
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১৫ জানুয়াবয ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার াক্ষানেয প্রৌবাগয রাব 
কযনরা নাইনজবযয়ায আভদী বক্ষােুীফৃন্দ 

 

‚একজন আভদী ভুরভাননয ভানঝ ইরানভয বক্ষায েকৃে েবেপরন ওয়া উবর্ে‛  
— মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) 

৯ জানুয়াবয ২০২২ আভদীয়া ভুবরভ সু্টনেন্ট এনাবনয়ন নাইনজবযয়ায দযনদয নে একবি বারু্ুয়ার 
(অনরাইন) বা কনযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয 
আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানেুয ইরাভাফানদ এভবিএ ইন্টাযনযানার সু্টবেও প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয 
আভদীয়া ভুবরভ সু্টনেন্ট এনাবনয়ন নাইনজবযয়ায ৩০ এয অবধক দয নাইনজবযয়ায রানগানয 
ওনজানকানযানে অফবিে রাজনা র প্রেনক বায় বারু্ুয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

বফত্র কুযআন বেরাওয়াে বদনয় শুরু ওয়া একবি আনুষ্ঠাবনক অবধনফননয য উবিে বক্ষােুীগণ হুমূয 
আকদানক োনদয ধভু-বফশ্বা ও ভাভবয়ক বফলয়াবদ বননয় প্রফ বকছু েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

একজন খানদভ হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন কীবানফ োযা বফশ্ববফদযারনয়য কযাম্পানয র্যার্য প্রদখা প্রদওয়া 
কদমুো ও অননবেকোভূ নে অনযানয প্রখাদ্দাভনদয দূনয যাখনে ানযন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚একজন আভদী ভুরভাননয ভানঝ ইরানভয বক্ষায েকৃে েবেপরন ওয়া উবর্ে “ আভানদয দযনদয 
‘ফয়আনেয েুভূ’ নাভক ফইবি েদান কনয ইরাভ-আভদীয়ানেয নে োনদয ফন্ধননক স্মযণ কযানে োনকা। 
োনদযনক ফনরা, এ কর েুাফরী প্রভননই েুবভ ইরাভ-আভদীয়ােনক গ্রণ কনযনছা এফং েুবভ অেীকাযাফদ্ধ প্রম 



 

েুবভ ধভুনক জাগবেকোয উয োধানয বদনফ। ফেুভান মুনগ এবি একবি কবিন র্যানরঞ্জ। মবদও বফশ্ববফদযারনয়য 
বযনফ অনুকূর নয়, েফুও আভদী ভুরভান বক্ষােুীনদয অফযই এগুনরা এবিনয় র্রনে নফ।‛ 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফনরন: 

‚ুেযাং, আভানদয বক্ষােুীযা মবদ এ বফলয়গুনরা ফুঝনে ানয োনর োযা বননজনদয বযফেুন কযনে প্রর্ষ্টা কযনফ। 
প্রদনখা- আভযা ৃবেফীনক বযফেুন কযনে এনবছ, আভযা দাবফ কবয আভযা ৃবেফীয ংস্কায কযনফা। মবদ আভযা 
বননজযাই এফ খাযা কানজ বনভবিে নয় বি োনর কীবানফ আভযা আভানদয েবেশ্রুবে ূণ ুকযনফা? প্রখাদ্দাভুর 
আভদীয়ায অেীকানয প্রোভযা ফনর োনকা ‘আবভ ফ বকছু েযাগ কযনফা’। েুবভ মবদ প্রোভায আনফগনক েযাগ কযনে 
না ানযা, ইরানভয বক্ষায র্র্ুা না কনযা, োনর কীবানফ প্রোভায অেীকায ূণ ুকযনফ? ুেযাং েনেযক খানদভনক 
উরবি কযানে প্রর্ষ্টা কনযা এবি প্রোভায অেীকায, এবি আভানদয ফন্ধন। এগুনরা নে আনুগনেযয অেীকানযয 
েুাফবর এফং আভানদযনক এগুনরা ূণ ুকযনে নফ প্রমন আভযা বননজনদয ংনাধন কযনে াবয এফং বযণানভ 
জাবেয ংনাধন কযনে াবয। েখন প্রদ ভৃদ্ধ নয় উিনফ। অনযোয়, আভযা মবদ এভন আর্যণ কবয েখন ভান 
আল্লাহ্ ো’রা আভানদযনক াবি বদনফন এফং আভানদযনক অফযই উরবি কযনে নফ প্রম, বযননল আভানদয এ 
ৃবেফী প্রছনি র্নর প্রমনে নফ এফং যকানর এয বযণবেয ভুনখাভুবখ নে নফ। োনদযনক প্রোভায এ বফলয়গুনরা 
উরবি কযানে নফ। োযা মবদ এবি ফুনঝ প্রনয় োনর প্রো খুফই বানরা, অনযোয় প্রোভায দাবয়ত্ব প্রকফর উনদ 
প্রদয়া। োনদযনক উনদ েদান কযনে োনকা।‛ 

