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আভদীয়ো ভুলরভ জোভোত প্রধোক্নয বোলক্েয ভোধযক্ভ রোজনো ইভোইল্লো মকু্তযোক্জযয 
৩৭ তভ ন্যোনোর ইজক্তভোয ভোলি 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) এয মুক্তযোক্জযয প্রোয় ৪০০০ ভুরভোন নোযী এফং লিক্োযীয 
উক্েক্ে ফক্ততৃো প্রদোন 

 

২৫শ অক্টোফয ২০১৫, আভদীয়ো ভুলরভ জোভোক্তয নোযী অঙ্গংগঠন, রোজনো ইভোইল্লো মুক্তযোজয এয ৩৭তভ 
ন্যোনোর ইজক্তভো ফো ফোললযি ক্েরক্নয ভোনী অলধক্ফক্ন লনলির লফশ্ব আভদীয়ো ভুলরভ জোভোক্তয প্রধোন, 
ঞ্চভ িরীপো, শভোতযভ মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) এিলি ঈভোন উেীি ফক্তফয প্রদোন িক্যন। 

মুক্তযোক্জযয প্রোয় ৪০০০ নোযী এফং লরৄয উলিলতক্ত রৃইলদন ফযোী এই আক্য়োজন োক্য এয লিরক্পোক্ডয অফলিত 
ইরোভোফোক্দ অনুলিত য়। 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) তোয ফক্তৃতোয় ফক্রন, ইরোক্ভয তয ও োলিূেয লক্ষোয অনুযক্ে ননলতি ও 
আধযোলিি অগ্রগলতয জন্য আভদী ভুরভোনক্দয অলফযোভ শেষ্টো েোলরক্য় মোওয়ো উলেৎ। 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন:  

“এলি আফেি শম প্রক্তযি আভদী ভুরভোন অক্ন্যয প্রলত ভক্নোক্মোগ লনফদ্ধ িযোয আক্গ লনক্জয অফিোন ভূরযোয়ন 
িযক্ফ। তোক্দয লনক্জক্দযক্ি প্রশ্ন িযো উলেৎ শম তোযো লতযিোয অক্থযই প্রলতশ্রুত মযত ভী (আ.) এয লক্ষোয 
অনুযে িযক্ে লিনো। তোক্দয লফশ্বস্ততোয োক্থ মোেোই িক্য শদিো উলেৎ শম তোযো অননলতিতো এফং ো শথক্ি লফযত 
যক্য়ক্েন লিনো।” 



 

 

 

 

গকৃ্ ভোক্য়য অতযি গুরুত্বূেয বূলভিোয িথো উক্ল্লি িক্য মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন:   

প্রলতশ্রুত মযত ভী (আ.) ফক্রক্েন, ভোন আল্লোতোয়োরোয োলিধয অনুন্ধোন িযো অতযোফেিীয় এফং এয 
উোয় র গৃক্য ভক্ধয বোরফোোয োক্থ ইফোদত ও শদোয়োয লযক্ফ গক্ে শতোরো। ভো লক্ক্ফ আনোযো শিফর 
তিনই িোনক্দয ভোক্ে ইফোদক্তয প্রলত বোরোফোো শগেঁক্থ লদক্ত োক্যন মিন আলন লনক্জ ইফোদক্তয প্রলত 
ভক্নোলনক্ফ িযক্ফন এফং লনয়লভত নোভোজ আদোয় িযক্ফন এফং আল্লোয প্রলত প্রিৃতক্ক্ষই লনিোফোন ক্ফন।  

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন শম লফত্র কুযআক্নয লক্ষো ভুলভনক্দযক্ি োনুবূলত ও ভলভযতো 
প্রদযক্নয প্রলত আিৃষ্ট িক্য। 
 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

