প্রেস বিজ্ঞবি
১৩ এবেল ২০২১

েবিশ্রুি মসীহ্ (আ.)-এর িাসভূবম কাবিয়ানের সানে েেম ভার্চয়
ু াল সভা অেচ বিি

আহমিীয়া মচসবলম জামা’প্রির বিশ্ব-েধানের সানে ভার্চয়
ু াল সাক্ষানির প্রসৌভাগ্য লাভ করনলা মজবলস
প্র াদ্দামচল আহমিীয়া ভারি
১০ এবেল ২০২১ মজবলস প্র াদ্দামচল আহমিীয়া (১৫-৪০ িছর িয়সী আহমিী িরুণ-যচ িকনির অঙ্গ-সংগ্ঠে) ভারনির
েযাশোল মজবলস-এ-আনমলার (জািীয় কাযুবেিুাহী পবরষি) সনঙ্গ এক ভার্চুয়াল (অেলাইে) সভা কনরে আহমিীয়া
মচসবলম জামা’প্রির বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম লীফািচল মসীহ্ হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.)।
এই েেমিানরর মি আহমিীয়া মচসবলম জামা’প্রির েবিিািা হযরি বমযুা প্রগ্ালাম আহমি (আ.)-এর িাসভূ বম
কাবিয়ানের প্রকানো েবিবেবধিনলর সানে হুযূ র আকিানসর ভার্চুয়াল অেলাইে সভা অেচ বিি হল।
হুযূ র আকিাস বিলনফানডুর ইসলামািানি িাাঁর কাযুালয় প্রেনক এ সভার সভাপবিত্ব কনরে, আর আনমলার সিসযগ্ণ
ভারনির (পাঞ্জাি েনিনশর গুরুিাসপচর প্রজলার) কাবিয়ানে অিবিি পবিত্র কচরআে েিশুেী হল প্রেনক অেলাইে
সভায় প্রযাগ্িাে কনরে।
৬৫ বমবেনির এই সভায়, উপবিি সকনলই হুযূ র আকিানসর সনঙ্গ কো িলার সচ নযাগ্ লাভ কনরে আর েযাশোল
মজবলনস আনমলার সিসযগ্ণ বেজ বেজ বিভানগ্র বরনপািু প্রপশ করার এিং বিবভন্ন বিষনয় হুযূ র আকিানসর পরামশু
ও বিকবেনিুশো লানভর সচ নযাগ্ পাে।
হুযূ র আকিাস কাযুকর বরনপাবিুং-এর ওপর প্রজার প্রিে এিং িনলে প্রয, েনিযক িােীয় মজবলস প্রেনক বেয়বমিভানি
বরনপািু আসা উবর্ি; প্রযে িানির কমুিৎপরিা সম্পনকু স্পষ্টির ধারণা তিবর হয়, আর এ বরনপানিুর বভবিনি
িানিরনক যোযে বফডিযাক (উির) েিাে করা উবর্ি।

মজবলস প্র াদ্দামচল আহমিীয়ার সিসযনির তেবিক এিং আধযাবিক েবশক্ষনণর জেয িাবয়ত্বোি িরবিয়ি বিভানগ্র
গুরুত্ব সম্পনকু হুযূ র আকিাস অনেক বিস্তাবরি আনলার্ো কনরে।
হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.) িনলে:
“আপোনির িরবিয়ি কমুসূবর্ অিযন্ত গুরুত্বপূ ণু আর যবি আপোরা এনক কাযুকরভানি িাস্তিায়ে করনি পানরে
িনি অনেক সমসযার আপো-আপবে সমাধাে হনয় যানি। উিাহরণস্বরূপ, প্রছাি প্রছাি ঝগ্ডা বিিাি যা সমনয় সমনয়
মােচ নষর মানঝ সৃ বষ্ট হয়, প্রসগুনলা আর সংঘবিি হনি ো। আরও স্মরণ রা নিে প্রয, ভারি একবি অনেক িড প্রিশ
এিং েনিযক এলাকার মােচ নষর িানির বেজস্ব জীিেধারা ও সমসযা রনয়নছ। িানির বেজস্ব সংস্কৃবি রনয়নছ। …
সচ িরাং েনিযক এলাকার মােচ নষর সানে িানির পবরবিবি এিং র্াবহিা অেচ সানর আপোনির িযিিা গ্রহণ করনি
হনি।”
হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.) আনরা িনলে:
“প্রিনশর এনককবি এলাকায় প্রযসকল তেবিক ও আধযাবিক িচ িল
ু িা বিিযমাে, প্রযগুনলা বেমূ ল
ু করা অেিা প্রযবিষয়গুনলার উন্নবি করা েনয়াজে, প্রসগুনলা আপোনক বর্বিি করনি হনি। িােীয় পবরনিশ-পবরবিবি অেচ সানর
একবি পবরকল্পো োকনি হনি। একবি প্রমৌবলক সামবগ্রক িরবিয়ি কমুসূবর্ োকনি, িনি এর পাশাপাবশ, ঐসকল
বেবিুষ্ট এলাকার মােচ নষর পবরনিশ-পবরবিবি অেচ সানর িানির মি কনর িােীয় কমুসূবর্ও েণয়ে করনি হনি। যবি
প্র াদ্দামচল আহমিীয়া এভানি কাজ করনি সক্ষম হয়, িনি আমানির যচ িকনির পরিিুী েজন্ম যোযেভানি বেরাপি
োকনি।”
প্রমাহিামীম (েযাশোল প্রসনেিাবর) িরবিয়িনক সনবাধেকানল হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.) আনরা িনলে:
“ধমুনক সমচিয় পাবেুি বিষয়াবির ওপর োধােয প্রিওয়ার অঙ্গীকারবিনক একবি মূ লমনে পবরণি করা উবর্ি। আর
স্মরণ রা নিে, কানরা পনক্ষ প্রকিল ি েই বেজ ধমুনক োধােয প্রিওয়া সম্ভি য ে বিবে প্রসই ধনমুর বশক্ষানক
ভালভানি জােনিে এিং অেচ ধািে করনিে। … কানজর প্রকিল গ্িােচ গ্বিক পদ্ধবির ওপর বেভুর করনিে ো:
অবভেি কমুপদ্ধবি গ্নড িচলচ ে। আপোরা িরুণ মনের অবধকারী, আর িাই আপোনির উিুর মবস্তষ্কগুনলানক
সনিুািমভানি কানজ লাগ্ানো উবর্ি।”

