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ঐতিহাতিও অনুষ্ঠাননর মধ্য তিনে জানমো আহমিীো জামমাতনর প্রথম িমাবিমন  

আহমিীো মুিতম জামা’তির প্রধ্াননর ওাছ তথনও ১৬ জন স্নািনওর লানহি তিগ্রীর িনি াভ 

 

আভদীয়া ভুবরভ জাভাত আনক্েয াক্থ প্র ালণা কযক্ে প্রম জানমো আভদীয়া জাভমাবনয েথভ 
ভাফতমন অনুষ্ঠান যাইডস্টাক্ে অফবিত জানমো আভদীয়া জাভমাবনয োঙ্গক্ন ১৭ অক্টাফয ২০১৫ 
অনুবষ্ঠত য়। 

 



 

 

অনুষ্ঠানবেক্ত বাবতত্ব কক্যন বনবির বফশ্ব আভদীয়া ভুবরভ জাভাক্তয ইভাভ এফং ঞ্চভ িরীপা 

মযত বভমমা ভারূয আভদ (আই.)। 

 

অনুষ্ঠাক্ন ১৬ জন স্নাতকক্ক মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.)  ‘লানহি বডগ্রী’-য নদত্র েদান 

কক্যন এফং এয ভাধযক্ভ তাাঁযা আভদীয়া ভুবরভ জাভাক্তয ভুযব্বী বরবরা ফা ধভমেচাযক বক্ক্ফ 

আনুষ্ঠাবনকবাক্ফ বনমুক্ত ন। 

 

নদ েদাক্নয য মযত বভমমা ভরূয আভদ একবে বফশ্বা-দীক বালণ প্রদন মাক্ত বতবন 

স্নাতকক্দয তাক্দয বফার দাবয়ত্ব এফং ভান আল্লাতাআরায াক্থ কযা তাক্দয অঙ্গীকাক্যয কথা 

ভক্ন কবযক্য় প্রদন। 



 

 

 

মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

‚তয এফং ইরাক্ভয াবিূণম বক্ষা েবিক্য় প্রদয়ায উক্েক্য বনক্জয জীফনক্ক উৎর্ম কযায প্রম 

অঙ্গীকায আনাযা কক্যক্েন তা তুচ্ছ প্রকান বফলয় নয়। র্ত াত ফেয ধক্য বফত্র কুয’আন িায 

য আনাযা বনশ্চয় অঙ্গীকায ূণম কযায গুরুত্ব ম্পক্কম ভযক অফবত আক্েন। এ তেনে ভক্ন 

যািক্ফন প্রম জীফন উৎর্মকাযী বক্ক্ফ আনাক্দয অঙ্গীকায ূযক্ণয বফলক্য় ফমবক্তভান 

আল্লাতা’রায কাক্ে আনাক্দয জফাফবদব কযক্ত ক্ফ।” 

মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফক্রন:  

“ভক্ন যািক্ফন আনাযা কিনই আনাক্দয দাবয়ত্ব মু্পণম কযক্ত াযক্ফন না, মবদ না আনাযা 

বনক্জক্দয কভমক্ক ক্রভার্ত ভূরযায়ন কযক্ত থাক্কন এফং েকৃত ধভমবীরুতায ন্ধানী ন।  মিন 

আনাযা ইরাভী বক্ষায এক েকৃত নভুনাক্ত বযণত ক্ফন, প্রকফর তিনই আনাযা আনাক্দয 

অঙ্গীকায ূণম কযক্ত াযক্ফন।  প্রকফর তিনই আনাযা এর বািমানও ছতিনে তিনি পারনবন এবং 

জামানির িিিযনির ননতিও প্রতলেনে তননোতজি হনি পারনবন।‛ 

ফযবক্তর্ত আচায-ফযফাক্যয গুরুক্ত্বয কথা ফরক্ত বর্ক্য় মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

‚আপনানির ওথা এবং ওানজর মনধ্য তওান তবনরাধ্ বা অিামঞ্জিয থাওা ওঔনই উতিি নে। এটা 

আপনানির অবলযই তনতিি ওরনি হনব তয আপতন আপনার উক্দ অনুমায়ী বনক্জ কাজ কযক্েন। 

আনাক্দয ধভমেচায শুধু তিনই ভানুলক্ক ধাবভমকতা এফং ুক্ণযয বদক্ক উদু্বদ্ধ কযক্ফ মিন আপনারা 

বনক্জরা মা ফনবন তা কক্যও প্রদিাক্ফন। ূক্ফম আনাক্দয দুফমরতাক্ক ভাজমনা কযা ত কাযণ 



 

 

আনাযা োত্র বেক্রন, বকন্তু এিন আনাক্দয তিনও ফাই রক্ষয কযক্ফন এফং আা কযক্ফন প্রম 

আনাযা ননবতকতা এফং ধাবভমকতায িুফই উচ্চ ভান িান কযক্ফন।” 

