প্রেস বিজ্ঞবি
১৯ অক্টোির ২০২০

আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোক্ের সোক্ে ভোর্ুুয়োি (অেিোইে) সভোয় বমবিে
হওয়োর সম্মোে িোভ করক্িো েযোশেোি মজবিক্স আক্মিো (কোর্ুবেিুোহী) জোমুোেী

সিুদো স্মরণ রোখক্িে প্রর্, আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের সকি সোফিয ও উন্নবে প্রখোদো েো’িোর
আশীষ ও অেু গ্রক্হরই ফি - হর্রে বমর্ুো মসরূর আহমদ (আই.)
১৮ অক্টোির ২০২০ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে জোমুোেীর েযোশেোি মজবিক্স আক্মিো (কোর্ুবেিুোহী)-র সোক্ে এক
ভোর্ুুয়োি (অেিোইে) সভোয় বমবিে হে আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোে ও পঞ্চম খিীফোেুি মসীহ্ হর্রে
বমর্ুো মসরূর আহমদ (আই.)।

হুর্ূ র আকদোস বিিক্ফোক্ডুর ইসিোমোিোক্দ েোাঁর কোর্ুোিয় প্রেক্ক সভোর সভোপবেত্ব কক্রে, আর েযোশেোি আক্মিোর
সদসযগণ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে জোমুোেীর জোেীয় সদর দির ফ্রোঙ্কফুক্িুর িোয়েুস সু িূহ মসবজদ প্রেক্ক অংশগ্রহণ
কক্রে।
পাঁর্োত্তর বমবেক্ির এ সভোয় েযোশেোি আক্মিোর সদসযগণ বেজ বেজ বিভোগীয় কমুকোণ্ড সম্পক্কু বরক্পোিু উপস্থোপে ও
বিবভন্ন বিষক্য় হুর্ূ র আকদোক্সর পরোমশু ও বদকবেক্দুশেো িোক্ভর সু ক্র্োগ পোে।
েযোশেোি প্রসক্েিোবর েোবিম (বশক্ষো বিষয়ক)-প্রক সক্বোধে কোক্ি, হুর্ূ র আকদোস বেক্দুশেো েদোে কক্রে েোবিম বিভোগ
প্রর্ে আহমদী ছোত্র-ছোত্রীক্দরক্ক েোক্দর জোগবেক পডোক্শোেোর সকি পর্ুোক্য় েোক্দরক্ক েক্য়োজেীয় বদক বেক্দুশেো
েদোে কক্র।

হর্রে বমর্ুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“জোমুোেীর সকি আহমদী ছোত্র-ছোত্রীর বশক্ষোগে র্োবহদোর বিষক্য় েোবিম বিভোক্গর মক্েোক্র্োগী েোকো উবর্ে। েোক্দর
সোক্ে একবি িযবিগে সম্পকু িজোয় রোখুে এিং েক্য়োজেীয় পরোমশু েদোে করুে, প্রর্ে েোরো জোক্েে প্রর্, আপেোরো
সিুদো েোক্দর পোক্শ দোাঁডোক্েোর জেয েস্তুে আক্ছে এিং আন্তবরকভোক্ি েোক্দর কিযোণ কোমেো কক্রে। জোমুোেীক্ে এমে
বকছু বশশু রক্য়ক্ছ র্োক্দর বপেো-মোেো খুি একিো বশবক্ষে েে। আর েোই র্বদ আপেোরো েোক্দর বশক্ষো েবেষ্ঠোক্ে ভবেু
হওয়ো ও বশক্ষো িোক্ভর বিষক্য় আন্তবরক আগ্রহ েকোশ কক্রে, েক্ি এবি েোক্দরক্ক অেু েোবণে করক্ি। এর
পোশোপোবশ, এবি েোক্দরক্ক পডোক্িখোয় সফি হওয়োর জেয কক্ োর পবরশ্রম করক্ে উত্সোবহে করক্ি, আর েোক্দর
বপেো-মোেোর জেযও পেবেক্দুশক হক্ি।”
হর্রে বমর্ুো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে:
“এছোডোও, এমে আরও বপেো-মোেো রক্য়ক্ছে র্োরো বেক্জক্দর কোজ এিং প্রপশোগে কযোবরয়োক্র বেমগ্ন আক্ছে, আর েোই
েোরো েোক্দর সন্তোেক্দর প্রিখোপডোর বিষয়বির েবে অিক্হিো করক্ছে। এমেোিস্থোয় আহমদী প্রছক্ি-প্রমক্য়রো েোক্দর
পডোক্শোেোয় র্েই অগ্রসর হক্ে েোকক্িে, েোবিম বিভোগক্কও েোক্দর সকিক্ক েক্য়োজেীয় সহোয়েো েদোে করক্ে
অেযন্ত পবরশ্রক্মর সোক্ে কোজ কক্র প্রর্ক্ে হক্ি। আপেোক্দর দোবয়ত্ব েোক্দরক্ক পে প্রদখোক্েো এিং সু পরোমশু প্রদয়ো।
আর সিুদো স্মরণ রোখক্িে প্রর্, একবিও আহমদী র্ু িক িো র্ু িেীর সম্ভোিেো ও প্রমধো েষ্ট প্রহোক, েো আমরো র্োই েো।”

