এক ভারু্ুয়াি (অেিাইে) আেুষ্ঠাবেক সভায় বমবিে হওয়ার এিং সাক্ষাসের সুসর্াগ িাভ 
কসরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে েরওসয়র েযাশোি মজবিসস আসমিা (জােীয় কার্ুবেিুাহী পবরষদ)। 

হুরূ্র আকদাস রু্ক্তরাসজযর বিিসফাসিরু ইসিামািাসদ এমবিএ সু্টবিও প্রেসক সভার সভাপবেত্ব কসরে, আর আসমিা 
সদসযগণ েরওসয়র অসসিাসে অিবিে িায়েুে োস র মসবজদ প্রেসক ভারু্ুয়াবি এই সভায় প্রর্াগদাে কসরে। 

সভায় উপবিে সকসিই হুরূ্র আকদাসসর সাসে কসোপকেসের এিং বিবভন্ন বিষসয় হুরূ্র আকদাসসর পরামশু ও 
বদক-বেসদুশো িাসভর সুসর্াগ পাে। 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সদসযসদর নেবেক ও আধযাবিক েবশক্ষসণর দাবয়সত্ব বেসয়াবজে প্রসসেিাবর েরবিয়ে-
এর সসে কো িিার সময় হুরূ্র আকদাস বেয়বমে োমার্ আদায় করার েবে গুরুত্ব আসরাপ কসরে। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“আপোর উবর্ে মােুষসক প্রিাঝাসো প্রর্, র্বদ োরা আহমদী মুসিমাে হে, েসি োসদরসকও বকছু দাবয়ত্ব পািে 
করসে হসি। প্রকিি িয়আে (আেুগসেযর শপে) প্রেওয়ার প্রকাসো মূিয প্রেই। িরং আপোসক ইসিাসমর িুবেয়াবদ 
বশক্ষা ও মূি স্তসের ওপর অিশযই আমি করসে হসি।” 

অবিও ও বভবিও বিভাসগর দাবয়সত্ব বেসয়াবজে প্রসসেিাবর সামী িাসরী-এর সসে কো িিা সময়, হর্রে বমর্ুা মসরূর 
আহমদ (আই.) িসিে:  



 

 

“আপোর বকছু অেুষ্ঠাে নেবর কসর এমবিএ-প্রে সম্প্রর্াসরর জেয প্রেরণ করা উবর্ে। উদাহরণস্বরূপ, েরওসয় খুি 
সুন্দর একবি প্রদশ। সুেরাং আপোর উবর্ে এ প্রদশবি সম্পসকু এিং অেযােয বিষয় সম্পবকে ©ও বকছু েেযবর্ত্র বেমাুণ 
করা।” 

হুরূ্র আকদাস উমূর-এ-আমা বিভাসগর কাসজর রূপসরখাও েদাে কসরে। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“বিসরাধ বেষ্পবি একবি সমূ্পরক কাজ, অেযোয় [উমর-এ-আমা বিভাসগর] েধাে কাজ হসিা আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রের সদসযসদর প্রদখাসশাো করা। োসদরসক সবিক বদকবেসদশুো েদাে করা এিং প্রর্সকাসো সমসযায় সাহার্য 
করা। উদাহরণস্বরূপ, র্বদ োরা কম ©সংিাে বেসয় সমসযায় োসকে এিং বেেয েসয়াজেীয় র্াবহদা পূরণ করসে ো 
পাসরে, প্রসসক্ষসত্র এ বিভাসগর উবর্ে োসদর ও োসদর পবরিাসরর অিিা সম্পসক ুপ্রখা uজখির প্রেওয়া এিং র্বদ োরা 
কসে জজ©বরে োসকে, োহসি, োসদর অিিার উপশম ও উন্নবের জেয সমাধাে প্রখা uজা।” 

একজে অংশগ্রহণকারী হুরূ্র আকদাসসক েশ্ন কসরে, পবিত্র কুরআে পাসি কীভাসি সদসযসদর আরও উিমভাসি 
উৎসাবহে করা প্রর্সে পাসর।  

হুরু্র আকদাস উসেখ কসরে এমে সদসযও রসয়সছ র্ারা বদসে পা uর্ ওয়াক্ত োমার্ও আদায় কসর ো। োই আিশযকীয় 
এ কে ©প্রিযর বদসক সি ©েেম দৃবে আকষ ©ণ করাসো েসয়াজে। হুরূ্র আকদাস িসিে প্রর্, প্রর্ সকি মােুষ োমার্ আদায় 
কসর ো, ো োসদর সন্তােসদর ওপরও এমে প্রেবেিার্ক েভাি প্রফসি প্রর্, োসদর সন্তাসেরা োমাসর্র গুরুত্ব িুসঝ ো 
িা নদবেক পা uর্ ওয়াক্ত োমার্ আদায় কসর ো, এই কারসণ প্রর্, ো োসদর বপো-মাোসক প্রদসখ বশসখসছ।  

পবিত্র কুরআে পাসির বিষয়বির ওপর েেযািে ©ে কসর হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“পবিত্র কুরআে পাসির গুরুত্ব সম্পসকু মােুষসক েবেবেয়ে স্মরণ করাসো আপোর দাবয়ত্ব … র্বদ আমরা বেয়বমে 
পবিত্র কুরআে পাি ো কবর োহসি কীভাসি আমরা আমাসদর উসেশয ও দাবয়ত্ব-কে ©িয সম্পসক ু অিবহে হি? 
অেএি আমাসদর কাজ িারিার মােুষসক স্মরণ করাসো। এই কাসজর জেযই প্রসসেিাবর োবিমুি কুরআে রসয়সছে। 
অেএি আপোসক আপোর কাজ অিশযই অিযাহে রাখসে হসি এিং ভাসিািাসার সাসে এ বদসক সদসযসদর দৃবে 
আক©ষণ করসে হসি। োসদর স্মরণ করাসে োকুে। িারিার োসদরসক িিুে এিং পবিত্র কুরআে এই বেসদশুই 
েদাে কসর। পবিত্র কুরআসে িিা হসয়সছ ‘র্াবির’, র্ার অে © মােুষসক স্মরণ করাসে এিং উপসদশ  েদাে করসে 
োসক।”  



