
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
২৫ প্রভ ২০২২ 

ভজবরস ূযায তফাবলিকী উরসে বফসল বালণ েদান কযসরন  
আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফশ্ব-েধান  

 

“আভযা প্রকফরভাত্র একবি দসরযই প্রফা কযসত চাই এফং অং সত চাই, আয প্রই দরবি সরা আল্লা 
তা’রায ঐী দর।” – মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) 

২২প্র প্রভ ২০২২ আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয ভাসে ভজবরস ূযায ফযফস্থানা েবতষ্ঠায তফাবলিকী উরসে এক 
ঈভাসনাদ্দীক বালণ েদান কসযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফশ্ব-েধান  ঞ্চভ খরীপাতুর ভীহ্ মযত বভমিা 
ভরূয আভদ (আই.)।  

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ত, মুক্তযাসজযয ৪৩তভ ভজবরস ূযায ভানী অবধসফসন হুমূয আকদা ফায়তুর পুতুহ্ 
ভবজদ প্রথসক ফক্তফয েদান কসযন। জাভিাবন, প্রফরবজয়াভ, কানাডা,  মুক্তযাষ্ট্র, বগবন বফা- আসযা কসয়কবি প্রদস 
একই ভসয় ভজবরস ূযা অনুবষ্ঠত য় এফং তাযা বাচুিয়াবর ভানী অবধসফসন প্রমাগদান কসযন।  

এবি বির প্রকাববড-১৯ বফবশ্বক ভাভাযী শুরু য়ায য েথভ উরেয প্রমখাসন হুমূয আকদা ফায়তুর পুতুহ্ 
ভবজসদ প্রকাসনা প্ররাকভাগসভ অংগ্রণ কযসরন।   

তাাঁয ফকৃ্ততায়, হুমূয আকদা ভজবরস ূযায েবতবনবধফসগিয বফসৃ্তত দাবয়ত্ব-কতিফয বনসয় আসরাচনা কসযন এফং 
কীবাসফ এই েবতষ্ঠানবি প্রম-প্রকান যাজননবতক ংদ প্রথসক ববন্ন তা তুসর ধসযন। 

[ভজবরস ূযায] তফলি উরসেয ফরসত বগসয়, মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) ফসরন: 

 



 

 
“ফিদা স্মযণ যাখসফন প্রম, ভজবরস ূযা এভন একবি েবতষ্ঠান মা জাগবতক প্রকান ংদ ফা বযলসদয ভত নয়। 
মবদ আভযা জাগবতক ংসদয কামিধাযায েবত দৃবিাত কবয তসফ প্রদখসত াই, কীবাসফ প্রখাসন অসনক ভয় ফৃথা 
তকি-বফতকি চরসত থাসক, মা ংদ দযসদয ভাসে এসক অসযয বফরুসে ত্রুতায ভসনাবাফ  দ্বসেয আগুসন 
নতুন কসয বঘ ঢারা িাড়া আয বকিুই অজিন কসয না। বযণাসভ, তাসদয কামিধাযা তাসদয বনসজসদয ভাসেই বফসবসদয 
ফীজ ফন কসয, আয আভযা ফতিভাসন প্রমভনবি প্রদখসত াবি, োয়ই জাবতভূসয ভাসে উসেজনা ফৃবেয কাযণ 
সয় দাাঁড়ায়।” 

জাগবতক ংদভূসয সে অবভর তুসর ধযসত বগসয় হুমূয আকদা বফসলবাসফ তুসর ধসযন প্রম, যাজননবতক 
ংদভূসয প্রোাঁক দরীয় যাজনীবতয বদসক সয় থাসক এফং োয়ই যাজনীবতবফদগণ “েভতায প্ররাব এফং 
জনবেয়তায রারা কসয থাসকন”। 

মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) ফসরন: 