তাকাফাী বক্ক্ফ স্নাতকক্দযক্ক তাক্দয দাবয়ক্ত্বয কথা স্মযণ কবযক্য় বদক্য় মযত বভমমা ভরূয 

আভদ (আই.) ফক্রন:  

“জাক্ভয়া আভদীয়া জাভমাবন প্রথক্ক া কযা আনাযা েথভ ফযাচ, এজনয  আনাক্দয দাবয়ত্ব 

ক্ফমাত্তভ উদাযণ ৃবি কযা এফং মাযা আনাক্দয অনুফতমী ক্ফন তাক্দয জনয ইবতফাচক আদম 

ওয়া।” 

ক্রভার্ত বক্ষা অজমক্নয গুরুক্ত্বয কথা ফরক্ত বর্ক্য় মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

“স্মযণ যািক্ফন প্রম, বক্ষা গ্রণ এফং জ্ঞাক্নয াধনা কিক্না ফন্ধ ওয়া উবচত না। এো বাফক্ফন না 

প্রম জাক্ভয়াক্ত মা ক্িক্েন তা মক্থি ফযং আনাক্দয ুক্যা জীফন ধক্য জ্ঞান আযক্ণয েবক্রয়া 

চর যািুন। বফর্ত াত ফেয আনাক্দযক্ক জ্ঞান আযক্ণয ভাধযভ বা পদ্ধতি প্রিাক্না ক্য়ক্ে, 

বকন্তু জ্ঞাক্নয াধনা আনাক্দয জীফক্নয প্রল বনিঃশ্বা মমি চর থাকা উবচত।” 

ম্মাবনত হুমূয ফক্রন প্রম, মাযা ইরাক্ভয বনো কক্য ফা এক্ক চযভবিতা ফা বংতায াক্থ 

ম্পকমমুক্ত ফক্র দাবফ কক্য তাক্দযক্ক বুর েভাণ কযা আভদী ভুবরভ ধভমেচাযকক্দয দাবয়ত্ব। 

 

 



 

 

মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

‚ফতমভাক্ন বকেু ভুবরভ প্রর্াষ্ঠীয কামমকরাক্য জনয অক্নক্ক ইরাভক্ক চযভিায াক্থ মুক্ত কক্য 

এফং এজনয ইরাক্ভয াবিুণম বক্ষা ম্পক্কম ফাইক্ক জানাক্না আনাক্দয দাবয়ত্ব।  

আনাক্দযক্ক কুযআক্নয তয বক্ষাক্ক উজ্জ্বর এক আক্রায় উদ্ভাবত কক্য কক্য এ  ৃণয বাফাদম 

এফং চযম্পিাক্ক িণ্ডন কযক্ত ক্ফ। ইরাক্ভয ম্প্রীবত, ানুবূবত এফং দয়ায বক্ষা আনাক্দযক্ক 

অফযই বফক্শ্বয াভক্ন তুক্র ধযক্ত ক্ফ।” 

একতায গুরুক্ত্বয কথা ফরক্ত বর্ক্য় মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

‚তযঔানন আল্লাহিাআা মুিমাননিরনও পুেয অজমনন এনও অননযর িানথ প্রতিনযাতকিা ওরনি 

বননছন, তিঔানন এ তবাঝাননা হনেনছ তয িারা তযন িানির িূবম ভাই এবং তবাননির হাি ধ্নর 

িানিরনও িানথ তননে িন এবং িানিরনও আল্লাহিাোার ননওটয অজমনন িহনযাতকিা ওনর।  

তনতিিভানব িানযমর এ তপ্ররোই আমানির জামা’িনও এওিাবদ্ধ ওনর।‛ 

 

ফ প্রক্ল মযত বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

“ধভমেচাযক বক্ক্ফ আনাযা িরীপাতুর ভী এয েবতবনবধ এফং এজনয আনাক্দয দাবয়ত্ব 

িরীপায ফাণী ৃবথফীয কর অংক্ প্রৌঁোন। আয তাাঁয ফাণী প্রকফরভাত্র তিনই আনাযা পরবাক্ফ 

অক্নযয বনকে প্রৌঁোক্ত াযক্ফ, মিন আনাযা বনক্জযা তাাঁয কথা শুনক্ফন এফং তাাঁয বদক বনক্দমনা 



 

 

আনাক্দয বনজ জীফক্ন েক্য়ার্ কযক্ফন।  প্রকফর তিনই আনাযা বিরাপক্তয  বতযকাক্যয দূত 

ওয়ায জনয েস্তুত ক্ফন।‛ 

 

 

অনুষ্ঠানবে প্রদায়ায ভাধযক্ভ প্রল য় এফং এযয ম্মাবনত হুমূয জাক্ভয়া আভদীয়া কভক্েক্সবে 

বযদমন কক্যন। 


