
 

প্রে বিজ্ঞবি 
িৃস্পবিিার, ৩ মার্চ, ২০১৬   

 

 

ন্ডনে মুবম যুিকদের মাদিদল (ওয়াকদে-নও ইজদিমা)  
আমেীয়া মুবম জামা’তের বিশ্ব প্রনিার িক্তিয 

মুবম যুিকদের ননবিক এিং প্রেলাগি বিনে উেদেল বিনন যরি বমযচা মরূর আমে (আই.) 

২৮ প্রেব্রুয়ারী, ২০১৬ িাবরদে আমেীয়া মুবম জামা’প্রির বিশ্ব প্রনিা, েঞ্চম েীো, মাননীয় হুযূর, যরি বমযচা 
মরূর আমে (আই.) যুক্তরাদজযর আমেীয়া মুবম জামা’প্রির জােীে ওয়াকদে-নও িাক বিভানের িাবচক 
ইজদিমার মােনী অবিদিলদন ভাণ প্রেন।  

 

ন্ডদনর িাইিু েুিূহ্ মবজদে দেনবি অনুবিি য় এিং ওয়াকদে-নও স্কীদমর ১,২৬০ এর প্রিবল েুরু 
েয ১,৫০০ এর উেদর মানু এদি অংলগ্রণ কদরন। 

িাাঁর ভাদণ যরি বমযচা মরূর আমে ওয়াকদে-নও ন্তানদের উের নযস্ত ননবিক োবয়ত্বিী ম্বদে বিস্তাবরি  
আনাকপাে কনরে। বিবন িাদেরদক ভবিযদির প্রেলা বনিচার্দনর িযাোদরও উেদেল প্রেন। 

মাননীয় হুযূর আমেীয়া মুবম জামা’প্রির ধমমোবিক প্রবেষ্ঠাে জাদময়া আমিীয়াদি প্রিবল ংেযক জীিন-
উৎগচকারীদের আদিেদনর গুরুদত্বর উের প্রজার প্রেন এিং বিবন বর্বকৎালাস্ত্র, েদকৌলবিেযা ও াংিাবেকিা 
আরও বকছু ম্ভািয তপলার বিনে উদেে কদরন। 
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যরি বমযচা মরূর আমে (আই.) িদে:  

“ওয়াকদে-নও বদদি আপোনির মদন রােদি দি আমেীয়া মুবম জামা’প্রির কী কী েদয়াজন এিং র্াবো 
রদয়দছ আর প্র অনুযায়ী বনদজদের বলবিি করদি দি এিং যিিা ম্ভি েবরশ্রম করদি দি।“  

বর্বকৎালাদস্ত্রর িযাোদর যরি বমযচা মরূর আমে িদন প্রয বর্বকৎক এিং স্বাস্থ্য বিদলজ্ঞদের বনদজদের বিশ্বা 
োদনর াদে মানিিার প্রিা করারও ুদযাগ রদয়দছ। 

 

েীো এিাও িদন প্রয িদমচর াদে ম্পকচীন উচ্চবলিা ওয়াকদে-নও ন্তানদের জনয যদেষ্ট নয়। 

যরি বমযচা মরূর আমে (আই.) িদে:  

“আবম এিাও েবরষ্কারভাদি িদি র্াই প্রয শুিুমাত্র বলিাগি প্রযাগযিা অজচনই আেনাদের জনয যদেষ্ট নয়। িরং, 
ওয়াকদে-নও েয বদদি আমাদের আরও অদনক গুরুত্বেূণচ েিযালা রদয়দছ। ংদিদে, একজন ওয়াকদে-নও 
এর র্বরত্র মূ্পণচভাদি ইাদমর বলিানুযায়ী গবিি ওয়া উবর্ি। আেনাদের িময় দিচাচ্চ ননবিক এিং 
আিযাবিক মান িজায় রােদি দি।” 



 

মাননীয় হুযূর ওয়াকদে-নও ন্তানদের বনয়বমি ইিােি োন এিং িচলবক্তমান আোিা’ার াদে ম্পকচ নিবরর 
িযাোদর গুরুত্ব প্রেন। মাননীয় হুযূর িদন ওয়াকদে-নও প্রছদদের ’দিচাচ্চ আেলচ প্রেোদনা উবর্ি প্রযন মানু 
প্রিামাদের এিং অনযদের মদিয েবরষ্কারভাদি োেচকয করদি োদর’। 

যরি বমযচা মরূর আমে (আই.) উেবস্থ্িদের িময় েয়াু দি এিং কেদনা অনযদের বিদ্রূে না করদি 
উেদেল প্রেন। বিবন িদন ওয়াকদে-নও প্রছদদের বভবিও প্রগম প্রেদ ময় নষ্ট করা উবর্ি নয় িরং িাদের িই 
েড়ার অভযা গদড় প্রিাা উবর্ি। এছাড়াও িাদের অভদ্র আর্রণ প্রলোয় এরকম প্রযদকান বজবন েবরার করা 
উবর্ি, প্রযমন অঙ্গি বেল্ম িা ছায়াছবি। 

 

মাননীয় হুযূর িযিাবেিা এিং েোর দিচাচ্চ মাদনর েদয়াজদনর উেদরও গুরুত্ব প্রেন। 

যরি বমযচা মরূর আমে (আই.) িদে:  

“আদরকবি েুি গুরুির োে যার বিদয় আো আমাদের ািিান কদরদছন িা  বমেযািাবেিা। েবরবস্থ্বি যাই 
প্রাক না প্রকন, ি আমেী মুমানদের বমেযা িা এবড়দয় র্া উবর্ি, বিদল কদর ওয়াকদে-নওদের িযিাবেিা 
এিং েোর দিচাচ্চ উোরণ নিবর করদি দি। এিা অেবরাযচ কারণ প্রিামরাই িারা যারা প্রিামাদের মাজদক 
আিযাবিকভাদি েুনরুজ্জীবিি করার জনয েবিশ্রুবিিদ্ধ।“  

মাননীয় হুযূপ্ররর প্রনিৃদত্ব নীরি প্রোয়ার মািযদম অনুিানবি প্রল য়। 

এর েূদিচ বিবভন্ন কমচলাা, জ্ঞানগি েবিদযাবগিা এিং আদার্না ইজদিমায় অনুবিি য়।   


