
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১২ মার্চ ২০১৯ 

 

বিশ্ব জুড়ে সব িংসতার িৃবি ও বিভীবিকাময় বিউবিয়ার যুড়ির ঝুুঁবকর বিিড়য় সতকচিাণী 
উচ্চারণ করড়েি আ মদীয়া মুসবেম সম্প্রদাড়য়র েধাি  

 

“প্রযভাড়ি বিড়রাধসমূ  দািা িাুঁধড়ে ও পারস্পবরক বিড়েি ক্রমাগত গভীড়র প্রোবিত  ড়ে, প্রকউ জাড়ি এগুড়ো 
আমাড়দরড়ক প্রকািায় বিড়য় যাড়ি িা এর পবরণবত কত ভয়াি   ড়ি” –  যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) 

বিড়শ্ব প্রেকসই শাবি েবতষ্ঠার েড়যে জাবতসমূ ড়ক একতািি  ড়য় কাজ করার আহ্বাি জািাড়েি খেীফা 

গত ৯ মার্চ ২০১৯, আ মদীয়া মুসবেম জামা’প্রতর বিশ্ব েধাি ও পঞ্চম খেীফা  যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) 
আ মদীয়া মুসবেম জামা’ত যুক্তরাজে আড়য়াবজত ১৬শ জাতীয় পীস বসড়পাবজয়াড়ম মূে িক্তিে প্রপশ কড়রি। 

 

েন্ডড়ির িায়তুে ফুতূ  মসবজড়দ আড়য়াবজত এ অিুষ্ঠাড়ি বিশবে প্রদড়শর মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সিংসদ সদসে বিড়য় ৭০০ বিবশষ্ট 
অবতবিস  স স্রাবধক দশচকড়রাতা উপবিত বেড়েি। 

অিুষ্ঠািবেড়ত সম্মাবিত হুযূর েীর্াসচ উইদাউে ির্চাসচ এর েবতষ্ঠাতা র্. প্রের্ প্রমর্বিক-ড়ক বিড়শ্ব সিড়র্ড়য় অিড় বেত 
বকেু অিংড়শ বশযার অিাধ সুড়যাগ সৃবষ্টড়ত তাুঁর অিদাড়ির জিে আ মদীয়া মুসবেম োইজ ফর বদ এোর্ভান্সড়মন্ট অফ 
পীস তুড়ে প্রদি। 



 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) তাুঁর িকৃ্ততার শুরুড়ত িড়েি প্রয, বিড়শ্ব শাবি ও িোয় েবতষ্ঠার উড়দেশড়শে আ মদীয়া 
মুসবেম জামা’ত তার েয়াড়স কখড়িা বপেপা  ড়ি িা। 

সম্মাবিত হুযূর সতকচিাণী উচ্চারণ কড়রি প্রয, বিবভন্ন জাবতর মড়ধে বিড়রাধ ঘিীভূত  ড়ে আর িতুি িতুি যুিড়যি 
ততবর  ড়ে যার পবরণাম ভয়াি   ড়ত পাড়র। 

 

সম্মাবিত হুযূর এ বিিড়য় বিড়শি গুরুত্বাড়রাপ কড়রি প্রয, বিউবিয়ার যুি এখি আর েতেি িা দুড়রর প্রকাি সম্ভািিা 
িয়, িরিং এর ঝুুঁবক এমিভাড়ি ক্রমিধচমাি, যাড়ক আর উড়পযা িা অিজ্ঞা করা যায় িা। 

বিউবিয়ার অস্ত্রধারী রাষ্ট্রসমূড় র মড়ধে উড়েজিা, মধেোড়র্ে সিংঘাত ও পরাশবক্তগুড়োর িাুঁবধড়য় প্রদয়া েবি যুি, র্রম 
র্ািপন্থী জাতীয়তািাদ, অবভিাসি বিড়রাধী অবভিোবক্ত, অিচনিবতক অবিরতা এিিং অড়িের বিপয়চড়য় উন্নাবসকতার 
ক্রমিধচমাি বিয়ামকগুড়োর উড়েখ কড়র বতবি িড়েি প্রয, এগুড়ো জাবতসমূ ড়ক বিউবিয়ার যুি ও বিশ্বজিীি ধ্বিংসযড়জ্ঞর 
বদড়ক বিড়য় যাড়ে।  

