
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
৭ জানুয়াবয ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার াক্ষানেয প্রৌবাগ্য রাব 
কযনরা ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া নাইনজবযয়া 

 

‚আনানদয কভুূবর্ এফং অনুষ্ঠানগুনরানে েনেযক বেপরনক ংমুক্ত কযায প্রর্ষ্টা করুন‛  
— মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.)  

২ জানুয়াবয ২০২২, ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া (১৫-৪০ ফছয ফয়ী আভদী েরুণ-মুফকনদয অঙ্গ-ংগ্ঠন) 
নাইনজবযয়ায নযানার আনভরা (জােীয় কামুবনফুাী বযলদ) এফং বযবজওনার কানয়দগ্নণয (আঞ্চবরক বাবে) নঙ্গ 
একবি বারু্ুয়ার (অনরাইন) বা কনযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও ঞ্চভ  রীপােুর ভীহ্ মযে 
বভমুা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডুয ইরাভাফানদ এভবিএ ইন্টাযনযানার সু্টবডও প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয ৫০ 
এয অবধক আনভরা দয নাইনজবযয়ায রানগ্ানয ওনজানকানযানে অফবিে রাজনা র প্রেনক বায় বারু্ুয়াবর 
(অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

৬৫-বভবননিয বায় উবিে কনর হুমূয আকদানয ানে কনোকেননয ুনমাগ্ রাব কপ্রযন এফং নযানার 
আনভরায দযগ্ণ বনজ বনজ বফবানগ্য একবি বযনাি ু প্র কনয বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয যাভু ও 
বদকবননদুনা গ্রনণয ুনমাগ্ রাব কনযন। 

বা জুন়ে হুমূয আকদা ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়ায কর দযনক াযানদন বিয়কযনণয গুরুনত্বয ওয 
প্রজায প্রদন এফং োনদযনক বিয় কযায জনয িানীয় মুানয় ংগ্ঠননক আযও বক্তারী কযায েবে আযও অবধক 
ভননানমাগ্ প্রদওয়ায যাভু েদান কনযন। 

 



 

 

উন্নবে াধননয জনয হুমূয আকদা প্রম প্রক্ষত্রগুনরায কো উনে  কনযনছন প্রগুনরায ভনধয একবি র, িানীয় 
ভজবরগুনরানক উন্নবে াধনন ায়োয জনয োনদয বযনানিুয বযনেবক্ষনে বনয়বভেবানফ বপডফযাক প্রদওয়া উবর্ে। 

উবিে ফযবক্তনদয ভনধয একজন োনদয কভুকানে পরো রানবয জনয হুমূয আকদানয েবে প্রদায়ায আনফদন 
জানান। 

মযে বভমা ভরূয আভদ উনদ বদনয় ফনরন: 

‚আনাযা ম ন কনঠায বযশ্রভ আয প্রদায়া কনযন, ে ন আভায প্রদায়া কাজ কযনফ। আনাযা মবদ কনঠায বযশ্রভ 
না কনযন আয প্রজনয প্রদায়াও না কনযন েনফ আভায প্রদায়াও পরেূ নফ না।‛ 

প্র াদ্দাভনদয বক্ষায জনয দাবয়ত্বোি প্রভাোভীভ োবরনভয ানে কনোকেনকানর হুমূয আকদা আনভরা  
দযনদযনক েবেশ্রুে ভীহ্ (আ.)-এয ফই ়োয েবে উৎাবে কযায গুরুত্ব েুনর ধনযন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ ফনরন: 

‚আনায ভস্ত আনভরায দযনক েবেশ্রুে ভীহ্ (আ.) এয ফই ়েনে ফরা উবর্ে। মাযা উত্তভবানফ ববক্ষে 
োনদয ‘ইরাভী নীবেদুন’ ফইবি ়ো উবর্ে; আয অনযানয প্র াদ্দানভয ‘বকবেনয় নূ’ ফইবি ়োয ভাধযনভ ফই ়ো 
শুরু কযা উবর্ে।‛ 

 



 

 

‚মুফকনদয ননবেক েবক্ষনণয জনয দাবয়ত্বোি প্রভাোভীভ েযবফয়নেয ানে কনোকেনকানর হুমূয আকদা 
ফনরন প্রম, োনদয েবেবদন েবেশ্রুে ভীহ্ (আ.) এয ুস্তনকয অংবফনল োনদয ওনয়ফাইনি আনরাড কযা 
উবর্ে, প্রমন প্র াদ্দাভগ্ণ ো ়েনে ানয।” 

৭-১৫ ফছয ফয়ী আেপার ম্পনক ুহুমূয আকদা ফনরন, আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয কভুকানে কর বশু-
বকনায প্রমন জব়েে োনক ো বনবিেকযনণ বফনল ভননানমাগ্ েদান কযা উবর্ে। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ ফনরন: 

‚েনেযক বেপরনক আনানদয কভুূবর্ ও অনুষ্ঠানগুনরানে মুক্ত কযায প্রর্ষ্টা করুন।‛ 

 

বায প্রনল, ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া নাইনজবযয়ায দনযয (জােীয় বাবে) ানে কনোকেনকানর মযে 
বভমুা ভরূয আভদ ফনরন: 

‚আবভ আনায আনভরা দযনদয ানে বযবর্ে নে প্রর্নয়বছরাভ এফং এবি ম্পন্ন নয়নছ। আবভ আা কবয, 
আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ে এফং প্র াদ্দাভুর আভদীয়ায উন্নবেয জনয আোহ্ ো’রা আনানদযনক কনঠায বযশ্রভ 
কযায প্রেৌবপক (াভেুয) দান কযনফন এফং েনেযক দাবধকাযী োনদয কেুফয উরবি কযনফন প্রম, আোহ্ য ন্তুবষ্ট 
রানবয জনযই োনদয কাজ কযা উবর্ে।‛ 


