
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৩ নভেম্বর ২০২১ 

বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর আন্তর্টাবিক সভেলভন োষণ েদান করভলন  
আিম্দীয়া মু্সবলম্ র্াম্া’প্রির বিশ্ব-েধান 

  

“যারা দুদটশাগ্রস্ত িা প্রকাভনাোভি প্রিদনাবিষ্ট, িাভদর প্র াভের অশ্রু মু্ভে প্রদওয়ার র্নয সদা েস্তুি থাকুন”  
— িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ 

৩১ অভটাির ২০২১, আিম্দীয়া মু্সবলম্ র্াম্া’প্রির বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম্ েলীফািুল ম্সীহ্  িযরি বম্যটা ম্সরূর 
আিম্দ (আই.)-এর ঈম্াভনাদ্দীপক সম্াপনী োষভণর ম্ধয বদভয় প্রশষ িভলা প্রসিা সংস্থা বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর 
আন্তর্টাবিক সভেলন। 

শবনিার লন্ডভনর িায়িুল ফুিূহ্  ম্সবর্ভদ এিং রবিিার বিলভফাভডটর ইসলাম্ািাভদ অনুবিি দুই-বদভনর অনুিানবির 
বিষয়িস্তু বেল ‘ ম্িায়ভনর ম্াধযভম্ দাবরদ্র্য বনরসন’। 

প্রকাবেড-১৯ এর কারভণ এক িের বিলবম্বি বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর এই রর্ি র্য়ন্তী সভেলভন, বিভশ্বর ৬০বির 
অবধক প্রদশ প্রথভক বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর েবিবনবধ ও সদসযসি ১২০০-এর অবধক অংশগ্রিণকারী সশরীভর িা 
ো ুটয়াবল প্রযাগদান কভরন। 

িাাঁর মূ্ল োষভণ, িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) বিউম্যাবনবি ফাভর্স্টর উভদ্দশয সম্পভকট কথা িলভি বগভয় আিট 
ম্ানিিার প্রসিায় এর ল যসমূ্ি বনভয় আভলা না কভরন।  

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) েথভম্ উভেে কভরন প্রয, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট ইন্টারনযাশনাল গি িের এর 
সভেলন অনুিান করভি অপারগ বেল, আর এই িের এর সূ নার ২৬ িের পূণট িভে। 



 

 
িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“এেন বিউম্যাবনবি ফার্স্ট েথম্িাভরর ম্ভিা আনুিাবনক প্ররবর্ভেশন লাভের ২৬ িের পূণট িভয়ভে এিং আোহ্ র 
ফযভল, এভকিাভর এর সূ না লগ্ন প্রথভক, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট ক্রম্াগিোভি অগ্রগবি এিং উন্নবি সাধন কভর  ভলভে 
এিং বিভশ্বর অভনক অংভশ কাযটকর প্রসিাকম্ট সম্পাদভন স ম্ িভয়ভে। প্রকান না প্রকানোভি উত্তর ও দব ণ 
আভম্বরকা, ইউভরাপ, আবিকা, ম্ধযো য, এবশয়া এিং েশান্ত ম্িাসাগরীয় ৬০বির ওপর প্রদভশ এবি প্রসিা েদান 
কভরভে।” 

হুযূর আকদাস স্বভপান্নি প্রদশগুভলাভি পাবন সরিরাি, বশ া প্রসিা এিং প্রিকসই দ িা গভ়ে প্রিালার েকপসমূ্ি-
সি বিশ্বরু্ভ়ে বিউম্যাবনবি ফার্স্ কিত টক পবর াবলি ম্ানিভসিামূ্লক উভদযাগসমূ্ভির প্রিশ কভয়কবির উভেে কভরন। 

হুযূর আকদাস আভরা উভেে কভরন প্রয, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট গি কভয়ক িেভর এি অগ্রগবি ও উন্নবি সাধন কভরভে 
প্রয, এেন এবি বিবশ্বক পবরম্ণ্ডভল স্বীকত ি একবি েবিিান বিভসভি গণয িভি শুরু কভরভে।  

