প্রেস বিজ্ঞবি
১৩ প্রসপ্টেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সাপ্টে ভার্ুুয়াি (অেিাইে) সভায় বমবিে
হওয়ার প্রসৌভাগ্য িাভ করপ্টিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া অপ্টেবিয়া

হুযূ র আকদাপ্টসর সাপ্টে আেু ষ্ঠাবেক বিঠক করপ্টিে মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার
েযাশোি আপ্টমিা সদসযিৃ ন্দ ও স্থােীয় কাপ্টয়দগ্ণ
১২ প্রসপ্টেম্বর ২০২০ মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া (আহমদীয়া মুসবিম যু ি অঙ্গ সংগ্ঠে) অপ্টেবিয়ার েযাশোি
আপ্টমিা (কাযুবেিুাহী) ও স্থােীয় কাপ্টয়দ (সভাপবে)-গ্প্টণর এক ভার্ুুয়াি (অেিাইে) সভা কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম
জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম িীফােুি মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূ র আকদাস বিিপ্টফাপ্টডুর ইসিামািাপ্টদ োাঁর কাযুািয় প্রেপ্টক এ সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর আপ্টমিার
েবেবেবধিৃ ন্দ িৃ হত্তর বসডেী অঞ্চপ্টির শহরেিী এিাকা মাসুপ্টডে পাপ্টকু অিবস্থে িায়েুি হুদা মসবজদ কমপ্টেক্স
(জােীয় সদর দির)-এর ব িাফে হপ্টি সমপ্টিে হে।
সভায় প্র াদ্দাম েবেবেবধিগ্ু বেজ বেজ বিভাপ্টগ্র কমুকাপ্টের বরপ্টপািু এিং েস্তাবিে ভবিষৎ পবরকল্পো উপস্থাপপ্টের
সু প্টযাগ্ িাভ কপ্টরে।
হুযূ র আকদাস আহমদী যু িকপ্টদর বেবেক ও ধমুীয় েবশক্ষপ্টণর বিষপ্টয় এিং মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার েশাসবেক
কমুকাপ্টের ক্রমাগ্ে উন্নবের িপ্টক্ষয বিস্তাবরে বদকবেপ্টদুশো েদাে কপ্টরে।

ধমুীয় বশক্ষার বিষপ্টয় হুযূ র আকদাস িপ্টিে প্রয, জােীয় োিীম (বশক্ষা) বিভাপ্টগ্র পক্ষ প্রেপ্টক প্রকিিমাত্র সাধারণ
সদসযপ্টদর ধমুীয় জ্ঞাপ্টের পরীক্ষার প্রেয়াই যপ্টেষ্ট েয়। িরং, সদর (েযাশোি প্রেবসপ্টডন্ট), প্রমাহোমীম (েযাশোি
প্রসপ্টক্রিাবর) এিং সকি পযুাপ্টয়র সকি মজবিপ্টস আপ্টমিার সকি সদপ্টসযর জেয আিশযক প্রয, োরা প্রযে এমে
পরীক্ষাসমূ প্টহ অংশ প্রেে; প্রযে োরা অেযােয সদসযপ্টদর জেয এক ইবেিার্ক দৃ ষ্টান্ত স্থাপে কপ্টরে এিং োরা এবি
বেবিে কপ্টরে প্রয, োপ্টদর জ্ঞােও ক্রমাগ্েভাপ্টি িৃ বি প্রপপ্টে োপ্টক। হুযূ র আকদাস আপ্টমিার সদসযপ্টদর স্মরণ করাে