যবদ জাবতসমূ  পরস্পর সব ষু্ণতা েদশচি িা কড়র িা তাড়দর মড়ধে বিদেমাি বিড়ভড়দর কারণসমূ  দূর করার জিে 
সিংগ্রাম িা কড়র তড়ি প্রয বিভীবিকাময় বিউবিয়ার ধ্বিংসযড়জ্ঞর অিতারণা  ড়ি, প্রস বিিড়য়  যরত বমযচা মসরূর আ মদ 
(আই.) সতকচ কড়রি। 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“যবদ বিউবিয়ার যুি সিংঘবেত  য়, তড়ি আমরা প্রকিে আজড়কর পৃবিিীড়কই ধ্বিংস করড়িা িা িরিং আমরা আমাড়দর 
ভবিিেৎ েজন্মসমূড় র জিে ধ্বিংস ও দুদচশার এক দীঘচিায়ী উেরাবধকার বপেড়ি প্ররড়খ যাি। সুতরািং আমাড়দরড়ক 
অিশেই একেু প্রিড়ম আমাড়দর কড়মচর ফে সপড়কচ বর্িা করা উবর্ত। প্রকাি বিড়ভদ িা সিংঘাতড়কই, তা প্রকাি প্রদড়শর 
মড়ধেই প্র াক িা আিজচাবতক পযচাড়য়, আমাড়দর তুে কড়র প্রদখা উবর্ত িয়।” 

বিবভন্ন প্রদড়শর মড়ধে ক্রমিধচমাি উড়েজিার উপর মিিে করড়ত বগড়য়  যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“বিগত িেরবেড়ত যুক্তরাষ্ট্র প্রিশ আিার সাড়ি দাবি কড়রবেে প্রয, তারা উের প্রকাবরয়ার সাড়ি ঐবত াবসক এক শাবি 
রু্বক্ত করার োয় কাোকাবে পযচাড়য় উপিীত  ড়য়ড়েি।  বকন্তু, সম্প্রবত এো স্পষ্ট  ড়য় প্রগড়ে প্রয, উড়েখড়যাগে প্রকাি 
অগ্রগবতই সাবধত  য় বি।” 



 

 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) আড়রা িড়েি: 

“সাম্প্রবতক বদিগুড়োড়ত, বিশ্বিাসী ভারত ও পাবকস্তাড়ির মড়ধে  ঠাৎ উড়েজিার িৃবি েযে কড়রড়ে। উভয় প্রদশই 
বিউবিয়ার মারণাড়স্ত্রর অবধকারী এিিং উভড়য়ই, েকাড়শে িা বিভৃড়ত, অিোিে প্রদড়শর সাড়ি প্রজাে গঠি কড়র প্ররড়খড়ে, 
যার অিচ  ে প্রকাি যুড়ির সম্ভািে পবরণাম  ড়ি বিসৃ্তত ও সুদূরেসারী।”                                                                                                                                          

 

সম্মাবিত হুযূর িড়েি প্রয, বিবভন্ন প্রদশ প্রজাে গঠি ও িতুি িতুি সিংঘাড়ত সু্ফবেঙ্গ েজ্জ্ববেত কড়র িস্তুতঃ মধেোড়র্ের 
সিংঘাতসমূ ড়ক আবধপতে বিস্তাড়রর এক মাধেম ব ড়সড়ি িেি ার করড়ে। 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“একবদড়ক রাবশয়া ও তুরস্ক প্রজােিি  ড়ে, অপরপড়য যুক্তরাষ্ট্র ও প্রসৌদী আরি একতািি  ড়ে আর ইরাড়ির উপর 
আড়রা বিড়িধাজ্ঞা আড়রাড়পর েয়াস বিড়য় তাড়দর উপর র্াপড়ক িাবেড়য়ই র্ড়েড়ে। রাজনিবতক বিড়েিকগণ প্রখাোখুবে 
িেড়েি প্রয এ প্রদশগুড়ো েযে  ড়ো মধেোড়র্ের উপর আবধপতে বিস্তার করা।” 



 

 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) আড়রা িড়েি: 

