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প্র োরিওক্ে ঈদ-ই-রিিোদুন্নবী উদযোরিে
আজ পবিত্র ঈদ-ই-বিলাদুন্নিী । এই বদনে জন্ম গ্রহণ কনেবিনলে বিশ্ব ইবিহানেে েিনেষ্ঠ
ব
িােি, েিীকূনলে বিনোিবণ,
েিনিষ
ব
োেুল – বিয় েিী হযেি িুহাম্মদ (োাঃ )। ট াবকওস্থ িাাংলানদি দূিািাে আজ (১৯-১০-২০২১, িঙ্গলিাে) বিশ্ব
িাবিে দূি হযেি িুহাম্মদ (োাঃ ) যাে টিা -িড় েকল গুণ আিানদে জেয অেুকেণীয় ও অেুেেণীয়, টেই
িহািােনিে উপে দরুনদ টোয়াি ও টদায়াে আনয়াজে কনেনি।
পবিত্র ঈদ-ই-বিলাদুন্নিী উপলনযয েকানল দূিািাে িাঙ্গনে জািীয় পিাকা উনতালে কো হয়। অোড়ম্বে এই
অেুষ্ঠানেে শুরুনি বদিেট উপলনযয িহািােয োষ্ট্রপবি ও িােেীয় িধােিন্ত্রী কিতক
ব িদত িাণী পাঠ কো হয়। পনে
আনলাচো পনি ব জাপানে বেযুক্ত োষ্ট্রদূি িাহািুদ্দিে আহিদ িনলে “আিো িহাে আল্লাহে িবি হাজানো শুকবেয়া
জাোই আিানদেনক িাাঁে হাবিনিে উম্মি বহোনি পতবিিীনি টিেনণে জেয”। বিবে আেও িনলে, মহান আল্লাহ শান্তির
বাণী ন্তিয়ে যুয়ে যুয়ে অয়নক নবী রাসুলয়ক এই পৃন্তিবীয়ে প্রেরণ কয়রয়েন। োাঁরা সবাই শান্তির ধম ম ইসলাম েচার ও
মানবো েন্তেষ্ঠা করয়ে আল্লাহ েিত্ত পয়ি আজীবন অটল ন্তেয়লন। মহানবী হযেি িুহাম্মদ (োাঃ ) বিনলে িাাঁনদে
িনধয টেষ্ঠিি এিাং ‘বেোজুি িূবেো’িা আনলানকাজ্জ্বল িদীপ বযবে অন্ধকানে বেিজ্জিি আেি েিাজনক আনলাে
পনি বেনয় আনেে। বিবে বিনলে “আল-আবিে” িা বিশ্বােী, বিবে এি াই বিশ্বস্ত বিনলে টয অেয ধনিেব অেুোেীগণও
িাাঁে কানি িাাঁনদে িালািাল জিা োখনিা।
োষ্ট্রদূি িনলে োো বিনশ্ব িাবিে পিাকা িাহক হযেি িুহাম্মদ ( োাঃ ) বিনলে দয়া ও িােিিাে উজ্জ্বল দতষ্টাি। ইেলাি
িচাে কেনি টযনয় বিবে িহু িাাঁধা ও হািলাে স্বীকাে হে, িিুও বিবে িত্রুে টকাে যবি কনেে োই িোং আল্লাহে কানি
িাাঁনদে জেয টহদানয়ি টচনয়নিে, এিেবক িাাঁনদে বিপনদ পানি দাবড়নয়নিে, অেুস্থ হনল টেিা কনেনিে। বিবিন্ন
িবিকূল পবেনিি টিাকানিলা কেনিে গিীে িজ্ঞা, জ্ঞাে, ধধয ব আে েীিাহীে িযানগে বিবেিনয়। িক্কায় হাজনে
আনোয়াদ স্থাপে, িবদো েেদ বকাংিা বিদায় হ্বনজে িাষণ টিনক িাাঁে জ্ঞােগিব বচিাধাো, োিয, েযায়বিবতক েিাজ
িবিষ্ঠা, োেীে িযাদা
ব ইিযাবদ বিষনয় আিো োিযক ধােো পাই। বিবে িহােিীে জীিে ও গুোগুনণে উপে আনলাচো
কনেে এিাং েিীে আদনি জীিে
ব
গড়াে ও কাজ কোে িিযয় ও আিা িযক্ত কনেে। হযেি িুহাম্মদ (োাঃ ) এে জীিে
েিগ্র িােি জাবিে জেয অেুেেেীয় একট বদকবেনদব িো যা েিানজ িাবি এিাং িােিাবধকাে িবিষ্ঠায় েদা
আনলাকিবিবকা হনয় িাকনি।
পনে ঈদ-ই-বিলাদুন্নিী উপলনযয টদায়া – দরুদ পাঠ এিাং টিাোজাি কো হয়। টিাোজানি েিীজী ও িাাঁে পবেিােেহ,
েকল েিী-োেুল এিাং েিগ্র বিনশ্বে িুেলিাে যাো িতিযযিেণ কনেনিে িাাঁনদে জেয টদায়া কো হয়। এিাড়া
িাাংলানদনিে উন্নয়ে এিাং িঙ্গিন্ধু ও িাাঁে পবেিানেে িবহদ েদেয়, জািীয় চাে টেিা, িহাে িুদ্দক্তযুনেে দ্দত্রি লয
িবহদনদে িাগবিোনিে জেয টদায়া কো হয়। বিশ্ব িাবি কািো এিাং কনোো িহািাবে টিনক িাাংলানদিেহ বিনশ্বে
েকল িােুষনক েযাে জেয িহাে আল্লাহে দেিানে বিনিষ টদায়া কো হয়। এেিয় দূিািানেে কিকিব
ব া – কিচােীগণ
ব
উপবস্থি বিনলে।
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