
 

প্রে বফজ্ঞবি 

ভঙ্গরফায, ২৩ প্রপব্রুয়াবয, ২০১৬ 
 

 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ত েধান কতৃৃক প্ররস্টারয নতুন আভদীয়া ভবজরদয উরবাধন 
যরত মমযযা মরূর আমদ (আই.) বলন নবমনমমযত মমিদমি লব লামির আলাকবমতযকা 

 

 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ত ানরে জানারে প্রম, ২০ প্রপব্রুয়াবয ২০১৬ তাবযরে বনবের বফশ্ব আভদীয়া ভুবরভ 

জাভা’প্রতয প্রনতা, ঞ্চভ েরীপা মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) মুক্তযারজেয প্ররস্টারয ফায়তুর ইকযাভ (ম্মারনয 

গৃ) ভবজদ উরবাধন করযন। 
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ভবজদ োঙ্গরন প্রৌঁছাভাত্র হুমূয আনুষ্ঠাবনকবারফ স্মাযক পরক উরমাচরনয ভধে বদরয় ভবজদবি উরবাধন করযন এফং 

প্রদায়ায ভাধেরভ ভান আল্লাতায়ারায কারছ কৃতজ্ঞতা জ্ঞান করযন। হুমূয এযয নফবনবভৃত ভবজরদ ভাগবযফ এফং 

ইায নাভাম ড়ারনায য স্থানীয় আভদী ভুরভানরদয ারথ প্রদো করযন। 

যফতৃীরত ভবজরদয উরবাধন উররে এক বফরল অবেথৃনা অনুষ্ঠারনয আরয়াজন কযা য় প্রমোরন ৮০ জরনয 

প্রফব বফবষ্ট ফেবক্তফগৃ এফং অবতবথফৃে অংগ্রণ করযন। যাইি অনারযফর কীথ বাম এভ.ব. এফং প্ররস্টায ুবর 

েধান াইভন প্রকার বফববন্ন বফবষ্ট ফেবক্তফগৃ এফং যাজনীবতবফদ এই অনুষ্ঠারন প্রমাগদান করযন।  

 

অনুষ্ঠারনয প্রকন্দ্রবফেু বছর মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) এয বালণ মায ভধে বদরয় বতবন ভবজদ বনভৃারণয 

উরেোফরী ফোেো করযন এফং ইরারভয বোয আররারক েবতরফীয অবধকায বযূযরণয  উয গুরুত্বারযা 

করযন। 

প্ররস্টারযয ইবতা ম্পরকৃ তুরর ধযরত বগরয় হুমূয এই রযয অবধফাীরদয নীরতা এফং ঐরকেয েংা 

করযন। 

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফররন : 

“২০১১ ালর আদমশুমারী অনুযায়ী, যুক্তরালিের িামতগতভালব বযামিক ববমিত্র্েপূর্য লরগুলার মালে লস্টার 
অনেতম। আমম পলেমি লয ম্প্রমত লস্টালরর নারলবারা েকমি ারালদললর মলিে ংসৃ্কমতগতভালব বযামিক 
ববমিত্র্েপূর্য েক মললব স্বীকৃমত াভ কলরলি। আমম মলন কমর, এই স্বীকৃমতলক এই ললরর িনে একমি ম্মাননা 
মললব গর্ে করা উমিৎ এবং এমি বযবেপী ঐলকের আদলয মললব লইস্টালরর ফতার স্বাক্ষর বন কলরন। এই 
উৎকযমূ কখন পমরতোগ করা বা অবলা করা উমিৎ নয়।” 
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মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফররন : 

‚প্রমরতু আভযা ফতৃভারন অতেন্ত বনযাত্তাীনতায ভারঝ যরয়বছ, প্রমোরন বকনা ৃবথফীয প্রফবযবাগ অংই ক্রভফধৃভান 
বফৃঙ্খরা এফং অবফচারযয বকায রে, তাই এবি এই ভরয়য এক ংকিভয় চাবদা প্রম আভযা প্রমন নীরতায 
ভূরেরফাধরক উন্নীত কবয এফং ছবড়রয় প্রদই প্রমরেরত্র এই রযয জনগণ দীর্ৃকার মাফত আদবৃক বূবভকা ারন করয 
আরছ।  আভারদয কররক ভাজরক ভানফতায তাকাতরর একতাফদ্ধ কযরত রফ এফং এরক অরযয ভূরেরফাধ 
 বফশ্বারয েবত াযস্পবযক শ্রদ্ধায প্রেযণারক রাররন েয়াী রত রফ।‛ 

