প্রেস বিজ্ঞবি
২৬ অক্টোির ২০২০

আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোক্ের সোক্ে ভোর্ুুয়োি সভোয় বমবিে হওয়োর সম্মোে
িোভ করক্িো মবরশোক্সর েযোশেোি মজবিক্স আক্মিো ও অঙ্গ-সংগঠেসমূ হ

“মবরশোক্সর েক্েযক আহমদীক্ক আমোক্দর জোমো’প্রের জেয, বেজ পবরিোক্রর জেয এিং িৃ হত্তর
পবরসক্র সমোক্জর জেযও এক সম্পক্দ পবরণে হক্ে হক্ি।” - হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.)
২৫ অক্টোির ২০২০ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোে ও পঞ্চম খিীফোেুি মসীহ্ হযরে বমযুো মসরূর
আহমদ (আই.)-এর সোক্ে এক ভোর্ুুয়োি (অেিোইে) সভোয় বমবিে হওয়োর সু ক্যোগ িোভ করক্িো আহমদীয়ো মুসবিম
জোমো’ে মবরশোক্সর েযোশেোি মজবিক্স আক্মিো (জোেীয় কোযুবেিুোহী পবর দ) ।

সভোয় আক্রো উপবিে বিি অঙ্গ-সংগঠেসমূ হ - মজবিক্স আেসোরুল্লোহ (প্রজযষ্ঠ পুরু ক্দর সংঘ), মজবিস প্রখোদ্দোমুি
আহমদীয়ো (যু ি সংঘ) ও িোজেো ইমোইল্লোহ (েোরী সংঘ)–এর েযোশেোি মজবিক্স আক্মিো।
হুযূ র আকদোস বিিক্ফোক্ডুর ইসিোমোিোক্দ েোাঁর কোযুোিয় প্রেক্ক সভোর সভোপবেত্ব কক্রে, আর েযোশেোি আক্মিোর
সদসযগণ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে মবরশোক্সর জোেীয় সদর দির প্ররোজ বহক্ি অিবিে দোরুস সোিোম মসবজদ
প্রেক্ক অংশগ্রহণ কক্রে।
পাঁর্োত্তর বমবেক্ির এ সভোয় েযোশেোি আক্মিোর সদসযগণ বেজ বেজ বিভোগীয় কমুকোণ্ড সম্পক্কু বরক্পোিু উপিোপে ও
বিবভন্ন বি ক্য় হুযূ র আকদোক্সর পরোমশু ও বদকবেক্দুশেো িোক্ভর সু ক্যোগ পোে।
আক্মিোর বিবভন্ন সদসযক্ক সক্বোধে করক্ে বগক্য় হুযূ র আকদোস েেয হোিেোগোদ রোখোর এিং িক্ষ্যমোত্রো ও উক্দ্দশয
বেধুোরক্ণর গুরুত্ব সম্পক্কু আক্িোকপোে কক্রে।

েযোশেোি আক্মিোর একজে সদসযক্ক সক্বোধেকোক্ি হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“প্রকোে িক্ষ্যমোত্রোই যবদ েো েোক্ক, েক্ি আপেোরো বকভোক্ি সফি হক্ে পোক্রে? আপেোরো বকভোক্ি উন্নবে করক্ে
পোক্রে? বেক্জক্দরক্ক কোক্জর জেয দোয়িদ্ধ করক্ে হক্ি স্পষ্ট িক্ষ্যমোত্রো েোকো অেযোিশযক। অেযেোয়, সু বেবদুষ্ট িক্ষ্য
েো েোকোর পবরণোম অিসেো িোডো আর বকিু ই হক্ি েো।”
হুযূ র আকদোস েিীে িয়ক্সর আহমদীক্দরক্ক আল্লোহ্ েো’িোর খোবেক্র আন্তবরক প্রসিোর প্রেরণো বেক্য় আহমদীয়ো
মুসবিম জোমো’প্রের প্রসিোয় বেক্য়োবজে হওয়োর গুরুত্ব সম্পক্কু আক্িোর্েো কক্রে।
মজবিস প্রখোদ্দোমুি আহমদীয়োর সদর (জোেীয় সভোপবে)-এর উক্দ্দক্শয হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“দূ র-দূ রোক্ন্ত ইসিোক্মর বশক্ষ্োর ের্োর এিং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর িোণী িবডক্য় প্রদয়োর েয়োক্সর বশক্রোভোক্গ মজবিস
প্রখোদ্দোমুি আহমদীয়োর েোকো উবর্ে। েবেবি কোক্জর প্রক্ষ্ক্ত্র, আহমদী যু িকক্দর সোমক্ের কোেোক্র আসো উবর্ে, প্রকেেো
আপেোরোই প্রসই সকি মোেু যোরো আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের ভবি যৎ, আর ভবি যক্ে আরও িৃ হত্তর দোবয়ত্বসমূ হ
আপেোক্দরই কোাঁক্ধ েযস্ত হক্ে র্ক্িক্ি।”

