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সংতিপ্ত বেণনা............ 

বিমাে তনবণে বতণমান মধ্যপ্রাণযয ভারতীয় 
অশ্লীল সংসৃ্কতত তথা নাটক-তসণনমা-
তসতরয়ালসহ সযাণটলাইট প্রযুতির সামাতিক 
কু-প্রভাব সম্পণকণ তবশদ আণলাযনা করা 
হণয়ণে। এর কারে ও এর থথণক উত্তরণের 
পথও সংণিণপ তনণদণশ করা হণয়ণে আল্লাহ 
তা‘আলার কণয়কতট বােীর আণলাণক। 
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ভারতীয় অশ্লীলতার সামাতিক কু-প্রভাব: 

উত্তরণের পথ 

ভাণলা-মন্দ সব থদণশই আণে। থকাণনা 
থদণশর প্রতত তনতবণযার তবণেষ সমথণনণযাগ্য 
নয়। বাকয দু’তট মাথায় থরণেই বলণত 
হণে, বেুপ্রততম প্রততণবশী ভারত, 
থতামাণক তপ্রয় ভাবণত পাতর না বণল 
দুুঃতেত। হযাাঁ, থয ভারত অণনণকর তপ্রয় দল, 
অণনণকর তপ্রয় ব্রান্ড, অণনণকর তপ্রয় তসণনমা 
তনমণাতা, অণনণকর পেণন্দর নাটক বা 
তসতরয়াণলর িন্মদাতা- অণনণকর অণনক 
অণনক কারণে পেণন্দর, অণনণকর ভতি ও 
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ভাণলাবাসার, আতম তাণক সামানয 
ভাণলাবাসণত পাতর না। তহনু্দস্তাণনর প্রতত 
মণন থকাণনারূপ দুবণলতা থবাধ্ কতর না। 
অবশয বযতিগ্ত সম্মান আণে অণনক 
ভারতীণয়র প্রতত। গুেী বা সজ্জন থযোণনই 
থাকুন, তাাঁর প্রতত সম্মান থদোণত থকাণনা 
কাপণেয থনই। আিণকর থলোর উণেশয 
থকাণনা থদণশর প্রতত মানুষণক তবণেষপরায়ে 
বানাণনা নয়, অনযায় থমণন থনওয়ার 
প্রবেতায় আঘাত হানা। 

প্রততণবশী তহণসণব অসৎ হওয়া োড়াও 
ভারতণক অপেন্দ করার তবতবধ্ কারে 
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রণয়ণে। রাষ্ট্র তহণসণব বাংলাণদণশর সণে 
তবমাতাসুলভ আযরণের পর, ক্রীড়া, 
সংসৃ্কততসহ নানা অেণন তবষময এর 
অনযতম। আর তা এণতাটাই থয, থয কাণি 
আমার সমথণন থনই তাও থযাে এড়ায় না। 
থযমন বেু রাণষ্ট্রর দাতবদার হণয়ও 
বাংলাণদণশর থকাণনা যযাণনল ভারণত 
প্রণবশানুমতত পায় না। অথয ভারণতর 
িনতপ্রয় সব যযাণনলই থেণয় থেলণে সারা 
থদশ। তক্রণকণট বারবার বাংলাণদণশ 
আমতিত হণয়ও ভারত নযযনতম থসৌিণনযর 
পতরযয় তদণয় বাংলাণদশণক আমিে িানায় 
তন। তবণের সবণযণয় প্রতাপশালী তক্রণকট 
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থেলুণড় অণেতলয়াও থযোণন একাতধ্কবার 
বাংলাণদশণক আমিে িাতনণয়ণে, থসোণন 
ভারত আইতসতসর পঞ্চবাতষণক 
তসতরিতবতনময় তনয়ণমও বাংলাণদণশর 
আততথয গ্রহণে সম্মত হয় তন! আর ভাণলা 
মাল সব বাইণর পাতিণয় বাংলাণদণশর 
গ্রীবণদর মণধ্য রতেগুণলা যালান করার 
কথা নাইবা বললাম।  