হুমূয (আই.) আয ফররন প্রম নানাবফধ ধভৃবফশ্বারয বম্মরনই প্ররস্টাযরক আয প্রফব ভৃদ্ধ করযরছ এফং এয 

প্রৌেমৃে  আকলৃণরক ফাবড়রয় বদরয়রছ। 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-8GlfPo7hNaU/VsxqvILTGTI/AAAAAAAABEA/pxddr5GADVg/s1600/20160220-2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-pdPC5mO3FIg/VsxqvoVVbpI/AAAAAAAABEA/Syl5rgu-Y7M/s1600/pan2.jpg


 

ভবজদ বনভৃারণয েকৃত উরেে ম্পরকৃ বফদবারফ ফররত বগরয় হুমূয (আই.) ফররন, একবি ভবজদ র 

ভুরভানরদয জনে এক  অববতীয় আল্লায ইফাদত কযায এফং আল্লায অবধকায বযূযরণয স্থান।  

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফররন : 

“আভায আত্মবফশ্বা যরয়রছ প্রম েরতেক এভন আভদী প্রম ইফাদত কযায উরেে বনরয় এোরন আরফ প্র শুধুভাত্র 
ভান আল্লাতায়ারায োে অবধকায বযূযরণয জনেই রচষ্ট রফ না ফযং তায উয এই ভবজরদয েবতরফীরদয 
প্রম অবধকায যরয়রছ, বনিঃরের আয ফৃৎ বযরয প্রবি াররনয জরনে রচষ্ট রফ। তাই এই ভবজদ বনরয় 
বীবতগ্রস্ত য়ায প্রকান েরয়াজন প্রনই কাযণ এই োঙ্গরনয েরতেক অববভূরে আভারদয েবতরফীরদয েবত প্রকফরভাত্র 
আভারদয বারফাা এফং ানুবূবতয ভরনাবাফই েবতবফবিত  েবতধ্ববনত রফ।” 

আভদীয়া ভুবরভ জাভারতয নীবতফারকেয উরল্লে করয হুমূয (আই.) ফররন :  

‚আনাযা বনরজযাই অনুধাফন কযরত াযরফন প্রম আভারদয নীবতফাকে ‘বারফাা ফায তরয, রৃ্ণা নয়রকা কায 
রয’ প্রকান পাাঁকা ফুবর ফা বভথো প্রলাগান নয়।‛ 

প্ররস্টায এয বফবচত্র এফং ভারজয ফৃত্তয স্বারথৃ এয জনগরণয দীর্ৃ ভয়ফোী একতায েরঙ্গ মযত বভমৃা ভরূয 

আভদ (আই.) ফররন: 

“বনিঃরের, আভদী ভুরভানযা এই ভান ঐবতেরক ফৃদা ভুন্নত যােরত রচষ্ট থাকরফ। েকৃতরে, শুধুভাত্র 
ভুন্নত যাোই নয় ফযং আভযা ফভয় এই ঐবতরেয বববত্তরতই াযস্পবযক নীরতা এফং অভাবয়কতায ভজফুত 
ফুবনয়াদ ংস্থান  এয উৎকলৃ াধরনয প্রচষ্টায় বনরয়াবজত থাকফ। ইরারভয বো অনুমায়ী, আভযা আভারদয 
েবতরফীরদয বারফাফ এফং তারদয প্রেয়ার যােফ এফং রফৃাৎকৃষ্ট উারয় তারদয অবধকায বযূযণ কযফ।” 

হুমূয (আই.) ফররন, নফী কবযভ (া.) তাাঁয উম্মতরক এই বো বদরয়রছন প্রম তাযা প্রমন অরনেয জনে প্রই ভরনাবাফ 