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“আোহ্ র ফযভল, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট এেন একবি অিযন্ত সুেবিবিি এিং সোনর্নক আন্তর্টাবিক প্রসিামূ্লক 
সংস্থায় পবরণি িভয়ভে। িস্তুি, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট এেন প্রসই পযটাভয় উপনীি িভয়ভে প্রযোভন অনযানয িাইভরর 
এনবর্ওসমূ্ি িা অনুরূপ উভদ্দশয সম্ববলি ম্ানিভসিামূ্লক সংগঠনসমূ্ি এেন িাভদর বনভর্ভদর প্রসিামূ্লক ল য ও 
উভদ্দশয পূরভণর র্নয এর সাভথ সিভযাবগিাপূণটোভি কার্ করার র্নয আগ্রি েকাশ করভে।” 

 



 

 

এম্ন একবি উদািরণ বদভি বগভয়, িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“এক প্রদভশ, র্াবিসংভের সাভথ সম্পকটযুক্ত একবি আন্তর্টাবিক এনবর্ও িাভদর প  প্রথভক ম্ানিভসিামূ্লক 
কম্টকাণ্ড এিং েকপ িাস্তিায়ভনর র্নয িাভদর িিবিল বিউম্যাবনবি ফার্স্টভক েদান করার আগ্রি েকাশ কভর। 
এভি সািযস্ত িয় প্রয, আোহ্ র ফযভল, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট অনযানয ম্ানিভসিামূ্লক সংগঠভনর, এম্নবক যারা 
র্াবিসংভের সাভথ যুক্ত িাভদরও, শ্রদ্ধা এিং আস্থা অর্টন কভরভে।”  

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) আভরা িভলন:  

“এবি এই বিষভয়র েবিফলন প্রয, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট বনিার সাভথ প্রসই ম্িান উভদ্দশয পূরভণর র্নয সংগ্রাম্ কভরভে 
যার আভদশ আোহ্  িা’লা পবিত্র কুরআভন আম্াভদর র্নয েদান কভরভেন — আর যা একর্ন মু্সলম্াভনর পুভরা 
র্ীিভনর ল য িওয়া উব ি — ম্ানিিার প্রসিা করা এিং যারা প্রকান েকার বিরূপ পবরবস্থবির বশকার িাভদর 
েভয়ার্ন পূরণ করা।” 

হুযূর আকদাস িুবিভয় িভলন প্রয, ম্িানিী িযরি মু্িােদ (সা.)-এর বনর্ দতষ্টান্ত মু্সলম্ানভদর ওপর এ দাবয়ত্ব 
অপটণ কভর। 

 



 

 
িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“ম্িানিী (সা.)-এর অগবণি িাবদস এিং িণটনা রভয়ভে প্রযগুভলা এ বিষয়বি উপস্থাপন কভর কীোভি বিবন িাাঁর 
সারািা র্ীিন ম্ানির্াবির প্রসিায় িযয় কভরভেন এিং িাাঁর বনর্ অনুসারীভদর ম্াভি প্রসই একই সিানুেূবির প্রেরণা 
গভ়ে প্রিালার প্র ষ্টা কভরভেন। সুবনবিিোভি, ম্িানিী (সা.) ম্ানির্াবির র্নয রিম্ভির এক সীম্ািীন উৎস বেভলন, 
আর িাাঁর পবিত্র কথা ও কাভর্র ম্ধয বদভয় ইসলাভম্র ম্িান বশ ার ওপর বিবন এক আভলাভকাজ্জ্বল এিং ব রস্থায়ী 
আভলা িষটণ কভরভেন এিং এবি েদশটন কভরভেন প্রয, ম্ানির্াবির প্রসিা আম্াভদর ধম্ট-বিশ্বাভসর একবি অন্তবনটবিি 
এিং পুভরাপুবর প্রম্ৌবলক অংশ।” 