একিন সণযতন মুসতলম তহণসণব বতণমান 
ভারত অপেন্দ হওয়ার সবণয বড় কারে 
সম্পণকণ বলা যাক। থয অশ্লীলতা দীঘণতদন 
পযণন্ত হতলউড থগ্লাণত পাণর তন 
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মুসতলমপ্রধ্ান থদশগুণলাণক। বতলউড একাই 
তা থপণরণে অতত অল্প সমণয়। মধ্যপ্রাণযযর 
থকান মুসতলম থদশ আণে থযোণন 
বতলউণডর তশতল্পত অশ্লীলতা সম্মতত পায় 
তন। ভারত শুধু্ বতলউড তদণয়ই অশ্লীলতা 
েড়ায় তন। আিকাল তারা তাণদর বাংলা 
তসতরয়াল ও নানা তরণয়তলতট থশা তদণয়ও 
অশ্লীলতাণক সমাণি গ্া সওয়া কণর 
তদণয়ণে। ঢাতলউণডর বাংলা নাটক-তসণনমাও 
কম যায় না। ভারতীয় তহতন্দ-বাংলা তবতভন্ন 
অনুষ্ঠাণনর উপস্থাতপকাণদর রুতযহীন অসভয 
থপাশাক সংক্রামক বযতধ্র মণতা দ্রুতই 
েতড়ণয় পণড়ণে তপ্রয় মাতৃভয তমর তপ্রয়তম 



7 

 

থবানণদর মণধ্য। নায-গ্াণনর প্রততভা 
তবকাণশর নাণম দ্রুততর সমণয় অনুসৃত 
হণে তনষ্পাপ তশশুণদর অশ্লীলতা থশো ও 
প্রদশণণনর অনুষ্ঠান। 

অশ্লীলতা তবস্তাণর ভারণতর সবণণশষ অবদান 
উপমহাণদণশর অনযতম িনতপ্রয় থেলা 
তক্রণকণটর সংতিপ্ততম ভাসণন তট-২০ থত 
তযয়াসণ গ্ালণণদর সংণযািন। থসানার 
তডমপাড়া তট-২০ তসতরি আইতপএণলর 
িনতপ্রয়তা থদণে অনযসব থটস্ট থেলুণড় 
থদশও যেন একই আদণল তনি থদণশ 
তসতরি আণয়ািন করণে, তারাও যুগ্পৎ 
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তবস্ময়কর ও দুুঃেিনকভাণব আর সব 
অনুষণের মণতা তযয়াসণ থলতডণদর আমদাতন 
করণে! এরণয বড় তবস্মণয়র বযাপার, তবে 
তক্রণকণটর তনয়িক সংস্থা আইতসতসও 
ভারণতর অে অনুগ্মন-অনুসরে করণে। 
তট-২০ তবেকাপ থযোণনই আণয়ািন থহাক 
না থকন তযয়াসণ থলতড নাণমর বাদরমুেীণদর 
সস্তা শরীরকলা প্রদশণণনর বযবস্থাও রােণত 
হণব! কী অদু্ভত কাণ্ড! মাত্র কণয়ক বেণর 
তক্রণকণটর বযাট, বল আর পযাড-গ্লাভণসর 
মণতা বাদরনতণকীও অপতরহাযণ হণয় দাাঁড়াল! 
সাহাবীণদর সৃ্মততধ্নয আরব ভয তমর অংশ 
আরব আতমরাণত অনুণষ্ঠয় সব তট-২০ থতও 
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োড় থনই। আবুধ্াতবর থশে যাণয়দ 
থস্টতডয়াম তকংবা শারিায় থেলা হণলও 
মাে থনই বাাঁদরনাযন। থসোণন ওণদর থদো 
যায় উরু থঢণক অণপিাকৃত শাতলন (?) 
থপাশাণক নাযণত। দশণক টানণত আিকাল 
তাহণল তক যার-েক্কা যণথষ্ট নয়? যার-েক্কার 
সণে থবানাস বাাঁদরনাযনও যাই-ই যাই?      