প্রালণ করয প্রমভনিা তাযা বনরজরদয জনে বচন্তা করয।  
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মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফররন : 

‚ভানফী (া.) তাাঁয উম্মতরক এই বো বদরয়রছন প্রম তাযা বনরজরদয জনে মা ছে করয অরনেয জরনে প্রমই তাই 
ছে করয। আবভ বফশ্বা কবয, এই াধাযণ বকন্তু তাৎমৃূণৃ নীবতই বফরশ্ব েকৃত এফং ুদূয-োযী াবন্ত েবতষ্ঠায 
ভূর চাবফকাবি। এই কাররাত্তীণৃ নীবত প্রমভন অতীরতয জনে তে বছর বিক প্রতভবন ফতৃভান ভরয়য জরনে তে।‛ 

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) আয ফররন : 

‚মেন আবভ এই েরঙ্গ বচন্তা কবয, তেন আবভ এবি অনুধাফন কবয প্রম মবদ আবভ চাই অরনেযা আভায ারথ 
বারবারফ এফং াবন্ত  বনযাদ উারয় আচযণ করুক তেন এমি আফেক রয় রড় প্রম আবভ প্রমন অনেরদয 
েবত একই ভরনাবাফ প্রালণ কবয।‛ 

েরীপা ুস্পষ্ট করয ফররন প্রম বফত্র কুযআরনয ফোেো অনুমায়ী েবতরফীয ংজ্ঞা অতেন্ত ফোক এফং একজন 

ভুরভারনয উবচৎ ভগ্র ভানফজাবতয েবত েবতরফীুরব আচযণ কযা।  

 

বফত্র কুযআরনয ২২তভ ূযায ৪১ নিয আয়ারতয উদৃ্ধবত বদরয় হুমূয (আই.) ফররন প্রম, েচাযভাধেরভয অবিত 

বচরত্রয বফযীপ্রত ইরারভয উরেে র কর েবতরফীয অবধকায ংযেণ কযা। এই আয়ারতয বনরদৃনা অনুমায়ী, 

োযবিক মৃারয়য ভুরভানগণ আত্মযোভূরক মুরদ্ধয অনুভবত প্ররতন কর ধরভৃয বনযাত্তায জনে, শুধু ইরারভয 

ুযোয জনে নয়। ভুরভানযা মবদ েবতরযাধ না কযত তারর প্রকান বগজৃা, ইহুদী উানারয়, ভবেয, ভবজদ 

অথফা ইফাদরতয প্রকান স্থানই ুযবেত থাকত না। 

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফররন : 

‚এবি ভুরভানরদয দাবয়ত্ব প্রম তাযা প্রমন অনেরদয ারথ াবন্তূণৃ াফস্থান করয এফং অনেরদয ধরভৃয বফরযাবধতা ফা 
তারদয ধভৃীয় উানাররয়য েবতাধরনয বযফরতৃ, তারদয বনযাত্তা েদানই ভুরভানরদয দাবয়ত্ব।‛ 

ইরারভয েকৃত বোয আররারক হুমূয (আই.) ফররন প্রম তথাকবথত ভুবরভ মাযা  বনষু্ঠযতারক অফরিন করয 

তারদয কভৃকাণ্ড ‚মূ্পর্য অমর্যনীয় এবং অনোয়‛। 
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েরীপা ফররন প্রম ূরফৃয প্রমরকান ভরয়য তুরনায় ফতৃভারন াবন্ত েবতষ্ঠায ররেে ভানুরলয ভারঝ একতাফদ্ধতায 

েরয়াজন অরনক প্রফব গুরুতয।  

মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফররন : 

‚আভারদযরকবম্মবরত েরচষ্টায় াবন্ত  াযস্পবযক ভরঝাতা উন্নীত কযরত রফ প্রমন একবি বফমৃয়কাযী বফশ্বমুরদ্ধয 
ভত বয়াফ ধ্বংমরজ্ঞয কযার গ্রা প্রথরক এই ৃবথফীরক যো কযা মায়, মা প্রমত মমমনলি আয বনকিফতৃী ফরর 
েতীয়ভান রে। অতীরত এই রযয ভানুল মুদ্ধবফগ্র এফং বংতায ভারঝ প্রফাঁরচ থাকায য াবন্ত  
নীরতায উকাবযতা ম্পরকৃ অফবত রয়রছ। তাই আবভ োথৃনা কবয প্রম আভারদয ববফলেৎরক ুযবেত কযায 
বনবভরত্ত আভারদয দাবয়ত্ব ম্পরকৃ রচতন য়ায জনে অতীরতয এই বো প্রমন মরথষ্ট য়।‛ 