বরশিাোিা, অেুাৎ প্র াদ্দাম সিসযনির উপযচ ক্ত বিিানহর প্রজাডা বেবিি করার িাবয়নত্ব বেযচ ক্ত আনমলা সিসযনক
উনদ্দশয কনর কো িলনি বগ্নয় হুযূ র আকিাস িনলে প্রয, পবিত্র কচরআনের বশক্ষা অেচ যায়ী বিনয়র েনয়াজেীয়িা এিং
এর সানে সংবিষ্ট িাবয়ত্ব-কিুিয সম্পনকু প্র াদ্দাম সিসযনির অিবহি করনি হনি।
হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.) িনলে:
“বরশিাোিা বিভানগ্র, এিং প্রসই সানে িরবিয়ি বিভানগ্র, িাবয়ত্ব এই প্রয, িারা প্রযে বিনয়র সময় ধমুনক োধােয
প্রিওয়ার বিষনয় প্র াদ্দাম সিসযনির পে েিশুে কনর। িারা প্রযে (েস্তাবিি কনের) ধাবমুকিার মাে প্রিন

বসদ্ধান্ত

গ্রহণ কনর, আর এর পাশাপাবশ িারা প্রযে বেনজনির ধাবমুকিার মােনক উন্নীি করনি সনর্ষ্ট োনক। প্র াদ্দাম
সিসযনির িচ বেয়ািাবরর প্রপছনে প্রছািা উবর্ি ো, আর প্রযৌিচক িা অেু-সম্পি িাবি করা উবর্ি ো। িরং, িানির প্রি া
উবর্ি প্রমনয়বি ধাবমুক বকো এিং এবি ি েই সম্ভি য ে প্র াদ্দাম সিসযগ্ণ স্বয়ং ধমুনক সিবকছচ র ওপর োধােয িাে
করনিে।”
হুযূ র আকিাস েিিীবক্ষিনির আধযাবিক ও তেবিক েবশক্ষনণর িাবয়নত্ব বেনয়াবজি প্রমাহিামীম িরবিয়ি েও
মচিাঈেনক পরামশু প্রিে প্রযে িয়আিকারীনির বভন্ন-বভন্ন পিভূ বম বিনির্ো কনর কমুপবরকল্পো েণয়ে করা হয় এিং
েনিযক েিচে িয়আিকারীর সানে প্রযে এক িযবক্তগ্ি প্রযাগ্ানযাগ্ েবিবিি হয়।
পচনরা সভা জচনড হুযূ র আকিাস এ বিষনয়র উপর প্রজার প্রিে প্রয, কমুসূবর্ িা অেচ িােই প্রহাক ো প্রকে, প্রসগুনলার
যোযে বফডিযাক (অেচ িাে/কমুসচর্ী প্রশনষ এর কারযকাবরিা সম্পনকু অংশগ্রহণকারীনির মিামি) গ্রহণ করা উবর্ি,
প্রযে অংশগ্রহণকারীনির ওপর এর েভাি সম্পনকু বেবিি হওয়া যায়।