 



 

 

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“ইসলাম্ এই বশ া প্রদয় প্রয, কাভরা ওপর িার েবিভিশীভদর অভনক ি়ে অবধকার রভয়ভে। মু্সলম্ানভদর এ বশ া 
প্রদওয়া িভয়ভে প্রয, িাভদরভক অিশযই িাভদর েবিভিশীভদর সাভথ সানুগ্রি ও দয়াদ্র্ট আ রণ করভি িভি এিং 
িাভদর অোি-অনিন এিং প্রশাভকর সম্য় িাভদর সিায়িার র্নয সদা েস্তুি থাকভি িভি। ... িাো়ো, ইসলাভম্ 
‘েবিভিশী’ শব্দবির পবরবধ অভনক বিস্ততি এিং সুদুরেসারী। এভি প্রকিল বনকভি িসিাসকারী িযবক্তগণ অন্তেুটক্ত 
নন, িরং এম্ন ম্ানুষও অন্তেুটক্ত যারা অভনক দূভর িাস কভরন, কাভরা সফরসঙ্গী, কম্টভ ভত্রর সিকম্টী, অধীনস্থ 
কম্ট ারী এিং আভরা অনযানয।” 

ইসলাভম্র বিবেন্ন বশ া, প্রযগুভলা সম্াভর্র সকল ম্ানুভষর অবধকার সংর ণ কভর, িার ওপর আভলাকপাি করভি 
বগভয় হুযূর আকদাস বিভশষোভি েবিভিশীভদর অবধকাভরর উভেে কভরন। 

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“িস্তুি, ইসলাভম্ কাভরা েবিভিশীর ধারণা এি বিস্ততি প্রয, কাযটি সম্াভর্র সকল সদসযভক আম্াভদর েবিভিশী 
বিভসভি গণয করা প্রযভি পাভর; আর িাই ম্ানিসম্াভর্র সকল সদভসযর দুুঃে-কষ্ট লােভি িাভদর সিায়িায় সংগ্রাম্ 
করা একর্ন আিম্দী মু্সলম্াভনর ধম্টীয় দাবয়ত্ব।” 

হুযূর আকদাস সম্াভর্ এবিম্, অসুস্থ এিং অোিগ্রস্তভদর প্রদোভশানা এিং েভয়ার্নীয় সুভযাগ-সুবিধা েদান করার 
েভয়ার্নীয়িার বিষভয়ও কথা িভলন। 

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“িবণটি আভে প্রয, ম্িানিী (সা.) একিার িভলবেভলন: ‘দুিটল এিং দবরদ্র্ভদর ম্াভি আম্ার অনুসন্ধান কভরা। 
বনবিিোভি প্রিাম্রা দুিটল এিং িবঞ্চিভদর প্রয সািাযয-সিভযাবগিা কভর থাভকা িারই েবিদানস্বরূপ প্রিাম্াভদরভক 
র্ীবিকা প্রদওয়া িভে এিং সািাযয করা িভে।’ এোভন ম্িানিী (সা.) প্রোষণা কভরভেন প্রয, যারা দুিটল এিং সিায়-
সম্বলিীন িাভদর সাভথ কাাঁভধ কাাঁধ বম্বলভয় িাাঁর অিস্থান, আর যবদ প্রকউ িাাঁর (সা.) োভলািাসা এিং আোহ্ র 
োভলািাসা লাে করভি  ান, িভি িার উব ি যারা অসিায় এিং যারা দুভেটাভগর বশকার িাভদর সিায়িায় এবগভয় 
আসা।” 

ম্ানিিার এম্ন প্রসিার েবি কাভরা প্রয ধরভনর দতবষ্টেবঙ্গ এিং ম্ন-ম্ানবসকিা থাকা উব ি — এ সম্পভকট কথা 
িলভি বগভয়, িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন: 



 