“প্রলতশ্রুত মযত ভী (আ.) এই লক্ষো লদক্য়ক্েন শম প্রক্তযি আভদীয উলেৎ অক্ন্যয প্রলত প্রিৃত বোরফোো এফং 
ম্প্রীলত প্রদযন িযো এফং তোযো মলদ তো িক্য তোক্র আল্লোও তোক্দয প্রলত বোরফোো প্রদযন িযক্ফন। 
লনলিতবোক্ফই আল্লোয বোরফোোই প্রিৃত োলি এফং লযক্তোক্লয উোয়। সুতযোং ফযদো ভোক্জ শৌোদযয ও অনুগ্র 
লফস্তোক্য ক্েষ্ট থোকুন।  আনোক্দয শিফর লনক্জয ও লনজ লযফোক্যয জন্য শযোলিয প্রতযোো িযো উলেত নয়, ফযং 
আনোক্দয আিোঙ্ক্ষো এই ওয়ো উলেত শম ির ভোনুল শমন োলি, লনযোত্তো ও স্বোচ্ছক্যযয োক্থ ফফো িক্য। ” 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) আযও ফক্রন: 

“মোযো প্রিৃত লফশ্বোীক্দয অিবুযক্ত ক্ত েোন এফং মোযো লফত্র কুযআক্নয লক্ষোক্ি অনুযে িযক্ত েোন তোক্দয উলেৎ 
বোরফোো, োনুবূলত এফং দয়ো প্রদযন িযো। মলদ আনোযো অন্যক্দয েোন িক্যন এফং উদোয ভোনলিতো ধোযে 
িক্যন তোক্র শদিক্ফন শম অক্নি ফদ অবযো, শমভন অক্ন্যয ফযোোক্য িোযো ভিফয িযো, আনো আলন দূযীবূত 
ক্য় মোক্ফ এফং এলি ফতযভোন ভোক্জয জন্য অতযি গুরুত্বূেয।” 



 

 

হুমূয (আই.) ফক্রন শম লতোভোতোয উলেৎ তোক্দয িোন-িলতয লক্ষোগত প্রক্য়োজন এফং তোযো লিবোক্ফ বোর 
থোিক্ফ এয উয ভক্নোলনক্ফ িযো এফং তোক্দয জন্য ফভয় উত্তভ দৃষ্টোি উিোন িযো। 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.)ফক্রন: 

 “আনোক্দয উলেৎ লনজ লনজ ঘক্য অতযি উেঁেু ভোক্নয ভূরযক্ফোধ প্রলতিো িযো। আনোক্দয উলেৎ আল্লোয লনক্দয 
অনুমোয়ী িোজ িযো। ভোক্ে ভোক্ে ফোচ্চোযো তোক্দয স্কুর ফো ফোইক্য শিোথোও শথক্ি বুর শিোন লিেু ফো অবযো গ্রে িক্য 
শপরক্ত োক্য এফং এজন্য আনোক্দয উলেৎ আোনোক্দয লরৄক্দয মক্থষ্ট ভয় শদয়ো। আনোক্দয উলেৎ তোক্দযক্ি 
লফস্তোলযতবোক্ফ শফোেোক্নো শিোনলি লঠি এফং শিোনলি বুর।” 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) আযও ফক্রন: 

 “আনোক্দয উলেৎ আনোক্দয িোনক্দয ভোক্ে ধীক্য ধীক্য শই ফ ভূরযক্ফোধ গক্ে শতোরো মো রোলরত এফং সুযলক্ষত 
ওয়ো দযিোয। আনোক্দয উলেৎ তোক্দয িোক্ে ইরোক্ভয লক্ষো ফযোিযো িযো। তোক্দয প্রোলতিোলনি লক্ষোয শক্ষক্ত্র 
অফেই আনোক্দয উলেৎ আনোক্দয িোনক্দয লক্ষোগ্রক্ে উৎোলত িযো এফং ক্ফযোত্তভ ভোন অজযন িযো। তক্ফ, 
মলদ স্বোধীনতোয নোক্ভ লক্ষো প্রলতিোনগুক্রো ইরোভ লযন্থী শিোন লিেু শিোয় তোক্র আনোক্দয উলেৎ আনোক্দয 
িোনক্দয লযস্কোযবোক্ফ শফোেোন শম আভোক্দয ভূরযক্ফোধ এফং লফশ্বো লি।” 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন শম প্রক্তযি আভদী ভুরভোক্নয উলেৎ এভলিএ ইন্িোযন্যোনোক্র 
প্রেোলযত অনুিোনোলদ লনয়লভতবোক্ফ শদিো। 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