উিাহরণস্বরূপ, হুযূ র আকিাস িনলে প্রয, যবি মজবলস প্র াদ্দামচল আহমিীয়ার পত্রপবত্রকায় িা অেয প্রকাোও বিবভন্ন
েিন্ধ েকাশ করা হয়, িনি প্রসগুনলার েভাি এিং কলযাণ সম্পনকু জাোর জেয একবি কাযুকর (পাঠক) মূ লযায়ে
েবেয়া োকা উবর্ি।

ধমুীয় বশক্ষার িাবয়নত্ব বেনয়াবজি প্রমাহিামীম িাবলম-এর সানে কো িলনি বগ্নয় হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.)
িনলে:
“প্রছাি প্রছাি মজবলসগুনলার ধমুীয় েবশক্ষনণর বিষনয় বিনশষ িৃ বষ্ট েনয়াজে। সচ িরাং, এ বিষনয় আনরা প্রিবশ মনোনযাগ্
বিনি হনি। শহরবভবিক মজবলসসমূ নহর বেজস্ব বকছচ সমসযা রনয়নছ, আর িাই িানির ধমুীয় এিং তেবিক বশক্ষােবশক্ষণ এিং প্রস ােকার েবশক্ষণ-পদ্ধবির বিষনয় িানির বভন্ন বকছচ কমুসূবর্র েনয়াজে।”
হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.) িনলে:
“প্রকাে প্রকাে এলাকায় এমে মােচ ষ রনয়নছে যারা অেযনির প্রর্নয় অবধক বশবক্ষি, আিার অেযােয এলাকায় এমে
রনয়নছে যারা বশবক্ষি েে। বকছচ মােচ ষ মসীহ্ মাওউি (আ.)-এর িই পনড এর অেু অেচ ধািে করনি পানরে ো,
প্রকেো এগুনলা পডা সহজ েয়। এমেবক প্রয ানে িচলোমূ লক সহজ উিচ ও
ু িযিহৃি হনয়নছ, এমে বকছচ ভাষারীবি িা
শব্দ-সম্ভার িযিহৃি হনয়নছ যা িচঝা কবঠে। সচ িরাং, িই পনড কারও িচবঝনয় প্রিওয়ার েনয়াজে প্রেনক যায়। অবডও
িচক-ও িযিহার করা উবর্ি। আপোনির শিভাগ্ প্র াদ্দামনক সম্পৃ ক্ত করার এিং বশবক্ষি কনর প্রিালার এক
পবরকল্পো গ্রহণ করা উবর্ি।”

আিফালচ ল আহমিীয়া অেুাৎ ৭-১৫ িছর িয়সী িালকনির সংগ্ঠনের িাবয়নত্ব বেনয়াবজি প্রমাহিামীম-এর উনদ্দনশ
কো িলার সময় হুযূ র আকিাস িানির িাবয়ত্ব ও ভূ বমকার গুরুনত্বর উপর প্রজার প্রিে।
বমযুা মসরূর আহমি (আই.) িনলে:
“আপোনক অিশযই মূ লযায়ে করনি হনি আিফানলর কমুকানে কিজে বিফল (িালক) সম্পৃ ক্ত আনছ। আমানির
বশশুনির পে েিশুে এিং যত্ন প্রেয়ার প্রয কাজবি আমানির উপর েযস্ত, িা অসাধারণ গুরুত্বপূ ণু এিং সচ িূর েসারী
েভাি বিস্তারকারী একবি িাবয়ত্ব। যবি আমরা যোযেভানি আমানির বশশুনির প্রি ানশাো করনি পাবর, িাহনল

ভবিষযনি িারা প্র াদ্দামচল আহমিীয়া িো আহমিীয়া মচসবলম জামা’প্রির সবেয় সিসয এ পবরণি হনি। সচ িরাং
আিফালচ ল আহমিীয়ার িত্ত্বািধাে এক বিশাল িাবয়ত্ব। এনক সাধারণ প্রকাে কাজ িনল গ্ণয করনিে ো।”
হযরি বমযুা মসরূর আহমি (আই.) িনলে:
“প্রকিল কনয়কবি প্রোগ্রানমর আনয়াজে কনরই স্ববস্তর বেিঃশ্বাস প্রফলনিে ো িা আিিৃবিনি ভচগ্নিে ো। িরং
এগুনলার েকৃি ফলাফল বিনিষণ করুে — িানির ওপর এর কী েভাি হনয়নছ এিং কিজে অংশগ্রহণ কনরনছ?
সিিার সানে আপোনির ঘািবিগুনলা পযুানলার্ো করুে এিং প্রসই সকল িচ িল
ু িা ভবিষযনি এডানোর জেয
আপোনির কমুপবরকল্পোয় কী কী পবরিিুে েনয়াজে িা মূ লযায়ে করুে। আিফালচ ল আহমিীয়ার প্রি ানশাো করাবি
একবি বিশাল িাবয়ত্ব। এর েবি আপোনির অনেক প্রিবশ যত্নিাে হওয়া উবর্ি।”