 
“যারা দাবরদ্র্যবিষ্ট িা দুভেটাভগর বশকার িাভদর প্রসিা করার প্রকান সুভযাগভক িািো়ো িভি বদভিন না, এিং এম্ন 
প্রলাকভদর ওপর আপনারা অনুগ্রি করভেন এম্ন ব ন্তায় কেভনা, আোহ্ না করুন, আপনাভদর ম্ভন অিংকাভরর 
প্রলশম্াত্র বিবর িভি বদভিন না। িরং, আপনাভক প্রোদার সন্তুবষ্ট অর্টভনর এিং ইিকাভল ও পরকাভল িাাঁর 
কলযাণরাবর্ অর্টভনর একবি সুভযাগ কভর বদভয়, িারাই আপনার ওপর অনুগ্রি করভেন।” 

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“সদা সিটদা, প্রকান উপাভয় বনভর্ভদর িযবক্তস্বাথট  বরিাথট করার পবরিভিট, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর েভিযক সদভসযর 
োথবম্ক ল য এিং আকাঙ্ক্ষা এই িওয়া উব ি প্রয, সম্াভর্র দুিটলিম্ সদসযভদর স্বাথট প্রযন সুরব ি িয়। বনবিি 
থাকুন প্রয, যবদ আপনারা বনুঃস্বাথটোভি এিং প্রকিলম্াত্র আোহ্ র সন্তুবষ্টর োবিভর িাাঁর সতবষ্টর প্রসিা কভরন, িািভল 
বনিয়ই আোহ্ আপনাভদরভক ইিকাল ও পরকাভল এর েবিদান েদান করভিন।” 

হুযূর আকদাস এ বিষভয় প্রর্ার প্রদন প্রয, ম্ানিিার প্রসিা করার প্রেরণা এিং িাবগদ ইসলাভম্র বশ া প্রথভকই আভস 
এিং আিম্দী মু্সলম্ানভদর কেভনা এ সিয প্রথভক দূভর সরা উব ি না, িরং িাভদর এ বিষয়বিভক ইসলাভম্র 
আভলাভকাজ্জ্বল নীবিসমূ্ি ম্ানুভষর সাম্ভন উপস্থাপভনর সুভযাগ বিভসভি গ্রিণ করা উব ি।  
িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“প্রযোভনই বিউম্যাবনবি ফার্স্ট প্রকান প্রসিা েদান কভর অথিা অনুদাভনর র্নয আহ্বান কভর, প্রসোভনই প্র ষ্টা করুন 
প্রযন ম্ানুষ অিবিি িয় প্রয, আপনারা ইসলাভম্র সুন্দর বশ া দ্বারা অনুোবণি এিং এবি আপনার ধম্ট, যা আপনার 
ওপর সিানুেূবি এিং উদারিার প্রেরণা বনভয় অভনযর প্রসিা করাভক আিশযক কভর।”  

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িযােযা কভর িভলন প্রয, ইসলাভম্র বশ া প্রথভক প্রয বনুঃস্বাথট প্রসিার প্রেরণা 
উৎসাবরি িয়, আধুবনক যুভগ িার ধারক বেভলন আিম্দীয়া মু্সবলম্ র্াম্া’প্রির েবিিািা ম্সীহ্  ম্ওউদ (আ.)।  

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“একিার, ম্ানির্াবির অবধকার র ার বিষভয় কথা িলভি বগভয়, আিম্দীয়া মু্সবলম্ র্াম্া’প্রির েবিিািা িভলন, 
‘ম্ানির্াবিভক োভলািাসা এিং অপভরর েবি সিানুেূবি প্রোদা িা’লার উপাসনার এক সুগেীর রূপ এিং িাাঁর 
সন্তুবষ্ট এিং পুরস্কার লাভের এক অসাধারণ উপায়।’ ম্ানিিার প্রসিা কীোভি করভি িভি এ বিষভয় আম্াভদরভক 
আভলাবকি কভর ম্সীহ্  ম্ওউদ (আ.) িভলন, ‘আোহ্  িা’লা িারিার আভদশ বদভয়ভেন প্রয, ধম্ট িা র্াবি বনবিটভশভষ, 



