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بسم

াহনা যকায কতৃক
য প্রেপতায  বয়-বীহতয ভাধযদভ দেরন ফানচাদরয অদচষ্টাদক ফযথয কদয হদদয়
হমফুত তাহ্যীয/উরাই’য়াহ্ ফাাংরাদদ তায ূ ফদয াহলত অনরাইন দেরনহি পরবাদফ ম্পন্ন কদযদে
হমফু ত তাহ্যীয / উরাই’য়াহ্ ফাাংরাদদ আজ ১৬ অদটাফয (শুক্রফায), ২০২০ তায ূফযদ াহলত অনরাইন দেরনহি
পরবাদফ ম্পন্ন কদযদে। মহদ যকায মথাযীহত তায বয়-বীহত  দভন-হনীড়দনয থ অফরম্বন কদযদে, মায হফলয়ফস্তু
হের: “ুহুঁ জফাদী ফযফস্থা, ীভাীন দু নীহত  রকিাউদনয পদর ধ্বাংদয দ্বাযোদে অথযনীহত: প্রনতৃত্বীর অথনীহত েহতষ্ঠায়
হিরাপত যাদেয নীহতভূ ”। অনরাইন দেরনহি আেজযাহতক ইনিাদনযি হিহব চযাদনর Alwaqiyah.tv প্রত ম্প্রচাহযত য়।
হফগত কদয়ক দদক আয়াভী-হফএনহ াকদগাষ্ঠীয ুুঁহজফাদী ফযফস্থায ান  ীভাীন দু নযীহতদত প্রদদয প্রম
অথযনীহত ইহতভদধয ঙ্গু ত্ব ফযণ কদযহের, াহনা যকায হিভাদদয অনু কযদণ রকিাউন আদযা কদয প্রিাদক ধ্বাংদয
দ্বাযোদে হনদয় প্রগদে। এই হযহস্থহত প্রথদক উত্তযদণ এই াকদগাষ্ঠীয না আদে প্রকান প্রচষ্টা না আদে প্রকান উায়, ফযাং তাযা
ভাধাদনয জনয প্রই হিভাদদয হদদকই তাহকদয় আদে, মাদদয ভ্রােনীহতই আজদকয এই হযহস্থহতয জনয দায়ী। এভতাফস্থায়,
ফাাংরাদদদয ফতযভান ধ্বাংোয় অথযনীহত ুনরুদ্ধায কদয প্রনতৃত্বীর অথযননহতক হিদত হযণত কযদত আন্ন হিরাপত যাদেয
নীহতভূ  জাহতয াভদন তুদর ধযদত এফাং হিরাপত েহতষ্ঠায দথ ফাধাভূ  দূ যীকযদণ জনগণদক গুরুত্বূ ণয হদকহনদযনা
েদান কযদত আভযা এই দেরনহিয আদয়াজন কদযহে।
ফতযভান হযহস্থহত প্রথদক উত্তযদণ যকাদযয প্রকান েদচষ্টা না থাকদর প্রদদক ফতযভান ধ্বাংোয় অফস্থা প্রথদক
উত্তযদণ মাযা হনষ্ঠায াদথ কাজ কদয মাদেন তাদদযদক দভদন প্রকান ফযথযতায হযচয় প্রদয়হন। তাযা দেরনহি ফানচার কযদত
গতকার ফৃ স্পহতফায যাদত (১৫ অদটাফয, ২০২০) যাজধানীয বািাযা থানাধীন নদ্দা এরাকায় াড়াহ অহবমান চাহরদয় হমফু ত
তাহ্যীয-এয ৫ জন কভযী-ভথযকদক প্রেপতায কদয। তাোড়া, দেরদনয েচাযণাকারীন ভদয় হফহবন্ন এরাকায় ফাধা ৃহষ্ট কদয,
বয়-বীহত েদযন কদয, প্রভাােদুয  হিরদেত এরাকা দত একাহধক কভযীদক প্রেপতায কদয। হকন্তু তাদদয ফ অদচষ্টাদক
ফযথয কদয হদদয় অনরাইন দেরনহি পরবাদফ ম্পন্ন দয়দে। তাই যকাদযয অনু ধাফন কযা উহচত, বয়-বীহত  দভনহনীড়দনয থ অফরম্বন কদয তাযা জনগণ হকাংফা জনগদণয েকৃত প্রনতৃত্ব তযফাদী দর হমফু ত তাহ্যীয-এয কণ্ঠ স্তব্ধ কযদত
াযদফ না।
দেরদনয ১ভ ফিা প্রদদয অথনীহত আজ এই ধ্বাংদয দ্বাযোদে প্রকন, হফলয়হি হতনহি অাংদ হফস্তাহযতবাদফ তুদর
ধদযন। েথভ অাংদ তুদর ধদযন: জীফন  জীহফকাদক যস্পদযয ভুদিাভুহি দাড় না কহযদয় ভাভাযী প্রভাকাদফরায় ইরাদভয
ু স্পষ্ট হনদযনাদক ম্পূ ণয উদো কদয ফতযভান াকদগাষ্ঠী হিভাদদয অন্ধ অনু কযদণ রকিাউন আদযা কদয প্রদদয
অথনযীহতদক ধ্বাংদয দ্বাযোদে হনদয় প্রগদে। হদ্বতীয় অাংদ তুদর ধদযন: ফতযভান ধভযহনযদে াকদগাষ্ঠী প্রকৌদর তাদদয ভস্ত