দৃঢ় তনততকতাসম্পন্ন ইসলামী আদণশণর 
থযসব ধ্ারক-প্রযারক এসণবর তবরুণে মুে 
েুণলণেন বা কলম ধ্ণরণেন, এততদন 
তমতডয়া তাণদর প্রতততক্রয়াশীল বা থগ্াাঁড়া 
থমৌলবাদী বণল রুেণত থযণয়ণে। পিান্তণর 
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তশল্পযযণা আর প্রততভা তবকাণশর নাণম 
অশ্লীলতাণক তমতডয়া শুধু্ উৎসাতহতই কণর 
তন, তনেক বস্তুগ্ত স্বাণথণর টাণন তনলণজ্জ 
পৃষ্ঠণপাষকতাও তদণয়ণে। স্পন্সর েুাঁণি এণন 
সযাণটলাইট যযাণনলগুণলা আিকাল থলাি 
আপ ওয়াণনর নাণম গ্াণন, লাক্স েণটা 
সুন্দতর প্রততণযাতগ্তার নাণম সুন্দরী 
প্রততণযাতগ্তায়, েুণদ গ্ানরাি 
প্রততণযাতগ্তার নাণম তশশুণদর গ্াণন মাতাল 
করা থথণক তনণয় তশল্পকলার নাণম 
শরীরকলার থহন আইণটম থনই যার 
আণয়ািন করা হণে না।  
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তহনু্দস্তাণনর তদল্লী সম্প্রতত তবেিুণড় স্বীকৃতত 
থপণয়ণে ধ্ষণণের রািধ্ানী তহণসণব। 
সবণণশষ তদবাণলাণক যলন্ত বাণস একতট 
থমণয় ধ্তষণতা এবং পরবতণীণত তার মৃতুযর 
ঘটনায় এ েযাতত আরও থপাি হণয়ণে। এর 
প্রতততক্রয়া পুণরা ভারত থিণগ্ উণিণে। 
সবণণেেীর নারী-পুরুষ েুাঁণস ওণিণে নারী 
তনযণাতণনর তবরুণে। ভারত সরকারও নণড় 
উণিণে। তবিুব্ধ িাততণক শান্ত করণত থোদ 
প্রধ্ানমিীণক তদণয় হণয়ণে িাততর উণেণশ 
ভাষে। সমািতযন্তক ও বুতেিীবীরা 
নণড়যণড় বণসণেন। সবার থভতর থথণক 
আওয়াি উিণত শুরু কণরণে, অণনক 
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হণয়ণে এবার একটু অশ্লীলতার রাশ থটণন 
ধ্রা দরকার। এর প্রতততক্রয়ায় তকেু অশ্লীল 
গ্াণনর তবরুণে থকাণনা থকাণনা 
রািযসরকারণক সামানয পদণিপ তনণত 
থদো থগ্ল। তণব প্রযণ্ড হাতস থপল যেন 
থদেলাম বতলউণডর স্টার অতমতাভ বচ্চন 
আর তকং শাহরুে োন পাশতবক তনযণাতণন 
তনহত দাতমনীর প্রতত সহমতমণতা িাতনণয় 
তববৃতত তদণলন। অশ্লীলতার িনক, মযল 
আমদাতনকারক আর বািারিাতকারীরাই 
যেন এর তবরুণে আওয়াি থতাণলন তেন 
কার না হাতস পায়।  
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এততদন ভারত থয অশ্লীলতায় সয়লাব 
কণরণে মুসতলমপ্রধ্ান মধ্যপ্রাযযণক, আি 
তার তকেু নগ্দ েল থপণত শুরু কণরণে। 
থসোনকার তমতডয়ায় যতটুকু ধ্ষণে ও 
শারীতরক তনযণাতণনর েবর প্রকাশ হয় বলা 
বাহুলয অপ্রকাতশত থাণক তারণয কণয়কগুে 
থবতশ। ভারত থথণক তশিা তনণয় দ্রুত থয 
বাংলাণদশ অশ্লীলতাণক বরে কণর তনণয়ণে, 
গ্ড্ডাতলকায় গ্া ভাতসণয়ণে, থসোণনও এর 
নগ্দ েল প্রকাশ হণত শুরু কণরণে। এরই 
প্রমাে তদণতই তকনা ভারণত দাতমনী 
তনযণাতণনর পরপরই বাংলাণদণশর টাোইণল 
তরুেী ধ্ষণণের আণলাতযত ঘটনার িন্ম 
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হণলা। বািার যাতহদার কথা থভণব এ 
থদণশর তাবৎ তমতডয়া হণনয হণয় থরাি 
ধ্ষণণের সংবাদ সংগ্রহ করণত লাগ্ণলা। 
থদো থগ্ল ভারণতর থযণয় বাংলাণদশও কম 
যায় না। তহনু্দস্তাণনর সণে পাল্লা তদণয় 
বাংলাণদণশও ঘটণে অসংেয নারী 
তনযণাতণনর ঘটনা।  

