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আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভার্ুুয়াল সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য লাভ
করনলা মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়া ইনদানেবিয়া

হুযূ র আকদানসর সনে মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়ার েযািোল আনমলা
(জােীয় কাযুবেিুাহী পবরষদ)-এর আেু ষ্ঠাবেক সভা
১৮ এবেল ২০২১ মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ িছর িয়সী আহমদী েরুণ-যু িকনদর অে-সংগ্ঠে)
ইনদানেবিয়ার েযািোল মজবলনস আনমলা (জােীয় কাযুবেিুাহী পবরষদ) সদসযনদর সনে এক ভার্ুুয়াল (অেলাইে)
সভা কনরে আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম লীফােুল মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর
আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বিলনফানডুর ইসলামািানদ োাঁর কাযুালয় প্রেনক এ সভার সভাপবেত্ব কনরে, আর আনমলা সদসযগ্ণ
জাকােুার আল-বহদায়া মসবজদ কমনেনে অিবিে আর-রহমে হল প্রেনক অেলাইনে প্রযাগ্দাে কনরে।
৭৫ বমবেনির এই সভায়, উপবিে সকনলই হুযূ র আকদানসর সনে কো িলার সু নযাগ্ লাভ কনরে আর েযািোল
মজবলনস আনমলার সদসযগ্ণ বেজ বেজ বিভানগ্র বরনপািু প্রপি করার এিং বিবভন্ন বিষনয় হুযূ র আকদানসর পরামিু
ও বদকবেনদুিো লানভর সু নযাগ্ পাে।
সভায় হুযূ র আকদাস প্র াদ্দাম সদসযনদর মানে িবিিালী ভ্রােৃত্ব িন্ধে গ্নে প্রোলার জেয বেয়বমে সাধারণ সভা
আনয়াজনের গুরুনত্বর ওপর প্রজার প্রদে।
হুযূ র আকদাস েিলীনগ্র (ের্ার) কানজর গুরুনত্বর ওপর প্রজার প্রদে এিং িনলে প্রয, আনমলা সদসযনদর বেনজরা
েিলীনগ্র কানজ অংি বেনয় দৃ ষ্টান্ত িাপে করার মাধযনম প্রেেৃত্ব প্রদওয়া উবর্ে, আর েিলীগ্ বিভানগ্র পক্ষ প্রেনক
োনদর ওপরও লক্ষযমাত্রা ধাযু করা উবর্ে।

হুযূ র আকদাস আনরা িনলে প্রয, প্র াদ্দাম সদসযনদর বেয়বমে পবিত্র কুরআে প্রেলাওয়ানের বিষনয় উৎসাবহে করা
উবর্ে, বিনিষ কনর রমযাে মানস।
মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়ার সদসযনদর, (আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের) িাইনর েকাবিে হয় এমে েিন্ধ প্রল ার
েনয়াজেীয়োর ওপর গুরুত্ব আনরাপ কনর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“আপোনদর সদসযনদরনক ইসলানমর বিক্ষা িা বিজ্ঞানের প্রকাে বিষয় সম্পনকু েিন্ধ িা গ্নিষণা েিন্ধ অেযােয
ধমুবেরনপক্ষ পত্রপবত্রকা ও সামবয়কীনে েকাি করনে িলু ে। এভানি আপোরা অেযনদর কানছ আহমদীয়া মুসবলম
জামা’েনক পবরবর্ে কনর েুলনে পারনিে।”
বেিঃস্বােুভানি মােিোর প্রসিা করার জেয অবধকের েয়ানসর েনয়াজেীয়োর উপর আনলাকপাে কনর হুযূ র আকদাস
িনলে প্রয, মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়া ইনদানেবিয়ার উবর্ে োনদর রিদাে কমুসূবর্নক আনরা সম্প্রসাবরে করা।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িনলে:
“প্রদনির বিবভন্ন োনন্ত রিদাোর সং যা িৃ বি করার জেয আপোনদর প্রর্ষ্টা করা উবর্ে। … ধমু ও প্রগ্ানত্রর প্রকাে
ধরনের বিষময ছাোই আপোনদর প্রদনির দবরদ্র প্রেণীর মােু ষনদরনক সহায়ো করুে। এমেবক এ েয়াস গ্রহণ করুে
প্রযে আপোনদর (মােিনসিামূ লক) সহায়ো ইনদানেবিয়ার গ্বি প্রপবরনয় বকছু আবিকাে প্রদি পযুন্তও প্রপৌঁনছ যায়।”

প্রমাহোমীম ইিায়ানের (েযািোল প্রসনেিাবর েকািো) সানে কো িলনে বগ্নয় হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)
িনলে:
“মুবদ্রে অেিা অেলাইনে েকাবিে প্র াদ্দামুল আহমদীয়ার একবি পবত্রকা োকা উবর্ে … িছনর এর অন্তে র্ারবি
সং যা েকাবিে হওয়া উবর্ে, আর এবি েনেযক সদনসযর কানছ প্রপৌঁছানো উবর্ে, প্রযে োরা অিবহে হনে পানরে প্রয,
মজবলস প্র াদ্দামুল আহমদীয়া কী এিং এর দাবয়ত্ব ও কেুিয কী কী। এবি োনদর জ্ঞানের িৃ বির কারণ হওয়া উবর্ে।
… সু েরাং, েেুে একবি পবত্রকা র্ালু করুে। আর পবত্রকাবির োম বদে ‘োবরক’।”
হুযু র আকদাস ছাত্র বিষয়ক কমুকানির দাবয়নত্ব বেনয়াবজে প্রমাহোমীমনক (প্রসনেিাবর) উৎসাহ েদাে কনরে, প্রযে
আনরা প্রিবি ছাত্রনদর বর্বকৎসাবিজ্ঞাে পেনে উৎসাবহে করা হয়; প্রকেো আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রের েবেবষ্ঠে
হাসপাোলগুনলানে বর্বকৎসকনদর গুরুের র্াবহদা রনয়নছ।

