
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
৯ ভার্চ ২০২২ 

এক বফবিক মুদ্ধেয বয়াফ বযণাভ ম্পদ্ধকচ তকচ কদ্ধয আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয 
বফি-েধান ফরদ্ধরন প্রম, আভদী ভুরভানদ্ধদয ভানফতায প্রফায জনয দা েস্তুত 

থাকদ্ধত দ্ধফ  

 

 ‚বফদ্ধিয এক ফড় অংদ্ধয ওয এক অন্ধকাযাচ্ছন্ন এফং অশুব ছায়া বযফযাি দ্ধয়দ্ধছ আয,  
আল্লাহ্ না করুন, মবদ ফতচভান ংকট আযও ঘনীবূত য়, তাদ্ধর তায পরাপর দ্ধফ 
অবর্ন্তনীয়।‛ 

 ‚বফিদ্ধক বতর বতর কদ্ধয ুনর্চঠদ্ধন ভানফজাবত এক বফার র্যাদ্ধরদ্ধেয ভুদ্ধে ড়দ্ধফ। আয, 
আভদী ভুরভান বদ্ধদ্ধফ, আভাদ্ধদয কতচফয দ্ধফ, প্রই েদ্ধর্ষ্টায এদ্ধকফাদ্ধয াভদ্ধনয াবযদ্ধত 
থাকা।‛ 

 ‚আভাদ্ধদয এভন এক ববফলযদ্ধতয জনয েস্তুত থাকদ্ধত দ্ধফ প্রমোদ্ধন বিভা বফদ্ধিয আদ্ধবিক 
াবন্ত ও বনযাত্তায ওয বনবচয কযা আয ম্ভফয দ্ধফ না।‛ 

 ‚আভদী ভুরভান বদ্ধদ্ধফ আভাদ্ধদয কাজ দ্ধফ, প্রই ভয় বছন্ন-ববন্ন টুকদ্ধযাগুদ্ধরাদ্ধক একত্র 
কযা এফং ভানফজাবতয জ্বরন্ত িদ্ধতয ওয এক েভনকাযী ুীতর ভরভ েদ্ধয়ার্ কযায 
জনয েস্তুত থাকা।‛ 

৫ ভার্চ ২০২২, ইন্টাযনযানার এদ্ধাবদ্ধয়ন অপ আভদী আবকচদ্ধটক্ট্ অযান্ড ইবেবনয়ার্ (IAAAE)-এয ফাবলচক 
বদ্ধম্পাবজয়াদ্ধভয উদ্ধেদ্ধ ফক্তফয েদান কদ্ধযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফি-েধান ও ঞ্চভ েরীপাতুর ভীহ্ 
মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.)। বটরদ্ধপাদ্ধডচয ইরাভাফাদ্ধদ অফবিত ভরূয দ্ধর বদ্ধম্পাবজয়াভবট অনুবিত য়। 

তকচতাভূরক এফং দূয-দৃবষ্ট-ম্পন্ন এক ফকৃ্ততায়, হুমূয আকদা IAAAE বনদ্ধয় তায দীঘচ-প্রভয়াদী স্বপ্ন ম্পদ্ধকচ ফদ্ধরন 
এফং এয দযদ্ধদযদ্ধক বতবন বদক- বনদ্ধদচনা প্রদন তাদ্ধদয কাদ্ধজয বযয ফৃবে কযায বফলদ্ধয়। হুমূয আঙ্কা েকা 
কদ্ধযন প্রম , এক বফধ্বংী ও িয়াধনকাযী বফি- মুদ্ধেয ূর্না দ্ধত াদ্ধয প্রম- প্রকাদ্ধনা ভদ্ধয় এফং বতবন ফদ্ধরন , এ 



 

ধযদ্ধনয মুদ্ধেয য ভাদ্ধজয ুনর্চঠদ্ধনয প্রিদ্ধত্র বূবভকা যাোয জনয IAAAE, এফং ফৃৎ বযদ্ধয আভদীয়া ভুবরভ 
জাভা’ত-এয, েস্তুবত থাকা উবর্ত। 