“বকন্তু, িার িার, আমরা এমি উদা রণ প্রদড়খবে প্রযখাড়ি প্রকাি প্রদশ যুি-বিিস্ত প্রকাি প্রদড়শ  স্তড়যপ কড়রড়ে িা িবঞ্চত 
প্রদড়শ শাবি েবতষ্ঠার িাড়ম অিচ-স ায়তা েদাি কড়রড়ে, বকন্তু, পাশাপাবশ এমি শতচ োবগড়য় বদড়য়ড়ে যা দুিচে প্রদশবের 
সপড়দর উপর তাড়দর বিয়ন্ত্রণ েবতষ্ঠা করার সুড়যাগ কড়র বদড়য়ড়ে। বিড়জর সপড়দ সন্তুষ্ট িা প্রিড়ক শবক্তশােী প্রদশগুড়ো 
দুিচে প্রদশগুড়োর উপর বিড়জর বিয়ন্ত্রণ েবতষ্ঠার েড়যে কাজ কড়রড়ে।” 

সম্মাবিত হুযূর বসবরয়ার উদা রণ বদড়য় িড়েি প্রয, এবে এমি এক যুি যা সীমা ীি দুড়ভচাড়গর কারণ  ড়য়ড়ে আর যা 
এখিও অতেি িাজুক অিিায় ঝুড়ে রড়য়ড়ে।” 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“োয় এক দশককাে  ড়য় আসড়ো, বসবরয়াড়ক রক্তস্নাত কড়র এড়কিাড়র বিদীণচ করা  ড়য়ড়ে। িো  ড়য়ড়ে প্রয, গৃ যুি 
এখি ধীড়র ধীড়র পবরণবতর বদড়ক যাড়ে, বকন্তু বিগত দশক েয েয বিরী  মািুড়ির মৃতুে ও আড়রা কড়য়ক বমবেয়িড়ক 
গৃ  ীি করা োো আর কীইিা আমাড়দরড়ক অজচি কড়রড়ে? ইবতিার্ক প্রকাি বকেুই েকাবশত  য় বি এিিং প্রযখাড়ি 
বসবরয়ার ভবিিেড়তর সাড়ি প্রয সকে প্রদড়শ স্বািচ জবেত প্রস সি প্রদড়শর মড়ধে উড়েজিা প্রিড়েই র্ড়েড়ে, প্রসখাড়ি ভবিিেৎ 
এখড়িা অবিবিত ও িাজুক।” 

বতবি িড়েি প্রয, যবদও এসি প্রদশ মধেোড়র্ে দাড়য়ড়শর িোয় সন্ত্রাসী প্রগাষ্ঠীগুড়োড়ক দমড়ি েয়াসী  ড়য়ড়ে, েকৃতপড়য 
তারা প্রকিে তাড়দর বিড়েিপূণচ বশযাসমূ ড়ক আড়রা দূর-দূরাড়ি েবেড়য় প্রদয়ার সুড়যাগ কড়র বদড়য়ড়ে। 

 

 



 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“এবে িো  য় প্রয, সন্ত্রাসী প্রগাষ্ঠী দাড়য়শ পতড়ির মুড়খ এিিং তাড়দর তিাকবিত বখোফত বিমূচে  ড়য় প্রগড়ে। তিাবপ 
বিড়শিজ্ঞগণ সতকচিাণী উচ্চারণ করড়েি প্রয, যবদও দাড়য়শ তার অবধকৃত ভূ-খণ্ড  াবরড়য়ড়ে, এর েবতব িংসার মতাদশচ 
এখড়িা বিদেমাি এিিং এর সদসেগণ যারা বেড়ক আড়ে তারা এখি বিবযি  ড়য় েবেড়য় পেড়ে আর এরা পবরড়শড়ি 
পুিরায় একতািি  ড়য় ইউড়রাপ িা অিে প্রকািাও আক্রমণ সিংঘবেত করড়ত পাড়র।” 

 যরত মাসরুর আড়রা প্রজার প্রদি প্রয জাতীয়তািাদ তার কুৎবসত মস্তক উন্নীত করড়ে আর বিশ্ব জুড়ে র্রম র্ািপন্থী দেগুড়ো 
জিবেয়তা অজচি করড়ে। বতবি আড়োকপাত কড়রি প্রয এই র্রম র্ািপন্থীড়দর জিবেয়তার একবে মূে কারণ  ড়ো িোপক 
অবভিাসি। 