ফযথযতায দায়বায এিন চাহদয় হদদে প্রকাহবি-১৯ এয উয। অথচ, প্রকাহবি-১৯ এয োদু বযাদফয ূ দফযই তাদদয ুহুঁ জফাদী নীহত
প্রমভন: কৃহল  হল্প ধ্বাংনীহত, প্রতর-গযা দিরনীহত, ঋণ  ভুদ্রানীহত প্রদদয অথযনীহতয প্রভরুদন্ডদক প্রবদঙ্গ হদদয় যহনবযযীর
কদয তুদরদে। তৃতীয় অাংদ ফিা াকদগাষ্ঠী  তাদদয দমাগীদদয ীভাীন দু নযীহতয হচত্র তুদর ধদযন, এফাং ুুঁহজফাদী
ফযফস্থায় জীফনদক দফযাচ্চ মযাদয় প্রবাগ কযা, াকদগাষ্ঠীদক মা ইো তাই কযায েভতাদক তাদদয এই দু নযীহতয কাযণ হদদফ
তুদর ধদযন।
২য় ফিা তায ফিদফয েথভত আন্ন হিরাপত ফতযভান ধ্বাংোয় অথযনীহতদক ুনরুদ্ধায কযদত প্রমফ তাৎেহণক
দদেগুদরা েন কযদফ তা জাহতয াভদন তুদর ধদযন। হদ্বতীয়ত: স্বহনবযযীর জাহতদত হযণত দত কৃহলয গুরুদত্বয কথা
তুদর ধদয হতহন হিরাপত যাে কতৃযক কৃহলহবহত্তক িাদযয  হদল্পয হচত্র তুদর ধদযন। তৃতীয়ত: ভযহবহত্তক বাযী হল্প,
াাাহ ইরাভী জ্বারানী নীহত, ভুদ্রানীহত অনু যদণয ভাধযদভ হকবাদফ প্রনতৃত্বীরতা অজযন কযদফ তা তুদর ধদযন।
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দেরদনয ৩য় ফিা তায ফিদফযয ১ভ অাংদ: হিরাপত ুনঃেহতষ্ঠায দথ ফাধাভূ  হচহিত কযদত হগদয় ুুঁহজফাদী
ফযফস্থাদক অেত প্রযদি শুধু ভাত্র াকদগাষ্ঠী প্রচাযা হযফতযন হকাংফা তাৎেহণক হকেু হযফতযদনয আায় প্রগািা ুহুঁ জফাদী
ফযফস্থাদক চযাদরঞ্জ না কযা এফাং ইরাভদক শুধু নাভাম প্রযামায ভদধয ীভাফদ্ধ যািায হফলয়হি তুদর ধদযন। এফাং ২য় অাংদ
উত্তযদণয উায় হদদফ, শুধু ভাত্র ফযহি হযফতযন নয় ফযাং ধভযহনযদে ুুঁহজফাদী ফযফস্থা হযফতযদনয আদদারদন হযক দত
দফ। হকেু ইু যহবহত্তক ভাধাদনয আা না কদয াভহেক ভাধান হিরাপদত যাহদাহ্ ুণঃেহতষ্ঠায একদপা দাফী জানাদত
দফ। এফাং াাাহ, হযফায, আত্মীয়, ফন্ধু  হযহচতদদয ভদধয মাযা হনষ্ঠাফান াভহযক অহপায তাদদয হনকি দাফী জানাদত
দফ প্রমন তাযা ফতযভান াকদগাষ্ঠীদক অাযণ কদয হিরাপদত যাহদাহ্ ুণঃেহতষ্ঠায় হমফু ত তাহ্যীয-এয হনকি
ানেভতা স্তােয কদয, কাযণ তাদদয াদতই যদয়দে প্রই েভতা মা দ্বাযা তাযা ফতযভান ধভযহনযদে াকদগাষ্ঠী 
ানফযফস্থাদক অাযদণ েভ।
হযদদল, আভযা হমফু ত তাহ্যীয / উরাই’য়াহ্ ফাাংরাদদ দেরনহি অাংেদনয জনয মাযা রগইন কদযদেন,
তাদদয ফাইদক আেহযক ধনযফাদ জানাই। তাোড়া, দেরনহিদক পর কযদত মাযা অক্লাে হযশ্রভ কদযদেন তাদদযদক
ধনযফাদ জানাই। এফাং আল্লাহ্ ু ফানাহু য়া তা’আরা’য কাদে দু ’আ কহয প্রমন হতহন আভাদদয গুনাহ্ভূ  েভা কদযন, আভাদদয
এই অহতেুদ্র েদচষ্টাদক কফূ র কদযন এফাং অহতত্তয আভাদদয উয তায যভতূ ণয ানফযফস্থা হিরাপদত যাহদাহ্ দান
কদযন, আহভন।
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ِ س َماءِ َواأل َ ْر
َّ ت مِ هْ ال
“আয মহদ ঐ জনদদয অহধফাীযা ঈভান আনদতা  তাক্বয়া অফরম্বন কযদতা, তদফ আহভ তাদদয েহত আভান  জহভদনয
হনয়াভতভূ  উন্মু ি কদয হদতাভ” [ূ যা আর আযাপ: ৯৬]
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