
 

 

ংফাদ বফজ্ঞবি 

৮ ডিসম্বয ২০১৫, ভঙ্গরফায 

 
 
তৃতীয় বফশ্বমুদ্ধেয ঝুুঁবও ম্পদ্ধওে আভদীয়া ভুবরভ জাভাত প্রধাদ্ধনয তওেফার্তা 

বফভান াভরায় বফাভবযও তাদ্ধতয হুভবওয ওথা ফরদ্ধরন 

মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) 

 

আভদীয়া ভুডরভ জাভা’তর্য ডফশ্বজনীন ইভাভ, ঞ্চভ খরীপা, মযর্ ডভমতা ভরূয আভদ (আই.) ডফশ্ব 

তনরৃ্ফগত ও যকাযভূস দৃঢ়বাসফ র্কত কসয ফসরসেন তম, ডফদযভান ংঘার্ভূ ঘনীবূর্ সয় একডি ূর্ত 

ভাত্রায রৃ্র্ীয় ডফশ্বমুসে ডযর্র্ সর্ াসয। ম্মাবনত হুমূয দবিণ-বিভ রণ্ডদ্ধনয ফাইতুর পুতূ ভবজদ্ধদ ৪ 

বিদ্ধম্বয ২০১৫ তাবযদ্ধঔয জুম্মায ঔুৎফায় এই ভন্তফয ওদ্ধযন। 

ম্মাবনত হুমুয আদ্ধরাওাত ওদ্ধযন বওবাদ্ধফ বফদ্ধশ্বয ভযাভূদ্ধয বকাড়া ভুবরভ বদভূ  অনযানয 

বফশ্ববিগুদ্ধরায দ্বাযা ংখবিত ুকবীয অনযায়-অবফচাদ্ধযয ভদ্ধধয বনবত যদ্ধয়দ্ধে। হুমূয ৃবথফীয দীখেস্থায়ী াবন্তয 

উদ্ধেদ্ধয বফশ্বফযাী আভদী ভুরভানদ্ধদয বদায়ায আফান জানান। 

মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

“বফশ্ব আজ এও ভা বফদ্ধদয ভদ্ধধয যদ্ধয়দ্ধে এফং এওবি বয়াফ বফমেদ্ধয়য বদদ্ধও দ্রুত ধাবফত দ্ধে আয তাই 
আভাদ্ধদয জাভ’বতয দযদ্ধদয ি দ্ধত বফদ্ধল আন্তবযও বদায়ায প্রদ্ধয়াজন।” 

অনাকত ম্ভাফয বয়াফ বযণবত ম্পদ্ধওে তওে ওযদ্ধত মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 
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“বযবস্থবতয তীব্রতা এভন বম, বম বওান ভুূদ্ধতে ৩য় বফশ্বমুে আযম্ভ দ্ধত াদ্ধয – ফযং ফাস্তদ্ধফ ইবতভদ্ধধয বোি 
বযদ্ধয ৩য় বফশ্বমুে শুরু দ্ধয় বকদ্ধে। আবভ বফ ওদ্ধয়ও ফেয মাফৎ এ বফলদ্ধয় তওেফাতো প্রদান ওদ্ধয আবে 
বওন্তু এতবদদ্ধন বওফর বফদ্ধেলওকণ এফং বফশ্ব ফযবিত্বকণ এওভত দ্ধত শুরু ওদ্ধযদ্ধে।” 

ইযাক এফং ডডযয়ায় ন্ত্রাী দর দাসয় এয ডফরুসে ডফভান াভরা প্রসঙ্গ মযর্ ডভমতা ভরূয আভদ 

(আই.) ফতরন: 

“যকাযভূ মডদ ডফভান াভরা চারাসর্ চায়র্সফ র্া অফযই যাডয নৃংর্াভূসয তার্াসদয রক্ষ্য কসয 
ডযচারনা কযা উডচর্, ডনসদতাল জনাধাযসর্য উয নয়। ফতডিভান আল্লা ডনসদতালসদয এফং াধাযর্ 
জনগর্সক যক্ষ্া করুন।” 

মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) আয ফদ্ধরন: 

“ববযয়ায জনকণ ভুবিয বওান উায় োড়াই আিওা দ্ধড়দ্ধে। এ ংখাদ্ধতয অফান খিাদ্ধত প্রবতদ্ধফী 
বদগুদ্ধরায অদ্ধনও আদ্ধকই স্থানীয় যওাযগুদ্ধরায াদ্ধথ ঐওযফে য়া উবচত বের। এয বযফদ্ধতে বফৃঙ্খরাদ্ধও 
ফাড়দ্ধত বদয়া দ্ধয়দ্ধে এফং আয দূয-দূযাদ্ধন্ত েবড়দ্ধয় ড়ায ুদ্ধমাক বদয়া দ্ধয়দ্ধেদ্ধ আযএঔন তা বফদ্ধশ্বয 
অদ্ধনওাংদ্ধই প্রবাফ বপরদ্ধে। বনবিতবাদ্ধফ প্রবতদ্ধফী ভুবরভ বদগুদ্ধরা ংখাত এফং বফৃঙ্খরা বনযদ্ধন 
তাদ্ধদয দাবয়ত্ব ারদ্ধন ফযথে দ্ধয়দ্ধে।” 

