
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৯ প্রসপ্টেম্বর ২০২২ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সাপ্টে ভারু্ুয়াি সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ 
করপ্টিা িাজো ইমাইল্লাহ্ ইোবির েযাশোি আপ্টমিা 

 

“আপোরা প্রসই সকি মােুষ যারা বিশ্বপ্টক পে-েদশেু করপ্টিে” – হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) 

৪ প্রসপ্টেম্বর ২০২২, িাজো ইমাইল্লাহ (আহমদীয়া মুসবিম োরী অঙ্গ-সংগ্ঠে) ইোবির েযাশোি আপ্টমিার (কাযুবেিুাহী 
পবরষদ) সদসযািৃপ্টের সাপ্টে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর এক ভারু্য়ুাি (অেিাইে) সভা অেুবিে হয়। 

হুযূর আকদাস বিিপ্টফাপ্টডুর ইসিামািাপ্টদ এমবিএ ইন্টারেযাশোি সু্টবডও প্রেপ্টক এ সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর 
আপ্টমিার সদসযািৃে ইোবির িুপ্টিাবেয়ার বেকিিেুী সাে বপপ্টয়প্টরা ইে কাসাপ্টি-প্রে অিবিে িায়েুে োওহীদ মসবজদ 
প্রেপ্টক সভায় সংযুক্ত হে। 

সভায় হুযূর আকদাস ইোবির জেসাধারপ্টের বেকি ইসিাপ্টমর েকৃে শাবির িােী েুপ্টি ধরার প্রক্ষপ্টর িাজো সদসযাপ্টদর 
েপ্টর্ষ্টা গ্রহপ্টের েবে গুরুত্বাপ্টরাপ কপ্টরে। 

ের্াপ্টরর কাপ্টজ বেপ্টয়াবজে প্রসপ্টেিাবর েিিীগ্-এর সপ্টঙ্গ কো িিপ্টে বগ্প্টয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“আপোর উবর্ে একবি পূোুঙ্গ পবরকল্পো গ্রহে করা প্রয, কীভাপ্টি আপোরা ইসিাপ্টমর িাোু প্রপৌঁছাপ্টিে। বিপ্টির্ো করুে 
প্রয, আপোর কী কী সংগ্রহ করা েপ্টয়াজে, কী পবরমাে সাবহেয আপোর েপ্টয়াজে এিং কীভাপ্টি ো বিেরে করপ্টিে। 
আরও বিপ্টেষে করুে, কারা ধপ্টমরু েবে অবধক আগ্রহী এিং কীভাপ্টি আপবে োপ্টদর কাপ্টছ প্রপৌঁছাপ্টিে এিং োপ্টদরপ্টক 
আপোপ্টদর অেুিােসমূপ্টহ আমন্ত্রে জাোপ্টিে। ইসিাম সম্পপ্টক ু প্রসবমোর আপ্টয়াজে করুে এিং আপোর োবিকার 
িযবক্তিগ্পু্টক আমন্ত্রে করুে। মােুপ্টষর সপ্টঙ্গ িযবক্তগ্ে সম্পকু গ্প্টে েুিুে। ভািপ্টিে ো প্রয, আপোর দাবয়ত্ব প্রকিি রান্না 
করা, ঘপ্টরর কাজ করা এিং স্বামীর সপ্টঙ্গ কো িিা। িরং, বেপ্টজ িাইপ্টর যাে এিং আপোর স্বামীপ্টক িিুে প্রয, আপোরও 
দাবয়ত্ব ইসিাপ্টমর িাোু প্রপৌঁছাপ্টো। োপ্টদরপ্টক িিুে, আপোপ্টদরপ্টকও প্রসই একই কাজ করপ্টে হপ্টি, যা পুরুষরা কপ্টর 



 

োপ্টকে। আপোপ্টদর োপ্টদরপ্টক িিা উবর্ে প্রয, ‘আমরা আমাপ্টদর ঘপ্টরর প্রদখভাি করপ্টিা, একই সাপ্টে আমাপ্টদর 
সিােপ্টদর নেবেক বশক্ষাও দাে করপ্টিা; বকন্তু এর পাশাপাবশ, েিিীগ্ও আমাপ্টদর দাবয়ত্ব।’ ” 

 
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িপ্টিে: 

