
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৭ জুলাই ২০২২ 

ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আন্তজমাবতক সম্মেলম্মনর উম্মেম্মে িক্তিয েদান করম্মলন  
আহর্দীয়া রু্সবলর্ জার্া’প্রতর বিশ্ব-েধান  

 

“সবতযকার স্বাধীনতা ও বিম্মশ্ব দীর্মম্মর্য়াবদ োবন্ত েবতষ্ঠা ততক্ষণ পর্মন্ত সম্ভি নয় র্তক্ষণ না 
র্ানিজাবত তার স্রষ্টাম্মক বিনম্মত পাম্মর” 

৫ জুলাই ২০২২, ইন্টারনযােনাল বর্বনম্মেবরয়াল কনফাম্মরন্স অন বিডর্ অফ বরবলবজওন অর বিবলফ (ধর্ম িা বিশ্বাম্মসর 
স্বাধীনতার ওপর র্ন্ত্রী-পর্মাম্ময়র আন্তজমাবতক সম্মেলন)-এর উম্মবাধনী প্রেনাবর অবধম্মিেম্মনর উম্মেম্মে একবি বিম্মেষ 
প্ররকডমকৃত বিবডও িাতমার র্াধযম্মর্ িক্তিয েদান কম্মরন আহর্দীয়া রু্সবলর্ জার্া’প্রতর বিশ্ব-েধান ও পঞ্চর্ খলীফাতুল 
র্সীহ্ হর্রত বর্র্মা র্সরূর আহর্দ (আই.)। 

রু্ক্তরাজয সরকার আম্ময়াবজত এিং লন্ডম্মনর রাণী ববতীয় এবলজাম্মিথ প্রসন্টাম্মর অনুবষ্ঠত আম্ময়াজম্মনর উম্মেেয বিল ধর্ম ও 
বিশ্বাম্মসর স্বাধীনতার বিষম্ময় িবধমত বিবশ্বক তৎপরতার জনয তাগাদা প্রদওয়া এিং এম্মত সরকার, সাংসদ, ধর্মীয় সম্প্রদায় 
এিং সুেীল সর্াম্মজ েবতবনবধিগম উপবিত বিম্মলন। 

উম্মবাধনী অবধম্মিেম্মন অনযানয বিবেষ্ট িযবক্তিগম ও ধর্মীয় প্রনতাম্মদর র্ম্মধয বহজ রয়াল হাইম্মনস বেন্স অফ ওম্ময়ল্স এিং 
বিবিে েধানর্ন্ত্রীর িাণীও অন্তিুমক্ত বিল। 

হুরূ্র আকদাস তাাঁর িাতমায়, উক্ত সম্মেলম্মনর উম্মেম্মেযর েেংসা কম্মরন এিং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষম্ময় কুরআম্মনর বেক্ষা 
তুম্মল ধম্মর েকৃত দীর্মম্মর্য়াবদ োবন্ত েবতষ্ঠায় র্ানুম্মষর তার স্রষ্টাম্মক প্রিনার গুরুম্মের েবত দৃবষ্ট আকষমণ কম্মরন। 

হর্রত বর্র্মা র্সরূর আহর্দ (আই.) িম্মলন: 

“ধর্ম ও বিশ্বাম্মসর স্বাধীনতা প্রর্ৌবলক র্ানিাবধকার র্া অিেযই েম্মতযম্মকর জনয সিমত্র সুরবক্ষত ও সুবনবিত করম্মত হম্মি। 
র্বদও আর্রা একবি ক্রর্িধমর্ানিাম্মি ধর্মবনরম্মপক্ষ এক বিম্মশ্ব িাস করবি প্রর্খাম্মন র্ানুষ ধর্ম প্রথম্মক দূম্মর সম্মর র্াম্মে, 
তিুও বিশ্বজুম্মে লক্ষ লক্ষ র্ানুষ ধর্মীয় রূ্লযম্মিাধ প্রর্ম্মন িম্মল আর এবি আিেযকীয় প্রর্ন তারা তাম্মদর ধর্মীয় বিশ্বাস ও 
রূ্ূ্লযম্মিাধ প্রর্ম্মন জীিন ধারণ করম্মত পাম্মরন।” 



 

 

ইসলাম্মর্ বিশ্বাম্মসর কারম্মণ আহর্দী রু্সলর্ানরা প্রর্ বনপীেম্মনর বেকার হম্মে তার উম্মেখ কম্মর হুরূ্র আকদাস িম্মলন প্রর্, 
আহর্দী রু্সলর্ানগণ কখম্মনাই রৃ্ণার জিাম্মি রৃ্ণা েদেমন করম্মি না। 

হর্রত বর্র্মা র্সরূর আহর্দ (আই.) িম্মলন: 

“আহর্দীয়া রু্সবলর্ জার্া’ত বনম্মজই গুরুতর ধর্মীয় বনপীেম্মনর বেকার হম্ময় এম্মসম্মি, এর্নবক আর্াম্মদর সদসযম্মদর 
প্রর্ৌবলক ধর্মীয় বিশ্বাম্মসর প্রর্াষণা প্রদওয়া ও অনুেীলন প্রথম্মক বিরত রাখার জনয অতযন্ত আপবিকর আইন েণয়ন করা 
হম্ময়ম্মি। িহু দেক ধম্মর, আহর্দী রু্সলর্ানম্মদর প্রকিল ধর্মীয় বিশ্বাম্মসর জনয সবহংসতার লক্ষিস্তুম্মত পবরণত করা হম্ময়ম্মি, 
এিং ধর্মীয় উগ্রিাদীম্মদর অর্ানবিক ও িিমর হার্লায় অম্মনম্মক তাম্মদর জীিন হাবরম্ময়ম্মিন।” 