অয একবি েশ্ন বছর মাযা শুননে আগ্রী নয় োনদয বনকি আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয ফােুা প্রৌঁনছ প্রদয়া 
ম্পবকুে। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) উনদ েদান কনযন এফং ফনরন: 

‚ভান আল্লাহ্ ো’রা মযে ভুাম্মদ (া.)-প্রক ফনরনছন প্রম েুবভ প্রজাযূফুক প্রোভায ফােুা প্রৌঁছানে াযনফ না। মাযা 
প্রোভায কো শুননছ না োনদযনক প্রছনি দাও “ মাযা ননবেক বদক প্রেনক বার এফং বফত্র েকৃবেয োনদয নে 
ফনু্ধত্ব গনি প্রোনরা। মখন োযা প্রোভায ফনু্ধ নয় উিনফ েখন োনদযনক ফনরা েুবভ প্রক, আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ে 
কী এফং প্রকন আভযা ইরাভ-আভদীয়ানে বফশ্বা কবয। ুেযাং, এবি নরা োনদয কানছ ের্ানযয উায়। অনযোয় 
েুবভ কাউনক প্রোভায কো শুনাননায জনয প্রজায কযনে ানযা না।‛ 

 



 

 

একজন অংগ্রণকাযী হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন কীবানফ োযা ধভুীয় কামুাফবর ও জাগবেক বক্ষায ভনধয ভন্বয় 
াধন কযনফন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚প্রোভায ফুেেভ ধভুীয় কাজ নরা েবেবদন াাঁর্ ওয়াক্ত নাভাম আদায় কযা। পজনযয নাভানময জনয প্রবানয ওনিা 
এফং প্রোভায পজনযয নাভাম আদায় কনযা। এযয কুযআন বেরাওয়াে কনযা এফং প্রোভায সু্কর, কনরজ অেফা 
বফশ্ববফদযারনয়য জনয েস্তুবে নাও। প্রোভায বক্ষা েবেষ্ঠানন ৬ ফা ৭ ঘণ্টা কািাননায য, মখন েুবভ বপনয আনফ, 
প্রোভায বক্ষকফৃন্দ মবদ প্রকাননা িা ফা ফাবিয কাজ বদনয় োনকন োনর প্রবি ম্পন্ন কযনফ এফং এযয মবদ 
ভয় োনক োনর ধভুীয় ুিকাবদ নি জ্ঞান ফৃবদ্ধয প্রর্ষ্টা কযনফ। জ্ঞান ফৃবদ্ধয াাাব এগুনরা প্রোভায বর্ন্তা-
বাফনানক বযফেুন কযনফ। েুবভ বননজনক বযফেুন কযনে প্রর্ষ্টা কযনফ এফং আধযাবিক ও ননবেকবানফ বানরা নে 
প্রর্ষ্টা কযনফ। প্রেোশ্রনভয প্রক্ষনত্র, েুবভ মবদ েবেবদন প্রখাদ্দাভুর আভদীয়ায কামুক্রনভ অংগ্রণ কযনে না ানযা 
োনর অন্তে প্রোভায ছুবিয বদনগুনরানে আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয কামুক্রভভূন অংগ্রণ কযনে প্রর্ষ্টা 
কযনফ। বকন্তু, একজন বক্ষােুী বননফ প্রোভানক এবি বনবিে কযনে নফ প্রম, প্রোভায েেভ দাবয়ত্ব িানানায় 
ভননাবননফ কযা। াাাব, কখননাই েবেবদননয াাঁর্ ওয়ানক্তয নাভাম ও কুযআন বেরাওয়াে বযেযাগ কযনফ না।‛ 