“একজে মুসিমাে োরী বহপ্টসপ্টি আপোর সমু্মপ্টখ সম্পন্ন করার জেয িে িে কাজ ও অজেু করার জেয িে িে িক্ষয 
বিদযমাে রপ্টয়প্টছ। আমার খুেিাসমূপ্টহ, আবম িেমুাে সময় ও মহােিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর সমপ্টয়র োরীপ্টদর 
অসাধারে অজেু ও ঈমাপ্টোদ্দীপক ঘিোসমূহ েুপ্টি ধবর, প্রযে আপোপ্টদর সামপ্টে অেুোবেে হওয়ার জেয মহৎ োরীপ্টদর 
দৃষ্টাি উপবিে োপ্টক।” 

হুযূর আকদাস আল্লাহ্ ো’িার ইিাদপ্টের গুরুত্ব সম্পপ্টকুও কো িপ্টিে। 

িাজো সদসযাপ্টদর নেবেক ও আধযাবিক েবশক্ষপ্টের দাবয়প্টত্ব বেপ্টয়াবজে প্রসপ্টেিাবর েরবিয়প্টের সপ্টঙ্গ কো িিার সময়, 
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“আপোপ্টদর সপ্টিাুচ্চ েপ্টর্ষ্টা গ্রহে করা উবর্ে প্রযে িাজো সদসযািৃে নদবেক পাাঁর্ ওয়াক্ত োমায আদাপ্টয়র বিষপ্টয় 
বেয়বমে হে। আহমদী মুসিমােপ্টদর মপ্টধয এ বিশ্বাস আমাপ্টদর প্রগ্াঁপ্টে প্রদওয়া উবর্ে প্রয, আমাপ্টদর মােি শরীর প্রযমে 
অবিপ্টজে ছাো প্রিাঁপ্টর্ োকপ্টে পাপ্টর ো, প্রেমবে আমাপ্টদর আধযাবিক শরীপ্টরর পুবষ্ট সাধপ্টের জেয োমাপ্টযর েপ্টয়াজে। 
মােুষ অপ্টেক ভাপ্টিা কাজ কপ্টর োপ্টক, বকন্তু ো ক্ষেিায়ী হপ্টয় োপ্টক। প্রসগুপ্টিা প্রমৌসুমী এিং আিহাওয়া পবরিেপু্টের 
মপ্টো পবরিবেেু হয়। কখপ্টো কখপ্টো ঠাণ্ডা িাোপ্টসর দমকা েিাপ্টহ আিহাওয়া শীেি ও সপ্টেজ হপ্টয় ওপ্টঠ, বকন্তু োরপর 
এবি উত্তাপ ও আর্দ্েুায় বফপ্টর যায়। সুেরাং এবি প্রকাপ্টো দীঘিুায়ী উপকার রাপ্টখো। বকছুক্ষে পরই মােুষ অবির হপ্টয় 
ওপ্টঠ। সুেরাং সবেযকাপ্টরর কিযাে েখেই সাধে হপ্টে পাপ্টর যবদ িাজো সদসযারা বেয়বমে োপ্টদর োমায আদায় কপ্টরে। 
আপোপ্টদর অিশযই আহমদী বশশুপ্টদর সবঠকভাপ্টি নেবেক েবশক্ষপ্টের দাবয়ত্ব বেপ্টে হপ্টি এিং এর মূি উপকরে হপ্টিা 
এবি বেবিে করা প্রয, োরা োপ্টদর োমায বেয়বমে আদায় করপ্টছ।” 

হুযূর আকদাস বিবভন্ন জাবেসত্তার আহমদী মুসিমােপ্টদর মাপ্টে একোর গুরুত্ব বেপ্টয়ও কো িপ্টিে এিং িপ্টিে আহমদী 
মুসিমােপ্টদর উবর্ে প্রসৌহাদুযপূে ুিহুসাংসৃ্কবেক সমাজ গ্ঠপ্টে প্রেেৃত্ব েদাে করা। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“পাবকস্তােী, আরি এিং আবিকােপ্টদর মাপ্টে প্রকাপ্টো পােুকয সৃবষ্ট করা উবর্ে েয়। সকপ্টির এক হপ্টয় বমপ্টিবমপ্টশ 
িসিাস করা উবর্ে। আমাপ্টদর জামা’প্রের সদসযপ্টদর মাপ্টে ‘এক আহমদী মুসিমাে সমাজ’ েবেিায় প্রজার েপ্টর্ষ্টা গ্রহে 
করুে। এবি েরবিয়ে বিভাপ্টগ্র একবি িে দাবয়ত্ব। আপোরা যবদ একবি সবেযকাপ্টরর আহমদী সমাজ গ্েপ্টে পাপ্টরে. 