আহর্দী রু্সলর্ানম্মদর েবতবক্রয়া সম্পম্মকম িলম্মত বগম্ময়, হর্রত বর্র্মা র্সরূর আহর্দ (আই.) আম্মরা িম্মলন: 

“আর্রা [আহর্দী রু্সলর্ানগণ] এ ধরম্মনর রৃ্ণা ও িিমরতার েতুযিম্মর কখম্মনা একই েবতবক্রয়া েকাে কবর বন এিং 
করম্মিাও না। িরং, সিমদা আর্াম্মদর েতুযির হম্মি োবন্ত ও িাম্মলািাসার। ইসলার্ী বেক্ষার ওপর বিবি কম্মর আর্রা 
রু্সলর্ান ও অরু্সলর্ান সকলম্মক একই কথা িবল প্রর্, েবতবি র্ানুম্মষরই সিম সর্ম্ময় বনজ োবন্তপূণমিাম্মি ধারণকৃত ধর্মীয় 
বিশ্বাস প্রপাষণ ও এর অনুেীলম্মনর বিষম্ময় স্বাধীনতা থাকা আিেযক।” 

পবিত্র কুরআম্মন ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষার েবত প্রর্ প্রজার প্রদওয়া হম্ময়ম্মি প্রস সম্পম্মকম হুরূ্র আকদাস কথা িম্মলন।  

হর্রত বর্র্মা র্সরূর আহর্দ (আই.) িম্মলন: 

“আোহ্ তা’লা বিশ্বাস ও বিম্মিম্মকর স্বাধীনতা এর্নিাম্মি সংরক্ষণ কম্মরম্মিন প্রর্ পবিত্র কুরআন িম্মল প্রর্, েবক্ত েম্ময়াম্মগর 
অনুর্বত প্রকিল তাম্মদর েবতবক্রয়ায় প্রদওয়া হম্ময়ম্মি র্ারা ধর্মম্মক পৃবথিী প্রথম্মক বনরূ্মল করম্মত িায়। েকৃতপম্মক্ষ, পবিত্র 
কুরআন স্পষ্টিাম্মি িম্মল প্রর্, র্ারা ধর্মম্মক বনিঃম্মেষ করম্মত িায়, র্বদ তাম্মদরম্মক েক্তিাম্মি জিাি না প্রদওয়া হয় তাহম্মল 
প্রকাম্মনা বগজমা, র্বির, র্সবজদ িা প্রকাম্মনা উপাসনালয় প্রর্খাম্মনা সৃবষ্টকতমাম্মক স্মরণ করা হয় তা বনরাপম্মদ থাকম্মি না। 
তাই পবিত্র কুরআম্মন সকল ধম্মর্মর র্ানুম্মষর অবধকার রক্ষাম্মক রু্সলর্ানম্মদর ধর্মীয় দাবয়ে এিং বিশ্বাম্মসর স্বাধীনতাম্মক 
আর্াম্মদর ধম্মর্মর একবি রূ্ল বিবি কম্মরম্মি।” 

হুরূ্র আকদাস েকৃত োবন্ত েবতষ্ঠায় সৃবষ্টকতমায় বিশ্বাম্মসর প্রর্ৌবলক গুরুম্মের বিষয়বিও তুূ্ম্মল ধম্মরন। 

হর্রত বর্র্মা র্সরূর আহর্দ (আই.) িম্মলন: 

“একজন ধাবর্মক িযবক্ত বহম্মসম্মি এবি আর্ার আন্তবরক বিশ্বাস প্রর্, সবতযকার স্বাধীনতা ও বিম্মশ্ব দীর্মম্মর্য়াবদ োবন্ত েবতষ্ঠা 
ততক্ষণ পর্মন্ত সম্ভি নয় র্তক্ষণ না র্ানিজাবত তার স্রষ্টাম্মক বিনম্মত পাম্মর, তার অবধকার েদান কম্মর এিং তার আম্মদে-



 

বনম্মষধ অনুসাম্মর িম্মল। ধর্মর্না হই িা না হই, আর্াম্মদর এ বিষয়বির স্বীকৃবত েদান করম্মত হম্মি প্রর্, একজন প্রখাদা 
রম্ময়ম্মিন বর্বন আর্াম্মদর স্রষ্টা এিং র্াাঁর হাম্মত সর্স্ত সৃবষ্ট এিং তাই এবি আর্াম্মদর কতমিয প্রর্ন আর্রা তাাঁর এিং সর্গ্র 
র্ানিতার অবধকার েদান কবর।” 

পবরম্মেম্মষ, হর্রত বর্র্মা র্সরূর আহর্দ (আই.) প্রদায়া কম্মরন এিং িম্মলন: 

“আোহ্ তা’লা এর্ন করুন প্রর্ন বিশ্বজুম্মে ধর্মীয় োবন্ত ও সম্প্রীবত বিরাজ কম্মর এিং সকল সম্প্রদায় ও র্ানুষ তাম্মদর 
বিশ্বাস অনুসাম্মর স্বাধীনিাম্মি জীিনর্াপন করম্মত পাম্মর।” 


