
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
২৭ বিসম্বয ২০২১ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাসনয াসে বারু্ুয়ার াক্ষাসেয প্রৌবাগ্য রাব 
কযসরা ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া বঙ্গাুয 

  

১৯ বিসম্বয ২০২১, ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া (১৫-৪০ ফছয ফয়ী আভদী েরুণ-মুফকসদয অঙ্গ-ংগ্ঠন) 
বঙ্গাুসযয দযপ্রদয সঙ্গ একবি বারু্ুয়ার (অনরাইন) বা কসযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও 
ঞ্চভ  রীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরসপাসিুয ইরাভাফাসদ এভবিএ ইন্টাযনযানার সু্টবিও প্রেসক এ বায বাবেত্ব কসযন, আয ১৯ 
জন প্র াদ্দাভ দয বঙ্গাুসযয ত্বাা ভবজসদ ভসফে ন। 

বফত্র কুযআন বেরাওয়াে বদসয় শুরু ওয়া একবি আনুষ্ঠাবনক অবধসফসনয য উবিে দযফৃন্দ হুমূয আকদাসক 
োসদয ধভু-বফশ্বা ও ভাভবয়ক বফলয়াবদ বনসয় প্রফ বকছু েশ্ন কযায ুসমাগ্ রাব কসযন। 

অংগ্রণকাযীসদয ভসধয একজন কীবাসফ অসনযয েবে ঘৃণা প্রালণ কযা প্রেসক হৃদয়সক ভুক্ত কযা মায় প্র বফলসয় 
হুমূয আকদাসক বজজ্ঞাা কসযন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফসরন: 

‚আভযা প্রই নফীয অনুাযী বমবন প্রল নফী [ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.)] এফং মায অন্তয এ ধযসনয কর 
েকায ভন্দ ও বফসেল প্রেসক ভুক্ত বছর। অবধকন্তু, েবেশ্রুে ভীহ্ (আ.), বমবন এ মুসগ্ ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.) 
এয উম্মেী নফী বসসফ আগ্ভন কসযসছন, বেবন ফসরসছন, ‘আবভ এই মুপ্রগ্ ভানফজাবেসক োসদয স্রষ্টায ননকিয 
অজুসনয জনয এফং বেেীয়ে, োসদয ঙ্গী-ােীসদয েবে োসদয দাবয়ত্ব-কেুফয উরবি কযাসনায জনয আগ্ভন 
কসযবছ।’ বেবন ফসরন প্রম, আভযা এ দাবয়ত্ব ারন কযসে াবয না মবদ না আভাসদয অন্তয বযশুদ্ধ য় এফং 



 

আভাসদয হৃদয় কর েকায ত্রুো, বফসেল ফা বংা-ঈলুা সে ভুক্ত োসক। মবদ এরূ য় েসফই আভযা এসক 
অসযয েবে আভাসদয দাবয়ত্ব ারন কযসে াযসফা। আভযা বনসজযাই এই রক্ষয অজুন কযসে াবয না, এজনয 
আভাসদযসক আল্লাহ্ ো'রায াাময র্াইসে সফ। বনসজসদয েবেবদসনয াাঁর্ ওয়াক্ত নাভাসম ফুবক্তভান আল্লাহ্য 
কাসছ প্রদায়া কযা উবর্ে প্রম, আল্লাহ্ প্রমন আনাসদয হৃদয়সক বযশুদ্ধ কসয প্রদন এফং প্রম-প্রকান ফযবক্তয েবে 
আনাসদয অন্তসযয ভস্ত বফসেল দূয কসয প্রদন।‛ 

 

অনয একজন  াসদভ উসল্ল  কসযন প্রম, বঙ্গাুসযয ফৃত্তয ভুবরভ ম্প্রদাসয়য ক্ষ প্রেসক আভদীয়া ভুবরভ 
জাভা’প্রেয বফসযাবধোয় একবি পসোয়া (ধভুীয় অধযাসদ) আজও ফরফৎ যসয়সছ।  

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফসরন: 

