
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১১ প্রপব্রুয়াবয ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার াক্ষানেয প্রৌবাগয রাব 
কযনরা বনউবজরযানেয নযানার আনভরা 

 

৬ প্রপব্রুয়াবয ২০২২, আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয 
আভদ (আই.)-এয নে একবি বারু্ুয়ার (অনরাইন) বায় বভবরে ওয়ায ুনমাগ রাব কনয আভদীয়া ভুবরভ 
জাভা’ে বনউবজরযানেয নযানার আনভরা (জােীয় কামুবনফুাী বযলদ)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডুয ইরাভাফানদ এভবিএ ইন্টাযনযানার সু্টবডও প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয 
ভজবর প্রখাদ্দাভুর আভদীয়া ও ভজবর আনারুল্লাহ্য েবেবনবধ আনভরায দযফৃন্দ বনউবজরযানেয অকরযানে 
অফবিে ফায়েুর ভুকীে ভবজদ প্রেনক বায় বারু্ুয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

৮০-বভবননিয বায় উবিে কনর হুমূয আকদানয ানে কনোকেননয ুনমাগ রাব কনযন এফং নযানার 
আনভরায দযগণ বনজ বনজ বফবানগয একবি বযনাি ু প্র কনয বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয যাভু ও 
বদকবননদুনা গ্রনণয ুনমাগ রাব কনযন। 

 



 

ভজবর প্রখাদ্দাভুর আভদীয়ায দনযয (প্রদীয় েধান) নে কো ফরনে বগনয় হুমূয আকদা উনল্লখ কনযন প্রম, 
প্রমনেু বনউবজরযানে েুরনাভূরকবানফ আভদী ভুরভাননদয ংখযা কভ োই োনদয আদু ভজবর ওয়া উবর্ে।  

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚আনায ভজবরনয একবি আদ ুভজবর ওয়া উবর্ে, প্রকননা আবন নজই েনেযক খানদনভয বনকি প্রৌঁছানে 
ানযন।‛ 

 

হুমূয আকদা গুরুত্বানযা কনযন প্রম, বনউবজরযানে িায়ী ওয়া আভদী যণােুীনদয বনকি প্রৌঁছাননা উবর্ে প্রমন 
োযা আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয প্রফায় বিয় োকনে ানযন এফং োনদয বুনর মাওয়া উবর্ে নফ না প্রম, 
োনদয যণােুী বননফ আায উনদ্দয র প্রমন োযা স্বাধীনবানফ ধভুর্র্ুা কযনে ানযন। 

প্রনিিাবয ওয়াকনপ নও-এয নে কো ফরায ভয় হুমূয আকদা োনদযনক উৎাবে কনযন প্রম, োযা প্রমন প্রর্ষ্টা 
কনযন প্রম েবে ফছয প্রমন কভনক্ষ একজন ওয়াকনপ নও প্রভাফানল্লগ বননফ েববক্ষে ওয়ায জনয জানভয়া 
আভদীয়ায় ববেু য় এফং এছাড়াও প্রখানন এভন ওয়াকনপ নও োকা েনয়াজন মাযা ডাক্তায নফন।  

একজন আনভরা দয বমবন োয দাবয়নত্ব অননক ফছয ধনয বননয়াবজে আনছন বেবন হুমূয আকদানক বননদুনায 
জনয অনুনযাধ কনযন প্রম, কীবানফ বেবন বননজনক উজ্জীবফে যাখনে ানযন। 

উত্তনয মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚ফভয় বাফুন প্রম, আবন এখননা েরুণ।‛ 

প্রনিিাবয উভনয আভা-প্রক োয বফবানগয কামুাফবর ম্পনকু বদকবননদুনা েদান কযনে বগনয় হুমূয আকদা 
দৃবষ্টনগার্য কনযন প্রম োনদয উবর্ে প্রকর আভদীনদয াানমযয প্রর্ষ্টা কযা মাযা োনদয জীবফকা বননয় ভযায় 
বুগনছন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚আনায  দাবয়নত্বয একবি গুরুত্বূণ ুঅং র আভদী ভুরভাননদযনক োনদয কাজ খুুঁনজ প্রনে াাময কযা এফং 
উযন্তু আনায োনদযনক অফযই াাময ও যাভ ু েদান কযা উবর্ে মাযা ম্প্রবে যণােুী বননফ 
(বনউবজনরযানে) বগনয়নছন। এ কাযনণ, আনায একবি যাভ ুকবভবি গঠন কযা উবর্ে প্রমখান প্রেনক োনদযনক 