যোরো প্রিকোরত্ব বেক্য় সমসযোবিষ্ট রক্য়ক্িে, েোক্দর সহক্যোবগেো এিং পরোমশু েদোক্ের বি ক্য় েযোশেোি উমূ ক্র আমো
বিভোক্গর কোজ করোর আিশযকেো সম্পক্কুও হুযূ র আকদোস কেো িক্িে।
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“প্রিকোর আহমদীক্দর সহক্যোবগেো করোর জেয একবি বিক্শ

পবরকল্পেো গ্রহণ করো উবর্ে। আপেোক্দর প্রর্ষ্টো করো
উবর্ে, যোরো সমসযোয় বেপবেে েোক্দরক্ক এমে পে প্রদখোক্েোর, প্রযে েোরো জীবিকো বেিুোক্হর কোযুকর রোস্তো খুক্াঁ জ পোে
এিং েোক্দর পবরিোক্রর ভরণক্পো ক্ণর দোবয়ত্ব পোিে করক্ে পোক্রে। এবি আপেোক্দর িক্ষ্য হওয়ো উবর্ে প্রয,
মবরশোক্সর েক্েযক আহমদী প্রযে আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের জেয, েোর পবরিোক্রর জেয এিং িৃ হত্তর পবরসক্র
সমোক্জর জেয এক সম্পক্দ পবরণে হয়।”
হুযূ র আকদোস িক্িে, এবি েযোশেোি উমূ ক্র খোক্রজো (িবহিঃসম্পকু) বিভোক্গর দোবয়ত্ব প্রয, েোরো প্রযে িোইক্রর বিবভন্ন
সংগঠে ও রোজেীবেবিদক্দর সোক্ে সম্পকু গক্ড প্রেোক্িে, যোক্ে সমোক্জর মোক্ে ইসিোক্মর েকৃে বশক্ষ্োর েসোর
বেবিে হয় এিং বিবভন্ন ধমুবিশ্বোস ও বর্ন্তোধোরোর মোেু ক্ র মোক্ে অন্তরোয়সমূ হ দূ র করক্ে সহোয়ক ভুবমকো রোখো
সম্ভিপর হয়।

উপরন্তু, হুযূ র আকদোস িক্িে প্রয, েবেবি পযুোক্য়র মজবিক্স আক্মিোর েক্েযক সদক্সযর প্রেিোয় েবে িির দু ই িো
বেে সিোহ পবিত্র কুরআে প্রশখোক্েো িো ইসিোক্মর িোণী অক্েযর কোক্ি প্রপৌঁিোক্েো (েিিীগ)-এর জেয সময় উৎসগু
(ওয়োকক্ফ আরযী-প্রে অংশগ্রহণ) করো উবর্ে।
সভোর সমোবিিক্ে, হুযূ র আকদোস মবরশোক্সর আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের জেয প্রদোয়ো কক্রে এিং িক্িে প্রয,
ভবি যক্ে অঙ্গ-সংগঠেগুক্িোর সোক্ে বেবে পৃেক সভোর আক্য়োজে করক্িে।
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“আজক্কর সভোর বসংহভোগ সময় মবরশোক্সর েযোশেোি আক্মিোর সোক্ে আক্িোর্েোয় িযয় হক্য়ক্ি। েোই িোজেো
ইমোইল্লোহ, প্রখোদ্দোমুি আহমদীয়ো এিং আেসোরুল্লোহ অঙ্গ-সংগঠেসমূ হ েক্য়োজক্ে ভবি যক্ে আমোর সোক্ে পৃেক সভোয়
বমবিে হক্ে পোক্রে, আর এ বি ক্য় েেম অবধকোর পোক্িে িোজেো ইমোইল্লোহর সদসযোিৃ ন্দ। েেোবপ আজক্ক
আক্িোবর্ে অক্েকগুক্িো বি য় অঙ্গ-সংগঠেগুক্িোর জেযও কিযোণকর হক্ি, আর েোই েোক্দর উবর্ে হক্ি েদেু যোয়ী

বেক্জক্দর কোক্জর উন্নবে করো। এবি অেযোিশযক প্রয, সকি পযুোক্য়র মজবিক্স আক্মিোসমূ ক্হর সকি সদসয প্রযে
েোক্দর বেজ বেজ বিভোক্গর িক্ষ্যসমূ হ সম্পক্কু অিবহে েোক্কে এিং েোরো প্রযে সক্িুোত্তম পন্থোয় েবেবি িক্ষ্য অজুক্ের
জেয েয়োসী হে। আল্লোহ্ েো’িো আপেোক্দর সহোয় প্রহোে এিং আপেোক্দরক্ক সক্িুোত্তম উপোক্য় আহমদীয়ো মুসবিম
জোমো’প্রের প্রসিোর প্রেৌবফক দোে করুে। আবমে।”