 

সম্মাবিত হুযূর আড়রা আড়োর্িা কড়রি প্রয অসড়িাড়ির প্রয আড়িগ েকাবশত  ড়ে তা এ বিশ্বাস প্রিড়ক উৎসাবরত প্রয, বিদেমাি 
িািীয় িাগবরকগড়ণর অড়িচ অবভিাসীড়দর অিচায়ি ও জীিি ধারি  ড়ে। বতবি এই সমসো সমাধাড়ির জিে দীঘচ প্রময়াদী এিিং স্বল্প 
প্রময়াদী সমাধাি প্রপশ কড়রি। 

দীঘচ প্রময়াদী সমাধাড়ির আড়োর্িায়  যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“অবভিাসি সিংকড়ের দীঘচড়ময়াদী সমাধাি এবেই  ড়ত  ড়ি প্রয, যুি বিধ্বস্ত প্রদশগুড়োড়ত শাবি েবতষ্ট ও িািীয় জিগণ, 
যাড়দরড়ক দুঃখ-দুদচশা ও বিপদসিংকুে জীিি স ে কড়র প্রযড়ত িাধে করা  ড়য়ড়ে, তারা প্রযি শাবিড়ত িসিাস করড়ত 
পাড়র।” 

স্বল্পড়ময়াদী সমাধাি আড়োর্িা করড়ত বগড়য়  যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“স্বল্প প্রময়াড়দ, প্রযখাড়ি অবভিাসী িা শরণািচীরা বিজ প্রদড়শর বিদেমাি রাজনিবতক িা ধমচীয় পবরবিবতর কারড়ণ পবিমা 
প্রদশগুড়োড়ত এড়স যায়, তাড়দর সাড়ি মযচাদাপূণচ ও সম্মািজিক আর্রণ করা উবর্ত। একই সাড়ি, তাড়দরড়ক প্রয সুড়যাগ-
সুবিধাই প্রদয়া প্র াক িা প্রকি, তা বদড়ত বগড়য় বিদেমাি িাগবরকড়দর িবঞ্চত করা উবর্ত িয়। অবভিাসীড়দরও দীঘচকাে 
আবিচক স ায়তার উপর জীিি ধারণ িা কড়র, যিাশীঘ্র কমচজীিড়ি েড়িশ করড়ত প্রজার উৎসা  েদাি করা উবর্ত। 
তাড়দরও উবর্ত কড়ঠার পবররম করা, বিড়জর দু’পাড়য়র উপর দাুঁবেড়য় তাড়দর িতুি সমাড়জ ইবতিার্ক অিদাি রাখা। 
িতুিা যবদ তাড়দরড়ক ক্রমাগড়ত করদাতাড়দর অড়িচ োেি-পােি করা  য় তড়ি বিবিতভাড়ি প্রযাড়ভর উদয়  ড়ি।” 



 

 

উপরন্তু  যরত মাসরুর িড়েি প্রয তাুঁর বিশ্বাস প্রয সমাড়জ প্রয অসড়িাি েকাবশত  ড়ে অিচনিবতক অবিরতা ও তিরাশেই 
এর অিবিচব ত কারণ এিিং এরই পবরণামস্বরূপ ইসোমভীবত ও বিড়দবশ ভীবত সঞ্চাবরত  ড়ে। 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“প্রকাি প্রকাি প্রগাষ্ঠী এ উৎকণ্ঠার সুড়যাগ প্রিয় আর এর পুড়রা দায়ভার অবভিাসীড়দর উপর িা প্রকাি ধড়মচর অিুসারীড়দর 
উপর আড়রাপ কড়র এিিং এরপর তাড়দর বিরুড়ি বিড়েড়ির অিুভূবতসমূ ড়ক উসড়ক প্রদয়। তাই একবে ধারণা যা 
ইউড়রাড়প গড়ে উড়ঠড়ে তা  ে এবশয়াি, আবেকাি ও বিড়শিতঃ মুসবেম অবভিাসীরা সমাড়জর শাবির জিে হুমবকস্বরূপ। 
যুক্তরাড়ষ্ট্র, অিুরূপ ভীবত মুসবেমড়দর আর ব স্পাবিক জাবতসত্ত্বার প্রোকড়দর বিিড়য়ও বিদেমাি যারা প্রমবিড়কার মধে 
বদড়য় প্রদড়শ েড়িশ করড়ত েয়াসী।” 

