
বিসবিল্লাবির রািিাবির রািীি  

|| উগ্রবাদ দমনের োনম ডিএমডির প্রচাডরত ডমথ্যাচানরর কড়া জবাব || 

বিশ বিছুবিি যািৎ লক্ষ িরবছ বিএিবির কাউন্টার টেনরাডরজম এন্ড ট্রান্সেযাশোল ক্রাইম ব্রাঞ্চ 

অিলাইি এিং অফলাইনি িযািি ভানি উগ্রিাি বিনরাধী প্রচারণা চালানে। তারা উগ্রিাি িিনির িানি 

িযািিভানি আগ্রাসী িিনক্ষি বিনে। আর এ িানে তানিরনি সািাযয িরনছ ব াি ক্রুসেডর আনিবরিা ও তার 

িিিিুষ্ট বিবভন্ন এিজেও সংস্থা। িালাউি িনরন্দ্র বিািীর ভারত সরিারও তাগুত িাবসিার আওয়ািীলীগ সরিারনি 

িযািিভানি উগ্রিাি িিনির িানি আবথ িিভানি ও িিস্তাজিিভানি সািাযয িরনছ। বিছু িুসবলি িািধারী িুিাবফি 

যারা বিনেনিরনি িায়ী ইলাল্লাি িািী িনর তারাও তাগুনির এই িাবিিীনি িািাভানি সািাযয িরনছ। এরই িনধয 

উগ্রিাি িিনির অংশ বিনসনি তারা বিশ বিছু উগ্রিাি বিনরাধী বলফনলট ও িযািার প্রিাশ িনরনছ। ইনতািনধয তারা 

বিশ বিছু িসজেনির সািনি উগ্রিাি বিনরাধী এই সিস্ত িযািার ঝুবলনয় বরন নছ। তাগুনতর এই িাবিিী সাধারণ 

িািুনের িানঝ িযািিভানি উগ্রিাি বিনরাধী বলফনলট বিতরনণর প্রিল্প িানত বিনয়নছ। এিার বিন  বিওয়া যাি 

বি আনছ এই উগ্রিাি বিনরাধী বলফনলনট? তানির ভােযিনত উগ্রিানি েবিত িওয়ার ধািসিূি বিম্নরূিঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

তাগুনতর এই িাবিিী যানিরনি উগ্রিািী িনল তারা আসনলই বি উগ্রিািী তা বিন  বিওয়া 

যািঃ 

 

১। তারা বিানটও িতাশ িয় এিং িঞ্চিা িা িাবরিাবরি সিসযায় িােিু িযজিও িয়। িরং তারা ধধয িশীল 

এিং বিে দ্বীনির িযািানর িানরা সানথ আনিাে িনর িা। আল্লাি   ও তার রাসুল (সাল্লাল্লািু আলাইবি ওয়াসাল্লাি) 

যা িছন্দ িনর তারা তাই িছন্দ িনর।  

 

২। তারা িাউনি ররক্রুট িনর িা িরং িািুে তানিরনি ভানলানিনস তানির সানথ িাে িনর। তারা আশিানশ 

িা ইন্টারনিনট ঘািটট বিনরও িনস বথনি িা। িরং তারা তানির দ্বীবি িাবয়ত্ব িালি িনর।  

 

৩।  ারািনি িেিি িরা আর ভানলানি গ্রিণ িরা আল্লাি  ভীরুনির ধিবশষ্টয। িুনরানিা শ  ও িনু্ধ যবি 

দ্বীনির েিয ক্ষবতির িয় তনি তার সঙ্গ তযাগ িরা প্রবতটট ঈিািিানরর িতিিয। িরং দ্বীনির েিয 

ক্ষবতির িয় এিি সিিিা িনু্ধনির  ুুঁনে বিওয়াই উত্তি।  

 

৪। তারা শটিিাট উিানয় িানরানলৌবিি প্রাবির বলানভ বিনভার থানি িা। িরং তারা তানির েীিনির 

প্রবতটট সিয় িযয় িনর দ্বীি ইসলানির ব িিনতর িানে।  

 

৫। তারা বিে উনেশয িাস্তিায়নির েিয বিাি বিছু িনর িা। িরং তারা শরীয়াি সম্মতভানি সিবিছু 

ফয়সালা িরার বচষ্টা িনর।  

 

৬। তারা সবিংস উগ্রিািী িি িিানে েবিনয় িনি িা। িরং তারা তানির উির িযাস্ত দ্বীবি িাবয়ত্ব ( জেিাি বফ 

সাবিবলল্লাি)  িালি িনর।  

 

শয়তানির এই িাবিিী আল্লাি  ও িু’ বিিনির প্রতাবরত িরনত চায়,  আসনল তারা বিনেনির ছািা অিয 

িাউনি প্রতাবরত িরনত িানর িা। বিন্তু এটা তারা উিলবি িরনত িানর িা। বতািরা বয চক্রান্ত িরনছা 

তা প্রবতটট ঈিািিানরর িানছ বভানরর আনলার িত িবরষ্কার। বতািরা বিছু িাল িো বভাগ িনর িাও। 

আল্লাি  যথা সিনয় বতািানির িিায় গন্ডায় প্রািয িুজঝনয় বিনিি ইিশাআল্লাি ।  

 

বি আিার ভাইনয়রা আিিারা এনির চক্রানন্ত ধধয ি িারাও িনিি িা িতাশও িনিি িা। আল্লাি   ুি দ্রতুই 

এনির চক্রান্তনি িৎসাত িনর বিনিি ইিশাআল্লাি । আিিারা বিনেরা এনির চক্রান্ত বথনি িা ুঁচুি এিং 

বিনের িবরিারনিও িা ুঁচাি। িবরনশনে িিাি আল্লাি  তা’ আলার িানছ বিায়া িবর বতবি বযি আিানির 

সিলনি এনির িুশিবি বথনি বিফানোত িনরি। আবিি  


