প্রেস বিজ্ঞবি
৬

বে ২০২১

আহমদীয়া মুসব ম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভার্ুুয়া সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য াভ
করন া াজো ইমাইল্লাহ্ ইন ানেব য়া

র আকদানসর সানে আে াবেক সভায় বমব ে হন া াজো ইমাইল্লাহ্ ইন ানেব য়ার েযা ো আনম া
৩

বে

২০২১

াজো ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসব ম োরী অঙ্গ-সংগ্ঠে) ইন ানেব য়ার েযা ো

আনম া (জােীয়

কা ুবেিুাহী পবরষদ)- র সানে ক ভার্ুুয়া (অে াইে) সভা কনরে আহমদীয়া মুসব ম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও
পঞ্চম খ ীফােু মসীহ্ হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আই.)।
র আকদাস বি নফানডুর ইস ামািানদ োাঁর কা াু য় প্রেনক
সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর েযা ো
সদসযাগ্ণ জাকােুার আ -বহদায়া মসবজদ ক ন ন র আর-রহমে হ প্রেনক প্র াগ্দাে কনরে।
সভায়
কনরে

র আকদাস

আনম া

াজো আনম া সদসযানদরনক োনদর বেজ বেজ বিভানগ্র বিবভন্ন দাবয়নত্বর বিষনয় আন ার্ো

িং োনদর বিভাগ্ীয় কা ুক্রনমর উন্নয়নে বিবভন্ন বদক-বেনদু ো েদাে কনরে।

ওয়াকনফ েও বিনমর সদসযানদর জেয দাবয়ত্বোি প্রসনক্রিাবরর সানে কনোপকেেকান

হ রে বম ুা মসরূর

আহমদ (আই.) িন ে:
“ওয়ানকফানে েওনদর সবঠক নেবেক ও আধযাবিক েব ক্ষণ বেবিে করুে। ওয়াকনফ েও

র েনেযক সদসযানক

োনদর নদবেক পাাঁর্ ওয়াক্ত োমা আদানয় বেয়বমে হওয়া উবর্ে। োনদর েবেবদে পবিত্র কুরআে প্রে াওয়াে করা
উবর্ে। ইন ানেব য়াে ভাষায় অেু িাদকৃে েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)- র পুস্তকাবদ ও অেযােয োসবঙ্গক সাবহেয োনদর
পাঠ করা উবর্ে। োনদর েবে সিানহ আমার েদত্ত জুমুআর খুেিা প্র াোর প্রর্ষ্টা করা উবর্ে িং আপোর বি
বেবিে করা উবর্ে প্র , ওয়াকনফ েও- র সমস্ত সদসযা, আহমদীয়া মুসব ম জামা’প্রের িযিস্থাপো
সানে ঘবে ভানি ু ক্ত

িং োরা ধমুীয় জ্ঞাে অজুনের জেয সময় িযয় কনর োনক।”

িং প্রখ াফনের

পনর, েযা ো

প্রসনক্রিাবর সাোে-ও-দাস্তকাবর (হস্ত ও কারুব ল্প) সারানদ

িা উৎপাবদে বিবভন্ন পণযসামগ্রী, প্র মে

প্রেনক

াজো সদসযনদর দ্বারা ে েকৃে

াকসিবজ, ফ , িযাগ্, িা বে, প্রভষজ েবেনষধক

িং জুস েভৃবে েদ ুে

কনরে। উক্ত বিভানগ্র সহায়োয়, বকছু মবহ া োনদর অবজুে দক্ষো িযিহার কনর, োনদর বেজস্ব িযিসা েবে া
কনরনছে।

র আকদাস মবহ ানদর েনর্ষ্টার ে ংসা কনরে।

সভার প্র নষর বদনক উপবস্থে কবেপয় সদসযা
আনম ার

র আকদানসর কানছ বিবভন্ন বিষনয় প্রহদানয়ে ও বদক-বেনদু ো র্াে।

কজে সদসযা বজজ্ঞাসা কনরে প্র , আল্লাহ্র পনে আবেুক কুরিাবেকারীর সংখযা কীভানি িাডানো ায়।

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আই.)
“আপোনদর সদসযানদর

র উত্তর েদাে কনর িন ে:

বি উপ বি করানো উবর্ে প্র , আহমদীয়া মুসব ম জামা’প্রের আবেুক কুরিাবে প্রকাে িযা

েয়। েনেযক সবেযকানরর ঈমােদানরর

বি কেুিয প্র , োরা প্র ে কুরিাবে কনরে

িং েকৃেপনক্ষ, ধনমুর খাবেনর

আবেুক কুরিাবের বিষয়বি পবিত্র কুরআনেই ব বপি আনছ। পবিত্র কুরআনের বদ্বেীয় সরা আ -িাকারায় আল্লাহ্
ো’ া িন নছে, কজে মুস মানের গ্ানয়নির (অদৃ ন যর) েবে ঈমাে োকা উবর্ে, োমা কানয়ম করা উবর্ে িং
আল্লাহর পনে কুরিাবে করা উবর্ে। আর োই
িং োেবমকভানি বেজ প্রদন

