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ইসলামভীতি স্মপরকে খুিবাহ। 

PART ONE: 

প্রথম অধ্যায়ঃ 

One of the real tragedies of our time is that we definitely know of a problem clearly, hear about it 

regularly, see it sometimes, and even experience it ourselves every so often too, yet we actively do very 

little about it! 

আমাকের বরিমান জকুের এেটা খুব মরমাতিে েকুভভ াে, যে এেটা সমাজ তহসাকব আমরা এেটা 
সমসযা সম্পকেভ  আমাকের পতরশোর ধারণা আকে, এই সমসযা সম্পকেভ  আমরা প্রায় শুতন, য াকখর 
সামকন যেতখ, এমন তে আমরা প্রায় সময় অনুভকবা েতর। তেন্তু এই সমসযার সমাধান েরা বা 
উকেে েরার জনয আমাকের বাস্তব উকেযাে খুতব সামানয। 

Islamophobia is that problem – i.e. where people give Muslims a real hard time whether by ridiculing 

them, inciting people against them, or even attacking them, just because that person identifies 

themselves as a Muslim – and it is on the rise. And it’s getting worse. 

এই সমসযা বা শঙ্কট হল ইসলামভীতি অর্ভাৎ, েখন যেউ ইোেৃি ভাকবই মুসতলমকের েষ্ট 
যেয়ার বা হয়রাতন েরার প্রক ষ্টা েকর, হয় আমাকের বযঙ্গ েকর বা অনযকেরকে আমাকের 
বীরুকধ উকেতজি েকর, বা এমন তে সরাসতর শাতরতরে ভাকবও আঘাি েকর এেমাত্র আমরা 
মুসতলম বকল। এই ইসলামভীতি তেন তেন বাড়কে এবং এর রূপ তেন তেন আর ভয়ংের হকে। 

This is not a khutbah where we give you examples of the threat, or tell some of the horrific stories 

reported. If you don’t know this already, you have a bigger problem: keeping yourself so ignorant of your 

very own community’s difficulties is very irresponsible and also against the Sunnah. The Prophet 

(sallallahu ‘alayhi wa sallam) said in Sahih Muslim (2586): 

“The believers, in their mutual mercy, love and compassion, are like a (single) body; if one part of it feels 

pain, the rest of the body will join it in staying awake and suffering fever.” 

এই খুৎবায় আমরা এই হুমতের তবকশষ যোন উোহরণ তেব না, বা আমাকের জানা যোন 
ঘটনাও িুকল ধরব না। বরঞ্চ এইগুলা েতে আপনারা যেউ না জাকনন িাহকল বলকি হকব যে 
আপনার মকধয আর মারাত্মে সমসযা আকে। আপনার তনকজর মুসতলম সমাকজর সমসযা সম্পকেভ  
তনকজকে অজ্ঞ রাো োতয়েতহনিা ি অবশযই, এিা সুন্নকিরও যখলাফ। সতহহ মুসতলকম যলখা 
আকে যে নবী েতরম (সাাঃ)বকলকেন। 

“মুতমনরা, িাকের েরুণা, যেহ, মমিার তেে তেকয়, এেটা এেে যেহর মি। এে োয়োয় 
যোন বযর্া যপকল পুড়া যেহটাই যজকে র্াকে এবং অসুস্থিাকয় ভুকে।” 



This is a reminder to us all, that if we just sit back and remain in our apathetic states thinking we can ride 

out the storm, and that we should only protect ourselves and our individual iman, then we will fail. 

Spectacularly fail. 

সুিরাং, আমাকের সবাতর স্মরণ রাখা উত ি যে আমরা েতে খাতল তনকজকের তনকয়ই বকস র্াতে 
আর মকন েতর যে আমরা পাড় যপকয় োব, অর্বা আমরা খাতল তনকজকেরই দেতহে বা ঈমাকনর 
তনরাপো তনকয়ই সিশ্ত র্াতে িাহকল আমরা খাতল বযর্ভই হব। মারাত্মে ভাকব বার্ভ হকবা। 

Practising this form of secular Islam is not permissible. Firstly, Islam is bigger than just you, and your 

actions alone. Secondly, keeping yourself to yourself and nothing else is anti-Islamic, because part of 

Islam is to be established for the benefit of others as well. Thirdly, such an approach of sticking your head 

in the sand or hoping that others will step up and sort it out – when actually, they are also just thinking the 

exact same as you – is disingenuous and will lead to the fitnah increasing and then lead to an even 

bigger threat and problem. 