 

সকল ম্ানুভষর েবি প্রিাম্ার োভলািাসা ও প্রসৌিাদটয েকাশ করা উব ি।’ আোহ্  আম্াভদর আভদশ বদভয়ভেন প্রযন 
আম্রা  ুধািটভক অন্নদান কবর, শতঙ্খবলিভদর মু্ক্ত কবর, ঋভণ র্র্টবরিভদর িভকয়া ঋণ পবরভশাধ কভর বদই, অভনযর 
প্রিািা বনভর্র কাাঁভধ বনই এিং ম্ানির্াবির েবি আম্াভদর দাবয়ত্ব সবিযকার অভথট পালন কবর।”  

িাাঁর োষভণর প্রশষ োভন্তর কাোকাবে এভস, হুযূর আকদাস বিউম্যাবনবি ফার্স্টভক েবিষযভির বদভক িাবকভয় এর 
ক্রম্াগি উন্নবি বনবিি করার র্নয িভলন। 

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“এবি বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর সদসযভদর দাবয়ত্ব িারা প্রযন ম্ানির্াবির উন্নবি ও কলযাভণর র্নয পূণটোভি প্র ষ্টা-
সাধনা কভরন। অিীভি যা অর্টন িভয়ভে িা বনভয় কেভনা আরাভম্ িভস যাভিন না িা আত্মিত বিভি েুগভিন না। 
িরং, েবিষযভির বদভক িাকান এিং প্রদেুন প্রকাথায় ম্ানিিার েবি আপনাভদর প্রসিার গবণ্ডভক িতবদ্ধ করা সম্ভি। 
সকল সম্ভয়ই আপনাভদর ল য িওয়া উব ি সম্ভািয নূযনিম্ সম্পদ িযিিার কভর, সম্ভািয সভিটাচ্চ প্রসিা েদান 
করা।” 

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) আভরা িভলন:  

“বনবিিোভি, আবম্ সন্তুষ্ট প্রয, বিশ্বরু্ভ়ে বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর কম্টী এিং প্রস্বোভসিকগণ অিযন্ত উৎসাি এিং দতঢ় 
েবিজ্ঞার সাভথ এিং প্রসিা ও আত্মিযাভগর েকত ি প্রেরণা বনভয় প্রসিায় রি আভে। আম্ার প্রদায়া এই প্রয, এই 
প্রেরণা প্রযন কেভনা হ্রাস না পায়, িরং সিটদা িতবদ্ধ প্রপভি থাভক।” 

 



 

োষভণর প্রশষাংভশ, িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর কম্টী এিং প্রস্বোভসিকগণ প্রযন এম্ন িন, যারা দুদটশাগ্রস্ত এিং প্রকানোভি প্রিদনাবিষ্টভদর 
প্র াভের অশ্রু মু্ভে প্রদওয়ার র্নয সদা-সিটদা েস্তুি থাভকন। ঐসকল বনভদটাষ আত্মা, যারা পবরবস্থবির বশকার, 
িাভদরভক িাভদর দুুঃে, িিাশা এিং ম্ম্টভিদনা অবিক্রম্ করার র্নয আপনারা প্রযন সদা েস্তুি থাভকন।” 

িযরি বম্যটা ম্সরূর আিম্দ (আই.) িভলন:  

“যারা দুিটল, িবঞ্চি এিং শবিি িাভদর অবধকাভরর পভ  আপনারা সদা দণ্ডায়ম্ান থাকুন। আোহ্  িা’লা 
আপনাভদর সকলভক ম্ানিিার প্রসিায় এিং সুকবঠন দাবরদ্র্য ও িঞ্চনায় যারা যািনাবিষ্ট, িাভদর বনর্ দুই পাভয় 
দাাঁ়োভি সিায়িায় আপনাভদর েূবম্কা পালভনর প্রিৌবফক দান করুন। বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর েয়াসসমূ্িভক আোহ্  
িা’লা আবশসম্বণ্ডি করুন এিং কেভনা প্রযন এর পদভ প বপেভনর বদভক না যায়।” 