“বনবিতবাসফ এবি জাগবতক ংদ  বযলদভূসয একবি বফবিয প্রম, প্রগুসরায দযফৃন্দ োয়ই বনজ প্রদসয 
েবত বফশ্বস্ততা এফং তয  নযাসয়য বফযীসত বনসজসদয স্বাথি  বনজ দসরয েবত বফশ্বস্ততাসক অগ্রাবধকায বদসয় 
থাসক। আরাভদুবরল্লা, প্রমভনবি আবভ ফসরবি, ভজবরস ূযায ফযফস্থানা অনয প্রকান যাজননবতক ফা জাগবতক 
ভাসফসয ভত নয়। ফযং, এবি একবি যাভিবা মা প্রমসকান ংদ ফা কংসগ্র প্রথসক অবধক ভমিাদা  ভূরয 
যাসখ। তসফ এই ভমিাদা  ভূরয ততবদন মিন্তই বফদযভান থাকসফ, মতবদন ভজবরস ূযায দযফৃন্দ নযায়যায়ণতায 
ভূতি েতীক সফন এফং উচ্চ বনবতক ভূরযসফাধ েদিন কযসফন আয কর েকায কূিনীবত  েতাযণায আশ্রয় 
প্রনয়া প্রথসক বফযত থাকসফন।” 

 



 

 
মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) আসযা ফসরন: 

“ফিদা স্মযণ যাখসফন প্রম, ভজবরস ূযায ভূর উসদ্দযই সরা এভন ফ েস্তাফনা দাাঁড় কযাসনা প্রমগুসরা মুগ-ইভাভ 
মযত ভীহ্ ভউদ (আ.)-এয বভনসক ূণিতা দাসন ায়ক সফ, মাাঁসক ভানফী (া.)-এয ভবভাবিত  
প্রগৌযফাবিত বোয ুনরুজ্জীফন এফং ইরাসভয ফাণীসক ৃবথফীয োসন্ত োসন্ত প্রৌঁসি প্রদয়ায উসদ্দসয প্রেযণ কযা 
সয়সি। ুতযাং মুগ খরীপা, বমবন ভগ্র জাভা’প্রতয আধযাবিক বতায তুরয, তাাঁয বনকি আনাসদয বনষ্ঠাূণি যাভি 
উস্থান কযা আনাসদয দাবয়ত্ব। এযয বতবন আনাসদয যাভিভূ বফচায-বফসেলণ কযসফন প্রকফরভাত্র একবি 
উসদ্দয াভসন প্রযসখ প্রম, প্রম বযকল্পনা ফা নীবত-ই েফতিন কযা প্রাক না প্রকন, তা প্রমন ইরাসভয ফাণী েচায  
োসয ায়ক য় এফং ভানফজাবতসক তাসদয ৃবিকতিায েবত  এসক অসনযয অবধকায যোয বফলসয় দৃবি আকলিণ 
কসয।” 

েবতবনবধসদযসক প্রই ভন-ভানবকতায কথা, মা তাসদযসক অফযই অফরম্বন কযসত সফ, তা স্মযণ কবযসয় বদসয় 
মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) আসযা ফসরন: 

“আনাসদয অনুধাফন কযসত সফ, ভজবরস ূযা ফস্তুত এক প্রদ, এক োণ মায একবিই ফিজনীন উসদ্দয আসি, 
আয তাই আনাসদযসক অফযই আনাসদয দাবয়ত্ব যভ গুরুত্ব  বযূণি ততায াসথ ারন কযসত সফ। মবদ 
আনাযা এভন ভসনাবাফ বনসয় অংগ্রণ কসযন, তসফ আনাসদয কখন ভসন সফ না প্রম, প্রকফর আনায বনসজয 
ভতাভতই বিক সত াসয, অথফা আনায ভত অনযসদয চাইসত প্রফব গুরুত্ব ফন কসয। জাগবতক প্রকান 
যাজননবতক দসরয ভত আবন প্রকান দরাদবর কযসত চাইসফন না; ফযং জাভা’প্রতয দয এফং ভজবরস ূযায দয 
য়ায দরুণ আবন উরবি কযসত েভ সফন প্রম, আভযা প্রকফরভাত্র একবি দসরযই প্রফা কযসত চাই এফং 
অং সত চাই, আয প্রই দরবি সরা আল্লাহ্  তা’রায ঐী দর।” 

 



 