“এভলিএ এয শক্ষক্ত্র, প্রক্তযি রোজনো দস্যোয লনক্জক্দযক্ি এয োক্থ ম্পৃক্ত িযো উলেৎ এফং এক্ত প্রেোলযত 
অনুিোনভূ লনয়লভত শদিো উলেৎ। অিতক্ক্ষ এলি লনলিত িযো উলেৎ শম তোযো শমন রৄক্রফোয আভোয িুৎফো এফং মুগ 
িরীপোয অন্যোন্য অনুিোনগুক্রো শদক্ি। এফং তোক্দয এলি লনলিত িযো উলেৎ শম তোক্দয ফোচ্চোযোও ফক্ এফং শোক্ন। 
এলি তোক্দয আধযোলিি এফং ননলতি উিলতয ভোধযভ ক্ফ এফং তোক্দয ধভযীয় জ্ঞোন ফলৃদ্ধ িযক্ফ।” 

হুমূয (আই.) ম্প্রলত আভদীয়োক্ত ফয়আত গ্রেিোযী এিজন ভলরোয এিলি ঈভোন উেীি ঘিনো স্মযে িলযক্য় 
শদন লমলন ফ্রোন্স শথক্ি োম্প্রলতি ভক্য় হুমযূ (আই.) এয রযোক্ন্ড পযযত অফিোয় তোয োক্থ শদিো িযক্ত 
আক্ন। লতলন ফক্রন, আভদী ভুরভোন ওয়োয য তোয স্বোভী তোক্ি প্রতযোিযোন িক্য এফং তোক্ি তোয ফোো শথক্ি 
শফয িক্য শদয়। তক্ফ লতলন অলফের থোক্িন এফং তোয লফশ্বোক্য উয দৃঢ়প্রলতজ্ঞ থোক্িন। 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) ফক্রন: 

“োধোযেত, অলধিোং নোযী তোক্দয লযফোক্যয োক্থ স্বোচ্ছ্ন্দযযূেয জীফনমোন িযক্ত েোয় এফং স্বলস্ত ও আযোক্ভয 
োক্থ থোিক্ত েোয়। তো ক্েও এিনও এভন নোযী আক্েন মোযো প্রলতশ্রুত মযত ভী (আ.) এয প্রলত তোক্দয আিো 
এফং লফশ্বোক্য িোলতক্য ফযিভ িষ্ট, অসুলফধো এফং লনীেন হ্য িযোয জন্য প্রস্তুত থোক্িন। এিোই প্রিৃত 
ঈভোনদোক্যয অফিো শম তোযো তোক্দয লফশ্বোক্য িোলতক্য মোফতীয় সুিস্বোচ্ছযয তযোগ িক্য নধময ধোযক্েয ভোধযক্ভয 
ফযিভ যীক্ষো এফং রৃদযোয ভধয লদক্য় শমক্ত প্রস্তুত থোক্ি।” 

মযত লভমযো ভরূয আভদ (আই.) শদোয়োয ভোধযক্ভ অলধক্ফন ভোি িক্যন:  



 

 

“আনোযো শমন এভন আক্রোিফলতযিো ক্ত োক্যন মো ইরোক্ভয প্রিৃত লক্ষোয দ্বোযো আক্রোলিত। এফং 
আল্লোতোয়োরো আনোক্দযক্ি ইরোক্ভয লফত্র নফী িযীভ (ো.) এয তয োলিূেয লক্ষো েলেক্য় শদয়োয এফং ফযদো 
লফত্র কুযআক্নয লঠি লক্ষো শভক্ন েরোয শতৌলপি লদন।” 

ইজক্তভো েরোিোরীন রোজনো ইভোইল্লো এয দস্যোযো লফলবি তোলরভী প্রলতক্মোলগতো এফং িভযিোণ্ড শমভন উিোনো, 
প্রদযনী এফং ফক্তৃতো প্রলতক্মোলগতোয় অংগ্রে িক্যন। 

এই ফেক্যয ইজক্তভোয নতুন লদিগুক্রোয ভক্ধয লের এিলি িভযোরো ললফক্যয উদঘোিন যেখানন বিল্প ও বাবিজ্য 
এবং স্বাস্থ্যববষয়ক আন াচনা এবং বববিন্ন প্রদিশনীর ািাাবি চমৎকার রন্ধনশি ীর একবি অসাধারি প্রবিনোবগিা 
অনুবিি হয়। 

 