 
ফকৃ্ততায শুরুদ্ধত হুমূয আকদা IAAAE এয েুফ াদাভাটাবাদ্ধফ ূর্নায কথা উদ্ধল্লে কদ্ধযন এফং ফ ণচনা কদ্ধযন 
োথবভকবাদ্ধফ তাযা কীবাদ্ধফ প্রছাট প্রছাট কাজ ম্পাদন কযদ্ধতা ; প্রমভন, টর্চরাইট বফতযণ কযা ও এফং আভদীয়া 
ভুবরভ জাভা ’প্রতয জরা ারানায় (ফাবলচক দ্ধেরন ) আদ্ধরাকজ্জায ফযফিা কযা ও অনযানয ায়তা েদান কযা। 
তদ্ধফ এেন তাদ্ধদয কভচকাণ্ড অদ্ধনক বফকবত ও বফসৃ্তত দ্ধয়দ্ধছ এফং ুবফধা- ফবঞ্চতদ্ধদয বফববন্ন েদ্ধয়াজন ূযণ কযায 
প্রিদ্ধত্র এই ংর্ঠনবট এয প্রর্ষ্টা- েদ্ধর্ষ্টা ফৃবে কযদ্ধছ। হুমূয আকদা IAAAE এয বফববন্ন উদ্ধদযাদ্ধর্য েংা কদ্ধযন ; 
মায ভদ্ধধয আবিকায েতযন্ত অঞ্চপ্রর ‘ভদ্ধডর ববদ্ধরজ’ (আদচ গ্রাভ) বনভচাদ্ধণয নযায় ফড় আকাদ্ধযয েকল্পও যদ্ধয়দ্ধছ মায 
আওতায় বফববন্ন প্রভৌবরক ুদ্ধমার্- ুবফধা, প্রমভন, বফদুযৎ, াবন এফং অনযানয অফকাঠাদ্ধভায প্রিদ্ধত্র ায়তা েদান কযা 
দ্ধয় থাদ্ধক। 

 
হুমূয আকদা উদ্ধল্লে কদ্ধযন প্রম , IAAAE প্রমার্াদ্ধমার্ অফকাঠাদ্ধভা ও িান কযদ্ধছ, মায ভাধযদ্ধভ িানীয় প্ররাকজন 
এভবটএ ইন্টাযনযানারও প্রদেদ্ধত াযদ্ধছ। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

‚বটবব এফং প্রমার্াদ্ধমার্ অফকাঠাদ্ধভা িাদ্ধনয ভাধযদ্ধভ , িানীয় জনর্ণ ফৃত্তয বফদ্ধিয াদ্ধথ বযবর্ত দ্ধচ্ছ এফং 
েমুবক্তয ফচদ্ধল অগ্রর্বত ম্পদ্ধকচ জ্ঞান অজচন কযদ্ধছ। অতএফ , IAAAE এয েদ্ধর্ষ্টায পদ্ধর শুধু ফঞ্চনা ও দুুঃে-
দুদচাই রাঘফ দ্ধচ্ছ না , (এয াাাব) এয ভাধযদ্ধভ বিা ও তথয েদাদ্ধনয কাজও ম্পাবদত দ্ধচ্ছ। আা কযা 



 

মায়, এ ধযদ্ধনয দৃয ও ংফাদ প্রদদ্ধে িানীয় বশু ও মুফ-ভাজ মত দূয ম্ভফ বফদযাজচন র্াবরদ্ধয় প্রমদ্ধত অনুোবণত 
দ্ধফ; এফং নতুন নতুন েমুবক্ত ম্পদ্ধকচ জ্ঞান রাব কযদ্ধত াযদ্ধফ, মায পদ্ধর এদ্ধফয ভাধযদ্ধভ তাদ্ধদয ফযবক্তর্ত 
বযবিবতয উন্নয়ন ঘটাদ্ধত এফং তাদ্ধদয জাবতয ববফলযৎ উন্নয়দ্ধনয প্রিদ্ধত্রও এক ইবতফার্ক বূবভকা যােদ্ধত িভ 
দ্ধফ।‛ 