 

একবি েকৃে ইসিামী সমাজ প্রযখাপ্টে বিবভন্ন প্রদপ্টশর মােুপ্টষর মাপ্টে প্রকাপ্টো প্রভদাপ্টভদ োকপ্টি ো এিং সকপ্টি এক 
হপ্টি এিং সকপ্টি প্রকিি োপ্টদর আহমদী মুসিমাে পবরর্প্টয় বর্বিে হপ্টি, োহপ্টি নেবেক বশক্ষার সকি র্যাপ্টিঞ্জ 
প্রমাকাপ্টিিা করা যাপ্টি। এবি খুি গুরুত্বপূে ুএকবি কাজ। আমাপ্টদর সকি সদসয োমাপ্টয বেয়বমে হপ্টি - এিা বেবিে 
করার পাশাপাবশ, এবিও একবি িে র্যাপ্টিঞ্জ যা আপোপ্টদরপ্টক গ্রহে করপ্টে হপ্টি। সকি পূিিুেীু পিভূবম ও ঐবেপ্টহযর 
মােুষপ্টক একবরে করুে এিং োপ্টদরপ্টক এক করুে। েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.) মােুষপ্টক একই বিশ্বাপ্টসর ছায়ােপ্টি 
একবরে করার বমশপ্টে প্রেবরে হপ্টয়বছপ্টিে, আর োই একোিদ্ধ হপ্টে আপোপ্টদর সকি েপ্টর্ষ্টা বেিদ্ধ করুে। এবিপ্টক 
আপোপ্টদর িপ্টক্ষয পবরেে করুে।”  

একজে িাজো আপ্টমিা সদসযা হুযূর আকদাসপ্টক েশ্ন কপ্টরে, প্রযসি োরী জামা’প্রের কাযুেপ্টম কম সমৃ্পক্ত, োপ্টদর 
জামা’প্রের সাপ্টে োপ্টদরপ্টক প্রকমে কপ্টর আরও ভাপ্টিাভাপ্টি যুক্ত করা যায়।  

 
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“িাস্তিো হপ্টিা, আপোরা োপ্টদর সপ্টঙ্গ প্রকিি েখেই প্রযাগ্াপ্টযাগ্ কপ্টরে যখে প্রকাপ্টো অেুিাে োপ্টক, িা আবেকু অেুদাে 
আদাপ্টয়র প্রকাে স্কীম র্িমাে োপ্টক। এবি ভুি পদ্ধবে। আপোপ্টদর প্রকাপ্টো কাপ্টজ োপ্টদর েপ্টয়াজে হপ্টিই প্রকিি োপ্টদর 
সপ্টঙ্গ প্রযাগ্াপ্টযাগ্ করপ্টিে ো। েেপ্টম প্রকিি িযবক্তগ্ে সম্পকু সৃবষ্ট করার উপ্টদ্দপ্টশয োপ্টদর সপ্টঙ্গ প্রযাগ্াপ্টযাগ্ করুে। যখে 
আপবে োপ্টদর সপ্টঙ্গ িযবক্তগ্ে আিবরক সম্পক ুগ্প্টে েুিপ্টিে, েখে োরা িুেপ্টে পারপ্টিে প্রয, আপবে োপ্টদর কাপ্টছ 
প্রকিি র্াাঁদা আদায় বকংিা উপপ্টদশ েদাে করপ্টে যাে ো। েমান্বপ্টয় োপ্টদরপ্টক আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের কাযেুপ্টমর 
সপ্টঙ্গ পবরবর্ে কপ্টর েুিুে। পাবকস্তােী যারা ইোবিপ্টে আশ্রয় বেপ্টয়প্টছে োপ্টদরপ্টক িিুে প্রয, ইোিীয় সরকার োপ্টদরপ্টক 
োপ্টদর িযবক্তগ্ে প্রকাে গুপ্টের কারপ্টে আশ্রয় প্রদয়বে [িরং আহমদী মুসিমাে বহপ্টসপ্টি োরা প্রয বেযাুেে-বেপীেপ্টের 
বশকার হে প্রসই কারপ্টে োপ্টদরপ্টক আশ্রয় প্রদওয়া হপ্টয়প্টছ]। বকংিা অেযােয প্রদশ হপ্টে আগ্ে মােুষ, যারা অেুনেবেক 
কারপ্টে প্রসখাপ্টে বগ্প্টয়প্টছে, (োপ্টদরপ্টক িুোে প্রয) এবিও োপ্টদর ওপর আল্লাহ্ ো’িার অেুগ্রহ। োই োপ্টদর উবর্ে 
কৃেজ্ঞ হওয়া, আল্লাহ্ ো’িার েবে কৃেজ্ঞো েকাশ করা এিং জামা’প্রের অেুিাোবদ ও কমসূুবর্প্টে অংশগ্রহে করা। 
সুেরাং এবি গুরুত্বপূে ুপ্রয, আপোরা োপ্টদর সপ্টঙ্গ ধাপ্টপ ধাপ্টপ সম্পকু গ্প্টে েুিপ্টিে।” 