 

 

উক্ত বিষয়বির ওপর েসর্ো েদাসের িসক্ষয হুরূ্র আকদাস, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের অে সংগিেসমূহসক 
সংরু্ক্ত করার কো িসিে। র্খে একিার সবম্মবিে েসর্ো করা হসি েখে প্রসবি িৃহির েভাি প্রফিসি। 

অেয একজে আসমিা সদসয উসেখ কসরে, র্খে সন্তােরা ১৫ িছর িা আসরা িে হসয় র্ায়, েখে বপোমাোর কোর 
প্রশাোর িযাপাসর এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের কার্©েসম সংরু্ক্ত হওয়ার প্রক্ষসত্র োসদর আগ্রহ কসম র্ায়। বেবে 
হুরু্র আকদাসসর কাসছ এ বিষসয় পরামশ © েদাসের অেুসরাধ কসরে। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“মজবিস প্রখাোমুি আহমদীয়া এিং িাজো ইমাইোহ্-র এ বিষয়বি কাবিসয়  উিসে পদসক্ষপ প্রেয়া উবর্ে। এ িয়সস 
রু্িকরা সমাসজ অসেক প্রিবশ স্বাধীেো িাভ কসর এিং োরা ঘসরর িাইসর িনু্ধসদর সাসে প্রিবশ সময় কািায়। 
োসদরসক োসদর ধম©বিশ্বাস ও স্ব স্ব অে সংগিসের সসে ওেসোেভাসি জবেসয় রাখার জেয প্রখাোমুি আহমদীয়া 
এিং িাজো ইমাইোহ্-র সবিক পবরকল্পো েণয়ে করা উবর্ে। একইভাসি, রু্িকসদরসক োসদর ধম©বিশ্বাসসর সসে 
সংরু্ক্ত রাখা বেবিে করসে প্রকন্দ্রীয় পর্াুসয় আমাসদর কম ©কোুগসণর েেুে ও আকষ ©ণীয় কম©প্রকৌশি গসে প্রোিা 
উবর্ে। েরুণ সদসযসদরসকই বজসজ্ঞস করুে োরা প্রকমে িা কী ধরসের কার্ ©েম পছন্দ কসর। এগুসিা বেসয় 
বেসজসদসর মাসঝ আসিার্ো করুে এিং প্রসইভাসি পবরকল্পো বেে ও কার্ ©েম েণয়ে করুে প্রর্ে োরা মসবজসদ 
আসসে আগ্রহসিাধ কসর।” 

হুরু্র আকদাস উসেখ কসরে প্রর্, পসেসরা িছর িয়স পর্ ©ন্ত একজে আহমদী ও ওয়াকসফ েও বহসসসি োসদরসক 
োসদর দাবয়ত্বািিী খুি ভাসিাভাসি বশখাসো উবর্ে প্রর্ে র্খে োরা 15 িছর িয়সস উপেীে হয়, েখে বেসজরাই 
বেসজসদর দাবয়ত্বািিী ও িক্ষয সম্পসকু অিগে োসক। 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“প্রছািসিিা প্রেসকই কীভাসি সন্তােসদরসক সংরু্ক্ত করসিে ো অিশযই আপোসক মূিযায়ে করসে হসি। আপোসদর 
সসে োসদরসক এমেভাসি সংরু্ক্ত করসে হসি প্রর্ে োরা খুি সহসজই আপোর িাসক সাো প্রদয়। পবিত্র কুরআসে 
ইিরাহীম (আ.)-এর সম্পসক ুরূপকভাসি িিা হসয়সছ, বেবে প্রর্ে ো uর সসে পাবখসদর সংরু্ক্ত কসরে এিং র্খে বেবে 
োসদর িাক বদসিে, পাবখরা ো uর কাসছ দ্রুে ছুসি আসসি। অেএি সন্তােসদরসক আপোসদর সসে এেিা সংরু্ক্ত ও 
আপোসদর েবে অেুরাগী করুে প্রর্ে োরা একইভাসি আপোর িাসক র্সি আসস।” 

সন্তােসদর েবেপািে সংোন্ত অেয একবি েসশ্নর উিসর হুরূ্র আকদাস, প্রছািসিিা প্রেসকই সন্তােসদর বশক্ষা েদাসের 
ওপর পুেরায় গুরুত্ব আসরাপ কসরে। 



 

 

হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“আবম িক্ষ কসরবছ প্রর্সি বশশুসদর মাসঝ প্রছািসিিা প্রেসকই ধসমরু েবে ভাসিািাসা জাবগসয় প্রোিা হসয়সছ, প্রসসি 
বশশুরা োসদর ধম©বিশ্বাসসর েবে দৃঢ় প্রেসকসছ। র্খে োসদর নেবেক েবেপািে এভাসি করা হয় ো, েখে োরা 
এেিা দৃঢ় হসয় ওসি ো। সুেরাং আমাসদর জামা’প্রের অে সংগিে ও বপোমাো উভসয়র ওপরই এ দাবয়ত্ব িোুয়।” 

 


