
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৬ নভেম্বর ২০২০ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সোয়  
বমবিে হওয়ার সম্মান িাে করভিা িাজনা ইমাইল্লাহ্ িাাংিাভদশ  

  

“যবদ আহমদী নারীগণ সভিাুচ্চ ননবেক ও আধযাবিক মাভন অবধবিে হভয় যান, আর েকৃে ধমপুরায়ণো 
অজনু কভরন েভি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েবিষ্যে েজন্মসমূহ বর্রকাি বনরাপদ হাভে োকভি।”  

- হযরে বমযাু মসরূর আহমদ (আই.) 

১৪ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযুা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর সাভে এক োরু্ুয়াি (অনিাইন) আনুিাবনক সোয় বমবিে হওয়ার সুভযাগ িাে করভিা িাজনা 
ইমাইল্লাহ্  িাাংিাভদশ (আহমদীয়া মুসবিম নারী সাংঘ িাাংিাভদশ)-এর নযাশনাি আভমিা (জােীয় কাযুবনিুাহী পবরষ্দ)।  

হুযূর আকদাস যুক্তরাভজযর বিিভফাভডুর ইসিামািাভদ োাঁর কাযুািয় প্রেভক সোর সোপবেত্ব কভরন, আর আভমিার 
সদসযািৃন্দ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিাভদভশর জােীয় সদর দির ঢাকার দারুে েিিীগ মসবজদ কম ভেক্স 
প্রেভক প্রযাগদান কভরন। 

ঘণ্টািযাপী এ সোয়, আভমিার সদসযাগণ বনজ বনজ বিোভগর কাভজর বরভপাি ুপ্রপশ করার এিাং বিবেন্ন বিষ্ভয় হুযূর 
আকদাভসর পরামশু ও বদকবনভদুশনা িাভের সুভযাগ পান।  

প্রকাবেড-১৯ জবনে বিবধ-বনভষ্ভধর পবরভেবিভে ইসিাভমর িাণী মানুভষ্র বনকি ের্াভরর কাজ বকোভি করা প্রযভে 
পাভর এ বিষ্ভয় হুযূর আকদাসভক েশ্ন করা হয়। 

উত্তভর, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“প্রকাবেড-১৯ এর বিবধ-বনভষ্ভধর কারভণ, অভনক প্রদভশই, িেমুাভন সশরীভর িাইভর বগভয় ধমু ের্াভরর কাজ করা 
সম্ভি হভে না। সুেরাাং, িেমুান সমভয়, ইসিাভমর িাণী ের্াভরর জনয আপনাভদর অনয পন্থা অিিম্বন করা উবর্ে। 
এ সমভয়, একবি মাধযম হি ‘অনিাইন’। উদাহরণস্বরূপ, িাজনা ইমাইল্লাহ্ র সদসযাগণ সামাবজক প্রযাগাভযাগ মাধযভমর 
সাহাভযয বিবেন্ন ইসিামী উদৃ্ধবে িা অনুভেদ অনযানযভদর সাভে প্রশয়ার করভে পাভরন যা, ইনশাআল্লাহ, ইসিাভমর 



 

বশিাভক দূর-দূরাভে ছব়িভয় প্রদয়ার েয়াভস আপনাভদর জনয নেুন দ্বারসমূহ খুভি বদভি। সুেরাাং, এই পবরবিবেভেও, 
যবদ আপনারা সাংকল্পিদ্ধ হন এিাং নেুন রাস্তাসমূহ অভেষ্ভণ েস্তুে োভকন, েভি এমন অভনক কাযকুর পে 
আপনারা পাভিন, যার মাধযভম আপনারা অনযানযভদর কাভছ যোযেোভি ইসিাভমর িাণী প্রপৌঁভছ বদভে সিম হভিন।” 

১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশভক ঘানায় অিিানকাভি োাঁর পবরিারভক কী ধরভনর পবরভিশ-পবরবিবের মুভখামুবখ হভে 
হভয়বছি এিাং প্রসখাভন প্রয সকি র্যাভিভের মুভখামুবখ হভয়বছভিন োর প্রমাকাভিিা বেবন কীোভি কভরবছভিন, এ 
সম্পভক ুহুযূর আকদাসভক েশ্ন করা হয়। 

এভে হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“প্রয প্রকান িযবক্তর আল্লাহ্  ো’িার উপর সিাুিিায় পবরপূণ ুআিা োকা উবর্ে এিাং োাঁর খাবেভর প্রকান িযবক্তর প্রয 
প্রকাভনা র্যাভিে প্রমাকাভিিা করার জনয েস্তুে োকা উবর্ে। এবি অিশযম্ভািী প্রয, সমভয় সমভয় বিবেন্ন েবেকূিোর 
উদ্ভি হভে োকভি, বকন্তু প্রকান িযবক্তর কখভনাই প্রসগুভিাভক োর ধমীুয় দাবয়ত্ব পািভন এিাং োর কাজ সম্পাদভন 
িাধা হভয় দাাঁ়িাভে প্রদয়া উবর্ে নয়। আবিকায় োকাকািীন, আমরা প্রয পবরভিশ-পবরবিবের মভধয িাস কভরবছ োভক 
কবিন িভি বিভির্না করা প্রযভে পাভর, বকন্তু আমাভদরভক প্রয সকি ধমীুয় উভেশয বনভয় ঘানায় পািাভনা হভয়বছি, 
প্রসগুভিা পবরপূণ ুকরভে সকি সমভয় আমরা দৃঢ় েবেজ্ঞ বছিাম।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন: 