একজে োরী উপ্টল্লখ কপ্টরে প্রয, এমেও বিষপ্টয়র উদ্ভি হয় প্রয, যখে বিিাবহে োরীরা জামা’প্রের অেুিাে ও কাযুেপ্টম 
সময় েদাে করপ্টে র্াে, স্বামীরা োপ্টদর স্ত্রীপ্টদর সহপ্টযাবগ্ো কপ্টরে ো যখে োরা জামা’প্রের অেুিাে ও কাযুেপ্টম সময় 
েদাে করপ্টে র্ায়। বেবে এ বিষপ্টয় উপপ্টদশ র্াে। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 



 

“এক পযাুয় পযিু আপোপ্টদর প্রর্ষ্টা করা উবর্ে স্বামীপ্টক িুোপ্টোর এিং এবি আপোপ্টদর দাবয়প্টত্বরও অিভুকু্ত। এছাো, 
আপোরা প্রছপ্টিপ্টদর নেবেক বশক্ষা এমে কপ্টর েদাে করুে প্রযে োরা ভাপ্টিা স্বামী হপ্টয় গ্প্টে উপ্টঠ এিং আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’প্রের ভাপ্টিা সদপ্টসয পবরেে হয়, প্রযে পরিেীু েজন্ম রক্ষা পায়। োরীপ্টদর অিশযই পরিেীু েজন্মপ্টক 
গ্প্টে প্রোিার প্রক্ষপ্টর ভূবমকা পািে করপ্টে হপ্টি।” 

অপর এক িাজো সদসযা বজপ্টজ্ঞস কপ্টরে কীভাপ্টি েিীপ্টেরা িেুমাে বিপ্টশ্বর অেুনেবেক সমসযা প্রমাকাপ্টিিা করপ্টে পাপ্টর।  

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“মহাে আল্লাহ্ ো’িা বেপ্টদশু েদাে কপ্টরপ্টছে প্রয, আমাপ্টদর যা বকছু আপ্টছ ো বেপ্টয় অিশযই সন্তুষ্ট হওয়া উবর্ে। যখে 
সন্তুবষ্ট োপ্টক, েখে অেপ্টয়াজেীয় বিষপ্টয় অপ্টেরু কম অপর্য় হয় এিং সম্পপ্টদর েবে মােুপ্টষর আকাঙ্ক্ষা কপ্টম যায়। 
যবদ প্রকাে িযবক্ত ইচ্ছা কপ্টরে প্রয, োর সামপ্টেযুর িাইপ্টর বগ্প্টয় োপ্টক সিুদা বডজাইোর প্রপাশাক পবরধাে করপ্টে হপ্টি, 
েখে অিশযই এবি হোশার জন্ম বদপ্টি। যাপ্টহাক, যবদ আমরা সন্তুষ্ট োবক েখে আমরা আমাপ্টদর সামপ্টেযুর মপ্টধয 
জীিেযাপে করপ্টে বশখপ্টিা।” 