সম্মাবিত হুযূর িোখো কড়র িড়েি প্রয, োড়র্ে প্র াক িা োতীড়র্ে, অবিরতার মূে কারণ  ড়ো অিচনিবতক অবির্ার আর 
তাই এো আিশেক প্রয বিবভন্ন প্রদড়শর মড়ধে এিিং এর জিগড়ণর মড়ধে প্রয অিচনিবতক তিিমে রড়য়ড়ে তা দূর করার জিে 
প্রজার েড়র্ষ্টা প্রিয়া প্র াক। 



 

বতবি িড়েি প্রয যবদ ঐ সকে প্রদশ প্রযগুড়ো যুি িা বিড়ভড়দর প্রকন্দ্র বেে প্রসগুড়োড়ক যবদ অিচনিবতকভাড়ি এবগড়য় 
যাওয়ার সুড়যাগ কড়র প্রদয়া  য় তা ড়ে তারা আর তিরাড়শে ভুগড়ি িা িা অিে জাবতর েবত বিড়েি প্রপািণ করড়ি িা। 
আর তাড়দর জিগণও প্রদশািড়র িাধে  ড়ি িা। 

 যরত মাসরুর প্রেবিে এিিং ইউড়রাপীয় ইউবিয়ড়ির সাড়ি যুক্তরাড়জের ভবিিেৎ সপকচ বিড়য় যুক্তরাড়জে প্রয অবিিয়তা 
ও উড়েগ বিরাজমাি প্রস বিিড়য়ও আড়োকপাত কড়রি। 

সম্মাবিত হুযূর উড়েখ কড়রি প্রয ২০১২ সাড়ে ইউড়রাপীয় পােচাড়মড়ন্ট ভািণ েদািকাড়ে বতবি প্রেবিত সপড়কচ তার 
মতামত িেক্ত কড়রবেড়েি, যখি বতবি িড়েবেড়েি প্রয একতািি  ড়য় এক  ড়য় িাকার মড়ধেই ইউড়রাড়পর শবক্ত বিব ত। 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“সাত িের আড়গ আমার িকৃ্ততায় আমার প্রর্ষ্টা বেে অবভিাসি সপড়কচ জিমড়ি বিদেমাি আশিংকাসমূ  দূরীকরড়ণর 
গুরুত্ব তুড়ে ধরা ও একতার কেোণসমূড় র উপর গুরুত্বাড়রাপ করা। বকন্তু, জিগড়ণর উড়েগসমূ ড়ক উড়দেশশে কড়র 
যিাযি িেিিা প্রিয়া  য় বি, আর ফেস্বরূপ ইউড়রাপ জুড়ে প্রিবশ প্রিড়ক প্রিবশ সিংখোয় মািুি ইউড়রাপীয় ইউবিয়ড়ির 
কেোণসমূড় র উপর েশ্ন উঠাড়ত শুরু কড়রড়ে। ... তাই, প্রযখাড়ি আমার েতোশা বেে ইউড়রাড়প িৃ ের ঐড়কের, গত 
কড়য়ক িেড়র আমরা িবধচষু্ণ বিভবক্ত ও অরাজকতা েতেয কড়রবে।” 

এ বিশৃঙ্খো প্রিড়ক উেরড়ণর জিে ইসোমী বশযার আড়োড়ক একবে সমাধাি বদড়ত বগড়য়  যরত বমযচা মসরূর আ মদ 
(আই.) িড়েি: 

“ইসোড়মর দৃবষ্টভঙ্গী  ে শাবি অজচড়ির প্ররষ্ঠ পি  ে একতা। তিাবপ, দুভচাগেজিকভাড়ি, একতািি  ওয়ার িদড়ে 
আমরা বিড়েদ কামিা করবে, আর বিড়শ্বর সমড়িত স্বাড়িচর উপর আমরা আমাড়দর িেবক্ত স্বািচড়ক োধািে বদবে। আবম 
বিশ্বাস কবর প্রয, এমি িীবতসমূ  বিড়শ্বর শাবি ও বিরাপোড়ক বিবঘœত করড়ি, িরিং ইবতমড়ধেই করড়ত শুরু কড়রড়ে।” 

