
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
২১ জানুয়াবয ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে াক্ষানেয প্রৌবাগয রাব কযনরা 
জাভমাবনয ওয়াক্প্রপ নও ডাক্তাযফৃন্দ 

 

১৫ জানুয়াবয ২০২২, জাভমাবনয ওয়াকনপ নও ডাক্তায ও প্রডবিস্টনদয ানে এক বারু্ময়ার (অনরাইন) বায় বভবরে 
ন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্্ মযে বভমমা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডময ইরাভাফানদ এভবিএ ইিাযনযানার সু্টবডও প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয ১৭ 
জন ুরুল ও ৬ জন নাযী ডাক্তায এফং প্রল ফনলময ছাত্র-ছাত্রী এনে ফ্রাঙ্কপুনিময ফায়েু ফূ কভনেক্স প্রেনক 
বারু্ময়াবর অংগ্রণ কনযন, মা আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ে জাভমাবনয জােীয় দয দিয বননফ ফযফহৃে নয় োনক। 

বফত্র কুযআন প্রেরাওয়ানেয য কর ওয়াকনপ নও বর্বকৎক ও বক্ষােমী হুমূয আকদানয ানে কনোকেননয, 
োনদয কভমজীফননয বফলনয় বদকবননদমনা র্াওয়ায এফং েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

আবফ্রকায াধাযণ ভানুলনক েদত্ত বর্বকৎা প্রফায ভান উন্নয়নন োযা কীবানফ অফদান যাখনে ানযন এ বফলনয় 
বর্বকৎকনদয একজন হুমূয আকদানয বনকি যাভনময অনুনযাধ কনযন। 

মযে বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚এনক্ষনত্র আনায অফযই অফদান যাখা উবর্ে। অেম ংগ্র করুন এফং গযীফ ভানুনলয াানময ফযফায করুন। 
এভন বর্বকৎকফৃন্দ োকা উবর্ে মাযা প্রেচ্ছায় অনয প্রদভূন মানফ এফং ওয়াকনপ আযমীনে (াভবয়ক উৎগম) 
বননজনদয ভয় উৎগম কনয ভানুলনক বর্বকৎা প্রফা েদান কযনফ।‛ 

হুমূয আকদা ফনরন প্রম ‘আভদী ভুবরভ ডক্টম এনাবনয়ন’–এয উবর্ে আবফ্রকায বফববন্ন প্রদভূনয বযবিবে 
ভূরযায়ন কযা এফং বযকল্পনা েণয়ন কযা প্রমন োযা মে অবধক ংখযক ভানুনলয াাময কযনে ানযন। 



 

 
‘আভদী ভুবরভ ডক্টয এনাবনয়ন’-এয েধান হুমূয আকদানক েশ্ন কনযন জাভমাবননে ববফলযনে োযা কীবানফ 
আভদী ভুরভাননদয বর্বকৎা বফলনয় আযও েববক্ষে কনয েুরনে ানযন। 

প্রকাববড বযাবক্সননয প্রক্ষনত্র বুর েেয দূয কযায উয গুরুত্বানযা কনয বদকবননদমনা বদনে বগনয় মযে বভমমা ভরূয 
আভদ (আই.) ফনরন: 

‚অননক ভানুল বাফনছ প্রকাববড োৎমমূণম বকছু নয় এফং োযা ভাস্ক বযধান কযনছন না, বযাবক্সন বননচ্ছন না এফং 
এই প্রক্ষনত্র প্রকাননা নর্েনোই প্রদখানচ্ছ না। োযা মবদ বযাবক্সন না প্রনন, েনফ োনদয উবর্ে অনযানয ুযক্ষা ফযফিায 
েবে রক্ষয যাখা প্রমভন, ভাস্ক বযধান কযা, নানক ববক্স েনয়াগ কযা- প্রমগুনরা আবভ কাযমকযী বননফ প্রদনখবছ। মবদ 
োযা বফশ্বা কনযন, েনফ প্রাবভওযাবেক ঔলধ গ্রণ কযনে ানযন। বকন্তু মাযা ফরনছন প্রম, োনদয বকছুই নফ না 
এফং প্রকাননা ুযক্ষা ফযফিাই গ্রণ কযনছন না, োনদযনক আয কী কযা প্রমনে ানয ফা ফরা প্রমনে ানয? মাযা েল্প 
ববক্ষে ও অনর্েন োনদয প্রক্ষনত্র নর্েনো ফৃবিয রনক্ষয আনাযা ভবিে ের্াযণা কামমক্রভ র্ারানে ানযন।‛ 

