প্রেস বিজ্ঞবি
২৩ প্রেব্রুয়াবি ২০২১

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধানেি সানে ভার্ুুয়াি সাক্ষানেি প্রসৌভাগ্য িাভ
কিনিা িাজো ইমাইল্লাহ্ োইনজবিয়া
“েবেবি প্রমনয়নক উচ্চবিক্ষা গ্রহনে উৎসাবহে করুে”— হযিে বমযুা মসরূি আহমদ

২১ প্রেব্রুয়াবি ২০২১ িাজো ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসবিম োিী অঙ্গ-সংগ্ঠে) োইনজবিয়াি েযািোি মজবিনস
আনমিা (জােীয় কাযুবেিুাহী পবিষদ)-এি সানে এক ভার্ুুয়াি (অেিাইে) সভা কনিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি
বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ্ হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.)।
হুযূ ি আকদাস বিিনোনডুি ইসিামািানদ োাঁি কাযুািয় প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিে, আি েযািোি আনমিা
সদসযাগ্ে োইনজবিয়াি িানগ্ানসি ওনজানকানিানে অিবিে িাজো হি প্রেনক ভার্ুুয়াবি প্রযাগ্দাে কনিে।
সভানে, হুযূ ি আকদাস িাজো আনমিা সদসযানদিনক োনদি বেজ বেজ বিভানগ্ি বিবভন্ন দাবয়নত্বি বিষনয় আনিার্ো
কনিে এিং োনদি বিভাগ্ীয় কাযুক্রনমি উন্নয়নে বিবভন্ন বদক-বেনদুিো েদাে কনিে।
হুযূ ি আকদাস, পনেি িছি িয়স পযুন্ত প্রমনয়নদি নেবেক ও আধযাবিক েবিক্ষনেি জেয দাবয়ত্বোি প্রসনক্রিাবি
োনসিাে-এি সানে কনোপকেে কানি িনিে প্রয, োনদি বিভানগ্ি ভািভানি প্রিকডু সংিক্ষে কিা উবর্ে প্রয, জােীয়
বিভাগ্ কেতুক পবির্াবিে বিবভন্ন কাযুক্রনম কেজে প্রমনয়নক সংবিষ্ট কিা হনে এিং কেজে অংিগ্রহে কিনছ।
হুযূ ি আকদাস িযায়ানমি েবেও উৎসাবহে কনিে এিং স্বািয ও িািীবিক সক্ষমোি জেয দাবয়ত্বোি প্রসনক্রিাবি
প্রসনহে-ই-বজসমাবেনক বেনদুি েদাে কনিে প্রয, আনমিা সদসযাগ্ে প্রযে (বেনজনদি) দত ষ্টান্ত িাপনেি মাধযনম প্রেেতত্ব
প্রদে এিং প্রযে বেয়বমে িযায়াম কনিে।
সভানে, িাবেজয ও বিনেি জেয দাবয়ত্বোি প্রসনক্রিাবি সাোে-ও-প্রেজািে সািা প্রদি প্রেনক োি িাজো ইমাইল্লাহ্
সদসযানদি নেবি কিা বকছু পেয েদিুে কনিে। প্রযমে, িযাগ্ ও অেযােয সামগ্রী। প্রসনক্রিাবি উনল্লখ কনিে প্রয, িাজো

ইমাইল্লাহ্ সদসযানদিনক োনদি জীবিকা বেিুানহি এিং বেজস্ব িযিসা শুরু কিাি প্রক্ষনে সাহাযয কিা হনে। োিা
প্রকাবভড-১৯ নিবশ্বক মহামািীি সময়বিনে িােীয় সমানজ সাহাযযও েদাে কনিবছি।
সভাি প্রিনষি বদনক, উচ্চবিক্ষা িানভি গুরুত্ব সম্পনকু পুেিুযক্ত কিনে বগ্নয় হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.)
িনিে:
“েবেবি প্রমনয়নকই উচ্চবিক্ষা গ্রহনে উৎসাবহে করুে।”

সভাি প্রিনষ হুযূ ি আকদাস িাজো ইমাইল্লাহ্ি েবে োাঁি েেযািা িযক্ত কনিে।
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিে:
“আপোনদি সামনে বিিাি দাবয়ত্ব িনয়নছ এিং আবম েেযািা কবি প্রয, িাজো ো অজুে কিনে পািনি। আি আপোিা যবদ ো
কিনে পানিে েনি এবি পুরুষনদিনক আিও সবক্রয় হনে উৎসাবহে কিনি। আপোনদি োনদিনক ধাক্কা বদনে হনি! িাজোনদি
েবে আমাি েেযািা পুরুষনদি প্রর্নয়ও প্রিবি। োই আবম আিা কবি, আপোিা আমাি েেযািা পূ িে কিনিে। আল্লাহ্ ো’িা
আপোনদিনক সিুবদক প্রেনক আবিসমব ে করুে। আল্লাহ্ আপোনদি সিাি মঙ্গি করুে।”