ইসোড়মর বশযা বকভাড়ি বিড়শ্ব শাবি েবতষ্ঠা করড়ত পাড়র তার িণচিায়  যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) িড়েি: 

“ইসোড়মর শাসি ও প্রিতৃড়ত্বর যিািচ বর্ি প্রপড়ত  ড়ে আমাড়দরড়ক ইসোম ধড়মচর েবতষ্ঠাতা, ম ািিী  যরত মু াম্মদ 
(সা.) এর যুড়গর বদড়ক দৃবষ্টপাত করড়ত  ড়ি। ম ািিী (সা.) মদীিায় ব জরড়তর পর বতবি প্রসখািকার ইহুদী জিড়গাষ্ঠীর 
সাড়ি এক রু্বক্ত কড়রি, যার ফড়ে মুসবেম ও ইহুদী িাগবরকগণ পারস্পবরক প্রসৌ াদচে, সব ষু্ণতা ও সমতার এক প্রেরণা 
বিড়য় এক সাড়ি শাবিপূণচভাড়ি িসিাস করড়ত িাড়ক।” 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) আড়রা িড়েি: 

“এ রু্বক্ত মািিাবধকার ও সুশাসড়ির এক অিুপম সিদ সািেস্ত  য় এিিং মদীিায় িসিাসকারী বিবভন্ন সম্প্রদাড়য়র মাড়ঝ 
শাবি বিবিত কড়র। এর শতচািেী অিুযায়ী, ধমচ-জাবত বিবিচড়শড়ি েড়তেড়ক এড়ক অপড়রর অবধকাড়রর েবত সম্মাি 
েদশচি করড়ত িাধে বেড়েি। এ রু্বক্তর বভবে বেে ধমচ বিশ্বাড়সর স্বাধীিতা ও বিড়িড়কর স্বাধীিতা।” 

 যরত বমযচা মসরূর আ মদ (আই.) তাুঁর িকৃ্ততার সমািীড়ত বিড়শ্বর দীঘচড়ময়াদী শাবির জিে প্রদায়া কড়রি: 

“সিচশবক্তমাি আো তা’ো েকৃত শাবিড়ক েকাবশত করুি এিিং আমাড়দর মািার উপর যুি ও সিংঘাড়তর প্রয কাড়ো প্রমঘ প্রেড়য় 
আড়ে তা প্রযি শাবি ও সমৃবির িীে আকাশ োরা েবতিাবপত  য়। আবম প্রসই সকে িঞ্ছিা-গঞ্জিার পবরসমাবির জিে প্রদায়া 
করবে যা অগবণত মািুড়ির জীিিড়ক বিবিড়য় প্রফড়েড়ে এিিং যা বিশ্ব জুড়ে ধ্বিংসাত্মক যুি ও প্রযাভড়ক েজ্জ্ববেত কড়রড়ে ... আবম 
প্রদায়া কবর প্রযি আমরা এড়ক অপড়রর ধমচ বিশ্বাস ও রীবত িীবতর েবত সব ষু্ণতা েদশচি করড়ত পাবর এিিং আমাড়দর 
সমাড়জ এ তিবর্িেড়ক প্রযি আমরা সবঠকভাড়ি মূেোয়ি করড়ত পাবর। আবম প্রদায়া কবর প্রয, আমরা মািিতার প্ররষ্ঠ রূপ 



 

প্রদখার প্রসৌভাগে োভ কবর এিিং আমরা এড়ক অপড়রর শবক্ত-সামিচে ও দযতাড়ক কাড়জ োবগড়য় আমাড়দর সিািড়দর 
জিে একো সুন্দরতর পৃবিিী প্ররড়খ প্রযড়ত পাবর এিিং সমাড়জ দীঘচিায়ী শাবি েবতষ্ঠা করড়ত পাবর।” 

মূে িক্তড়িের পূড়িচ একবে স্বাগত ভািণ েদাি কড়রি আ মদীয়া মুসবেম জামাড়তর  িোশিাে আমীর রবফক  ায়াত। 

