
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২৬ আগস্ট ২০২১ 

 

জার্মাবির িযাশিাল ইজতের্ায় রু্ষলধারায় িৃবির র্তধয হাবসরু্তে অবিচল িতস প্রেতে 
োতের োণবেয় ইর্াতর্র সতে ভাচুময়াল সাক্ষাতের সম্মাি উপতভাগ েরতলি বেলাফতের 

বিতিবেেোণ প্রসিেরা 

 

র্জবলস প্রোদ্দারু্ল আহর্েীয়া জার্মাবির িযাশিাল ইজতের্ার সর্াপিী অবধতিশতি প্র াগ বেতলি  ি  
জার্মাবির  া  প্রোদ্দার্তের ভাচুময়াল (অিলাইি) সভায় অ শ প্রিওয়ার প্রসৌভাগয োি েরতলি হ রে 

েলীফােুল র্সী  (আই.) 

২২ আগস্ট ২০২১, র্জবলস প্রোদ্দারু্ল আহর্েীয়া (১৫-৪০ ি র িয়সী আহর্েী েরুণ- ুিেতের অে-স গঠি) 
জার্মাবির িযাশিাল ইজতের্ার সর্াবি অবধতিশতি প্রসোিোর বশক্ষােমী সেসযতের সতে  ে ভাচুময়াল (অিলাইি) সভা 
েতরি আহর্েীয়া রু্সবলর্ জার্া’প্রের বিশ্ব-েধাি ও পঞ্চর্ েলীফােুল র্সী   হ রে বর্ মা র্সরূর আহর্ে (আই.)। 

হু ূর আেোস ( ুক্তরাতজযর) বিলতফাতডমর ইসলার্ািাতে োাঁর ো মালয় প্রেতে   সভার সভাপবেত্ব েতরি, আর 
র্জবলস প্রোদ্দারু্ল আহর্েীয়ার ১,৭০০  রও প্রিবশ সেসয (জার্মাবির) ফ্রাঙ্কফুতিমর  ফ সবভ প্রস্টবডয়ার্ প্রেতে 
অিলাইতি   সভায় প্র াগোি েতরি। 

ইজতের্াবি ঈর্াি-িধমে েৃশযািলীর সাক্ষী হতয়  ায়,  েি অ শগ্রহণোরীতের ওপর ভারী িৃবিপাে শুরু হয়, অেচ 
োরা িৃবির  ই রু্ষলধারার র্তধযও অবিচল িতস োতেি, প্র ি োতের োণবেয় প্রিো  ি  পেেেশমতের সাতে 
োতের সর্তয়র  েবি প্রসতেন্ডও োরা বর্স িা েতরি।  

 



 

 

 েি িৃবি পডা শুরু হয়, হু ূর আেোস বজজ্ঞাসা েতরি অ শগ্রহণোরীতের জিয  বি েবঠি হতে বেিা,  ার উত্ততর 
র্জবলস প্রোদ্দারু্ল আহর্েীয়ার সের (১৫-৪০ ি র িয়সী আহর্েী পুরুষতের অে-স গঠতির িযাশিাল সভাপবে) 
িতলি প্র , োরা  ই অিিয পবরবিবে উপতভাগ েরত ি,  ি  আিহাওয়া  াই প্রহাে িা প্রেি োরা েলীফার সাবিধয 
প্রেতে েলযাণ লাতভর জিয িতস োেতিি  ি   ই অসাধারণ সুত াতগর েবেবি রু্হূেম উপতভাগ েরতিি।  

পবি  েুরআি বেলাওয়াে বেতয় শুরু হতয় স বক্ষি বে ু আিুষ্ঠাবিেোর পর র্জবলস প্রোদ্দারু্ল আহর্েীয়ার সেসযিৃন্দ 
ধর্ম ও সর্সার্বয়ে সর্সযািলী স ক্রান্ত বিবভি বিষতয় হু ূর আেোসতে প্রিশ বে ু েশ্ন েরার সুত াগ পাি। 

