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শপ্রসমবজ্ঞমি 

ইসলামি সাাংসৃ্কমিক প্রমিন্ড ামগিার িুরস্কার মবিরণ অনুষ্ঠান 

প্রকৃি  দ্বীনীমশক্ষার প্রচান্ডর একমিন বাাংলান্ডিশ সারামবন্ডে শরালিন্ডেল 
মহন্ডসন্ডব প্রমিষ্ঠষ্ঠি হন্ডব- 

ইফািহািমরচালক 

ঢাকা, ৩১ জানুয়ামর ২০১৯, বৃহস্পমিবার 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর িহািমরচালক সািীি শিাহাম্মি আফজাল 
বন্ডলন্ডেন, ইসলাি একষ্ঠি িমরিূণ ণ জীবন মবধান। প্রকৃি দ্বীনীমশক্ষার 
প্রচান্ডর একমিন বাাংলান্ডিশ সারামবন্ডে শরালিন্ডেল মহন্ডসন্ডব প্রমিষ্ঠষ্ঠি 
হন্ডব। ইসলান্ডির প্রকৃি মশক্ষার িাধযন্ডি মবে শামি, সিৃজি ও 

ভািৃত্বন্ডবাধ প্রমিষ্ঠা করা সম্ভব। আজ (৩১ জানুয়ামর, বৃহস্পমিবার) 
সকাল ১১ িায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর বায়িুল িুকাররিস্থ 
মিলনায়িন্ডন িমবত্র ঈন্ডি মিলািনু্নবী (সা.) ১৪৪০ মহজরী উি ািন 
উিলন্ডক্ষ ইসলামিক ফাউেশন আন্ডয়াজজি ইসলামি সাাংসৃ্কমিক 
প্রমিন্ড ামগিার িুরস্কার ও সনি মবিরণ অনুষ্ঠান্ডন মিমন এ সব কথা 
বন্ডলন। মিমন বন্ডলন, দ্বীন্ডনর নান্ডি জািায়ান্ডি ইসলািী সরলিনা 

িানুষন্ডক শধাাঁকা মিন্ডে। বিণিান সিন্ডয় কুরআন্ডনর শ  মবকৃি মশক্ষার 

প্রচার হন্ডে িা িমৃথবীর সকল মশক্ষা শথন্ডক খারাি। আর এ মবকৃি 

মশক্ষা শরান্ডধ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কাজ কন্ডর  ান্ডে।  



অনুষ্ঠান্ডন মবন্ডশষ অমিমথর বক্তন্ডবয ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর আইন 
উিন্ডিষ্টা ও মসমনয়র শজলা ও িায়রা জজ (অব.) এ আরিােউি 

বন্ডলন, ইসলামি িূলয শবান্ডধর মবকান্ডশ এবাং ইসলামি সাংসৃ্কমিন্ডক 

এমগন্ডয় মনন্ডি ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর এ উন্ডিযাগ প্রশাংসনীয়। এ 
ধারান্ডক অবযাহি রাখন্ডি ইসলামিক ফাউন্ডেশনন্ডক সব ণন্ডক্ষন্ডত্র 
সহন্ড ামগিা করন্ডি হন্ডব। অনুষ্ঠান্ডন স্বাগি বক্তন্ডবয ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর িমরচালক শিাহাম্মি িমহউদ্দীন িজিুিার বন্ডলন, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর প্রাণহল এ ইসলামি সাাংসৃ্কমিক 
প্রমিন্ড ামগিা। প্রমিবের এই প্রমিন্ড ামগিা আন্ডয়াজন্ডনর িধয মিন্ডয় 
শিন্ডশর মবমভন্ন প্রান্ডি েমিন্ডয় থাকা ইসলামি প্রমিভা গুন্ডলা মবকমশি 
হওয়ার সুন্ড াগ িান্ডে। অনুষ্ঠান্ডন সভািমিত্ব কন্ডরন ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর দ্বীনী িাওয়াি ও সাংসৃ্কমি মবভান্ডগর িমরচালক ে. 

শিাহাম্মি হারুনূর রশীি। অনুষ্ঠান্ডন অনযানযন্ডির িন্ডধয সুইে 
বাাংলান্ডিন্ডশর িমরচালক শিাহাম্মি নুরুল ইসলাি ও প্রমিন্ড মগিায় 
মবজয়ী মশক্ষাথীরা বক্তবয রান্ডখন। 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন আন্ডয়াজজি এই ইসলামি সাাংসৃ্কমিক 
প্রমিন্ড ামগিায় সু্কল, কন্ডলজ, মবেমবিযালয়, িাদ্রাসার মশক্ষাথীসহ 

প্রমিবন্ধী মশক্ষাথীরা অাংশগ্রহণ কন্ডর। এ বের প্রায় ১০০জন 

মশক্ষাথীন্ডক মবমভন্ন শাখায় িুরস্কার প্রিান করা হয়। অনুষ্ঠান্ডনর 

প্রধানঅমিমথ প্রমিন্ড ামগিায় মবজয়ীন্ডির হান্ডি িুরস্কার িুন্ডল শিন। 

অনুষ্ঠান্ডন ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর মবমভন্ন মবভান্ডগর কি ণকিণা-

কি ণচামরবৃন্দ উিমস্থি মেন্ডলন। 