এরেম যবতিেি ইসলাম   ভ া েরা জাকয়জ না। প্রর্মি, ইসলাম ধমভ আপনার তনকজর বুঝ বা 
  ভ ার মকধয সীতমি না, ইসলাম িার অকনে উরকধ। তিিীয়ি, খাতল তনকজকে তনকয়ই ত িা েরা 
অনইস্লাতমে, োরন অনযকের মঙ্গল এবং উপোরও ইসলাম প্রতিষ্ঠার এেটি অংশ। িৃিীয়ি, 
আমরা সবাই েতে এতে ভাকব ত িা েতর, যে “এইিা আমার মার্া-বযর্া না, অনয যেউ 
যেখকব, বা অনযরা ঠিে েরকব।” িাহকল যশকষ এই যফত্নাহ খাতল বাড়কবই, বরঞ্ছ আর ভয়ানে 
রূপ তনকয় োরাকব।  

There’s a very interesting hadith, authentically narrated by Ibn Majah (304), that Sayyidina Abu Bakr al-

Siddique (radhyAllahu ‘anhu) came to some of the Sahabah and recited this verse to them: 

“O You who believe, you are responsible for your own souls; if anyone else goes astray it will not harm 

you so long as you follow the guidance.” (al-Ma’idah, 105) 

Then he turned to them and said, “The people are taking this verse and not applying it properly.” 

What he wanted to say is that some of the Companions were understanding this verse in a very restricted 

sense, i.e. that if there are problems affecting the community, affecting others, well, as long as you look 

after yourself, then that’s all that matters. Which is completely wrong, because Sayyidina Abu Bakr then 

said: 

“But verily, I heard the Messenger of Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said, “When a people see an 

Oppressor and do not hold him accountable, or they see an evil and they do not change it, Allah will 

punish them all.”” (Ibn Majah, 304, authentic) 

ইবন মাজাহকি সতহহ ভাকব বরতনি এতি হাতেস আকে, যে সাতয়যতেনা আবু বাের আস-তসতিে 
(রাাঃ) তেেু সাহাবাকের োকে একশ িাকের যে এই আয়ািটি পাঠ েরকলনাঃ 



যহ মতুমনেণ, যিামরা তনকজকের ত িা ের। যিামরা েখন সৎপকর্ রকয়ে, িখন 
যেউ পর্ভ্রাি হকল িাকি যিামাকের যোন ক্ষতি নাই। যিামাকের সবাইকে 
আল্লাহর োকে তফকর যেকি হকব। িখন তিতন যিামাকেরকে বকল যেকবন, ো তেেু 
যিামরা েরকি। (সরুাহ আল-মাইোহাঃ ১০৫) 

উতন িখন িাকের তেে তফকর বকল্লনাঃ “যলােজন এই আয়ািটিকে ঠিে ভাকব প্রকয়াে েরকে 
না।” ো তেকয় উতন বুঝাকি  ায়তেকলন যে তেেু সাহাবােন এই আয়ািটির খুব তসমীি এেটা 
বুঝ প্রকয়াে েরতেকলন, অর্ভাৎ সমাকজ েি সমসযা, বা অকনযর েি েষ্ট র্াকুে না যেন, 
তনকজকে সুরতক্ষি রাখকি পারাটাই আসল। তেন্তু এই ধারনাটা ভুল, োরণ সাইতয়যতেনা আবু 
বাের িার পকরই বললাঃ 

“তনশ্চয়ই আতম রাসুলুল্লাহকে (সাাঃ) বলকি শুকনতে, ‘মানুষ েখন োওকে জলুুম েরকি যেখকব 
তেন্তু িার তব ার েরকব না, বা অসৎ তেেু যেখকব তেন্তু িা যরাধ বা সমাধান েরকব না, 
আল্লাহ্ িখন িাকের সবার উপকরই সাতস্থর আকেশ েরকব।’” 

So the ruling is clear. Yes we concentrate on ourselves. And yes we know that our enemies cannot harm 

us along as we stay upon Divine Guidance. 

But when there is harm and evil and oppression and injustice in front of us, and when our brothers and 

sisters need our help, then we must ACT! Immediately! 