 া তের  েজি হু ূর আেোতসর োত    বিষতয় পরার্শম চাি প্র ,  েজি আহর্েী গতিষে বহতসতি োর েী 
ধরতির র্ি-র্ািবসেো গতড প্রোলার প্রচিা েরা উবচে।  

 



 

 
হ রে বর্ মা র্সরূর আহর্ে (আই.) িতলি: 

“ েজি আহর্েীর জিয অেযন্ত গুরুত্বপূণম বিষয় হতলা, েতঠার পবরশ্রর্ েরা। অ-আহর্েী  ি  অরু্সবলর্ 
গতিষেগণও েতঠার পবরশ্রর্ েতরি  ি  সািমক্ষবণে োতের গতিষণার বিষয় বিতয় বচন্তা-ভািিা েরতে োতেি। েতি 
 েবি বিষয় োতের ঘািবে রতয়ত , আর ো হতলা, োরা আল্লা   ো’লার সাহা য চাি িা।” 

হ রে বর্ মা র্সরূর আহর্ে (আই.) আতরা িতলি: 

“ েজি আহর্েী গতিষতের অিয প্র  প্রোতিা গতিষতের র্ে গভীর বচন্তা-ভািিা ও র্তিাবিতিশ েরা উবচে। বেন্তু, 
 র অবেবরক্ত োর বিতজর োতজর জিয প্রোয়াও েরা উবচে  ি  োর গতিষণায় আল্লা  র সাহা য  াচিা েরা 
উবচে। োর  ই প্রোয়া েরা উবচে, প্র ি বেবি প্র  গতিষণা েরত ি ো েলযাণের হয়, র্ািিোর জিয উপোরী 
সািযস্ত হয়  ি  বিতশ্বর োতজ লাতগ  ি  প্রসবি প্র ি প্রোো ো’লার েওহীে েবেষ্ঠা েতর।”  

সভার সর্াবি লতে হু ূর আেোস অেযন্ত প্রেহভতর েবেেূল আিহাওয়া ধধ ম সহোতর সহয েরার র্াধযতর্ উপবিে 
 ুিসর্াজ প্র  চাবরব ে েৃঢ়ো ও অবিচলো েেশমি েতরত ি োর জিয োতের েশ সা েতরি।  

হ রে বর্ মা র্সরূর আহর্ে (আই.) িতলি: 

“আল্লা  র অতশষ ফ তল, সেল প্রোদ্দার্ োতের ওপর  ই িৃবিতে [বিববমধায়] িরণ েতর বিতয়ত ি। আল্লা  র ফ তল 
আবর্ প্রেতেব  প্র , আপিাতের প্রোদ্দাতর্র র্াতে ধধ ম ও েৃঢ়বচত্তো রতয়ত  — অন্তে োতের র্াতে ভাতলািাসার 
 তোিুেু শবক্ত ও িবহিঃেোশ রতয়ত  প্র , োরা  ই িষমণ সহয েরতে পাতরি। আল্লা    ই ধধ ম ও েৃঢ়বচত্তো িৃবি 
েরুি  ি  োরা েেৃে অতেমই বীতির প্রসিতে পবরণে প্রহাি, আর োরা র্জবলস প্রোদ্দারু্ল আহর্েীয়া েবেষ্ঠার 
উতদ্দশযতে অজমিোরী প্রহাি। ধর্মতে পাবেমি বিষয়াবের ওপর োধািয োতির প্র  অেীোর োরা সিমো েতর োতেি, 
োরা  র ওপর আর্লোরী প্রহাি, োরা বেলাফতের সুরক্ষা েরুি  ি  বিজ সিমশবক্ত বিতয়   পতে অগ্রসর প্রহাি।” 

পবরতশতষ হু ূর আেোসতে ‘আলতর্ ইিার্ী’ (পুরস্কারসূচে পোো) েোতির  ে েৃশয প্রেোতিা হয়, প্র োতি র্জবলস 
প্রোদ্দারু্ল আহর্েীয়ার পোো  র সিতচতয় সফল শাোতে (র্জবলসতে) েোি েরা হয়। 

 