তণব দুুঃেিনক সতয হণলা, তহনু্দপ্রধ্ান 
ভারণতর যতটুকু হুাঁশ তেণরণে মুসতলমপ্রধ্ান 
বাংলাণদণশর ততটুকু থেণর তন। বাংলাণদশ 
তক তণব ধ্মণতনরণপিতায়/ধ্মণহীনতায় 
ভারতণকও োতড়ণয় থগ্ণে! ভারণতর তমতডয়া 
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এবং নারী ও মানবাতধ্কার সংগ্িনগুণলা 
নারী তনযণাতণনর তবরুণে থসাচ্চার হণয় 
উণিণে, তকন্তু বাংলাণদণশর নারী সংগ্িন 
আর মানবাতধ্কার কমণীণদর থযন এেণনা 
ঘুম ভাণে তন। বাংলাণদণশ নারী উন্নয়ন 
মাণন নারীণদর উন্নয়ন বা তনযণাতন 
প্রততণরাধ্ বা প্রততহত করা নয়, থনত্রীণদর 
বযতিগ্ত উন্নয়ন ও সামাতিক বা রাষ্ট্রীয় 
পণদ প্রততষ্ঠা লাভ।  

এ থদণশ তনযণাতন প্রততণরাধ্ বাদ তদণয় তাই 
নারীর িমতায়ন তনণয়ই যত বযস্ততা। 
নয়ণতা প্রধ্ানমিী, তবণরাধ্ী দণলর প্রধ্ান, 
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সংসদীয় উপণনতাসহ গুরুত্বপযেণ অণনক 
সণবণাচ্চ পণদ নারী থাকার পরও থকন থরাি 
নারী তনযণাতণনর হার বৃতে পাণব। সাধ্ারে 
সব থপশা-পণদর পর একান্ত পুরুষণদর 
থপশা-পণদও সমানতাণল নারীর উপতস্থততর 
পরও থকন তনযণাতনকারীণদর শাতস্ত হণব 
না। তক্রণকট, েুটবল, বযাডতমন্টন থথণক 
তনণয় সব থেলায় আি নারীরা সারা তবে 
দাতপণয় থবড়াণে। সাইণকল, গ্াতড় ও 
থরণলর ড্রাইভার থথণক তনণয় তবমাণনর 
পাইলট পযণন্ত হণে। পুতলশ, আতমণ থথণক 
তনণয় থনৌবাতহনীণত পযণন্ত নারীণদর 
অংশগ্রহে বাড়ণে। তারপরও থকন নারীর 
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সামাতিক তনরাপত্তা দৃঢ় না হণয় তদনতদন 
আরও নািুক হণে?  

আমাণদর পতরবাণরর কতণা, সমািপতত আর 
রাণষ্ট্রর কেণধ্াররা কণব বুঝণবন গ্রহ তার 
কিপথ হাতরণয় থেণলণে। আপন কিপণথ 
না তেরণল কেণনা তার মেল তনতিত হণত 
পাণর না। আমাণদর মা-থবানরা কণব 
বুঝণবন যারা তাণদর ঘণরর বাইণর তনণয় 
পুরুণষর সণে লড়াইণয় লাতগ্ণয় তদণয়ণেন 
তারা হাতমলণনর বাাঁতশওয়ালা। তারা কেণনা 
তপতা, স্বামী বা ভাইণয়র মণতা স্বাথণহীনভাণব 
নারীর কলযাে তনণয় ভাণবন তন। বস্তুগ্ত 
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লাভালাভ আর আতথণক স্বাথণতসতের িনযই 
এরা নানা মধু্র বাকয ও থশ্লাগ্াণন নারীণক 
ঘণরর বাইণর থবর হণত উৎসাহ তদণয়ণে। 
নারীণক তার সম্মান ও তনরাপত্তার তনয়ামক 
পদণার প্রতত বীতেে বাতনণয়ণে। এরাই 
অশ্লীল তবজ্ঞাপন ও েযাশণনর নাণম নারীণক 
পেয বাতনণয়ণে। তাই পুরুণষর লুতে-পযান্ট 
আর থশতভং তক্রণমর তবজ্ঞাপন হয় না 
নারীণক োড়া! কতম্পউটার, থমাবাইল তকংবা 
গ্াতড় প্রদশণনী সাথণক (?) হয় না যতদ না 
তার পাণশ দু’িন মণডল কনযাণক দাাঁড় 
করাণনা যায়!   
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থযাে কান থোলা নাগ্তরক বলণতই িাণনন, 
সমাণি আি নারীর তনরাপত্তা বণল তকেু 
থনই। সু্কল, কণলি, যানবাহন, কমণস্থল 
থথণক তনণয় থকাথাও তনরাপদ নয়। যত 
ততি মণন থহাক আি এ সতয আমরা 
তকেুণতই অস্বীকার করণত পারব না থয 
সমাণি নারীণদর এণহন দুরাবস্থার িনয 
দায়ী প্রধ্ানত আমরাই। আল্লাহ তা‘আলা 
ইরশাদ কণরন,  