সুিরাং বযাপারটা পতরষ্কার। হযা, আমরা অবশযই আমাকের তনকজকের ঈমান এবং আেশুতধর য ষ্টা 
 তলকয় োব, এবং েিক্ষণ আমরা আল্লাহ্ র যহোয়াকির উপর আতে আমাকের যোন শত্রুপক্ষই 
আমাকের যোন ক্ষতি েরকি পারকব না। তেন্তু েখন আমাকেরই সামকন েখন অনযায়, বযাতভ ার 
এবং জলুুম হকে, এবং আমাকের ভাই বনকের আমাকের সাহােয েরোর িখন আমাকের সাকর্ 
সাকর্ আতেকয় আশকি হকব। 

The Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said in Sahih Muslim: 

“Whoever among you sees an evil action, let him change it with his hand [by taking action]; if he cannot, 

then with his tongue [by speaking out]; and if he cannot, then with his heart – and that is the weakest of 

faith” 

সতহহ মুসতলকম বতণভি আকে যে নবী োতরম (সাাঃ) বকলকেনাঃ 

“যিামাকের মকধয যে যেউ েখন এেটা পাপ োজ হকি যেখকব, িখন িা তনজ হাকি বেলাকব, 
েতে না পাকর িাহকল িার তবরুকধ তেেু বলকব, আর যসটাও েতে না পাকর িাহকল যসটা হৃেয় 
যর্কে ঘৃণা েরকব, আর এটা হল ঈমাকনর সবক  েবুভল স্তর।” 



So whatever one does, but you have to do SOMETHING. Doing nothing is NOT an option. 

And what you do is based on your ability, things which you really CAN do. No-one is going to ask you to 

do the impossible, and heal the world in a week. But what you WILL be told is to come out of your comfort 

zone and work together to make sure that the threat of Islamophobia doesn’t reach a state where 

neighbours start murdering one another, such as what we saw around the corner in Bosnia, or even in the 

Central African Republic today. 

সুিরাং োই তেেু েকরন না যেন, যমাট ের্া হল এিা তেেু েরিাই হকব। তেেু না েকর বকস 
র্াো োকব না। এবং োর তে েরনীয় এইটা িার তনকজশয ক্ষমিার উপর তনভভ র েকর, এবং 
সবাতর তেেু না তেেু েরার ক্ষমিা আকেই। আমরা োউকেই অসম্ভব যে সম্ভব েরকি বলতে 
না, যেমন এে সপ্তাকহই যোটা পৃতর্বীটাকে ঠিে েকর তেকি, তেন্তু আমরা  াতে েএ আমরা 
সবাই এেটু তনকজকের আরামোয়ে অবস্থান যেকড়, এোবদ্ধ হকয় য ষ্টা েতর যেন এই 
ইসলামভীতি এমন পেভায় না যপৌোয় যেখাকন আমাকের প্রতিকবশীরা এে অপরকে খুনাখুতন েরাকয় 
তলপ্ত হকয় োয়, যেমন হকয়তেল বতেয়াকি, আর যেমন এখন হকে যসন্ত্রাল আতিোন যরপাতিকে। 

These are not scare tactics. If we don’t all do something to change the status quo, if we don’t get out 

there and create our own narrative as per the Book of Allah, then those who hate us will create that 

narrative for us! 

মকন েকরন না যে এইগুলা আপনাকের ভয় যেখাকনার জনয বলা হকে। আমরা েতে আমাকের 
বিভ মান অবস্থার বেলীর য ষ্টা না েতর, এবং আল্লাহ্ র তেিাব যমািাকবে আমাকের তনকজকের 
অবস্থার বাস্তবায়ন না েতর, িাহকল োরা আমাকের ঘৃণা েকর আর আমাকের ধ্বংস যেখকি  াকয় 
িারা ঠিেই িাকের অনুোয়ী আমাকের জনয পতরেল্পনা েকর তেকব। 

Those who sacrifice their time, strategize, plan, protest, engage, all in the hope of doing what is right and 

forbidding wrong, are truly the best of people and what we should all aim to be: 

You are the best community singled out for people: you order what is right, forbid what is wrong, and 

believe in Allah. (Ale-‘Imran, 110) 

োরা িাকের সময়, শ্রম তবসজভ ন তেকয়, পতরেল্পনা, প্রতিবাে, ইসলাম প্র ার, এবং আকলা না 
োরা সৎ েকমভর প্রসার েকর আর পাপ আর তমর্যা বারন েকর এরাই হল সব াইকি যশ্রষ্ঠ মানুষ 
ো আমাকের সবাতর হওয়ার য ষ্টা েরা উত ৎ। 

যিামরাই হকল সকবভােম উম্মি, মানবজাতির েলযাকনর জকনযই যিামাকের উদ্ভব 
ঘটাকনা হকয়কে। যিামরা সৎোকজর তনকেভশ োন েরকব ও অনযায় োকজ বাধা 
যেকব এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনকব। 



And if we keep thinking there are enough activists out there doing what’s needed, then there isn’t. We 

need far more people, doing far more for themselves and the Ummah. And if it’s not going to be you 

helping out, then WHO is going to be helping out? And what was you created for anyway? Just to pray in 

the Masjid? And so what happens where we get to a situation where all the applications for Masajid are 

refused, and whatever Masajid left are under attack all the time from the EDL and other hooligans? 