বি আল্লাহ্রই আনদ প্র , জামা’প্রের নদেব ে িযয়ভার বেিুানহর জেয

িং িৃ হত্তর পবরসনর সারা পৃবেিীনে আল্লাহ্ ো’ া িাণী ছবডনয় প্রদওয়ার জেয

আপোনদর বকছু আবেুক প্রকারিাবে করা উবর্ে। োই আমরা আল্লাহর সন্তুবষ্ট অজুনের খাবেনর কুরিাবে করবছ।”
হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িন ে:
“কুরআনের প্রি কনয়কবি আয়াে রনয়নছ,
মুসব ম জামা’প্রের পিুিেুী খ ীফাগ্নণর প্রি

া আবেুক কুরিােীর গুরুত্বনক বেনদু কনর।
বিষনয় আহমদীয়া
কনয়কবি খুেিা রনয়নছ িং আবমও অনেক খুেিা েদাে কনরবছ,

প্র খানে আবম বিস্তাবরেভানি কুরিাবের গুরুত্ব িণুো কনরবছ। সু েরাং, সদসযানদর অেু ধািে করনে বদে প্র ,
প্রকাে িযা

েয়। সু েরাং, োরা

োনদর পুরিৃ ে করনিে।”

বদ সন্তুষ্টবর্নত্ত

িং আন্তবরকোর সানে কুরিাবে কনরে, োহন

িা

আল্লাহ্ ো’ া

আনরকজে আনম া সদসযা

র আকদাসনক বজনজ্ঞস কনরে প্র , েবেশ্রুে মসীনহর িই পডার প্রক্ষনত্র োরা কীভানি

াজো ইমাইল্লাহ্র সদসযানদর আগ্রহ িৃ ব

করনে পানরে।

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আই.) িন ে:
“আপোনদর েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)- র পুস্তকাবদ প্রেনক বকছু বকছু অং বেিুার্ে করার প্রর্ষ্টা করা উবর্ে া োরীনদর
সানে সম্পকু ু ক্ত
করুে।

িং োনদর নদেব ে জীিনের সনঙ্গ োসবঙ্গক।

ভানি আপোরা মবহ া

ই অং গুন া ইন ানেব য়াে ভাষায় অেু িাদ

িং োিিয়ি োনসরােনদর আগ্রহ িৃ ব

করনে পারনিে ...

কিার োনদর মান

আগ্রহ সৃ বষ্ট হন , োরা অেযােয িইপত্রও পডনে শুরু করনিে।”
েি ীগ্ী কমুকানে বেয়বমেভানি অং গ্রহণকারী সদসযানদর সংখযা িৃ ব র সনিুাত্তম প া সম্পনকু

ক েনের উত্তনর

হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আই.) িন ে:
“ াজো সদসযানদর মনধয আিবিশ্বাস গ্নড েু ু ে।
েব ক্ষণ েদাে করুে

কবি বসন িাস,

কবি েি ীগ্ী প্রকাসু নেবর করুে

ানে োরা েি ীগ্ করার সময় প্রমৌব ক েেগুব র উত্তর বদনে পানরে।

িং োনদর
ছাডাও বকছু

েি ীগ্ী বসবড িা বডবভবডও নেবর করুে, া োনদরনক েনের উত্তর েদানের প বে সম্পনকু ব খানি। অ-আহমদী
মুস মাে

িং অমুসব মনদর উত্থাবপে েেসনমনহর উত্তরও

গুন ানে অন্তভুক্ত
ু করুে।

গুন া োনদর পবরবর্েনদর

প্রদখানো িা প্র াোনোও প্র নে পানর, প্র ে োরা োনদর েেসমনহর উত্তর প্রপনয় াে।”
হ রে বম ুা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িন ে:
“সু েরাং, েেনম াজো সদসযানদর জেয েব ক্ষণ ক্লাস শুরু করুে

িং বেবিে করুে প্র োরা বেনজরাই আহমদীয়া

মুসব ম জামা’ে েো সবেযকানরর ইস ানমর েকৃে ব ক্ষানক উপ বি করনে প্রপনরনছে।
আিস্থ কনর প্রফ নিে, েখে োরা েি ীগ্ করনেও সমেু হনিে। বকন্তু
েু নে হনি

িং

রপর, খে োরা

বি

র জেয েেনম োনদর আিবিশ্বাস গ্নড

ই আিবিশ্বাস প্রকি মাত্র েব ক্ষনণর মাধযনমই নেবর করা ও গ্নড প্রো া প্র নে পানর।”