“এমন কবিন পবরবিবেভে এবি আিশযক প্রয, এক স্ত্রী প্রযন োর স্বামীর সহভযাবগো কভরন, এিাং এক স্বামী প্রযন োর 
স্ত্রীর সহভযাবগো কভরন। আসি কো, আল্লাহ্  ো’িার ওপর যেিণ আপনাভদর আিা োকভি, েেিণ যে ি়ি 
সমসযা িা র্যাভিভেরই আপনারা মুভখামুবখ প্রহান না প্রকন, প্রসগুভিা কখভনা অনবেক্রময সািযস্ত হভি না। যবদ আেবরক 
প্রদায়া আপনাভদর বর্রসােী হয়, েভি আল্লাহ্ র সাহাযয সিদুা আপনাভদর পাভশ োকভি। যবদ আপনারা প্রদায়ার সাভে 
কভিার পবরশ্রম কভরন, োহভি আপনাভদর সামভন প্রয িাধা-বিপবত্তই আসুক না প্রকন, বন য়ই ো অবেক্রম করার 
সামেু আল্লাহ্  ো’িা আপনাভদরভক দান করভিন। অেএি, পবরবিবে যাই প্রহাক না প্রকন, কাভরা কখভনাই বনরাশ িা 
বদশাহারা হওয়া উবর্ে নয়।” 

 



 

সোর প্রশষ্ োভে, িাজনা ইমাইল্লাহ্  িাাংিাভদভশর সদর (সোভনত্রী) িাাংিাভদভশর িাজনা ইমাইল্লাহ্  ও নাভসরােুি 
আহমদীয়ার সকি সদসযার জনয হুযূর আকদাভসর িাণীর জনয অনুভরাধ কভরন। 

উত্তভর হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“েেমে, োভদর কাভছ আমার পি প্রেভক ‘আসসািামু আিাইকুম ওয়া রাহমােুল্লাবহ ওয়া িারাকােুহু’ এর িাণী 
প্রপৌঁছাভিন। উপরন্তু, োভদর সকভির জনয, আমার িাণী এই প্রয, োভদর উবর্ে হভি, সিাুিিায় বনভজভদর ঈমাভন দৃঢ় 
েবেবিে োকা। যবদ বিপদািিী এিাং পরীিাসমূহ আভস, েভি প্রসগুভিা প্রযন কখভনা আপনাভদর ঈমানভক প্রকানোভি 
দুিিু িা িবেগ্রস্ত করভে না পাভর। যখনই আপনারা প্রকান সমসযা, দুুঃখ-কষ্ট িা উভদ্বভগর মুভখামুবখ হভিন, 
আপনাভদর উবর্ে হভি প্রকিিমাত্র আল্লাহ্  ো’িার সামভন বসজদায় মাো নে করা।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন:  

“উপরন্তু, আপনাভদরভক দৃঢ় েবেজ্ঞা করভে হভি প্রয, আপনারা সিদুা োক্ ওয়া (প্রখাদােীরুো) অজভুন সভর্ষ্ট হভিন 
এিাং বনজ সোনভদরভক এমন বশিা েদান করভিন প্রযন োরা ধমপুরায়ণ ও েকৃে বিশ্বাসী রূভপ ি়ি হয়। 
আপনাভদর সোনভদর সুরিা ও পে েদশনু করভে হভি বনব েোভি এবি আিশযক প্রয, আপনারা বনভজভদর ননবেক 
এিাং আধযাবিক অিিার উপর অেযবধক মভনাভযাগ বনিদ্ধ কভরন এিাং এভে সদা-সিদুা উন্নবের জনয সভর্ষ্ট হন। 
সিদুা স্মরণ রাখভিন প্রয, যবদ আহমদী নারীগণ সভিাুচ্চ ননবেক ও আধযাবিক মাভন অবধবিে হভয় যান, আর েকৃে 
ধমপুরায়ণো অজনু কভরন, েভি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েবিষ্যে েজন্মসমূহ বর্রকাি বনরাপদ হাভে োকভি। 
এবিই িাজনা ইমাইল্লাহ্ র েকৃে িিয ও উভেশয, আর এবিই িাাংিাভদভশর িাজনার সকি সদসযা, আর সকি 
নাভসরাে সদসযা, যারা বনভজরাও ইনশাআল্লাহ্ একবদন মা হভিন, োভদর েবে আমার িাণী।” 