 
ইউদ্ধেন ঙ্কট বনদ্ধয় হুমূয আকদা ফদ্ধরন , বফদ্ধিয জনয ‚অতযন্ত আঙ্কাজনক এফং বফজ্জনক ‛ ঝুুঁবক যদ্ধয়দ্ধছ এফং 
এয বযণাভ াভরাদ্ধনায জনয বযকল্পনা কযায প্রিদ্ধত্র IAAAE এয গুরুত্বূণচ বূবভকা ারদ্ধনয ুদ্ধমার্ যদ্ধয়দ্ধছ। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

‚বফদ্ধিয এক ফড় অংদ্ধয ওয এক অন্ধকাযাচ্ছন্ন এফং অশুব ছায়া বযফযাি দ্ধয়দ্ধছ আয, আল্লাহ্ না করুন, মবদ 
ফতচভান ংকট আযও ঘনীবূত য়, তাদ্ধর তায পরাপর দ্ধফ অবর্ন্তনীয়। “ অতএফ, IAAAE এয জনয ভানফতায 
প্রফায প্রিদ্ধত্র তাদ্ধদয েদ্ধর্ষ্টা ফৃবে কযায এফং মাফতীয় ম্ভাফয বযণাদ্ধভয জনয ূফচ-েস্তুবত গ্রদ্ধণয এেনই ভয়।‛ 

হুমূয আকদা ফদ্ধরন , বফববন্ন ূদ্ধত্র জল্পনা-কল্পনা কযা দ্ধচ্ছ প্রম, বফবিক মুদ্ধেয কুপর প্রথদ্ধক ুযিা প্রদ্ধত প্রকাদ্ধনা 
প্রকাদ্ধনা ধনাঢয ফযবক্ত অতযাধুবনক ুদ্ধমার্-ুবফধা ম্ববরত বফসৃ্তত আকাদ্ধযয বূর্বচি ফাঙ্কায বতবয কদ্ধযদ্ধছন। 

 
এ ধযদ্ধনয আশ্রয়দ্ধকন্দ্রগুদ্ধরা ধনীদ্ধদযদ্ধক মুদ্ধেয ধ্বংাত্মক বযণাভ প্রথদ্ধক যিা কযদ্ধফ , এভন ভ্রান্ত ধাযণায অাযতায 
ওয আদ্ধরাকাত কদ্ধয মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 



 

‚মাযা বূর্বচি (িানা ফা আশ্রয়দ্ধকন্দ্রগুদ্ধরাদ্ধত) বর্দ্ধয় বনদ্ধজদ্ধদয ুযিায ফযফিা কযদ্ধত িভ , তাদ্ধদয এই অরীক 
ধাযণা প্রালণ কযা উবর্ত নয় প্রম , প্রকাদ্ধনা বক্তারী ফাঙ্কায তাদ্ধদযদ্ধক একবট বফি- মুদ্ধেয বয়াফ বযণাভ প্রথদ্ধক 
ুযিা বদদ্ধফ। কাযও জনয , বূর্দ্ধবচ একাকী জীফনমান কযায পদ্ধর নানা যকভ ভানবক- স্বািয-ভযা, তাা এফং 
উদ্ধের্ ও দুবিন্তা প্রদো বদদ্ধফ। অবধকন্তু, প্রফ ধনী ফযবক্ত মেন তাদ্ধদয ফাঙ্কায প্রথদ্ধক প্রফয দ্ধয় আদ্ধফ এফং প্রদেদ্ধত 
াদ্ধফ প্রম, জীফনধাযায় আভূর বযফতচন এদ্ধদ্ধছ, তেন তাযা কী কযদ্ধফ? মেন তাযা প্রদেদ্ধত াদ্ধফ প্রম, প্রই ফ দবযদ্র 
প্ররাকজন, মাদ্ধদয ওয তাযা বদন-যাত বনবচয কযদ্ধতা, তাযা এেন ভৃত বকংফা ঙু্গত্ব ফযণ কদ্ধযদ্ধছ এফং বফি জুদ্ধড় 
অন্ধকাদ্ধযয প্রভঘ প্রছদ্ধয় প্রর্দ্ধছ, তেন তাযা কী কযদ্ধফ?‛ 