 



 

 
অয এক অংগ্রণকাযী উনেখ কনযন প্রম, বকছু ভানুল ভনন কনযন ভানবক োিয ম্পবকমে ভযাগুনরা ঈভাননয 
দুফমরোয পরেরূ ঘনি োনক। 

এ ধযননয ভানবকো প্রম বুর ো ফযাখযা কযনে বগনয় মযে বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚এ বফলয়বিনক এবানফ প্রদখা বুর। বমবনই ফরুন না প্রকন বফলয়বি বুর “্ঈভাননয ঘািবেয ানে এয প্রকাননা ম্পকম 
প্রনই “্নানা ধযননয কাযণ ও অফিায বযনেবক্ষনে ভানবক অুিো নে ানয। কখননা একজন ফযবক্ত োয 
ঈভাননয প্রক্ষনত্র দুফমর নাও নে ানযন বকন্তু আাানয ভানুলজন দ্বাযা এভনবানফ দুফমযফানযয বকায ন, 
পরেরূ ভানবকবানফ অুি নয় নেন। এবি োয বনয়ন্ত্রনণয উনবম। ুেযাং একজন অুি ফযবক্ত অায়। 
অেএফ. প্রই ফযবক্ত ঈভাননয প্রক্ষনত্র দুফমর ো ফরা বিক নয়।‛ 

একজন নাযী অংগ্রণকাযী হুমুয আকদানক েশ্ন কনযন প্রম, কীবানফ বেবন োয ন্তাননদয প্রমনকাননা ম্ভাফয 
েবেকূর বযবিবেয জনয েস্তুে কযনফন মবদ োনক এফং োয োভীনক আবফ্রকায় াধাযণ ভানুনলয প্রফায় জীফন 
উৎগমকাযী বননফ ািাননা য়। বেবন হুমূয আকদানক আযও বজনজ্ঞ কনযন, হুমুয মখন জীফন উৎগমকাযী 
বননফ আবফ্রকায় বছনরন েখন োয ন্তাননদয ভাবননয় উিনে প্রকাননা ভযা নয়বছর কী না। 

মযে বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚আভায একজন ন্তান প্রখানন জন্ম গ্রণ কনযবছর এফং মখন আভযা প্রখানন বগনয়বছরাভ অয এক ন্তান আি 
প্রেনক দ ভা ফয়ী বছর। ুেযাং োযা প্রখাননই প্রফনে উনি। োই প্রখানন ভাবননয় প্রনওয়ায প্রকাননা েশ্ন বছর না। 
প্রম খাফাযই প্রখানন াওয়া প্রমনো, আভযা প্রগুনরাই োনদয প্রখনে অবযস্ত কনয েুনরবছরাভ। আভানদয প্রম কবিন 
জীফন প্রখানন মান কনযবছ, োনে আভযা আভানদয ন্তাননদয অবযস্ত কনয গনে েুনরবছ এফং োযা প্রবানফই 
প্রফনে উনিনছ। ুেযাং এবি আনায ভানবকোয উয বনবময কনয। এখন আবফ্রকায় অননক ুনমাগ-ুবফধা 
জরবয নয়নছ। আভানদয ভয় বযবিবে ুনযাুবয ববন্ন বছর। এখন [আবফ্রকায়] আবন অননক ুনমাগ-ুবফধা 
রাব কযনফন মা আবন এখানন রাব কনযন অেফা প্রগুনরা এখান প্রেনকও অডমায কনয বননে াযনফন। ুেযাং এবি 
ফে প্রকাননা ভযা নয়।‛ 