হুযূর আকদাস িপ্টিে প্রয, প্রযপ্টহেু ঘািবে রপ্টয়প্টছ এমেবি হপ্টে পাপ্টর জ্বািাবের দাম আপ্টরা িৃবদ্ধ পাপ্টি এিং োই এবি 
এমে প্রকাপ্টো বিষয় েয়, যা প্রকিি োরীপ্টদর জেয েপ্টযাজয; িরং এবি একবি নিবশ্বক সমসযা, পুপ্টরা বিশ্ব যার মুপ্টখামুবখ 
দণ্ডায়মাে। 

 
এ বিষপ্টয় আপ্টরা উপপ্টদশ বদপ্টে বগ্প্টয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“যারা েকৃেই ঈমােদার োরা পাবেিু সম্পপ্টদর িািসা কপ্টরে ো। স্মরে রাখপ্টিে, (আহমদী মুসিমাে বহপ্টসপ্টি) আপোরা 
প্রসই সকি মােুষ যারা বিশ্বপ্টক পে-েদশেু করপ্টিে। সম্পপ্টদর প্রপছপ্টে প্রছািা, এপ্টক অপ্টেযর অবধকার হরে করা, অবির্ার 
করা, রু্বর করা, সবহংসো সৃবষ্ট করা, রাস্তা-ঘাপ্টি বিশৃঙ্খিা করা, প্রদপ্টশ প্রদপ্টশ সরকাপ্টরর বিরুপ্টদ্ধ বিপ্টর্দ্াহ উসপ্টক প্রদওয়ার 
পবরিপ্টে ুআপোপ্টদর উবর্ে বেপ্টজপ্টদর মপ্টধয অপ্টল্প েুবষ্টর অভযাস গ্প্টে প্রোিা। স্বল্প সম্পপ্টদর সপ্টিাুচ্চ িযিহার করপ্টে 
প্রর্ষ্টা করুে। যবদ আহমদী মুসিমােরা বেপ্টজপ্টদরপ্টক এমে নেবেক মাপ্টে েবেবিে করপ্টে পাপ্টর োহপ্টি োরা িাবক 
বিপ্টশ্বরও নেবেক ও আধযাবিক েবশক্ষে েদাে করপ্টে পারপ্টি।” 



 

হুযূর আকদাস িপ্টিে প্রয, পাবেুি র্াবহদা এমে এগুপ্টিা কখপ্টোই ফুরায় ো এিং িস্তুিাদী মােুষপ্টক গ্রাস কপ্টর। হুযূর 
আকদাস একজে িযবক্তর উদাহরে প্রপশ কপ্টরে যার ত্বপ্টক রু্িকাপ্টোর ইচ্ছা কপ্টর। এবি োর ক্ষবে করা সপ্টেও প্রস োর 
ত্বক রু্িকাপ্টোপ্টে আেে প্রপপ্টে োপ্টক। একইভাপ্টি, একজে িযবক্ত প্রয অবেয়বন্ত্রেভাপ্টি সম্পদ ও পাবেুি র্াবহদায় ডুপ্টি 
যায় প্রস কখপ্টোই সন্তুষ্ট হপ্টে পাপ্টর ো এিং বেপ্টজপ্টক ক্ষবে প্রেপ্টক রক্ষা করপ্টে পাপ্টরো।  

এর রূ্োি সমাধাে বেপ্টদুশ কপ্টর, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“অপ্টল্প েুবষ্ট এিং বযকপ্টর ইিাহীর অভযাস গ্প্টে েুিপ্টে হপ্টি। বেপ্টজপ্টদর োমাপ্টযর বদপ্টক মপ্টোপ্টযাগ্ বেিদ্ধ করুে োহপ্টি 
প্রদখপ্টিে প্রয সকি সমসযার সমাধাে হপ্টয় যাপ্টি। যবদ আপোরা আল্লাহ্  ো’িার সাপ্টে এক সম্পক ুগ্প্টে প্রোপ্টিে, েপ্টি 
সকি আধযাবিক িযাবধ দূরীভূে হপ্টি।”  

সমাি 

আপ্টরা েপ্টেযর জেয প্রযাগ্াপ্টযাগ্ করুে: media@pressahmadiyya.com 

 