 
এই ধযদ্ধনয মুদ্ধেয দ্ধয , ভানফতায াদ্ধ দাুঁড়াদ্ধনা এফং বফদ্ধিয ুনর্চঠদ্ধন আভদী ভুরাভানদ্ধদয এফং বফদ্ধলত 
IAAAE-য প্রম বূবভকা অফযই ারন কযদ্ধত দ্ধফ, তা ম্পদ্ধকচ মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

‚আভাদ্ধদয অফযই প্রদায়া কযদ্ধত দ্ধফ প্রমন, বফি-প্রনতাদ্ধদয প্রফাদ্ধধাদয় য় এফং েুফ প্রফব প্রদবয দ্ধয় মাওয়ায আদ্ধর্ই 
তাযা উদ্ধত্তজনায রার্াভ টাদ্ধনন। আল্লাহ্ না করুন, মবদ এধযদ্ধনয প্রকাদ্ধনা বয়ানক বযবিবতয ভধয বদদ্ধয় আভাদ্ধদযদ্ধক 
প্রমদ্ধতই য় , তেন ভাজ ুনর্চঠদ্ধন আভাদ্ধদযদ্ধক অফযই অগ্রণী বূবভকা ারদ্ধনয জনয েস্তুত থাকদ্ধত দ্ধফ। 
ুবনবিতবাদ্ধফ, এ যকভ মুদ্ধেয বযণাদ্ধভ, বফিদ্ধক বতর বতর কদ্ধয ুনর্চঠদ্ধন ভানফজাবত এক বফার র্যাপ্ররদ্ধেয ভুদ্ধে 
ড়দ্ধফ। আয আভদী ভুরভান বদ্ধদ্ধফ, আভাদ্ধদয কতচফয দ্ধফ, প্রই েদ্ধর্ষ্টায এদ্ধকফাদ্ধয াভদ্ধনয াবযদ্ধত থাকা।‛ 

হুমুয আকদা এই ফাস্তফতায  বদদ্ধকও ইবঙ্গত কদ্ধযন প্রম , মুদ্ধেয দ্ধয বফদ্ধিয বক্তভত্তায বাযাদ্ধভয আভূর বযফতচন 
দ্ধত াদ্ধয। 

 
এয পদ্ধর ৃষ্ট ধ্বংমদ্ধজ্ঞয াত প্রথদ্ধক বফদ্ধিয বকছু অঞ্চর যিা প্রদ্ধত াদ্ধয ফদ্ধর ভন্তফয কদ্ধয মযত বভমচা ভরূয 
আভদ ফদ্ধরন: 



 