হুমূয আকদা বফগত ১০০ ফিসযয কথা স্মযণ কসযন এফং ১৯২২ াসর ভজবরস ূযায াদাভািা ূচনায বফলয়বি 
উসল্লখ কসযন মখন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফবশ্বক ফাসজি বির ৫৫,০০০ রুব। হুমূয আকদা ফসরন 
ফতিভাসন প্রফ বকিু প্রদসয জাতীয় ফাসজি কসয়ক বভবরয়ন াউন্ড। 

মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) ফসরন: 

“বফনাফাকযফযসয় স্বীকায কযসত য় প্রম, আল্লাহ্ তা’রা আভাসদয জাভা’প্রতয েবত অনুগ্রসয প্রম ফাবযধাযা ফলিণ কসযসিন 
তা গণনাতীত। একবি ভয় বির মখন য়াসকপীসন বমসন্দগীসদয (জীফন উৎগিকাযীসদয) নূযনতভ বাতািুকু েদান 
কযায েভতা জাভা’প্রতয বির না। এযকভ কসিয ভয় য়াসকপীনযা বধমি  আল্লাহ্ তা’রায েবত আস্থায 
অাধাযণ দৃিান্ত স্থান কসযন। বাতা না প্রসর তাযা কখন অববসমাগ কসযন বন, ফযং েফর উদ্দীনা  বনষ্ঠায 
াসথ জাভা’প্রতয প্রফা কযায াাাব তাযা এফং তাসদয বযফায েুধায জ্বারা য কসযসিন এফং অতযন্ত কৃিতা 
াধন কসয বদনাবতাত কসযসিন। তাসদয এই তযাসগয কথা আভযা প্রমন কখন বুসর না মাই,  আয বনবিতবাসফ, 
ফতিভাসন কভিযত কর য়াসকপীন, জাভা’বত কভিকতিা  ূযায েবতবনবধসদয জনয তাযা অনুকযণীয় দৃিান্ত। েসতযক 
আভদীয উবচত আল্লাহ্ তা’রায েবত কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযা প্রম, জাভা’প্রতয আবথিক অফস্থান ূসফিয তুরনায় অসনক 
উন্নত সয়সি।” 

মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) আসযা ফসরন: 

“প্রই অনুমায়ী, এখন আভাসদয আিবজজ্ঞাা কযসত সফ, আভাসদয ভাসে বক এখসনা প্রই উচ্চভাসগিয আিতযাগ, 
যেভতা এফং বধসমিযয সৃ্পা বফদযভান যসয়সি, মা আভাসদয ূফিূযীগণ েদিন কসযবিসরন? আভযা বক প্রই 
একইযকভ আসফগ  আিতযাগ বনসয় ইরাসভয প্রফা কযসত েস্তুত যসয়বি? আভযা বক ইরাসভয জনয কর 
েকায আিতযাগ কযায জনয েস্তুত? আভযা ফয়আসতয প্রম অেীকায কসযবি, প্রম য়াদা কসযবি প্রগুসরা বক প্রকফরই 
ভুসখ আড়াসনা ফুবরফিস্ব এফং অথিীন দাবফ? জাভা’প্রতয কর কভিকতিা এফং ূযা দযসক গবীযবাসফ এ 
বফলয়গুসরা বনসয় বচন্তা কযসত সফ।” 

 



 

 
তাাঁয বালসণ হুমূয আকদা আয উসল্লখ কসযন প্রম, েকৃত ইরাসভয াবন্তূণি ফাণী েচাসযয জনয ইায়াত বফবাসগয 
ে প্রথসক বফত্র কুযআন অনযানয ফইভূ বফুর ংখযায় েকাবত সি। তসফ এফ ফই ফযফায কযায প্রেসত্র 
দুফিরতা যসয়সি এফং োয়ই স্টকভূ তাসকই সড় থাকসি। 

বফশ্বজুপ্রড় আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয বফববন্ন াখায জনয এক চযাসরঞ্জ িুসড় বদসয়, মযত বভমিা ভরূয 
আভদ (আই.) ফসরন: 