Brothers and sisters, these are NOT fairy tales. This could really happen if we don’t take control right now. 

আর আমরা েতে মকন েতর যে এই রেম যলাে আমাকের মকধয েকর্ষ্ট আকে িাহকল আমরা 
ভুল মকন েরকবা, োরন আসকল েকর্ষ্ট যনই। আমাকের এই রেম আর অকনে যলাে েরোর, 
োরা িাকের তনকজকের জনয এবং যোটা উম্মকির জনয য ষ্টা োতলকয় োকব। আর আপনারা যেউ 
আতেকয় না আসকল োরা আসকব? আপনাকের তে োরকণ সৃতষ্ট েরা হকয়কে? খাতল মসতজকে 
নামাজ পড়ার জনয? েখন সব মসতজকের েরখাস্ত বা আকবেনগুলা নাে  েরা হকবন িখন 
আপনারা তে েরকবন? েখন ঈ,ডী,এল আর অনযানয গুণ্ডার েলগুলা বাতে মসতজকের উপর 
হাম্লা েরকব িখন তে েরকবন? 

PART TWO: 

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ 
So what CAN you do in order to fulfil your obligation of preventing evil, and working for the sake of your 

community when it comes to a problem like Islamophobia? 

ইসলাম-ভীতির তবরুকদ্ধ রুকক্ষ োাঁড়াকনা এবং আমাকের মুসতলম সমাকজর সাহােযাকর্ভ এতেকয় আসা 
আমাকের প্রকিেজকনর এেে োতয়ত্ব। সুিরাং আমরা তে তে েরকি পাতর? 

Here is a three-pronged plan: 

আমাকের এেটি তিন-ধাকপর পতরেল্পনা আকে - 

Number 1. Educate yourself and other Muslims on hate crime in particular Islamophobia and encourage 

people to report every crime to the Police 

You MUST report these to the police. Groups like MEND have worked very hard to get many Police 

Forces to even recognise this category of hate crime. Why is that important? Because then we have the 

cold hard facts to show to the authorities and prove that there is a real quantifiable problem that fluctuates 

here and there and can be traced back to events, policy decisions, and other factors by which we can 

hold our leaders accountable, in a court of a law even if necessary. 

১ – “Hate Crime” (দ্বিদ্বিষ-জদ্বিত অপরাধ্) দ্বি দ্বজদ্বিস, আর দ্বিদ্বেষ িদ্বর ইসলাম-ভীদ্বতর 
সম্পদ্বিে  দ্বিদ্বজ দ্বিস্তাদ্বরত জ্ঞাি রাখদ্বিি এিং অিযািয মসুদ্বলমদ্বের কিও জািাদ্বিি। এিং 
প্রদ্বতটা ঘটিা অিেযই পদু্বলেদ্বের জািাদ্বিি এিং ওদ্বের কথদ্বি প্রদ্বিয়া োদ্বি িরদ্বিি। 



প্রতিটা ঘিনা তবস্তাতরি ভাকব পতলক কে অবশযই জানাকবন। “যমন্ড” এবুং ওকের মি অনযানয 
সংস্থা বহু য ষ্টা েকর অকনে পুতলশ বাতহতনকের এই ধরকনর ঘটনাকে এেধরকনর তবকেশ-জতনি 
অপরাধ তহসাকব স্বীেৃি েরায় সফল হকয়কে। এইটা যেন েরোর? োরন এইটা েরকলই আমরা 
িখন খািায়-েলকম েিৃভ পক্ষকের যেখাকি পারব যে এইটা প্রমাতণি এবং তনভভ রকোেয ভাকব তনণভয় 
েরা এেটা সমসযা ো োয়োয়-োয়োয় উঠানামা েরকলও, এগুলার সুত্র খুকজ পাওা োকয় 
নানান ঘটনাকয়, বা নীতি-তসদ্ধাকি, বা অনযানয যে যোন োরণ ো োাঁরা আমরা আমাকের 
রাজননতিে বা সামাতজে যনিাকের তব াকর আনকি পারব, এমন তে আোলকিও একের তবরুকদ্ধ 
অতভকোে আনকি পারকবা। 

Number 2. We need to initiate Public Awareness Campaign to help non-Muslims understand the impact of 

anti-Muslim prejudice and hate crime on Muslim communities. 