স্থানীয় আভদী ভুরভানরদয উরেরে মযত বভমৃা ভরূয আভদ (আই.) ফররন : 

“আবভ আভদী ভুরভানপ্রদয মাযা এোরন ফফা কযরছন আয ফররত চাই প্রম তাপ্রদয ফৃদা ইরারভয বোরক 
ফাস্তফাবয়ত কযরত রচষ্ট য়া উবচত। তারদয ফেফায এফং চবযত্র প্রমন ফভয় অনুকযণীয় য়। তারদয ফভয় 
ভরন যাো উবচৎ প্রম তাযা মবদ অনেরদয প্রফায় বনরজরদয কতৃফে াররন ফেথৃ ন , তারর তারদয ইফাদত আল্লারক 
ন্তুষ্ট কযরফ না আয তারদয বনরজরদয জরনে করোণজনক ফরর াফেস্ত রফ না আয এই ভবজদ বনভৃারণয প্রকান 
উকাবযতা ায়া মারফ না।” 

বযররল হুমূয (আই.) ফররন: 

এয আরগ, বফববন্ন অবতবথ ফক্তাফৃে ফায়তুর ইকযাভ ভবজরদয উরবাধন উররে আভদীয়া ভুবরভ জাভাতরক 

তারদয াধুফাদ জানান। 

প্ররস্টাযায়ারযয ুবর েধান, াইভন প্রকার ফররন : 

“আভদীয়া ভুবরভ জাভাত প্ররস্টায এফং প্ররস্টাযায়ারয াম্প্রদাবয়ক ম্প্রীমতর উন্নয়রনয জনে কাজ কযরছ এফং 
এজনে আজ আনারদয ারথ থাকরত াযা করোণজনক এফং আভযা আবত্মকবারফ েরতেক ফছরযয েরতেক িারয 
েবতবি বদন আনারদয ারথ অফস্থান কযফ।‛ 

প্ররস্টাযায়ারযয প্রেুবি প্ররপরিনোন্ট, বযয়াজ যায়াত বফ.ই.এভ. ফররন: 

‚এই নফবনবভৃত ভবজদবিয উবস্থবত আন্ত-ধভৃীয় প্রৌারদৃয জনে প্ররস্টারযয ুনাভরক আয প্রজাযদায কযরফ। 
বনবিতবারফই, আভদীয়া ভুবরভ জাভাত বনরজরদয একবি বনিঃস্বাথৃ ম্প্রদায় বররফ েভাণ করযরছ মাযা এই প্রদরয 
জনে গুরুত্বূণৃ অফদান যােরছন।‛ 

 



 

ূফৃ প্ররস্টারযয এভ.ব. যাইি অনারযফর কীথ বাম ফররন: 

‚এই ভবজদবি শুধুভাত্র ইফাদতকাযীরদয জনে একবি আশ্রয়স্থরই রফ না, ফযং এবি ুরযা ভারজয জনে উমুক্ত 
থাকরফ এফং ইরারভয াবন্ত  ানুবূবতয ভূরেরফাধ বফকারয ভাধেভ রফ ... মযত বভমৃা ভরূয আভদ 
(আই.) এয উবস্থবত আভারদয রযয জনে অতেন্ত ম্মানজনক। আনায উবস্থবত অনে প্রমরকান বকছুয চাইরত 
প্রফব গুরুত্বূণৃ। আজরকয এই বদনবি তাই অরনক অরনক বফরল একবি বদন।‛ 

বনরবারজয ূরফৃ হুমূয (আই.) এয প্রদায়ায ভধে বদরয় আনুষ্ঠাবনক এই অবধরফন ভাি য়। 

 


