েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত
১৮ অগাস্ট ২০২০

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর সভাপিতেতব্ পৰ্থম ভাচুর্য়াল (অনলাইন)
আেমলা সভার সু েযাগ েপল লাজনা ইমাইল্লাহ্ কানাডার নয্াশনাল আেমলা

ইসলােমর পৰ্কৃত িশক্ষার পৰ্চাের িনজ পৰ্য়াস ও কমর্কােণ্ডর পিরিধ বাড়ােত
লাজনা ইমাইল্লাহ্েক উত্সািহত করেলন হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)
১৬ অগাস্ট ২০২০ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান পঞ্চম খলীফা হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)-এর
সাক্ষাত লােভর এবং তাঁর সােথ এক অিফিশয়াল ভাচুর্য়াল (অনলাইন) সভায় িমিলত হওয়ার সু েযাগ েপল লাজনা
ইমাইল্লাহ্ কানাডার নয্াশনাল আেমলা (কাযর্িনবর্াহী পিরষদ)।
হুযূ র আকদাস িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ তাঁর কাযর্ালয় েথেক সভায় সভাপিততব্ কেরন, আর লাজনা আেমলার
সদসয্বৃ ন্দ অন্টািরওর ভন-এ অবিস্থত জােময়া আহমদীয়া কানাডার অিডেটািরয়াম েথেক েযাগদান কেরন।
ঘণ্টা-বয্াপী সভায় আেমলার সদসয্গণ িনজ িনজ িবভােগর কমর্কাণ্ড সম্পেকর্ িরেপাটর্ েপশ করার এবং িবিভন্ন িবষেয়
হুযূ র আকদাস (আই.)-এর পরামশর্ ও িদকিনেদর্শনা চাওয়ার সু েযাগ লাভ কেরন।
নতুন বয়আতকারীগণ েযন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত ভােলাভােব সমিনব্ত হন, েস লেক্ষয্ হুযূ র আকদাস িনেদর্শনা
পৰ্দান কেরন েয, এমন সভাসমূ হ ও অনু ষ্ঠানািদর আেয়াজন করেত হেব েযখােন সাম্পৰ্িতক বয়আতকারীগণেক
সিকৰ্য়ভােব অংশগৰ্হণ করেত উত্সািহত করা হয়। উপরন্তু, এিট আবশয্ক েয, নতুন বয়আতকারীগণেক েযন
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর অপরাপর সদসয্বৃ ন্দ সংেবদনশীলতা ও িবেবচনােবােধর সােথ সমথর্ন ও সহেযািগতা
পৰ্দান কেরন।

