প্রেস বিজ্ঞবি
৪ জানু য়াবি ২০২১

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি সানে েেম ভার্ুুয়াি সভায় বমবিে হওয়াি
সম্মান িাভ কিনিা িাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তিানজেি জােীয় মজবিনস আনমিা

“স্কুিসমনহ এিং স্কুিবিক্ষক-বিবক্ষকানদি মান

ইসিানমি েকৃে বিক্ষা সম্পনকু আনিা ভাি উপিবি এিং

সনর্েনো সৃ ব ি জনে িাজনা ইমাইল্লাহ্ি এক ের্ািাবভযান র্ািাননা উবর্ে।”
— হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.)
২ জানু য়াবি ২০২১ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হযিে বমযুা মসরূি
আহমদ (আই.)-এি সানে এক ভার্ুুয়াি (অনিাইন) আনু ষ্ঠাবনক সভায় বমবিে হওয়াি সু নযাগ িাভ কিনিা িাজনা
ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসবিম নািী সংঘ) যু ক্তিানজেি নোিনাি মজবিস-এ-আনমিা (জােীয় কাযুবনিুাহী পবিষদ)।
হুযি আকদাস যু ক্তিানজেি বিিনফানডুি ইসিামািানদ োাঁি কাযুািয় প্রেনক সভাি সভাপবেত্ব কনিন, আি আনমিাি
সদসোিৃ ন্দ দবক্ষ -পব ম ি নন অিবিে িায়েুি ফুেহ মসবজনদি োনহি হনি সমনিে হন।
পয়ষবি বমবননিি এ সভায়, আনমিাি সদসোগ বনজ বনজ বিভানগি কানজি বিনপািু প্রপি কিাি এিং বিবভন্ন বিষনয়
হুযি আকদানসি পিামিু ও বদকবননদুিনা িানভি সু নযাগ পান।
সভায় হুযি আকদাস িাজনা আনমিা সদসোনদি সংবি বিবভন্ন দাবয়ত্ব সম্পনকু অিবহে কনিন এিং োনদি বিভাগীয়
কাযুক্রনমি উন্নবেি জনে বদক-বননদুিনা েদান কনিন।
সভাি শুরুনে িাজনা ইমাইল্লাহ্ি িেিিাপনাি এক সদসো হুযু ি আকদাসনক জানান প্রয, ই-কমাসু এিং প্রপিাদাি
েবিক্ষন ি মনো বিবভন্ন খানে বনজস্ব িেিসা েবেষ্ঠা কিনে আগ্রহী আহমদী মুসবিম মবহিানদি সহায়োি জনে
একবি কমুসবর্ গ্রহ কিা হনয়নে।

েদু পবি, প্রকাবভড-১৯ বিবশ্বক মহামািী র্িাকািীন, িাজনা ইমাইল্লাহ্ যু ক্তিাজে সদসোনদি দক্ষো িেিহাি কনি
স্বািেকমুীনদি জনে ৮৬,০০০-এি প্রিবি মাস্ক (মুনখাি) এিং এক হাজানিিও প্রিবি প ু প্রমবডনকি স্ক্রাি-সহ ের্ুি
পবিমান িেবক্তগে সু িক্ষা সিঞ্জাম (বপবপই) উৎপাদন এিং বিেি কনিনে।
হুযি আকদাস িনিন প্রয, মানিোি প্রসিা কিাি এিং এি কাযুক্রনমি পবিবধনক আিও বিস্তৃে কিাি জনে িাজনা
ইমাইল্লাহ্ যু ক্তিানজেি আিও প্রজািদাি েনর্ া র্ািাননা উবর্ে। উদাহি স্বরূপ, হুযি আকদাস িনিন প্রয, িাজনা
ইমাইল্লাহি খাদে িোংক এিং অনু রূপ দােিে সংিাগুবিি জনে অনু দান সংগ্রহ িাড়াননা উবর্ে। বেবন আিও িনিন প্রয,
আবিকানে িসিাসকািী সু বিধািবঞ্চে প্রিাকনদিনক নেুন নেুন বিষনয় দক্ষো অজুনন সাহাযে কিাি প্রর্ া কিা উবর্ে,
প্রযন োিা বননজনদি পানয় দাাঁড়ানে পানি।