ََِِفََٱۡلَفَسادَ ََظَهرََ﴿ يِۡديََكَسَبۡتََبَِماََوٱۡۡلَۡحرََِٱۡلَبَ
َ
َأ

مِِل ِذيقَََٱنلَّاِسَ ِيََبۡعَضََه  مَََۡعِمل وا ََٱَّلَّ َيَرِۡجع ونَََلََعلَّه 
 [  ٤١: الروم] ﴾٤١
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“মানুণষর কৃতকণমণর দরুন স্থণল ও সমুণে 
োসাদ প্রকাশ পায়। যার েণল আল্লাহ 
তাণদর কততপয় কৃতকণমণর স্বাদ তাণদরণক 
আস্বাদন করান, যাণত তারা তেণর আণস।” 
[সযরা আর-রূম, আয়াত: ৪১]  

আর এ থথণক উত্তরণে আমাণদর তেণর 
আসণত হণব আমাণদর মহান স্রষ্টা দয়ালু 
আল্লাহর তনণদণশনা এবং সবণযণয় 
কলযােকামী রহমণতর নবী আল্লাহর 
রাসযণলর থদোণনা পণথ। আল্লাহ বণলন,  

ىَََتۡقَرب وا َََوَلَ﴿ ۥَٱلَزَِنَ َِٰحَشةَ َََكنَََإِنَّه  َََوَسآءََََف ََسبِيل 
  [ ٣٢: االرساء] ﴾٣٢َ
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“আর থতামরা বযতভযাণরর কাণে থযণয়া না, 
তনিয় তা অশ্লীল কাি ও মন্দ পথ।” [সযরা 
আল-ইসরা, আয়াত: ২৩]   

আল্লাহ তা‘আলা আরও বণলন,   

َََّٱنلَِّبََََِيَٰنَِسآءَََ﴿ َحدَ َلَۡست 
َ
َإِنََِٱلَنَِسآءَََِمِنََََكأ

نَ َّ ِيََفَيۡطَمعَََبِٱۡلَقۡولََََِتَۡضۡعنَََفََلََٱتََّقۡيت  َقَۡلبِهِۦَِفََٱَّلَّ
َ ََۡلنَََوق َََمَرض  اَقَۡول  وف  ۡعر  نَََِّفَََوقَۡرن٣٢ََََمَّ َب ي وتِك 
جََََتَبَّۡجنََََوَلَ ىََٱۡلَجَِٰهلِيَّةََِتَبُّ وَلَٰ

 
قِۡمنَََٱۡۡل

َ
ةََََوأ لَوَٰ َٱلصَّ

ةََََوَءاتِيََ َكوَٰ ِطۡعنَََٱلزَّ
َ
ََََوأ ََٱّللَّ ۥٓن وََل  َ َي رِيدَ َإِنََّماََورَس  َٱّللَّ

