
 
 
 

 

 
 

প্রে বফজ্ঞবি  

বরবফয়ায় ধভমীয় বাফগাম্ভীর্মময ভধয বদর্য় বফত্র াইদ-াআ-বভরাদুন্নফী (াাঃ) াঈদযাবত ।  
 

বত্রবর, ১৯ ার্টাফয ২০২১: াঅজ বরবফয়ায যাজধানী বত্রবরর্ত ফাাংরার্দ দূতাফার্য াঅর্য়াজর্ন মথামথ ধভমীয় 
বাফগাম্ভীর্মময ভধয বদর্য় বফত্র াইদ-াআ-বভরাদুন্নফী (াাঃ) াঈদ্মাবত র্য়র্ে। দূতাফা োঙ্গর্ে ানুবিত এাআ ানুিার্ন 
দূতাফার্য কর কভমকতমা-কভমচাযী েফাী ফাাংরার্দীর্দয াাংগ্রর্ে বফশ্বনফী মযত প্রভাাম্মদ (াাঃ)-এয 
ূেযভয় জীফন ও কভম বনর্য় াঅর্রাচনা, ভাভানয যাষ্ট্রবত ও ভাননীয় েধানভন্ত্রী কতৃমক প্রেবযত ফানী াঠ, প্রদায়া ও 
বভরাদ ভাবপর এফাং তফাযক বফতযর্েয ভর্ধয বদর্য় বদফবি ারন কযা য়।  
 

বফশ্বনফী মযত প্রভাাম্মদ (াাঃ)-এয ূেযভয় জীফন ও কভম বনর্য় াঅর্রাচনাকার্র বরবফয়ায় বনমুক্ত 
ফাাংরার্দর্য যাষ্টদূত প্রভজয প্রজনার্যর এ এভ াবভভুজ্জাভান ফর্রন , বফশ্ব াবি েবতিায় ভানফী (াঃ) এয 
বূবভকা ভানফ জাবতয জনয ানুযের্মাগয। বফশ্বাবিয াগ্রনায়ক যার্ষ্ট্রয বনযাত্তা, নাগবযকর্দয ভর্ধয াবি-ম্প্রীবত 
ফজায় যাখা নানা বদক বফর্ফচনা কর্য েেয়ন কর্যন ভানফ াআবতার্য েথভ োবনক াংবফধান ‘ভবদনা নদ’, 
মা বতবন পরবার্ফ ফাস্তফায়ন কর্যন। হুদায়বফয়ায বি বের াঅর্যকবি পর দৃষ্টাি। ফাবযক যাজয়ভূরক ওয়া 
র্েও প্রকফর াবি েবতিায স্বার্থম বতবন এ বির্ত স্বাক্ষয কর্যন। ভানফী (াঃ) এয াবিূেম ‘ভক্কা বফজয়’ ভানফ 
াআবতার্য এক চভকেদ াধযায়। কামমত বতবন বফনা মুর্ে , বফনা যক্তার্ত ও বফনা ধ্বাংর্ ভক্কা জয় কর্যন। ত 
াতযাচায-বনমমাতন ও একাবধক মুর্েয ভাধযর্ভ প্রম কর জাবত-প্রগাত্র নফী কবযভ (াঃ) প্রক ীভাীন কষ্ট বদর্য়র্ে , 
প্রফ জাবত ও প্রগাত্রর্ক ভক্কা বফজর্য়য বদন বতবন াতুরনীয় ক্ষভা েদমন কর্য এফাং তার্দয র্ঙ্গ াঈদায ভর্নাবাফ 
প্রদবখর্য় ভার্জ াবি -ৃঙ্খরা েবতিা কর্যন। ক্ষভা ও ভর্ত্তয দ্বাযা ভানুর্লয ভন জয় কর্য াবি ও ৃঙ্খরা 
েবতিায এভন নবজয বফর্শ্ব নবজয বফীন।   

 

প্রভাাঃ তা এ য বযচারনায় বভরাদ ও প্রদায়া ভাবপর ানুবিত য়। এভয় জাবতয জনক ফঙ্গফিু প্রখ 
ভুবজফুয যভান ও তাাঁয বযফার্যয াাদাত ফযেকাযী দযর্দয এফাং ফাাংরার্দর্য স্বাধীনতা াংগ্রার্ভয ীদর্দয 
রুর্য ভাগবপযাত কাভনা কযা য়। বফশ্ব ভানফতায ভঙ্গর কাভনা ও কযনা ভাভাযী র্ত বনষৃ্কবতয জনয  বফর্ল 
প্রদায়া কযা য়। এোড়া, বরবফয়া  কর েফাী ফাাংরার্দীপ্রদয এফাং ফাাংরার্দর্য ভানুর্লয ভঙ্গর কাভনা কর্য 
োথমনা কযা য়। 

 
 
 

‚ভুবজফফর্লময কূিনীবত, েগবত ও ম্প্রীবত‛ 

  