‚আবন আনায ফনু্ধসদযসক ফরসফন প্রম, আভযা েকৃে ভুরভান; কাযণ, আভযা এক এফং ফুবক্তভান েবুসক 
বফশ্বা কবয এফং আভযা ভানফী (া.) এয নফুওয়যসেয রূ্ডান্তোয় ( াোভান্নাফীঈন) বফশ্বা কবয। আভযা 
 াোভান্নাফীঈন-এ বফশ্বা কবয; বকন্তু, আভাসদয ংজ্ঞা ববন্ন। (আভযা বফশ্বা কবয প্রম) ভানফী (া.) এয ববফলযোণী 
অনুাসয প্রল মুসগ্ একজন ফযবক্তয আগ্ভন কযায কো বছর এফং (আভযা বফশ্বা কবয প্রম) প্রই ফযবক্ত কাবদয়াসনয 
মযে বভমুা প্রগ্ারাভ আভদ (আ.) এয ত্তায় আগ্ভন কসযসছন, বেবনই েবেশ্রুে ভীহ্ এফং ববফলযোণীকৃে 
‘ভাদী’। বেবন ভানফী (া.) এয এক জন অধস্তন নফী এফং োয (া.)-এয অনুাযীসদয ভধয প্রেসক এক জন 
‘উম্মবে নফী’ ... ভানফী (া.) এয োযা ববফলযোণী কযা সয়বছর প্রম, বেবন আসফন (োয আগ্ভন সফ)। বফত্র 
কুযআসন আযও ফরা সয়সছ প্রম, প্রল মুসগ্ একজন নফী আসফন। ুেযাং, আভযা বফশ্বা কবয প্রম, প্রই ফযবক্ত এস 
প্রগ্সছন এফং োাঁয ভমুাদা েবেশ্রুে ভীহ্ ও ইভাভ ভাদীয এফং ভানফী (া.) োাঁয একবি াদীস র্াযফায োাঁসক 
‘নফী’ ফসর অবববে কসযসছন। ুেযাং, এবি ভানফী (া.) এয  াোবভয়যসেয প্রভায বঙ্গ কসয না। কাযণ, বেবন 
ইরাসভয ভানফী (া.) এয েকৃে নফী ও েকৃে অনুাযী।” 

হুমুয আকদা আযও ফযা যা কসযন প্রম, মাযা আভদী ভুরভানসদযসক অভুবরভ ফসর প্রঘালণা কসযন, োযা বনসজযাও 
ঈা (আ.) এয েেযাফেুসনয অসক্ষায় যসয়সছ। প্রজনয োযাও ফরসে াসযন না প্রম, ৃবেফীসে আয প্রকান নফী 
আসফন না। আয োসদয বনসজসদয এই বফশ্বা ‘ াোভান্নফীঈন’ ম্পবকুে োসদয ফযা যাযই বযন্থী। 

 



 

 

ধসভুয ের্াসয োসদয েয়াসক আসযা প্রজাযদায কযায বফলসয় উৎাবে কসয মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) 
ফসরন: 

‚েফরীসগ্য ভাধযসভ আনাযা এই ফােুাবি ছবডসয় প্রদসফন এফং ভানুসলয ভন প্রেসক সন্দ দূয কযসফন এফং আনাযা 
োসদয কাসছ (আনায দৃবষ্টববঙ্গ) ফযা যা কযসে ক্ষভ সফন। ুেযাং, এবি ুসযািাই বনবুয কসয আনায েফরীসগ্য 
স্তসযয (অফিায) ওয এফং আবন েফরীসগ্ কেিা দক্ষ, বনজস্ব ভোভে েকাস আবন কেিা াী, োয ওয। 
পসোয়া ংবিষ্ট ফযাাসয োযা ফভয়ই বফদযভান। অ-আভদীযা ফভয়ই আভাসদয বফরুসদ্ধ কো ফসর। ভূর কো 
সরা, আভযা প্রমন েকৃে ভুরভানসদয ভসো আর্যণ কবয এফং এসক্ষপ্রত্র দৃষ্টান্ত উিান কবয। আভাসদয েবেবি 
কাজ ইরাসভয বক্ষা অনুমায়ী ওয়া উবর্ে এফং প্ররাসকযা ম ন প্রদ সফ প্রম, আভযা একজন ভুরভাসনয ভেই 
আর্যণ কযবছ ে ন োযা বনসজযাই অফগ্ে সফ প্রম, এই পসোয়াগুসরা অসমৌবক্তক (বুর)।” 