“ইায়াসতয (েকানা) েবত ুবফচায এই দাবফ কসয প্রম, প্রকন্দ্রীয় এফং প্রদীয় মিাসয়য কর প্রস্টায প্রথসকই ফইসয়য 
ভজুদ দ্রুত প্রল সয় প্রমসত থাকসফ এফং কর আভদীয ঘসয ঘসয এফং বফশ্বজুসড় আভাসদয প্রমসয তফরীগসদয 
(েচাসযয জনয মাসদয াসথ ংসমাগ স্থান সয়সি) াসত এফ ফই থাকসফ। আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ত মুক্তযাজয 
অনযানয জাভা’ত, মাযা আভায ফক্তফয শুনসিন তাসদয প্রজায েয়া গ্রণ কযা উবচত, প্রমন আভাসদয েকাবত ফই 
ূসফিয চাইসত ফহুগুণ প্রফব বযভাসণ বফতযণ কযা য়। দূয দূযাসন্ত াধাযণ জনগসণয ভাসে এগুসরা িবড়সয় প্রদয়া 
উবচত, প্রমন ভাসজয ফিস্তসয আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ত এফং এয বো  বফশ্বা ম্পসকি ফযাক বযবচবত ৃবি 
য়। এিাড়া, জাভা’প্রতয দযসদয উদু্বে করুন, প্রমন তাযা জাভা’প্রতয ফই ক্রয় কসযন  সড়ন এফং তাসদয 
বযবচতসদয ভাসে প্রগুসরা বফতযণ কসযন।” 

 



 

একইবাসফ, হুমূয আকদা বফসৃ্তত বফসশ্ব আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয ফাতিা প্রৌঁসি বদসত াভাবজক-প্রমাগাসমাগ-ভাধযভ 
ফযফাসযয গুরুসত্বয কথা উসল্লখ কসযন। 

হুমূয আকদা ফসরন, এভবিএ ইন্টাযনযানার েকৃত ইরাসভয ফাণী প্রৌঁসি প্রদয়ায একবি অাধাযণ ভাধযভ এফং 
েসতযক ূযা দয এফং দাবধকাযীয উবচত “অ-আভদী  অভুবরভসদযসক এভবিএ-য সে বযবচত কবযসয় 
প্রদয়ায জনয ভবিত প্রচিা  বযকল্পনা প্রনয়া”। 

বালসণয ভাবিসত, মযত বভমিা ভরূয আভদ (আই.) ফসরন: 

“মত প্রফব ংখযায় ম্ভফ ভানুসলয বনকি প্রমন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয য়গাভ প্রৌঁসি মায় এফং প্রমন তাযা 
েবতশ্রুত ভীহ্  (আ.)-এয আগভসনয উসদ্দয অনুধাফন কযসত াসযন, এ বফলয়বি বনবিত কযায জনয আভাসদয 
োয েবতবি অণু-যভাণু বদসয় আভাসদয ংগ্রাভ কযা উবচত। প্রকফর তখনই এিা ফরা মাসফ প্রম, আভযা ভজবরস 
ূযা েবতষ্ঠানবিয উসদ্দযসক ূণি কযবি। প্রকফর তখনই আনাযা েকৃত অসথিই মুগ-খরীপায একবনষ্ঠ াামযকাযী 
বসসফ প্রফাযত ফসর গণয সফন, এভন এক ভসয় মখন বতবন জাভা’তসক এভনবাসফ বযচারনা কযায প্রচিা 
কযসিন, প্রমন ইরাভ-আভদীয়াসতয েচায এক নতুন উচ্চতায় উনীত য়। বফশ্বজুসড় জাভা’প্রতয কর দয 
মুগ-খরীপায াসত বনসফবদত ঐকযফে এক দর বসসফ ইরাভ তথা ভানফী (া.) এয বতযকাসযয চূড়ান্ত 
আধযাবিক বফজসয়য বদসক ভান তাসর অগ্রয সি, এবি বনবিত কযায ভাধযসভ ইনাআল্লাহ্  প্রকফর তখনই 
আনাযা বনসজসদয বূবভকা ারন কসয থাকসফন।” 

প্রদায়ায ভাধযসভ হুমূয আকদা অনুষ্ঠানবি প্রল কসযন। 