একজন রাজনা দয বমবন একজন ভুফানেনগয (ধভমের্াযক) স্ত্রী, বেবন হুমূয আকদানয কানছ একজন জীফন 
উৎগমকাযীয স্ত্রী বননফ োয দাবয়ত্বাফবর ম্পনকম জাননে র্ান। 

মযে বভমমা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

 



 

 
‚একজন জীফন উৎগমকাযীয স্ত্রীও একজন জীফন উৎগমকাযী। োয োভী মবদ একজন ভুফানেগ ন েনফ োনক 
োয াাময কযা উবর্ে। োয উবর্ে বননজয আধযাবিকো, ননবেকোয ভান এফং ধভমীয় বক্ষায ভান উন্নে কযায 
প্রর্ষ্টা কযা প্রমন বেবন নাযীনদয ননবেক ও আধযাবিক েবক্ষণ বদনে ানযন। একজন ভুফানেনগয প্রমভন দাবয়ত্ব 
বননজয ভান উন্নয়ননয প্রর্ষ্টা কযা বিক প্রেভবন োয স্ত্রীযও বননজয ভান উন্নয়ননয প্রর্ষ্টা কযা উবর্ে । মবদ োয োভী 
একজন বর্বকৎক ন েনফ এবি আফযক প্রম, োয স্ত্রীও েযাগ েীকায কযনফন। আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয 
াাোর ফা বিবননক মবদ বর্বকৎক অবেবযক্ত ভয় অবেফাবে কনযন েখন োয স্ত্রীয োনক ায়ো কযা 
উবর্ে। াাোনর অবেবযক্ত ভয় কািাননায জনয োনক বেযস্কায কযা উবর্ে নয়। ুেযাং এনক্ষনত্র নধমম োকনে 
নফ। মবদ োয ন্তান-ন্তবে োনক, োয উবর্ে োনদয গনে প্রোরায বফলনয় অবধক ভননমাগ প্রদয়া এফং োনদযনক 
ফুঝাননা োযা আভদী ভুরভান বশু এফং োযা জীফন উৎগমকাযীয ন্তান এফং োনদয প্রবানফই রারন-ারন 
কযা উবর্ে।‛ 

মযে বভমমা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফনরন: 

‚আনায বননজয ননবেক ও আধযাবিক অফিা বফনেলণ কযা উবর্ে। ফাবেনে আবন আনায ধভমীয় ও ননবেক জ্ঞান 
ফৃবি কযনে ানযন। এছাো আনায িানীয় ভানুনলয নে প্রভরানভা কযা উবর্ে। উদাযণেরূ, আবন মবদ 
আবফ্রকায় মান প্রখাননয ভানুনলয নে প্রভরানভা করুন। প্রখাননয ভানুলনক বননজয কানছ প্রিনন বনন, োনদয নে 
ভয় কািান এফং োনদয নে বভশুন। োনদযনক এিা অনুবফ কযানে নফ প্রম, োযাও ভানুল এফং আবন োনদযনক 
অনযানয ভানুনলয ভেই ভনন কযনছন। োনদযনক আনায ভান ভনন কনয োনদয ানে আর্যণ করুন এফং এবি 
এভন ওয়া উবর্ে নয় োযা ভনন কযনফ প্রম,্‘অ-আবফ্রকানযা এননছ এফং োনদয নে অনযবানফ আর্যণ কযনছ।’ 
ুেযাং এগুনরা নচ্ছ প্রই কর গুণাফবর মা একজন জীফন উৎগমকাযীয স্ত্রীয গ্রণ কযা উবর্ে; োয উবর্ে 
ভানুনলয অং নয় মাওয়া এফং োভীনক াাময কযা। োয ন্তাননদয ুন্দয ও বিকবানফ গনে প্রোরা এফং 
অনযনদয জনয অনুকযণীয় আদনম বযণে ওয়া উবর্ে।‛ 