তদুপির, হুযূ র আকদাস বেলন েয, ইসলােমর পৰ্কৃত ও শািন্তপূ ণর্ িশক্ষার পৰ্সােরর জনয্ আরও বিহমুর্খী অনু ষ্ঠানািদ
এবং বয্িক্তগত সম্পকর্েক লালন করার বৃ হত্তর পৰ্য়াস গৰ্হণ করা উিচত।
হুযূ র আকদাস আহমদীেদর ৈনিতক ও ধমর্ীয় পৰ্িশক্ষেণর িবষেয় িবস্তািরত িদকিনেদর্শনাও পৰ্দান কেরন এবং বেলন
েয, এ িবষেয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র এক বড় ভূ িমকা রেয়েছ। িতিন বেলন েয, লাজনার বয্বস্থাপনায় িনেয়ািজত
সদসয্াবৃ েন্দর জনয্ আবশয্ক েয, তারা েযন সকল সদসয্ার সােথ ভােলাবাসাপূ ণর্ ও সম্মানজনক আচরণ কেরন এবং
লাজনা ইমাইল্লাহ্র নবীন সদসয্ােদর সােথ বন্ধুেতব্র সম্পকর্ গেড় েতালার জনয্ েজার পৰ্য়াস গৰ্হণ কেরন।
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“আহমদী মােয়েদর িনেজেদর সন্তানেদর সােথ এক পৰ্কৃত বন্ধুতব্ গেড় েতালার েচষ্টা করা উিচত, েকননা এিট
তােদরেক আেরা ভােলাভােব তােদর পথ পৰ্দশর্েনর সু েযাগ কের েদেব। উপরন্তু, আেমলার সদসয্ােদর আহমদী
েমেয়েদর সােথও বন্ধুতব্পূ ণর্ সম্পকর্ পৰ্িতষ্ঠা করা উিচত এবং তােদর পথ পৰ্দশর্ন করা উিচত। তােদরেক পরামশর্ িদন
তারা েযন তােদর আকাঙ্ক্ষা অনু সাের েযেকান িবষেয় িশক্ষা গৰ্হণ কের; িকন্তু একই সােথ তােদরেক স্মরণ করান
েয, ধমর্েক জাগিতক িবষয়ািদর উপর পৰ্াধানয্ েদয়ার অঙ্গীকােরর উপর তােদরেক িচরকাল অিবচল থাকেত হেব।
আল্লাহ্ তা’লা আমােদর উপর েয সকল অনু গৰ্হরািজ অবতীণর্ কেরেছন েসগুেলার জনয্ তাঁর কােছ কৃতজ্ঞতা পৰ্কােশর
সেবর্াত্তম মাধয্ম হেলা আমােদর িনজ িবশব্ােসর সােথ দৃ ঢ়ভােব সংযু ক্ত থাকা।”
হুযূ র আকদাস লাজনা ইমাইল্লাহ্ কানাডােক এমন েসিমনার ও েফারামসমূ হ আেয়াজেনর িনেদর্শনা পৰ্দান কেরন
েযখােন আহমদী িকেশারী ও যু বতীগণ ধমর্ ও িবশব্াস সম্পেকর্ তােদর েয েকান পৰ্শ্ন সব্চ্ছেন্দ উপস্থাপন করেত পাের।
সভার পর লাজনা ইমাইল্লাহ্ কানাডার সদর (েদশীয় সভােনতৰ্ী) িমেসস আমাতুল সালাম বেলন:
“নয্াশনাল মজিলস আেমলার ২৭ মাচর্ ২০২০ মুলাকােতর জনয্ লন্ডন সফেরর কথা িছল। িকন্তু, েকািভড-১৯ জিনত
বাধয্বাধকতার কারেণ এ পিরকল্পনা স্থিগত করা হয়। আমরা বয্িথত িছলাম, তেব িবষয়িট অনু ধাবনেযাগয্ িছল। িকন্তু
যখন আমরা জানেত পারলাম েয হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খােমস (আই.) িবষয়িট ভুেল যান িন, এবং আমােদরেক
একিট ভাচুয়
র্ াল (অনলাইন) মুলাকােতর সু েযাগ পৰ্দান কেরেছন, আমরা উত্সােহ ও কৃতজ্ঞতায় অিভভূ ত হেয় পিড়।
আমরা অসাধারণভােব িবনয়াবনত হই এজনয্ েয, হুযূ র আকদাস আমােদর মুলাকােতর আেবদনিট স্মরণ েরেখেছন
এবং আল্লাহ্ তা’লার ফযেল এিট এমন এক উপায় বাস্তেব পিরণত হেয়েছ যা কল্পনা করা কােরা পেক্ষ সম্ভব িছল
না। আলহামদু িলল্লাহ্! এ অনলাইন সাক্ষাত আমােদর পৰ্তয্াশােক বহুলাংেশ ছািড়েয় েগেছ, আর সিতয্ই মেন হিচ্ছল
েয আমােদর পৰ্াণিপৰ্য় ইমাম আমােদর মােঝই উপিবষ্ট আেছন। নয্াশনাল মজিলেস আেমলার সকল সদসয্া এ
আশীষপূ ণর্ সু েযােগর জনয্ কৃতজ্ঞ।”

