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আভদীয়া ভুলরভ জাভা’মেয প্রধানকে মডনভাকেে স্বাগে জানামরন
লবকডাবলয কযয মভয়য
বফঠেোকর মযে লভমো ভরূয আভদ (আই.) ফকরকেন ফেেভান ভকয়য ংেটভয়
লফলয় র লফশ্ব ালি প্রলেষ্ঠা

৫ মভ ২০১৬ লনলির লফশ্ব আভদীয়া ভুলরভ জাভাকেয প্রধান ঞ্চভ িরীপা মযে লভমো ভরূয
আভদ (আই.)-মে মডনভাকেেয লবকডাবলয কযয মভয়য অনাকযফর মকর একডরফগে, এফং
োউলিরযফৃ ৃ্ন্দ অযামনট লকয়ামফে, ভালযয়া ডুযূ , মেকনথ লক্রকেনকন  োলপ আভদ স্বাগে
জানান।
মোকনককগকনয নু যে জাান ভলজদ এ অনু লষ্ঠে ৩০ লভলনকটয বায় মভয়য ফকরন মম, ম্মালনে
হুমূ য (আই.)-মে আফায স্বাগে জানামনায ু কমাগ মলবকডাবলযয জনয “এেলট ভান ম্মান 
মগৌযকফয উৎ” ।

আভদী ভুরভানকদয লনীড়ন ম্পকেে এে প্ররকেয জফাকফ ম্মালনে হুমূ য ফযািযা েকয ফকরন মম
আভদী ভুরভানযা লনলদেষ্ট লেেু ভুলরভ মদক লনীড়কনয ম্মুিীন মে, এয ভকধয উকেিকমাগয র
ালেস্তান। েদুলয আো োয়ারায অকল েৃায় আভদীয়া ভুলরভ জাভা’মেয অগ্রমাত্রা অফযাে
যকয়কে।
াক্ষাৎোকর ম্মালনে হুমূ য “লফশ্ব ালি প্ররলেষ্ঠায উকেকয ঐেযফদ্ধ য়া”-য প্রকয়াজনীয়ো ম্পকেে
আকরাচনা েকযন এফং ভে প্ররোকয স্বাধীনোয লফলয়লট উকেি েকযন।

মযে লভমো ভরূয আভদ (আই.) ফকরন:
“আলভ ফভয় ফকরলে মম ফাে স্বাধীনো অেযি গুরুত্বূ েণ লফলয়, লেন্তু, এযয এে মোময় এক
আনাকে ীভাকযিা টানকে য়, মেননা এভন েটুফােয ফযফায েযা ঙ্গে নয় মা অকনযয
অনু বূলেকে আঘাে াকন ফা মক্ষাকবয ঞ্চায েকয। আভাকদযকে আভাকদয ভকধয লভরগুকরায উয
মজায লদকে কফ মাকে আভযা ৃলথফীকে ালি প্রলেষ্ঠা েযকে ালয।
এয ফযািযায় ম্মালনে হুমূ য মা ফ্রালিময গে ফেকযয ভিমফযয উকেি েকযন মমিাকন লেলন
ফকরলেকরন মম োাঁয ফকচকয় অিযঙ্গ ফন্ধু মলদ োাঁয (মাকয)ভাকে গালর মদয় েকফ োয ঘুল
িায়ায জনয প্রস্তুে থাো উলচে।
মযে লভমো ভরূয আভদ (আই.) ফকরন:
“মা ভানু কলয আকফগ-অনু বূলে যক্ষা েযায মচষ্টা েকযকেন এজনয োাঁয প্রংা েযা উলচে এফং
আলভ লফশ্বা েলয মম লেলন লিে ধকভেয েয লক্ষা অনু যকণয মচষ্টা েযকেন।
মযে লভমো ভরূয আভদ (আই.) আকযা ফকরন:
“লফত্র েুযআন এই লক্ষা মদয় মম, ধকভে মোন মজায জফযদলস্ত মনই আয এেজন ভানু কলয লফশ্বা
োাঁয এফং ফেলিভান মিাদায ভকধয ীভাফদ্ধ থাকে। আভযা মলদ একে অযকে ম্মান েযায
নীলেয উয প্রলেলষ্ঠে থালে েকফ আভযা ালি প্রলেষ্ঠা েযকে াযমফা।

