
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
২৪ প্রপব্রুয়াবয ২০২২ 

যাবয়া-ইউক্রেন ংকট েক্রে আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাক্রনয বফফৃবে 

 

যাবয়া-ইউক্রেন ংকট ম্পপ্রকে, আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান  ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমো 
ভরূয আভদ (আই.) ফক্ররন: 

“অক্রনক ফছয ধক্রয, আবভ বফক্রশ্বয ফড় ফড় বিগুক্ররাক্রক েকে কক্রয আবছ প্রম, ইবো প্রেক্রক, বফক্রল কক্রয বফং 
োব্দীক্রে প্রম দুবট বয়াফ এফং ধ্বংাত্মক বফশ্বমুদ্ধ ংঘবটে ক্রয়বছর প্রগুক্ররা প্রেক্রক, োক্রদয বক্ষা গ্রণ কযক্রে 
ক্রফ। এ েক্রে, অেীক্রে আবভ বফববন্ন প্রদক্রয প্রনেৃফক্রগেয বনকট ত্র প্রেযণ কক্রযবছ এফং োক্রদযক্রক োগাদা েদান 
কক্রযবছ োযা প্রমন োক্রদয জােীয় এফং কুবক্ষগে স্বােে বযেযাগ কক্রয ভাক্রজয ফেস্তক্রয েকৃে নযায় বফচায েবেষ্ঠায 
ভাধযক্রভ বফক্রশ্বয াবি  বনযাত্তাক্রক অগ্রাবধকায েদান কক্রযন। অেযি দুুঃক্রখয বফলয় এই প্রম, এখন ইউক্রেক্রন একবট 
মুক্রদ্ধয ূচনা ক্রয়ক্রছ এফং এয পক্রর বযবিবে অেযি েীন  নাজুক ক্রয় ক্রড়ক্রছ। উযন্তু, রু যকাক্রযয যফেেী 
দক্রক্ষ এফং নযাক্রটা েো অনযানয বিভূক্রয েেুযত্তক্রযয বববত্তক্রে এবট আয বফক্রফাবযে য়ায ঝুুঁবক যক্রয়ক্রছ। 
েশ্নােীেবাক্রফ, এবট ছবড়ক্রয় ড়ক্রর োয বযণবে চযভেভ মোক্রয় বীবেেদ এফং ধ্বংাত্মক ক্রফ। আয োই এবট 
ভক্রয়য দাবফ প্রম, মুদ্ধ-বফগ্র এফং বংোয ফৃবদ্ধ এড়াক্রনায জনয প্রমন ম্ভাফয কর েক্রচষ্টা গ্রণ কযা য়। এখক্রনা 
বফক্রশ্বয াক্রে ভয় আক্রছ ধ্বংক্রয বকনাযা প্রেক্রক বছু টায, আয োই ভানফোয খাবেক্রয, আবভ যাবয়া, নযাক্রটা এফং 
কর ফৃৎ বিয কাক্রছ আহ্বান জানাই োযা প্রমন োক্রদয কর েয়া এই ংঘাে হ্রা কযায বছক্রন ফযয় কক্রযন 
এফং কূটননবেক েবেয়ায় একবট াবিূণে ভাধাক্রনয রক্রক্ষয কাজ কক্রয মান। 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয েধান বক্রক্রফ, আবভ প্রকফর বফক্রশ্বয াবিক্রক অগ্রাবধকায েদাক্রনয এফং োক্রদয বনজ 
বনজ জােীয় স্বােে এফং ত্রুোক্রক ভগ্র ভানফজাবেয করযাক্রণয খাবেক্রয বফজেক্রনয বদক্রক বফক্রশ্বয যাজননবেক প্রনেৃক্রেয 
দৃবষ্ট আকলেণ কযক্রে াবয। ুেযাং, এবট আভায আিবযক প্রদায়া প্রম, বফক্রশ্বয প্রনেৃফগে প্রমন েজ্ঞায াক্রে কাজ কযক্রে 
াক্রযন এফং ভানফোয করযাক্রণয রক্রক্ষয কাজ কক্রযন।  



 

আবভ প্রদায়া কবয প্রমন বফক্রশ্বয প্রনেৃফগে, আজ এফং ববফলযক্রে, মুদ্ধ-বফগ্র, যিাে এফং ধ্বংমজ্ঞ প্রেক্রক 
ভানফজাবেক্রক বনযাত্তা  ুযক্ষা েদাক্রনয উক্রেক্রয ঐকাবিক েয়া গ্রণ কক্রযন। আয োই, আভায অিক্রযয 
অিুঃির প্রেক্রক, আবভ প্রদায়া কবয প্রমন ফৃৎ বিভূক্রয প্রনেৃফগে এফং োক্রদয যকাযভূ এভন দক্রক্ষ গ্রণ না 
কক্রযন, মা আভাক্রদয িানাবদ এফং যফেেী েজন্মভূক্রয ববফলযৎপ্রক ধ্বংক্রয ভুক্রখ প্রেক্রর বদক্রফ। ফযং, োক্রদয েবেবট 
দক্রক্ষ এফং উক্রেয এবট য়া উবচে প্রম, আভযা প্রমন আভাক্রদয উত্তযূবযক্রদয জনয াবিূণে  ভৃদ্ধ এক ৃবেফী 
প্রযক্রখ মাই। 

আবভ প্রদায়া কবয প্রমন বফক্রশ্বয প্রনেৃফগে ভক্রয়য দাবফ, এফং ক্রফোবয বফক্রশ্ব াবি  বিবেীরো বনবিে কযক্রে 
োক্রদয দাবয়ে, অনুধাফন কযক্রে াক্রযন। আল্লাহ্ ো’রা কর বনযী  বনযস্ত্র ভানুলক্রক যক্ষা করুন এফং বফক্রশ্ব 
েকৃে  দীঘেিায়ী াবি বফযাজ করুক। আবভন।” 

 

বভমো ভরূয আভদ (আই.) 
ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্  
আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান 