হুযূর আকদাভসর প্রনিত ভত্ব প্রদায়ার ম্াধযভম্ সভেলন সম্াি িয়। 

 
হুযূর আকদাভসর োষভণর পূভিট, বিউম্যাবনবি ফার্স্ট ইন্টারনযাশনাল এর প্র য়ারম্যান আিম্দ ইয়াবিয়া গি ২৬ িেভর 
বিউম্যাবনবি ফার্স্ট-এর কম্টকাভণ্ডর উপর একবি বরভপািট প্রপশ কভরন। বিগি ২৬ িেভরর মূ্ল অর্টনসমূ্ভির ম্ভধয 
কভয়কবি িভলা: 

 ‘নভলর্ ফর লাইফ’ কম্টসূ ীর অধীভন ৬৯বি সু্কল ও ২২বি প্রেবনং প্রসন্টার পবর াবলি িভে। ২,৩৬,৪০০ 
বশশু এিং ৬৭,৫০০ োি-িয়স্ক ম্ানুষ এগুভলা প্রথভক উপকত ি িভয়ভে। 

 ‘ওয়ািার ফর লাইফ’ কম্টসূ ীর অধীভন, (আিম্দী েভকৌশলী ও স্থপবিভদর সংগঠন) IAAAE এর 
সিভযাবগিায় ৪,১৬১বি কূপ, পাবনর পাম্প এিং প্রসৌর াবলি প্লান্ট স্থাবপি িভয়ভে প্রযগুভলা দ্বারা ৪৫ ল  
ম্ানুষ উপকত ি িভয়ভে। 

 ‘ফুড বসবকউবরবি ইবনবশভয়বিে’-এর অধীভন ৩২ ল  ম্ানুষ েিয  োদয বিিরণ, ফুড পযাবি এিং ফুড 
িযাংক িভি লােিান িভয়ভেন। 



 

 ঈদুল আযিার সম্ভয় ‘কুরিানী েভর্ট’-এর অধীভন, গি এক িেভরই, ৫৬বি প্রদভশ ৫,৫০,০০০ ম্ানুভষর 
বনকি কুরিাবনর ম্াংস িণ্টন করা িভয়ভে। বিগি আি িেভর কুরিানী েভর্ট প্রথভক ২৬ ল  ম্ানুষ 
লােিান িভয়ভেন।  

 বিউম্যাবনবি ফার্স্ট প্রলািাল প্রিলথ প্রোগ্রাম্ এর অধীভন, নয়বি িাসপািাল, বিবনক, প্রম্বডকাল কযাম্প এিং 
বগফ ি অফ সাইি েকপ পবর াবলি িভয়  ভলভে। এ কম্টসূব র অধীভন োয় ৫,৬৮,০০০ প্ররাগীভক 
ব বকৎসা-প্রসিা েদান করা িভয়ভে। 

 বডর্ার্স্ার বরবলফ েভর্ট এর অধীভন প্রকাবেড বরবলফ প্রোগ্রাম্ এর ম্াধযভম্ ৭৮বি প্রদভশ ১০ ল াবধক িযবক্ত 
উপকত ি িভয়ভেন এিং যাভদর েভয়ার্ন এম্ন অোিগ্রস্তভদর ম্ভধয এক প্রকাবি ৩৫ ল  প্রিলার োিার 
বিিরণ করা িভয়ভে। 

 বিগি ২৬ িেভর, োয় এক প্রকাবি ১২ ল  ম্ানুভষর কাভে বিউম্যাবনবি ফার্স্ট (এর ত্রাণ সাম্গ্রী) প্রপৌঁভেভে। 


