
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
৫ ভার্চ ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্চয়ার াক্ষানেয প্রৌবাগ্য রাব 
কযনরা ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া ফুযবকনা পানা 

 

“ফনর্নয় গুরুত্বূর্চ বফলয় নরা প্র াদ্দাভ দযগ্র্ প্রমন াাঁর্ ওয়াক্ত নাভানম অবযস্ত য়।”  
— মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.)  

২৬ প্রপব্রুয়াবয ২০২২, ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া (১৫-৪০ ফছয ফয়ী আভদী েরুর্-মুফকনদয অঙ্গ-ংগ্ঠন) 
ফুযবকনা পানায নযানার আনভরা (জােীয় কামচবনফচাী বযলদ) এফং বযবজওনার কানয়দগ্নর্য (আঞ্চবরক বাবে) 
নঙ্গ একবি বারু্চয়ার (অনরাইন) বা কনযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ  রীপােুর ভীহ্ 
মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডচয ইরাভাফানদ এভবিএ সু্টবডও প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয ৩০-এয অবধক 
আনভরা দয ফুযবকনা পানায উয়াগ্াডুগুয বনকি ফুস্তান-এ-ভাহ্দী-প্রে অফবিে জাবভয়ােুর ভুফাশ্প্রযীন প্রেনক বায় 
বারু্চয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

৬৫-বভবননিয বায় উবিে কনর হুমূয আকদানয ানে কনোকেননয ুনমাগ্ রাব কনযন এফং নযানার 
আনভরায দযগ্র্ বনজ বনজ বফবানগ্য একবি বযনািচ প্র কনয বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয যাভচ ও 
বদকবননদচনা গ্রনর্য ুনমাগ্ রাব কনযন। 

মুফকনদয ননবেক ও আধযাবিক েবক্ষনর্য দাবয়নত্ব বননয়াবজে প্রভাোভীভ েযবফয়নেয নঙ্গ কো ফরনে বগ্নয় হুমূয 
আকদা প্র াদ্দাভনদয েযবফয়নেয জনয োয বফবাগ্নক বফববন্ন বদনক দৃবি বনফদ্ধ কযায বফলনয় স্মযর্ কবযনয় প্রদন। 

োয বযকল্পনা ম্পনকচ বজনজ্ঞ কনয , মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) বকছু বফলনয় গুরুত্বানযা কনযন এফং 
ফনরন: 

“প্র াদ্দাভযা বক নদবনক াাঁর্ ওয়াক্ত নাভাম আদানয়য বফলনয় ভননাবননফ কযনছ? োযা বক বফত্র কুযআন বেরাওয়াে 
ও োনদয ননবেক গুর্াফবর উন্নে কযনে মত্নীর? মবদ োযা একর বফলনয় ভননানমাগ্ বদনয় োনক োনর এয ভাত্রা 



 

প্রকভন? ... ফনর্নয় গুরুত্বূর্চ বফলয় নরা নদবনক াাঁর্ ওয়াক্ত নাভাম আদায় কযানক প্র াদ্দাভনদয অবযানয অন্তবুচক্ত 
কনয প্রপরা উবর্ে। মবদ প্র াদ্দাভযা োনদয নাভানময বফলনয় অবববনবফি এফং একাগ্রবর্ত্ত য় োনর োনদয ভননানমাগ্ 
অনযানয প্রনক কাপ্রজয েবেও আকৃি নফ।” 

 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফনরন: 

“বফত্র কুযআন র্র্চায বফলনয় অবধক ভননানমাগ্ প্রদওয়ায জনয প্র াদ্দাভনদয উৎাবে কযা উবর্ে। ুেযাং এই বফলনয় 
আযও ভননানমাগ্ আকলচর্ করুন। এছাড়া, আনায উবর্ে ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.)-এয াদী এফং ভীহ্ 
ভওঊদ (আ.)-এয প্রর া প্রেনক এক ফা অনধচক ৃষ্ঠায উদৃ্ধবে প্র াদ্দাভনদয ভানঝ প্রয়ায কযা „ এভবিএ প্রে জুভুআয 
 ুেফা বনয়বভে প্রানায বফলনয় প্র াদ্দাভনদয অনুোবর্ে কযা উবর্ে।” 

ের্ানযয কানজ বননয়াবজে প্রভাোভীভ েফরীগ্- প্রক হুমূয আকদা েফরীনগ্ জােীয় , আঞ্চবরক ও িানীয় মচানয়য 
আনভরা দযনদয ংমুক্ত কযায বফলনয় উৎাবে কনযন এফং ফনরন োনদয প্রেযর্া প্রমাগ্াননায জনয রক্ষয েদান 
কযা উবর্ে। 