مَ َِِل ۡذهَِبَ ۡهَلََٱلَرِۡجَسَََعنك 
َ
مََۡۡيِتَٱۡۡلَََأ ََوي َطَهَِرك 

ا  [  ٣٣  ،٣٢:  االحزاب] ﴾٣٣َََتۡطِهري 
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“থহ নবী পত্নীগ্ে, থতামরা অনয থকান 
নারীর মণতা নও। যতদ থতামরা তাকওয়া 
অবলম্বন কর, তণব (পরপুরুণষর সাণথ) 
থকামল কণে কথা বণলা না, তাহণল যার 
অন্তণর বযতধ্ রণয়ণে থস প্রলুব্ধ হয়। আর 
থতামরা নযায়সংগ্ত কথা বলণব। আর 
থতামরা তনি গৃ্ণহ অবস্থান করণব এবং 
প্রাক-িাণহলী যুণগ্র মণতা থসৌন্দযণ প্রদশণন 
কণরা না। আর থতামরা সালাত কাণয়ম 
কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসযণলর আনুগ্তয কর। থহ নবী 
পতরবার, আল্লাহ থতা থকবল যান থতামাণদর 
থথণক অপতবত্রতাণক দযরীভয ত করণত এবং 
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থতামাণদরণক সম্পযেণরূণপ পতবত্র করণত।” 
[সযরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩২-৩৩]  

এোণন নবীপত্নীগ্ে ও তাণদর পরবতণী 
সকল মুতমন নারীণক সণম্বাধ্ন করা হণয়ণে। 
ইসলাম এ পন্থা অবলম্বন কণরণে পদণা, 
পতবত্রতা ও লজ্জার প্রযাণর। অবনত দৃতষ্ট, 
লজ্জাস্থান তহোযত, নারী-পুরুণষর আতিক 
শযতয রিায়। নারীর প্রতত থযৌন থলালুপতা 
রুেণত। তেতনা-োসাদ ও সণন্দহ-অতবোস 
এবং ভুল থবাঝাবুতঝ থথণক তাণক দযণর 
রােণত। 
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আল্লাহ তা‘আলা মুতমন নারীণদর তনণদণশ 
তদণয়ণেন, তারা থযন তাণদর দৃতষ্ট অবনত 
রাণে। আপন ইজ্জত রিা কণর এবং 
আকষণেীয় অেগুণলা আবৃত রাণে। যাণত 
থকাণনা অসুস্থ অন্তর বা অসংযত দৃতষ্টর 
অতধ্কারী পুরুষ তার তটতকতটও স্পশণ 
করণত না পায়। আল্লাহ তা‘আলা বণলন,  

ۡؤِمَنَِٰتَََوق ل﴿ ۡضنََََلِۡلم  بَۡصَٰرِهِنَََّمِنَََۡيۡغض 
َ
َأ

نََََّوَيۡحَفۡظنََ وَجه  ۡبِدينََََوَلََف ر  نَََّي  ََزِينََته  ََظَهرََََماَإِلَّ
ىَ رِهِنََََّوِۡلَۡۡضِۡبنَََِمۡنَها َََِِٰب م  ىََََعَ ي وبِِهنَّ :  انلور] ﴾َج 

٣١  ]   

“আর মুতমন নারীণদরণক বল, তারা তাণদর 
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দৃতষ্টণক সংযত রােণব এবং তাণদর 
লজ্জাস্থাণনর তহোযত করণব। আর যা 
সাধ্ারেত প্রকাশ পায় তা োড়া তাণদর 
থসৌন্দযণ তারা প্রকাশ করণব না। তারা থযন 
তাণদর ওড়না তদণয় বিণদশণক আবৃত 
কণর রাণে।” [সযরা আন-নযর, আয়াত: ৩১] 

পতরণশষ বলণত হয়, নারীর সম্মান ও 
মযণাদায় প্রততষ্ঠা এবং তার তনরাপত্তা তনতিত 
করণত প্রণয়ািন প্রথম সামাতিকভাণব 
তাকওয়ার যযণা। পাশাপাতশ আরও প্রণয়ািন 
সামাতিকভাণব ইসলাণমর অনুশাসন প্রততষ্ঠা 
করা, সব ধ্ারার তশিায় পািযবইণয় ধ্মণীয় 
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তশিা বাধ্যতামযলক করা। পতরবাণর 
ইসলামী তশিা ও তশষ্টাযাণরর প্রতত সবণাতধ্ক 
গুরুত্ব থদয়া। সব ধ্রণনর অশ্লীলতা এবং 
অশ্লীল কাযণকলাণপর তবরুণে রাষ্ট্রীয় ও 
সামাতিকভাণব রুণে দাাঁড়াণনা। সকল 
অশ্লীল ও উগ্র তবজ্ঞাপন প্রযার বণে 
রাষ্ট্রীয়ভাণব উণদযাগ্ গ্রহে করা। আল্লাহ 
আমাণদর বুঝা ও আমল করার তাওেীক 
দান করুন। আমীন। 