প্রয, েকৃে প্রেেৃপ্টত্বর জেয বিেয় এিং আন্তবরকো েপ্টয়াজে। আর োই এবি আিশযক প্রয, আপ্টমিার সদসযগ্ণ বেপ্টজরা
অংশগ্রহণ কপ্টরে ো, এমে বকছু প্রযে োরা অেযপ্টদর উপর আপ্টরাপ ো কপ্টরে।
বশশু-বকপ্টশারপ্টদর বেবেক েবশক্ষণ সম্পপ্টকু হiযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:
“কেকগুপ্টিা বিষয় আপ্টছ প্রযগুপ্টিা স্কুপ্টি প্রযভাপ্টি প্রশ াপ্টো হয়, ো ইসিামী মূ িযপ্টিাধ ও বিশ্বাপ্টসর সাপ্টে সামঞ্জসযপূ ণু
েয়। োই এবি মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার দাবয়ত্ব, োরা প্রযে এমে সি বিষপ্টয় ইসিামী দৃ বষ্টপ্টকাণ সম্পপ্টকু
আহমদী বশশুপ্টদর অিবহে কপ্টর। োপ্টদরপ্টক েযায় এিং অেযাপ্টয়র মপ্টধয পােুকয প্রশ াে। উপরন্তু, যু িকপ্টদর সপ্টঙ্গ
িযবিগ্ে পযুাপ্টয় আপোপ্টদর সম্পকু গ্প্ট়ে প্রোিা উবর্ে। োপ্টদর িন্ধু হপ্টয় যাে এিং োপ্টদর মপ্টে প্রয েশ্নই োকুক ো
প্রকে, োর উত্তর েদাে করুে।”
স্কুপ্টির পাঠ এিং বশক্ষা িযিস্থা সম্পপ্টকু একজে আপ্টমির সদসয অিবহে কপ্টরে প্রয, অপ্টেবিয়ায় কেক স্কুপ্টি ধমু
বশক্ষার মপ্টধয ‘ইসিাম ধমু’ প়োপ্টো হয়; বকন্তু পাঠযক্রপ্টম এমে কেক বিষয় রপ্টয়প্টছ প্রযগুপ্টিা আহমদীয়া মুসবিম

জামা’প্রের ধমু বিশ্বাপ্টসর সপ্টঙ্গ সঙ্গবেপূ ণু েয়। বেবে েশ্ন কপ্টরে, ইসিাম ধমু বশক্ষার এমে ক্লাস প্রেপ্টক আহমদী
অবভভািকপ্টদর বেপ্টজপ্টদর সন্তােপ্টদর েেযাহার করা উবর্ে বকো।
েেুযত্তপ্টর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:
“আপোপ্টদর সন্তােপ্টদর েেযাহার করার প্রকাে েপ্টয়াজে প্রেই, েপ্টি মাো-বপো এিং মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার
িযিস্থাপোর উবর্ে এমে স্কুিসমূ হ এিং সংবিষ্ট কেৃুপপ্টক্ষর সপ্টঙ্গ কো িিা এিং বেপ্টজপ্টদর উপ্টেগ্ সম্পপ্টকু োপ্টদর
অিবহে করা। োপ্টদরপ্টক িিা উবর্ে প্রয, স্কুপ্টি ইসিাম সম্পপ্টকু এমে বিষয়সমূ হ প্রশ াপ্টো উবর্ে েয় যা পাঠযক্রমপ্টক
প্রকাে বিপ্টশষ বফরকার সাপ্টে সম্পৃ ি কপ্টর। িরং, োপ্টদর এমে বিষয়াবদ প্রশ াপ্টো উবর্ে, যা সম্পপ্টকু বিবভন্ন মুসবিম
বফরকার মপ্টধয সাধারণ মতেকয বিদযমাে, এিং প্রযগুপ্টিা পবিত্র কুরআে এিং মহােিী (সা.)-এর হাদীস োরা সািযস্ত
হয়।”
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে:
“উপরন্তু, আহমদী মুসিমােপ্টদর স্বয়ং বেজ সন্তােপ্টদরপ্টক আমাপ্টদর ধমুবিশ্বাস সম্পপ্টকু প্রশ াপ্টো উবর্ে এিং স্কুপ্টি িা