েকানায কানজ বননয়াবজে প্রভাোভীভ ইাআে- এয নঙ্গ কো ফরনে বগ্নয় হুমূয আকদা ফনরন প্রম , োনদয 
উবর্ে াভবয়কীয জনয বর নে প্র াদ্দাভনদয উৎা েদান কযা। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“মাযা নয ফফা কনযন এফং ববক্ষে োনদয উৎাবে করুন প্রম , োনদযও উবর্ে েফন্ধ প্রর ায প্রর্িা কযা। 
োনদয ভনধয প্রকউ প্রকউ এ কর বফলনয় েফন্ধ বর নে ানযন প্রম , োযা কীবানফ আভদীয়ােনক গ্রর্ কনযনছন , 
ইরাভ-আভদীয়াে কী , প্রকন আভানদয ইরাভ- আভদীয়ানে বফশ্বা কযা উবর্ে , ভীহ্ ভওউদ (আ.)-এয 
আগ্ভননয বফলনয় ভানফী (া.) এয ববফলযদ্বার্ী কী বছর। ুেযাং এবানফ োযা োনদয জ্ঞান ও বফশ্বানক ফৃবদ্ধ 
কযনে াযনফ। অন্তেনক্ষ ে ন আভদীয়া ভুবরভ জাভা ’প্রেয নক্ষ প্রর ানরব য জনয আবন োনদযনক আযও 
উৎাবে কযনফন, আয োনদয েফন্ধ প্রদন  আ যও প্র াদ্দাভ দয প্রর ানরব য বফলনয় বিয় নফ বকংফা অন্তে 
োনদয বফশ্বানক দৃঢ় কযনে প্রর্িা কযনফ।” 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা ’প্রে অন্তবুচক্ত নেুন দযনদয ননবেক ও আধযাবিক েবক্ষনর্য দাবয়নত্ব বননয়াবজে 
প্রভাোভীভ েযবফয়ে নওভুফাঈন উনে  কনযন প্রম , কর ধনভচয ভানুলজন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বিগ্ধ ছায়ায় 
েনফ কযনছ। 



 

 
এই বযনেবক্ষনে হুমূয আকদা নেুন অন্তবুচক্তনদয ববন্ন ববন্ন র্াবদায েবে দৃবি বনফদ্ধ কযায েনয়াজনীয়োয উয 
গুরুত্বানযা কনযন। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

“অনযানয ধভচবফশ্বা প্রেনক মাযা আভদী ভুরভান নয়নছন, োনদয জনয ববন্ন বযকল্পনা ও আনয়াজন কযা উবর্ে। 
ুেযাং, মাযা [ূফচ প্রেনকই] ভুরভান এবি ম্ভাফয প্রম, োযা নাভানময প্রদায়াভূ জাননন; প্রমভন, ূযা পাবো এফং 
োযা বফত্র কুযআন বেরাওয়াে কযনে ানযন। আভদীয়াে কী- োনদযনক ো জানাননায জনয আনানক বযকল্পনা 
ের্য়ন কযনে নফ। আভদীয়া ভুবরভ জাভা ’ে ম্পনকচ োনদযনক আযও অফবে করুন।  োনদয ইরানভয 
ইবো, আভদীয়ানেয ইবো ও ইরাভী ধভচীয় জ্ঞান ইেযাবদ ফৃবদ্ধয প্রর্িা করুন। মাযা ূনফচ বিিান বছনরন 
োনদয জনয ববন্ন েবক্ষনর্য ফযফিা োকনে নফ। োনদযনক ূযা পাবো, প্রদায়া এফং নাভাম প্র া উবর্ে। কীবানফ 
নাভাম আদায় কযনে য় , নাভানময অেচ কী ফা প্রকন আভযা নদবনক াাঁর্ ওয়াক্ত নাভাম আদায় কবয , এ ম্পনকচ 
োনদয ধাযর্া বদন৷ অনযনদয জনযও ববন্ন বযকল্পনা োকা উবর্ে। ুেযাং , ববন্ন ববন্ন ভানুনলয জনয ববন্ন ববন্ন 
বযকল্পনা ফা কভচূবর্ ের্য়ন কযা উবর্ে।”  

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আযও ফনরন: 

“মাযা ূযা পাবো জাননন, োনদয উবর্ে এয অেচ জানা। ম ন োযা এয অেচ জাননফ ে ন োযা ূনফচয েুরনায় 
অবধক আন্তবযকবানফ নাভাম আদায় কযনে াযনফ। ুেযাং একইবানফ নাভানম আভানদয উচ্চাবযে েনেযকবি নেয 
অেচ জানা উবর্ে। এবি আনায ধভচবফশ্বা ও প্র াদা ো’রায েবে বফশ্বানক দৃঢ় কযনফ।” 

বায বযভাবিনে মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া ফুযবকনা পানায জনয প্রদায়া 
কনযন এফং ফনরন: 

“ভান আো ো 'রা আনানদযনক বনযাদ যা ুন।  আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ে জনয কনঠায বযশ্রভ কযায এফং 
ুনযা প্রদন ইরাভ-আভদীয়াে এয ফােচা প্রৌঁনছ প্রদওয়ায প্রেৌবপক েদান করুন।” 

 

 

 

 