ক্রভাকত বফদ্ধড় উঠা েতয এফং ংখাত ম্পদ্ধওে মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

“এিা ফরা দ্ধে বম, বওেু যওায দাদ্ধয়দ্ধয াদ্ধথ বরনদ্ধদন ওযদ্ধে এফং তাযা তাদ্ধদয বতর বওনদ্ধে। যাবয়া 
তুযদ্ধেয বফরুদ্ধে এই অববদ্ধমাক ওদ্ধযদ্ধে। তুযে এিা অস্বীওায ওদ্ধযদ্ধে এফং এই এওই অববদ্ধমাক যাবয়ায 
বফরুদ্ধে আদ্ধযা ওদ্ধযদ্ধে। তয মাই বাও এিা ুবনবিত বম, বওান ধযদ্ধনয বরনদ্ধদন খিদ্ধে। অবধওন্তু, মঔন 
বথদ্ধও তুযে এওবি যাবয়ান বফভান গুবর ওদ্ধয বূাবতত ওদ্ধযদ্ধে ত্রুতায ফবিঃপ্রওা ক্রভাকত বফদ্ধড়ই 
চদ্ধরদ্ধে।” 

মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

“আয ফরা দ্ধে বম, দাদ্ধয় বযওল্পনা ওযদ্ধে বম মবদ ব এদ্ধও ইযাও অথফা ববযয়া োড়দ্ধত ফাধয ওযা য় 
তদ্ধফ এবি বরবফয়ায় খাুঁবি স্থান ওযদ্ধফ। এিা ুস্পষ্ট বম তঔন বফভান াভরা বরবফয়াদ্ধত শুরু দ্ধফ এফং 
ুনযায় াধাযণ জনকণ ভাযা মাদ্ধফ। বিভা জাবতগুদ্ধরা এফ জাবতগুদ্ধরাদ্ধও তাদ্ধদয বফরুদ্ধে মাফায আদ্ধক 
ফাযফায াাময ওযদ্ধে। বরবফয়া, ববযয়া অথফা ইযাদ্ধও য় তাযা তাদ্ধদয যওাদ্ধযয তন খবিদ্ধয়দ্ধে অথফা এিা 
ওযায বচষ্টা চারাদ্ধফ। দুবোকযফত, তাদ্ধদয বদদ্ধয ভুবরভ যওাযগুদ্ধরা বনষু্ঠয এফং অনযায়ওাযী।  বফদ্ধশ্ব 
বফদযভান এই বফৃংঙ্খরা অবফচাদ্ধযয বচযায়ত চদ্ধক্রয পরাপর।” 

মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) আয ফদ্ধরন: 



 

 

“বফশ্ব এই ঙ্গীন বযবস্থবতয মু্মঔীন য়া দ্ধে এিা আদ্ধদৌ ভদ্ধন দ্ধে না প্রধান বিভূ এফং 
যওাযকণ নযায়বফচাদ্ধযয ুউচ্চ দাবফয প্রবত বওান দৃবষ্ট/ভদ্ধনাদ্ধমাক  বদদ্ধে। মবদফা ফফেয ন্ত্রাী দর দাদ্ধয় 
যাবজত য়,তায অথে এ নয় বম অবফরদ্ধম্ব াবন্ত অবজেত দ্ধফ। ফযং বওেু বনবদেষ্ট খিনা ইবঙ্গত বদয় বম বফদ্ধবদ 
 মুে-বফগ্র দ্ধয চরদ্ধত াদ্ধয, বমদ্ধতু যাবয়া এফং বিভাদ্ধদয ভদ্ধধয িানা-বাদ্ধড়ন বফদ্ধড়ই চদ্ধরদ্ধে। 
আফায বনদ্ধদোল াধাযণ জনকণই ফদ্ধচদ্ধয় বফব ববাকাবন্ত  প্রাণাবনয বওায দ্ধফ।” 

বযদ্ধদ্ধল, মযত বভমো ভরূয আভদ (আই.) ফদ্ধরন: 

“এবাদ্ধফ ৃবথফী ভাযাত্মও বফদ্ধদয মু্মঔীন আয তাই আভাদ্ধদয প্রাথেনায় নতজানু য়া উবচত। ফেবিভান 
আল্লা এই বফশ্বদ্ধও ওর প্রওায বফমেয় বথদ্ধও যিা ওরুন এফং জ্ঞান  ুবফচাদ্ধযয াদ্ধথ বফশ্ব বনতৃফৃন্দ 
এফং যওাযগুদ্ধরাদ্ধও ওাজ ওযায বতৌবপও দান ওরুন।” 

 