অেয প্রকাোও োরা ভুি বকছু বশপ্ট োকপ্টি ো শুধপ্টর প্রদয়া উবর্ে। আপোপ্টদর সন্তােপ্টদর িিু ে প্রয, ইসিাপ্টমর
বশক্ষাসমূ প্টহর বভবত্ত পবিত্র কুরআে ও মহােিী (সা.)-এর হাদীস; আর কেক ইসিামী বফরকার মপ্টধয এমে বকছু
বিশ্বাস ও ধারণা েপ্টিশ কপ্টরপ্টছ প্রযগুপ্টিা মন্দ বিদআে (উদ্ভািে)। আর োপ্টদরপ্টক িিু ে প্রয, এমে বিদআেসমূ হ দূ র
করা এিং ইসিাপ্টমর েকৃে বশক্ষাসমূ হপ্টক পুেরুজ্জীবিে করার জেযই আল্লাহ োআিা হযরে মসীহ্ মাওঊদ (আ.)প্রক আবিভূ ে
ু কপ্টরপ্টছে। আপোপ্টদর বধপ্টযুর সাপ্টে আপোপ্টদর সন্তােপ্টদর েশ্নসমূ প্টহর উত্তর প্রদয়া উবর্ে এিং যেক্ষণ
ো োরা ইসিাপ্টমর েকৃে বশক্ষাসমূ হ পবরপূ ণভ
ু াপ্টি অেু ধািে কপ্টর এিং োপ্টদর হৃদয় েশান্ত হয়, েেক্ষণ আপোপ্টদর
োমা উবর্ে েয়।”
মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার প্রজযষ্ঠের সদসযপ্টদর উপ্টদ্দশয কপ্টর হুযূ র আকদাস িপ্টিে প্রয, োপ্টদর সিুদা সপ্টর্ষ্ট োকা
উবর্ে প্রযে ইসিাপ্টমর প্রসিায় োপ্টদর আপ্টিগ্ ও উচ্ছ্বাস িজায় োপ্টক।

হiযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:
“একিার য ে আপোরা মজবিস আেসারুল্লাহ (র্বল্লপ্টশাধু আহমদী মুসিমাে পুরুষপ্টদর অঙ্গ সংগ্ঠে)-প্রে েপ্টিশ
করপ্টিে, ে ে আপোপ্টদর সপ্টর্ষ্ট োকা উবর্ে হপ্টি প্রয, আপোরা প্রযে বেপ্টজপ্টদর স্পৃহার জায়গ্াবিপ্টে যু িকই প্রেপ্টক
যাে এিং ইসিাপ্টমর প্রসিা ও আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের িক্ষযসমূ হ অজুপ্টের উপ্টদ্দপ্টশয উদ্দীপো ও োণর্াঞ্চপ্টিযর
সাপ্টে কাজ কপ্টর প্রযপ্টে োপ্টকে।”
সভার প্রশষ োপ্টন্ত, েযাশোি আপ্টমিার একজে সদসয, বেবে সম্প্রবে ওয়াকপ্টফ যবপ্টন্দগ্ী (জীিে উৎসগ্ুকারী) বহপ্টসপ্টি
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রসিায় কাজ শুরু কপ্টরপ্টছে, হুযূ র আকদাপ্টসর আপ্টছ এমে প্রকাপ্টো বদকবেপ্টদুশো িা
পরামশু র্াে যা. োর সারা জীিে কাপ্টজ িাগ্প্টি।
উত্তর বদপ্টে বগ্প্টয়, হুযূ র আকদাস প্র াদাো’িা এিং মােিজাবের অবধকার আদাপ্টয়র প্রমৌবিক গুরুপ্টত্বর উপর প্রজার
প্রদে। উপরন্তু, হুযূ র আকদাস োবগ্দ বদপ্টয় িপ্টিে প্রয, সকি বিষপ্টয় বিেয় অিিম্বে করা অেযািশযক এিং প্রকাে
িযবিরই, ক প্টোই, বেপ্টজপ্টক অেয কাপ্টরা প্রর্প্টয় প্রেয় জ্ঞাে করা উবর্ে েয়।

