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ভোভুদ ভবিদদয উদবোধন উরদযে ু ইদেদনয ভোরদভোদে অবের্থনো অনু ষ্ঠোন
আদ োবিে
হযরত মিযযা িসরূর আহিদ (আই.) এর িূ  বক্তবয প্রদান

ু ইদেদনয ভোরদভোদে অফবিে ভোভুদ ভবিদ (

প্রলংসার যযাগ্য সত্ত্বার/বযমক্তর ভবিদ) এয

উদবোধন উরযযয ১৪ প্রভ, ২০১৬ েোবযদে আদ োবিে এক অবের্থনো অনু ষ্ঠোদন বনবের বফশ্ব আভদী ো
ভুবরভ িোভো’প্রেয েধোন, ঞ্চভ েরীপো মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) ভূ র

ফক্তফে েদোন

কদযন।
ু ইদেদন আভদী ো ভুবরভ িোভো’প্রেয ববেী এই ভবিদবি একবদন আদেই হুমূ য (আই.) এয
োিোবক িুভ’আয েুৎফো েদোদনয আদে আনু ষ্ঠোবনকবোদফ উদবোধন কযো  ।
ভোরদভো দযয কোউবির প্রে োযভেোন ৮০ িদনয প্রফব বফবষ্ট ফেবক্তফেথ এফং অবেবর্
ভধেোহ্নদবোিদনয ভ এই অবের্থনো অনু ষ্ঠোদন অংগ্রণ কদযন।

ফক্তফে েদোনকোদর মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) বফস্তোবযেবোদফ একবি ভবিদদয উদেেোফরী
ম্পদকথ ফদরন; বেবন কর েকোয ন্ত্রো স এফং েযভন্থোয বনন্দো কদযন এফং বফদশ্বয বফববন্ন অংদ
আভদী ো ভুবরভ িোভো’ে কেৃথক বযেোবরে ভোনফদফোভূ রক কভথকোণ্ড ম্পদকথ ফদরন।

েযভন্থোয ম্প্রোযণ ফো প্রেোড়োত্তদন ভবিদভূ দয অফেফোয ম্পদকথ ফরদে বেদ মযে বভমথো
ভরূয আভদ (আই.) ফদরন:

‚ইরোদভ এভন ভবিদদয প্রকোন িোন প্রনই প্রমেোন প্রর্দক অকদভথয বফস্তোয ঘদি। বফত্র কুযআদনয
স্পষ্ট বনদদথনো এিোই প্রম প্রনবেফোেক উদেদে বনবভথে ভবিদগুমিয়ে যদো উমিত।‛
মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) আয ফদরন:

‚বকছু েযভবন্থ ভুরভোন প্রেোষ্ঠী ফেথভোদন ইউদযোদ অনু েদফ কদযদছ এফং েোদদয দেযো
এইফ প্রদদ ফো কযদছ এফং এই ভোদদদয োবি  ভঙ্গদরয িনে এক গুরুেয হুভবক দ
দোাঁবড়দ দছ।‛

এয বফযীদে আভদী ো ভুবরভ িোভো’ে কেৃথক বনবভথে ভবিদভূ দয উদেে কদয হুমূ য (আই.)
ফদরন প্রম প্রগুদরো েকৃেদয ‚োবিয আফোির‛ প্রমেোদন ভোনু ল ভোন আেোহেো োরোয ইফোদদেয
উদেদে ভদফে  ।

ভোরদভোদে অফবিে িাহিুদ ভমিযদর েদঙ্গ মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) ফদরন :

‚অবযবেে প্রকোনবকছু য েবে বীে  ো বনেোিই স্বোবোবফক এফং এিনে েবেদফীযো এই বফলদ
উববগ্ন দে োদযন প্রম এই ভবিদ বনভথোদণয য েোদদয দযয োবি  বনযোত্তো বফবিে দে
োদয। বকন্তু প্রম ইরোভদক আবভ িোবন এফং অনু যণ কবয, েোয প্রেবযদে আবভ আনোদদয আশ্বস্ত
কযবছ প্রম এই ভবিদবি োবিয উৎ বদদফ েভোবণে দফ, প্রমেোন প্রর্দক প্রকফর বোরফোো 
োনু বূবেয অবফযোভ েস্রফণ বনিঃৃ ে দফ।‛
মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) আয ফদরন :

‚ভবিদদয একবি প্রভৌবরক উদেে র ভুরভোনদদয ইফোদদেয িোন বদদফ প্রফো েদোন কযো
এফং আযফীদে ইফোদদেয বযবোলো র ‘আ-োরোে’ মোয োযোং র ‘োনু বূবে, বোরফোো এফং
অনু গ্র’। কোদিই একিন ভুরভোন বমবন একবনষ্ঠবোদফ েোয নোভোম আদো কদযন বেবন দ োীর,
মত্নফোন  অনু গ্রকোযী দ র্োদকন এফং বেবন অননবেক, অনফধ কোমথকরো এফং মোফেী অকভথ
প্রর্দক বফযে র্োকোয আেোণ প্রেষ্টো কদযন।‛
হুমূ য (আই.) ফদরন প্রম আভদীযো বফশ্বফেোী ভবিদ বনভথোদণ েবেজ্ঞোফদ্ধ এফং প্রমেোদনই েো েবেবষ্ঠে
প্রোক েো অবেীঘ্রই ফৃ ত্তয ভোি েোদদয ফযণ কদয প্রনদফ।

মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) ফদরন :

‚োযো বফদশ্ব আভযো োিোয োিোয ভবিদ বনভথোণ কদযবছ এফং আভযো ফভ েেেয কদযবছ প্রম
িোনী অবধফোীযো মেন আভোদদয ম্পদকথ িোনদে োদযন েেন েুফ দ্রুে েোদদয ব বীবে দূ যীবূে

 এফং ভোদিয একবি অেণ্ড অং বদদফ আভোদদযদক ভূ রেো ন  ভর্থন কযদে এফং স্বোেে
িোনোদে েোযো এবেদ আদন।‛
েরীপো এবি উদেে কদযন প্রম বফদশ্বয ফদেদ প্রফী অবধকোযফবঞ্চে অংদ ফফোকোযী ভোনু দলয
ভোদে স্বোিেদফো  বযো েোদযয ভোধেদভ কীবোদফ আভদী ো ভুবরভ িোভো’ে ফেোক বযদয
ভোনফদফোভূ রক কভথকোণ্ড বযেোরনো কযদছ।

হুমূ য (আই.) ফদরন প্রম এই ভস্ত প্রফো ভোনু দলয বফশ্বো  িোবেধভথ বনবফথদদল েদোন কযো  এফং
আয িোনোন প্রম বনিঃঙ্গ  েদবযদ্র ভোনু দলয ভোদে অবফযোভ োবন যফযো েদোদনয রদযে
বনদ োবিে কভথকোদণ্ডয োদর্ আভদী ো ভুবরভ িোভো’ে ংবিষ্ট দ দছ।
মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) ফদরন :

‚োশ্চোদেে ফফো কদয, প্রমেোদন োবনয কর এফং েযনোয ভোধেদভ েবেবন ে োবন যফযো কযো
দে, োবনয েকৃে ভূ রে অনু ধোফন কযো অেেি দু রূ। এবি েেনই প্রফোেো ম্ভফ মেন আনোযো
আবিকোয েেেি এরোকো বযদথন কযদফন এফং স্বেদয েেেয কযদফন প্রম োবনয েোভরো বযোয
িনে অল্পফ স্ক ফোচ্চোযো েবেবদন অদনক বকদরোবভিোদযয র্ োবড় বদদে, মো েোযো ভোর্ো কদয ফোবড়
বনদ আদ, এযয আনোযো হৃদ ঙ্গভ কযদে োযদফন প্রম োবন আদর কেিো ভূ রেফোন ম্পদ।‛
আভদী ো ভুবরভ িোভো’প্রেয েবেষ্ঠোেোয বযো ম্পদকথ মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) ফদরন :

‚আভযো আভদী ভুরভোনযো আভোদদয িোভো’প্রেয েবেষ্ঠোেোদক েবেশ্রুে ভী এফং ইভোভ ভোদী
বদদফ বফশ্বো কবয। শুধু ভোত্র একবি আধেোবিক ভোর উাঁবেদ বেবন ইরোদভয ভবভোবিে এফং
বেযিন বযোগুদরোয উয এক োশ্বে আদরো প্রেদরদছন।‛

বযদদল মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) ফদরন :

‚োবি েবেষ্ঠোয রদযে আভোদদয েদেেকবি উো অফরম্বন কযো উবেৎ, প্রমন আভোদদয িোনদদয
উয েবিে  বনমথোবেে একবি ৃবর্ফীয দোব ত্ববোয অথণ কযদে নো  । ফযং আভোদদয বনবশ্চে
কযো উবেৎ প্রম আভযো আভোদদয ববফলেৎ েিদেয ফফোদয িনে একবি োবিূ ণথ  ভৃদ্ধোরী
ৃবর্ফী প্রযদে মোফ।‛
এয আদে ু ইদেদন আভদী ো ভুবরভ িোভো’প্রেয নেোনোর প্রেবদেন্ট বভ. ভোভুন-উয-যীদ
োদদফয শুদবেো ফক্তফে বকছু বফবষ্ট ফেবক্তফেথ প্ররোেোভিরীয উদেদে েোদদয ফক্তফে উিোন
কদযন।

ভোরদভো দযয কোউবিদরয প্রে োযভেোন, প্রকন্ট অেোিোযন ফদরন :
“ভোরদভোদে ভোভুদ ভবিদদয উদবোধন উরযযয আি একবি ঐবেোবক বদন।”
রু ি বফশ্ববফদেোরদ য প্রয়েসর কেিোবযনো বকনবোর ফদরন:

‚আনোদদয ফোণী ‘বোরফোো ফোয েদয, ঘৃ ণো ন কোদযো ‘দয’, মো আভদী োদেয নীবেফোকে, এভন
একবি ফোণী মো বযো, ভেো, নীরেো, ধভথবনযদয আইন এফং ধভথী স্বোধীনেোয েবেযযো
বনদ োবিে।‛
মযে বভমথো ভরূয আভদ (আই.) এয নীযদফ প্রদো ো বযেোরনোয ভধে বদদ অনু ষ্ঠোনবি ভোি 
এফং এযয হুমূ য (আই.) অ-আভদী অবেবর্দদয োদর্ ফেবক্তেে োযোৎ কদযন।