We must disseminate better the fact that Islamophobia is a problem for society to tackle as a whole, not 

just Muslims. That this is a blight on ALL our society and reflects all of us, and not just the criminals. Your 

non-Muslim friends, neighbours and colleagues can present a case or argue our side far more effectively 

than Muslims can, and it’s a more impassioned appeal when they really FEEL the problem themselves. 

You have to educate them. 

২- আমাদ্বের জিোধ্ারদ্বির সদ্বেতিতার অদ্বভযাি োলাদ্বত হদ্বি যাদ্বত অমসুদ্বলমরা িঝুদ্বত 
পাদ্বর কয এই ইসলাম-দ্বিরুদ্বধ্ দ্বিদ্বিষ আর মুসদ্বলমদ্বের প্রদ্বত দ্বহংস্রতা আমাদ্বের সমাদ্বজর উপর 
িত গভীরভাদ্বি আঘাত িদ্বর। 

আমাকের পতরষ্কার ভাকব প্র ার েরা উত ি যে ইসলাম-ভীতি খাতল মুসতলমকের জনয সমসযা না 
বরঞ্ছ আমাকের পুকরা সমাজকে তমকল এইটা সমাধান েরকি হকব। এই সমসযা আমাকের পুকরা 
সম্প্রোকয়র জনয এেটা োল োে, খাতল অপরাধীকের জনয না। আমাকের অমুসতলম বনু্ধ, বা 
প্রতিকবশী বা সহেমীরা হয়কিা আমাকের য কয় অকনে ভালভাকব আমাকের পতরতস্থতিটা িুকল 
ধড়কি পারকব আর আরও ভালভাকব আমাকের পকক্ষ সুপাতরশ েরকি পারকব। তেন্তু িার আকে 
আমাকের সমসযা িা িাকের পতরষ্কার ভাকব বুঝকি হকব এবং গুরুেপুরনিা অনুভব েরকি হকব। 
একেরকে এইটা বুঝাকনা আমাকের োতয়ত্ব। 

Finally, Number 3. Getting involved – we want to get the message out there that until we fully engage as 

citizens of this country and realise our duties we will not make progress on stemming this form of hate crime. 

This means we must comment, challenge and even commend – yes, thank and appreciate – the media 

appropriately. We will not be silent voices on the side and remain ignored. 

This means we must engage our politicians whether councillors or MPs on taking a robust stand against 

Islamophobia 



৩ – সমাদ্বজ জদ্বরত হওয়া – আমরা োই কয সিাই িঝুুি কয আমরা যতক্ষণ িা পরুাপদু্বর এই 
কেদ্বের িাগদ্বরি হদ্বয় আমরা আমাদ্বের িাগদ্বরি োদ্বয়ত্ব অিদ্বহলা িরদ্বিা তত দ্বেি আমরা এই 
সমসযা কমািাদ্বিলায় কিাি অগ্রগদ্বত িরদ্বত পারি িা। 

এর অর্ভ হকল যে আমাকের তমতডয়ার উপর মিবয েরকি হকব, সমাকলা না েরকি হকব আর 
েখন ওরা আমাকের পকক্ষ যোন তেেু প্র ার েরকব, িাকের ধনযবাে ও িাতরফ েকর প্রশংসাও 
জানাকি হকব।  ুপ াপ যর্কে আমাকের মিকে অবকহলা েরার সুকোে তেব না। আমাকের 
রাজননতিে যনিাকের োকে আমাকের োতব েরকি হকব যেন িারা এই ইসলাম-ভীতি প্র াকরর 
তবরুকদ্ধ শি ভাকব রুকক্ষ োড়াকয়, যহাে যস এমতপ অর্বা েউতিলর।  

This means we must as Muslims not only portray our deen correctly and positively but reach out to non-

Muslims by organising informal meetings with your friends and family, and then more formal open days 

and events, and you need to speak, engage, educate etc. 