এরপর সাউিওয়াকচ এর কোিবেক আর্চর্াড়য়াবসজ এর আর্চবিশপ ইড়মবরোস প্রমাস্ট প্ররভাড়রন্ড প্রকবভি মোকড়র্ািাল্ড 
আ মদীয়া মুসবেম জামা’তড়ক শাবি েবতষ্ঠায় এর দৃঢ় েবতজ্ঞার জিে ধিেিাদ জািাি। 

 

বদ প্রমাস্ট প্ররভাড়রন্ড প্রকবভি মোকড়র্ািাল্ড িড়েি: 

“এই উড়দোগবে প্রিশ তিবর্িেপূণচ, বভন্ন এিিং কল্পিাশবক্তপূণচ প্রযখাড়ি বিবভন্ন ধড়মচর, বিবভন্ন বিশ্বাড়সর,পািবেক ও োইড়ভে 
প্রসক্টড়র এিিং সাধারণ জিগড়ণর এিিং জীিড়ির বিবভন্ন স্তড়রর মািুিড়ক শাবি েবতষ্ঠার বিিড়য় বর্িা-ভািিা করার জিে 
সমড়িত করা  ড়য়ড়ে প্রকিিা শাবি আমাড়দর সিার জিেই একবে ইসুে … আবম আ মদীয়া জামা’তড়ক ধিেিাদ বদড়ত 
র্াই আমাড়দর মড়িাড়যাগ শাবি েবতষ্ঠার প্রকন্দ্রীয় গুরুড়ত্বর বদড়ক আকিচণ করার জিে, আর বিবভন্ন বিশ্বাস ও মড়তর 
মািুিড়ক একবিত  ওয়ার আমন্ত্রণ জািাড়িার জিে।  আমার েতোশা এই প্রয আমরা এই বিশ্বাড়স একবিত  ড়ত পারড়িা 
প্রয, বিড়শ্ব প্রকিে তখিই শাবি েবতবষ্ঠত  ড়ত পাড়র যখি আমাড়দর বিড়জড়দর মড়ধে শাবি েবতষ্ঠা  ড়ি।” 

আ মদীয়া মুসবেম োইজ ফর বদ এড্ভান্সড়মন্ট অফ পীস গ্র ণকাড়ে বের্াসচ উইদাউে ির্চাসচ এর েবতষ্ঠাতা র্. প্রের্ 
প্রমড বিক িড়েি: 

“সম্মাবিত হুযূর, এই পুরস্কার েদাড়ির মাধেড়ম আ মদীয়া জামাত বশযড়কর প্রয কন্ঠ তা রিণ কড়রড়ে, বশযড়কর প্রয 
সিংগীত তা রিণ কড়রড়ে … আবম প্রকিে আজ এ কিাই িেড়ত পাবর প্রয আবম এই সম্প্রদাড়য়র আবতড়িয়তা, উষ্ণতা 
এিিং উদারতাড়ত সম্মাবিত প্রিাধ কড়রবে। এই পুরস্কার গ্র ণ করাবে একবে বিড়শি সম্মাি; আমরা সড়িচাচ্চ প্রর্ষ্টা র্াোড়িা 
ইিশাআো  এই পৃবিিীর েড়তেক বশযড়কর কাড়ে প্রপৌঁোড়ত এিিং পৃবিিী জুড়ে সিচি প্রসই সি প্রোে প্রোে িাড়ি আড়রা 
প্রিবশ বশযক এিিং আড়রা প্রিবশ বশশুর কাড়ে প্রপৌঁোড়ত।” 



 

 

সম্মাবিত হুযূড়রর প্রিতৃড়ত্ব প্রদায়ার মাধেড়ম অিুষ্ঠািবে সমাি  য়। 

 

অিুষ্ঠাড়ির পূড়িচ এিিং পড়র সম্মাবিত হুযূর িেবক্তগতভাড়ি বকেু গণেমািে িেবক্ত ও অবতবিড়দর িেবক্তগত সাযাৎকার েদাি 
কড়রি এিিং সািংিাবদক ও বমবর্য়া েবতবিবধড়দর সড়ঙ্গ এক সিংিাদ সড়ম্মেড়ি বমবেত  ি। 

 

 