‚এভনবট দ্ধত াদ্ধয প্রম, আবিকান প্রদভূ, কবতয় েী এফং বকছু েতযন্ত অঞ্চর য়দ্ধতা যাবয িবতগ্রস্ত দ্ধফ 
না। তদনুাদ্ধয, আভাদ্ধদয এভন একবট ববফলযদ্ধতয জনয েস্তুত থাকদ্ধত দ্ধফ প্রমোপ্রন বিভা বফদ্ধিয আদ্ধবিক াবন্ত 
ও বনযাত্তায ওয বনবচয কযা আয ম্ভফয দ্ধফ না ; আয তাই ভানফতায র্াবদা ূযদ্ধণয জনয , আভযা কীবাদ্ধফ 
বফদ্ধিয অনযানয অংদ্ধয উন্নয়ন কযদ্ধত াবয তা আভাদ্ধদয ভূরযায়ন কযা উবর্ত। আভাদ্ধদয বফদ্ধফর্না ও বর্ন্তা কযা 
উবর্ত প্রম , আভযা কীবাদ্ধফ প্রইফ স্বদ্ধল্পান্নত প্রদগুদ্ধরাদ্ধক আযও বক্তারী কযদ্ধত াবয , প্রমন তাযা বনদ্ধজদ্ধদযদ্ধক 
ঋদ্ধণয ৃঙ্খর প্রথদ্ধক ভুক্ত কযদ্ধত াদ্ধয এফং ভমচাদা ও োদ্ধনয াদ্ধথ দাুঁড়াদ্ধত াদ্ধয।‛ 

 
ুনযায়, IAAAE-এয প্রভৌবরক বূবভকায কথা ফরদ্ধত বর্দ্ধয় মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

‚পরস্বরূ, IAAAE-প্রক অফযই একবট দীঘচদ্ধভয়াদী দৃবষ্টববঙ্গ ভাথায় প্রযদ্ধে কাজ কযদ্ধত দ্ধফ। আভাদ্ধদয 
ুঙ্খানুুঙ্খবাদ্ধফ যীিা ও বফদ্ধেলণ কযা উবর্ত প্রম , উন্নয়নীর প্রদগুবর কীবাদ্ধফ তাদ্ধদয ীবভত ম্পদগুদ্ধরা , 
দ্ধফচাত্তভ ম্ভাফয অফকাঠাদ্ধভা , েমুবক্ত এফং বযদ্ধলফাভূ অজচদ্ধনয জনয ফযফায কযদ্ধত াদ্ধয। আনাদ্ধদয  এটাদ্ধক 
বনদ্ধজদ্ধদয দীঘচদ্ধভয়াদী রিয বদ্ধদ্ধফ বফদ্ধফর্না কযা উবর্ত প্রম, প্রমফ জাবত বর্যিায়ী ঋণ, দাবযদ্রয ও দুদচায় জজচবযত 
দ্ধয় দ্ধড়দ্ধছ, তাযাও প্রমন একবদন উন্নত ও বদ্ধল্পান্নত জাবতভূদ্ধয াাাব ভান বদ্ধদ্ধফ তাদ্ধদয িান দের কদ্ধয 
বনদ্ধত াদ্ধয, ইনাআল্লা।‛ 

হুমুয আকদা , আবিকান প্রদগুদ্ধরাদ্ধক এও যাভচ বদদ্ধয়বছদ্ধরন প্রম , মবদ কেনও তাদ্ধদয অফিায উন্নবত য় , তেন 
তাদ্ধদয ‚প্রইরূ স্বাথচয কভচন্থা এফং প্ররাবদ্ধক বফকবত কযা উবর্ত নয় মা যাবক্তগুবরয একবট বফবষ্টয দ্ধয় 
দাুঁবড়দ্ধয়দ্ধছ‛। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

‚ফদ্ধর্দ্ধয় দুুঃেজনক বফলয় দ্ধরা, যাবয়া, বিভা বফি ফা অনযানয যাবক্তগুদ্ধরায প্রম প্রকানবটয ি প্রথদ্ধকই প্রাক 
না প্রকন , অথচ ও ম্পদ্ধদয জনয এই অবফযাভ আকাঙ্ক্ষাই ভানফজাবতদ্ধক এভন একবট বফজ্জনক দ্ধথ বযর্াবরত 
কদ্ধযদ্ধছ, মা বফি-াবন্তদ্ধক ধ্বং কযায জনয হুভবক স্বরূ। ুতযাং, আভাদ্ধদয ফাইদ্ধক অফযই ফচবক্তভান আল্লাহ্য 
কাদ্ধছ এই ফতচভান ংঘাদ্ধতয াবন্তূণচ ভাধাদ্ধনয জনয আন্তবযকবাদ্ধফ প্রদায়া কযদ্ধত দ্ধফ।‛ 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ুনযায় ফদ্ধরন: 

