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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি সানে ভার্ুুয়াি সভায় বমবিে হওয়াি সম্মান
িাভ কিনিা িাাংিানদনেি নযােনাি মজবিনস আনমিা

িহুবিধ েোসবনক ও ধমুীয় বিষনয় বদক-বননদুেনা েদান কিনিন হুযূ ি আকদাস
৯ 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 আহমদীয়া
মুসবিম জামা’ে িাাংিানদনেি নযােনাি মজবিনস আনমিা (জােীয় কাযুবনিুাহী পবিষদ) এিাং োনদি সহকািীগণ ।
হুযূ ি আকদাস বিিনফানডুি ইসিামািানদ োাঁি কাযুািয় প্রেনক সভাি সভাপবেত্ব কনিন, আি নযােনাি আনমিাি
সদসযগণ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিানদনেি জােীয় সদি দিি বহনসনি িযিহৃে ঢাকাি দারুে েিিীগ
মসবজদ কমনেক্স প্রেনক প্রযাগদান কনিন।
৬৫-বমবননিি এ সভায় উপবিে সকনিই হুযূ ি আকদানসি সানে কনোপকেননি এিাং নযােনাি আনমিাি সদসযগণ
বনজ বনজ বিভাগীয় কমুকাণ্ড সম্পনকু বিনপািু উপিাপন ও বিবভন্ন বিষনয় হুযূ ি আকদানসি পিামেু ও বদকবননদুেনা
িানভি সু নযাগ পান।
নযােনাি প্রসনেিাবি োবিম (বেক্ষা) হুযু ি আকদাসনক জানান প্রয, িাাংিানদনেি অেযন্ত েেযন্ত অঞ্চনি আহমদীয়া
মুসবিম জামা’ে দ্বািা দু বি স্কুি (বিদযািয়) পবির্াবিে হনে, যা ঐসি এিাকায় িসিাসকািী বেশুনদি বেক্ষা েদানন
খুিই কিযাণকি সািযস্ত হনে।
হুযু ি আকদাস, ধমু-বিশ্বাস িা ধমুীয় পবির্য় বনবিুনেনষ প্রদনেি েেযন্ত অঞ্চনি িসিাসকািী মানু ষনদি বেক্ষা েদাননি
েনর্ষ্টাি েোংসা কনিন।
হুযু ি আকদাস আিও পিামেু প্রদন প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিানদনেি উবর্ে েেযন্ত এিাকায় িসিাসকািী
মানু নষি কানে প্রপৌঁোননা এিাং োনদি কানে ইসিানমি েকৃে বেক্ষানক প্রপৌঁনে প্রদওয়া।

নযােনাি প্রসনেিাবি উমূ নি খানিজা (িবহিঃসম্পকু) উনেখ কনিন প্রয, িাজনীবেবিদ এিাং সু েীি সমানজি সানে সম্পকু
িজায় িাখাি েনর্ষ্টা র্িমান আনে।
হুযূ ি আকদাস উনেখ কনিন প্রয, প্রদেিযাপী িাজনীবেবিদ এিাং েভািোিী িযবিনদি সানে প্রযাগানযাগ কিা উবর্ে
এিাং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্বাস ও বেক্ষা সম্পনকু োনদিনক অিবহে কিা উবর্ে।
হযিে বমযুা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“শুধু মাত্র ঢাকায় িসিাসকািী সাংসদ সদসযনদি সানে প্রযাগানযাগ কিাি পবিিনেু, েেযন্ত এিাং প্রোি প্রোি এিাকায়
িসিাসকািী সাংসদ সদসযনদি সানেও প্রযাগানযানগি উন্নয়ন ঘিাননা উবর্ে। োিা আপনানদি কো আিও ভানিাভানি
িুঝনে পািনিন এিাং শুননিন। েনেযক সাংসদ সদসযনক আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি সানে পবির্য় কবিনয় বদনে
হনি।”
পুনিা সভা জুনে, প্রিে কনয়কিাি হুযূ ি আকদাস আহমদীনদি দক্ষো অজুন ও কমুসাংিানন সাহাযয কিাি
েনয়াজনীয়োি উপি প্রজাি প্রদন।

নযােনাি প্রসনেিাবি উমুনি আমা (আভযন্তিীণ সম্পকু)-প্রক সনবাধন কিাি সময় হুযু ি আকদাস প্রজাি বদনয় িনিন প্রয,
উমুনি আমা বিভানগি একবি েধান উনেেয হনিা প্রযসকি আহমদী কমুসাংিান বননয় সমসযায় িনয়নেন োনদিনক
সাহাযয কিা।
একই বিষনয় আনিকজন আনমিা সদসযনক উনেে কনি হযিে বমযুা মসরুি আহমদ িনিন:
“েেযন্ত ও গ্রামাঞ্চনি িসিাসকািী আহমদীনদিনক সাহাযয কিাি প্রর্ষ্টা করুন যানে োিা র্াকবি পায় এিাং উন্নেেি
সু নযাগ-সু বিধা পায়। এিা আহমদীনদি জনয আপনাি পক্ষ প্রেনক একবি ভানিা অিদান হনি।”
পবিত্র কুিআননি বেক্ষা েসানিি জনয দাবয়ত্বোি প্রসনেিাবিনক হুযু ি আকদাস সািা প্রদনে পবিত্র কুিআননি বেক্ষা
েদাননি িনক্ষয, দু ই সিানহি জনয সময় ও প্রসিা উৎসগুকািী (ওয়াকনফ আিযীনে অাংেগ্রহণকািী) প্রিাকনদি সাংখযা
িাোননাি জনয বননদুে েদান কনিন।
হুযূ ি আকদাস এই িেি এই েকনে এক হাজাি প্রেোনসিনকি অাংেগ্রহনণি িক্ষমাত্রা বনধুািণ কনিন এিাং িনিন
প্রয, আনমিা সদসযনদি বিনেষভানি দৃ ষ্টান্ত িাপননি মাধযনম প্রনেৃত্ব প্রদয়া উবর্ে এিাং এি জনয োনদি সময় উৎসগু
কিা উবর্ে।
আহমদীনদি ননবেক ও আধযাবিক েবেক্ষণ প্রযন সনিুাত্তম উপানয় পূ িণ কিা হয় এিাং ইসিানমি বেক্ষা ের্ানিি
েনর্ষ্টা িৃ বিসহ বিবভন্ন বিস্তৃে বিষনয় হুযূ ি আকদাস বদকবননদুেনা েদান কনিন।
হুযূ ি আকদাস এোোও িেুমানন আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিানদনেি মাবিকানাধীন অিযিহৃে জবম কৃবষ ও
িৃ ক্ষনিাপনণি জনয িযিহাি কিাি বননদুে েদান কনিন।