মুসতলম তহসাকব আমাকের িীন যে সঠিে আাঁোকর ি প্র ার েরকি হকবই িারও সাকর্ পাশাপাতশ 
দেনতিন অবস্থায় আমাকের জানা-পতরত ি অমুসতলমকের আমাকের বনু্ধ বা পতরবাকরর সাকর্ 
সাক্ষাি েতরকয় যেয়া উত ি, এবং সময় অবস্থা অনুোয়ী িাকের তশখাকনা উত ি বা বুঝাকনা 
উত ি, ইিযাতে। 

Dear elders, respected brothers and sisters: 

শ্রকদ্ধয় গুরুজন, ভাই ও বকনরা, 

We have to learn quickly that just because a certain act of ‘ibadah – and yes it IS ‘ibadah, this work IS 

‘ibadah and that’s what our ‘Ulema have 100% confirmed! – that just because this act of worship doesn’t 

have a label saying Namaz, or Zakah, or Hajj, or Charity, that this is somehow a lesser act of worship. 

আমাকের বুঝকি হকব যে আমাকের উলামাকের মকিও এইটাও এে ধরকণর ইবােি। তেন্তু এইটা  
নামাজ, োোি, বা হজ বা সেোর যশ্রতণকি পকড় না মাকন এই না যে এইটা যোন িুে 
ধরকণর ইবােি। 

Tell that to the Hijabi sister getting beaten on the streets. Or the brother rejected at his job-interview 

because of his beard. Or to the Muslims who have to read that we are the scum of the Earth every single 

day on the cover of every newspaper, and in the first five top stories of every TV News broadcast. 

আপনার োকে েতে িুে মকন হয় িাহকল োন, যে তহজাব পরা বনগুকলাকের রাস্তায় মারকধার 
েরা হকে বা হয়রানী েরা হকে িাকের যে এই ের্া বকলন তেকয়। যে ভাই যে িার োরীর 
োরকণ িাকে  ােতরর ইন্টারতভউকি বাতিল েরা হকয়কে িাকে বকলন। যে মুসতলমকের প্রতিটা 
তেন খবকরর োেকজর প্রর্ম পািায়, আর টিতভর প্রর্ম খবর গুলকিই পড়কি হয় বা শুনকি হয় 
যে আমরা পৃতর্বীর সবক কয় তনেৃষ্ট জাতি, িাকের তেকয় বকলন।  



No. This is blessed work, the work of defending the Deen, defending the Believers, defending the Honour 

of Allah. And once we act and get busy, Allah will help us as well as He promises: 

“O you who believe, If you help aid (the Deen) of Allah, Allah will aid you, and make you stand firm.” 

(Muhammad, 7) 

এইটা যোন িুে োজ না। এইটা প্রশংসনীয় এবং পতবত্র োজ। এই িীনকে রক্ষা েরা, 
মুতমনকের রক্ষা েরা এবং আল্লাহ্ র ইজ্জৎ রক্ষা েরা। এবং আমরা এই োকজ যনকম োব এবং 
পুকরাপুতর যলকে পরকবা, আল্লাহ্ ও আমাকের সাহােয েরকবন যেমন তিতন প্রতিশ্রুতি তেকয়কেন –  

যহ তবশ্বাসীেণ! েতে যিামরা আল্লাহকে সাহােয ের, আল্লাহ যিামাকেরকে সাহােয 
েরকবন এবং যিামাকের পা েঢ়ৃপ্রতিষ্ঠ েরকবন। 

Please see the posters outside and get involved with the campaigns organised by MEND and others to 

ensure we make a difference. 

আপনাকের অনুরধ েরতে, বাইকর যপাস্টার যেকখন আর যজকনতনন তেভাকব আপনারা “যমন্ড” বা 
অনযানয সংস্থার নানান োকজর সাকর্ জতরি হকি পারকবন। 

Ya Allah, make us from the guided, guide others through us, and make us a reason that others are also 

guided. 

ও আল্লাহ্। আমাকের যহোয়াি ের, আমাকের োাঁরা অনযকেরও যহোয়াি ের, এবং আমাকেরকে 
অনযকের যহোয়াকির োরণ হবার সুকোে েকর োও। 

Ya Allah, bless us all with tawfeeq, and give us success over those who wish to harm us and weaken us. 

ও আল্লাহ্। আমাকের উপর িওতফে োও, এবং োরা আমাকের ক্ষতি েরকি  ায় বা আমাকের 
েবুভলিার সুকোে তনকি  ায় িাকের বুরুকদ্ধ যেন আমরা সফল হকি পাতর। 

Ya Allah, strengthen this Deen, and its Believers, in our country here and in all parts of the world. 

ও আল্লাহ্। এই িীন আর মুতমনেণকের ক্ষমিাশীল েকর োও, এই যেকশ এবং সারা তপ্রতর্তবকি। 