এোড়াও, হুযি আকদাস িনিন প্রয, এ িেি িাজনা ইমাইল্লাহ্ যু ক্তিাজে-এি জােীয় ইজনেমা অনু বষ্ঠে না হওয়াি
কািন , অিেিহৃে িাজনা েহবিি একবি মানবিক েকনে — বসনয়িা বিওনন িাজনা ইমাইল্লাহ্ যু ক্তিানজেি দ্বািা
বনমুা াধীন একবি েসবে হাসপাোনিি জনে, িেয় কিা উবর্ে।
উক্ত েকে সম্পনকু িিনে বগনয় হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“আবম আিা কবি, বসনয়িা বিওনন আপনািা প্রয হাসপাোি বনমুা কিনেন, প্রসখানন প্রসিা েদাননি িনক্ষে আহমদী
নািী বর্বকৎসকগ অন্তে কনয়ক িেি োনদি সময় উৎসগু কিনিন। বনিঃসনন্দনহ, হাসপাোিবি সম্প ু বেবি হওয়াি
পনি এবি র্ািাননাি দাবয়ত্ব, বর্বকৎসক এিং অনোনে স্বািে-কমুী প্রযাগাননাি দাবয়ত্ব িাজনা ইমাইল্লাহ্ি উপনি নেস্ত
োকনি।”
েিিীগ (ের্াি) েসনে হুযি আকদাস িনিন প্রয, িাজনা ইমাইল্লাহি উবর্ে, জনগন ি কানে ইসিানমি েকৃে
বিক্ষাগুনিানক প্রপৌঁনে প্রদওয়াি প্রর্ া কিা এিং নোিনাি মজবিনস আনমিাি সদসোনদি এই েনর্ াি অগ্রভানগ োকা
উবর্ে।

হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“নোিনাি আনমিাি েনেেক সদসোি িৃ হত্তি সমানজ ইসিানমি িা ী ের্াি কিাি এিং েবেিেি কমপনক্ষ এক
জননক দীবক্ষে কিাপ্রনা উবর্ে। নোিনাি প্রসনক্রিাবি েিিীনগি উবর্ে েিিীনগি প্রক্ষনে আনমিা সদসেনদি উদ্বু

ও

সবক্রয় কিা।”
হুযি আকদাস আিও িনিন, বেবন অিবহে আনেন প্রয, যু ক্তিানজেি অননক স্কুি-বিক্ষক, যানদি ওপি ইসিাম
সম্পনকু প্রিখাননাি ভাি নেস্ত, োনদি ইসিাম সম্পনকু সবিক ও যোযে ধাি া প্রনই এবি এমন এক বিষয় যাি বদনক
িাজনা ইমাইল্লাহি নজি োকা উবর্ে।
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“আবম জাবন প্রয, প্রিবিিভাগ বিদোিনয়ি বিক্ষকিা ইসিানমি েকৃে বিক্ষা সম্পনকু অিগে নন এিং োিা প্রযভানি
ইসিানমি বিক্ষাি ি ন
ু া প্রদন এিং এ সম্পনকু কো িনিন ো োয়িই োনদি মুসবিম বিক্ষােুীনদিনক অবিি ও
বির্বিে কিাি কাি

হনয় োনক। সু েিাং, স্কুিসমনহ এিং স্কুিবিক্ষক-বিবক্ষকানদি মান

ইসিানমি েকৃে বিক্ষা

সম্পনকু আনিা ভাি উপিবি এিং সনর্েনো সৃ ব ি জনে িাজনা ইমাইল্লাহ্ি এক ের্ািাবভযান র্ািাননা উবর্ে।”

হুযু ি আকদাস আহমদী মুসিমান প্রমনয় ও মবহিানদি বনবেক ও আধোবিক েবিক্ষন ি গুরুনত্বি কোও িনিন।
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) আহমদী বকনিািী-িাবিকানদি (নানসিাে) বিষনয় িনিন প্রয, োনদি বনবেক
েবিক্ষন ি মি বভবত্তবি ইসিানমি মহানিী (সা.) এি এই পবিে িা ীি উপি হওয়া উবর্ে প্রয, “িজ্জািীিো ঈমাননি
অে”।
িাজনা ইমাইল্লাহি সকি সদসোি বনবেক েবিক্ষন ি বিষনয় হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“িাজনা ইমাইল্লাহি সকি সদসোি েবেবদননি পাাঁর্ ওয়াক্ত নামানয পুনিাপুবি অভেস্ত হওয়া উবর্ে, আি এি মাধেনম
োনদি সন্তানগ ও নামায আদানয়ি িোপানি স্বাভাবিকভানি েবিবক্ষে হনি। বদ্বেীয়ে, িাজনা ইমাইল্লাহ্ি সকি
সদসোি বনয়বমেভানি েবেবদন পবিে কুিআন প্রেিাওয়াে কিা উবর্ে। আহমদী পবিিািগুনিাি িাবড়নে হাদীনসি
আনিার্না এিং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এি িই পড়া উবর্ে, আি িাজনা ইমাইল্লাহ্ি সকি সদসোি আমাি সািাবহক
জুমুআি খুেিা প্রিানা উবর্ে।”