‚আবভ এটাও ফরদ্ধত র্াই প্রম , আল্লাহ্ না করুন , মবদ বফদ্ধিয যাজননবতক বক্তগুদ্ধরা বফিদ্ধক মুে ও ধ্বংদ্ধয জ্বরন্ত 
অবিকুদ্ধণ্ডয বদদ্ধক প্রঠদ্ধর বদদ্ধত ফেবযকয থাদ্ধক, তাদ্ধর আভদী ভুরভান বদ্ধদ্ধফ আভাদ্ধদয কাজ দ্ধফ, প্রই ভয় 



 

বছন্ন-ববন্ন টুকদ্ধযাগুদ্ধরাদ্ধক একত্র কযা এফং ভানফজাবতয জ্বরন্ত িদ্ধতয ওয এক েভনকাযী ুীতর ভরভ েদ্ধয়ার্ 
কযায জনয েস্তুত থাকা। ভাজ ুনর্চঠদ্ধন এফং ভানফজাবতদ্ধক আযও অাবন্ত ও দুুঃে প্রথদ্ধক যিা কযায জনয ংগ্রাভ 
কযা আভাদ্ধদয দাবয়ত্ব ও কতচফয দ্ধফ।‛ 

 
হুমুয আকদা উংায বদ্ধদ্ধফ উদ্ধল্লে কদ্ধযন প্রম , াদ্ধত থাকা কাজবট IAAAE এয দযদ্ধদয জনয কবঠন ফদ্ধর 
ভদ্ধন দ্ধত াদ্ধয, তদ্ধফ এবট অফযই অজচনদ্ধমার্য। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

‚ম্ভফত, আনাদ্ধদয ভদ্ধধয প্রকউ প্রকউ ভদ্ধন কযদ্ধত াদ্ধযন প্রম , আবভ মা ফরবছ তা আনাদ্ধদয আওতায ফাইদ্ধয। 
তফুও, মবদ আভযা আন্তবযক এফং মূ্পণচরূদ্ধ েবতশ্রুবতফে ই , তদ্ধফ আবভ দৃঢ়বাদ্ধফ বফিা কবয প্রম , ফচবক্তভান 
আল্লাহ্য াাদ্ধময, আভযা এভন দি বযকল্পনা এফং ফৃৎ বযদ্ধযয েকল্প  দাুঁড় কযাদ্ধত াবয প্রম, বফদ্ধিয 
যকাযভূ এফং প্রনতৃফর্চ আভাদ্ধদয ায়তা ও দিতায েতযাী দ্ধফ, ইনা’আল্লাহ্।‛ 

 
এয আদ্ধর্ , IAAAE এয প্রর্য়াযভযান প্রভাােদ আকযাভ আভদী , একবট েবতদ্ধফদন উিান কদ্ধযন, প্রমোদ্ধন বতবন 
র্ত দুই ফছদ্ধয এই অযাদ্ধাবদ্ধয়দ্ধনয েধান কামচেভ ও েকল্পভূদ্ধয রূদ্ধযো তুদ্ধর ধদ্ধযন এফং আদ্ধযা উদ্ধল্লে 



 

কদ্ধযন প্রম, িানীয় জনর্দ্ধণয েমুবক্তর্ত েবিণ ও উন্নয়দ্ধনয জনয নাইদ্ধজবযয়াদ্ধত অতযাধুবনক ‘ভরূয ইন্টাযনযানার 
প্রটকবনকযার কদ্ধরজ’ বনভচাণাধীন যদ্ধয়দ্ধছ। 

মযত বভমচা ভরূয আভদ (আই.)-এয প্রনতৃদ্ধত্ব প্রদায়ায ভধয বদদ্ধয় অনুিাদ্ধনয ভাবি ঘদ্ধট। 

 