হুর্ূ র আকদোস আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের সদসযক্দর নেবেক েবশক্ষক্ণর দোবয়ক্ত্ব বেক্য়োবজে জোমুোেীর েরবিয়ে
বিভোক্গর কমুপবরবধ িৃ বির েক্য়োজেীয়েোর বিষক্য় কেো িক্িে।
হর্রে বমর্ুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“জোমুোেীক্ে এমে কেজে আহমদী রক্য়ক্ছে র্োরো আপেোক্দর েয়োক্সর ফক্ি এখে বেয়বমে েোহোজ্জু দ েোমোক্র্
অভযস্ত? আপেোক্দর প্রর্ষ্টোর ফক্ি কেজে এখে েোক্দর নদবেক পোাঁর্ প্রিিোর েোমোর্ িোজোমোে আদোয় করক্ছে? এমে
আর কেজে রক্য়ক্ছে, র্োরো এখে নদবেক পবিত্র কুরআে প্রেিোওয়োে করক্ছে এিং এর গভীর অেুসমূ ক্হর উপর
মক্েোবেক্িশ করক্ছে? স্মরণ রোখক্িে প্রর্, আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে র্ে িৃ বি িোভ করক্ে েোকক্ি, আর হর্রে
মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর েিুয়ক্ের র্ু ক্গর সোক্ে আমোক্দর দূ রত্ব র্ে িৃ বি প্রপক্ে েোকক্ি, বিক্শষ কক্র, আজকোি র্খে
(প্রকোবভড-১৯ জবেে বিবধ বেক্ষক্ধর কোরক্ণ) র্ু গ-খিীফোর সোক্ে আহমদীক্দর েেযক্ষ প্রর্োগোক্র্োগ কক্ম প্রগক্ছ, েখে
এবি আিশযকীয় প্রর্ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের িযিস্থোপেোয় র্োরো প্রসিোরে, েোরো প্রর্ে আমোক্দর সদসযক্দর
নেবেক েবশক্ষণ বেবিে করক্ে আক্রো পবরশ্রম কক্র উন্নেের অেু ষ্ঠোেোবদ ও কমু পবরকল্পেো হোক্ে প্রেে।”

বেক্জক্দর দোবয়ত্ব পোিক্ে আক্মিোর সদসযক্দর বকভোক্ি েয়োসী হওয়ো উবর্ে এ েসক্ে হর্রে বমর্ুো মসরূর আহমদ
(আই.) িক্িে:
“প্রকোে কোক্জ অগ্রগবে ও সোফিয এ দোবি কক্র প্রর্, প্রসই িযবি প্রর্ে সিুদো আত্মবিক্েষক্ণ রে েোক্কে। আহমদীয়ো
মুসবিম জোমো’প্রের িযিস্থোপেোর অধীক্ে বর্বে বেজ দোবয়ত্বক্ক েকৃে অক্েুই পূ ণু করক্ে র্োে, েোর উবর্ে েোর কোক্জর
জেয সিুদো েেুে রোস্তোসমূ হ ও উত্কৃষ্টের পিবের অেু সন্ধোে করো। ঐ সকি িযবিই সফিকোম হক্য় েোক্কে র্োরো
বেক্জক্দর দু িি
ু েোর উপর সেেোর সোক্ে মক্েোবেক্িশ কক্রে এিং বেষ্ঠোর সোক্ে প্রসগুক্িোর সংক্শোধক্ের জেয েয়োসী
হে।”

সকি সমক্য় বিেয় অিিবক্ের গুরুত্ব সম্পক্কু আক্িোকপোে করক্ে বগক্য় হর্রে বমর্ুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“কখক্েো ভোিক্িে েো প্রর্, আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের প্রকোক্েো সোফিয িো অগ্রগবে আপেোর একক েক্র্ষ্টোর ফি িো
আপেোর িযবিগে সোফিয। িরং, সিুদো এক্ক প্রকিিমোত্র আল্লোহ্ েো’িোর আশীষ ও অেু গ্রক্হর ফি িক্ি গণয করক্িে,
এিং আপেোর আর্রক্ণ বিেক্য়র উন্নেের স্তক্র উপেীে হক্িে।”