 

যাভ ুেদান কযা নফ র্াকবয াওয়ায জনয োনদয কী কী প্রমাগযো অজুন কযনে নফ বকংফা কীবানফ র্াকবয 
প্রনে নফ মবদ োনদয প্রকাননা প্রমাগযো না োনক। োনদযনক ধাযণা বদনে নফ কীবানফ োযা োনদয ুনমাগভূ 
ম্প্রাবযে কযনে ানযন। প্রকর েরুণ মানদয প্রমাগযো প্রনই োনদয ম্ভাফনাভূ কানজ রাবগনয় ুনমাগ খুুঁনজ 
প্রনে এফং বক্ষায অগ্রগবেনেও আনায াাময কযা উবর্ে। স্বল্প ভূরধনন কীবানফ ফযফা দাুঁড় কযাননা মায় এই 
বফলনয়ও আনায োনদযনক যাভ ুেদান কযা উবর্ে প্রমন োযা বননজয ানয় দাুঁড়ানে ানযন। শুধুভাত্র প্রছাি শ্রনভয 
কাজ বনফা ুকযায বযফনে ুোনদয এভনবানফ াাময কযা উবর্ে প্রমন োযা স্ববনবুযীর নে ানযন “ একর 
াাময ও েেয েদান কযা উভূনয আভা বফবানগয দাবয়ত্ব।” 

েকানায কানজ  বননয়াবজে প্রনিিাবয ইায়াে-প্রকও বনয়বভে াভবয়কী ও ফই েকানয প্রক্ষনত্র হুমূয আকদা 
উৎাবে কনযন। হুমুয আকদা বনবদুষ্টবানফ উনল্লখ কনযন ‘ভাওবয’ বালায় বফত্র কুযআন েকানয য এখন 
োনদয উবর্ে ‘ভাওবয’ বালায় অনযানয াবেয তেযী কযা প্রমন ইরানভয বেযকায বক্ষাভূ খুুঁনজ প্রনে এবি 
আযও ভানুনলয বনকি ে ুগভ কনয। 

 

হুমূয আকদা আযও ফনরন প্রম কর দনযয ওয়াকনপ আযমী স্কীনভ অংগ্রণ কযা উবর্ে, প্রমখানন দযগণ 
অন্তে দুই িাকানরয জনয বননজনদয (াভবয়ক) উৎগু কনয োনকন এফং বফত্র কুযআন বক্ষা অনযানয ধভুীয় 
কভুকানে অংগ্রণ কনযন।  

ভজবর প্রখাদ্দাভুর আভদীয়ায প্রে ও বভবডয়া বফবানগয েধাননয নে কো ফরনে বগনয় মযে বভমুা ভরূয 
আভদ (আই.) ফনরন: 

‚আনানদযনক প্ররখকনদয একবি দর গঠন কযনে নফ মাযা ত্র-বত্রকায় এফং াভাবজক প্রমাগানমাগ ভাধযনভ 
প্ররখানরবখ কযনে ানযন।  োনদয ধভুীয় জ্ঞান ফৃবিয বফলনয় েনর্ষ্টা গ্রণ করুন।  ভুযব্বীনদযনক অনুনযাধ করুন 
োযা প্রমন োনদযনক েববক্ষে কনয প্রোনরন, আয েখন োযা প্রকফর প্রে ও বভবডয়া বিনভয দয বননফই নয় 
ফযং ধভুের্াযক বননফও ুন্দযবানফ বননজনদয দাবয়ত্ব ারন কযনে াযনফন।‛ 

াে প্রেনক নননযা ফছয ফয়নয বশুনদয তনবেক েবক্ষনণয দাবয়নত্ব বননয়াবজে প্রভাোভীভ আেপারনক উনদ্দয 
কনয হুমূয আকদা প্রজায বদনয় ফনরন প্রম, োনদযনক বনবিে কযনে নফ প্রম বশুনদয মোমে প্রদখানানা কযা য় 
এফং োনদয কর েনয়াজন ূযণ কযা য়। 


