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ফর্তভান ধভতবনযপক্ষ াকপগাষ্ঠী ভুবযক ত্রুযাপেয ভুখাত্র বপপফ কাজ কযপর্ও বফন্দুভাত্র রজ্জা প্রফাধ কপয না,
বাযর্ প্রয়
েঁ াজ যিাবনপর্ বনপলধাজ্ঞায য প্রআ প্রোযাআ উপমাবের্ র
বাযর্ কর্ৃতক ঠাৎ কপয ফাংরাপেপ প্রেঁয়াজ যিাবনপর্ বনপলধাজ্ঞা অপযাপয য ফর্তভান োরার াপকযা র্ায
ভুখাত্র বপপফ কাজ কপয এআ ভুবযক ত্রুযাপেয বাফভূবর্ত উদ্ধাপয গ্রগাভী বূবভকা ারন কপযপে। এভনবক ববনপয়য েপর
পরও বাযপর্য ভাপরােনায বযফপর্ত ফাংরাপেপয ফতপর্াবাপফ ক্ষভ যযােভন্ত্রী এ. প্রক. অব্দুর প্রভাপভন বাযর্পক যক্ষায
জন্য মপেষ্ট র্ৎযর্ায বযেয় বেপয় ফপরপে প্রম, বনপলধাজ্ঞা অপযাপয বফলপয় অপগ প্রেপক ফাংরাপেপক ফবর্ না কযায
জন্য বাযর্ীয় যযাে ভন্ত্রণারয় র্যন্ত “নুর্ি”। এফং, কর্আ না বযর্াপয বফলয় বাযর্ ঠাৎ কপয প্রমবেন র্ায র্ র্
প্রেঁয়াজফাী ট্রাক ফাংরাপেপ েপফপয ওয বনপলধাজ্ঞা অপযা কপযপে, প্রবেনআ াবনা যকায আবর যিাবনয উয
বনপলধাজ্ঞা র্ুপর বেপয় দুগতাূজায উায বপপফ ১৪৫০ টন আবর বাযপর্ প্রেযণ কপযপে! েকৃর্পক্ষ, এআ ভুবযক
ত্রুযাপেয অনুকূরয াওয়ায জন্য াবনা যকায জনগপণয জীফন বফজতন বেপর্ও েস্তুর্। সুর্যাং, এপর্ ফাক ওয়ায
বকেু প্রনআ মখন অভযা ের্যক্ষ কবয াবনা যকায ধীয অগ্রপয াপে প্রপনী নেীয াবন বাযপর্য াপর্ র্ুপর প্রেয়,
প্রমখাপন বাযর্ র্ায নেী অগ্রাপনয ভাধযপভ অভাপেয কৃবল, প্রক্ষর্- খাভায, ভৎস্য ম্পে ও জীফন- জীবফকায ফযাক ক্ষবর্
াধন কপযপে। গর্ ফেয মখন বাযপর্য প্রেঁয়াজ বনপলধাজ্ঞা ফাংরাপেপয জনগণপক বফুর দুপবতাপগয বেপক প্রঠপর বেপয়বের
র্খনও এআ প্রভরুেন্ডীন াবনা ক্ত ফস্থান প্রনয়ায বযফপর্ত বাযর্ পপয যবকর্া কপয ফপরবের, প্র র্ায ফাফুবেতপক
প্রেঁয়াজ োড়াআ খাফায যান্না কযপর্ ফপরপে। এভনবক বাযপর্য ধাযাফাবক কুখযার্ ‘প্রেঁয়াজ কূটনীবর্য পযও াবনা যকায
আচ্ছাকৃর্বাপফ অফাযও প্রআ বাযর্ প্রেপক ৭৫% প্রেঁয়াজ অভোবন শুরু কপয এআ খার্পক ত্রুয করুণায উয প্রেপড় বেপয়পে।
ফর্তভান ধভতবনযপক্ষ োরার াপকযা এর্টাআ বনপে প্রনপভ প্রগপে প্রম র্াযা ভুবরভপেয েকাশ্য ত্রু এআ ভুবযক যাপেয ম্মান
ফােঁোপর্ও রজ্জাপফাধ কপয না। েে ীভান্তফর্তী ঞ্চপর মখন ফাংরাপেপয বনযস্ত্র নাগবযকপেযপক বাযর্ীয দুফৃতত্ত বফ.এ.এপ
েস্যযা াবখয ভপর্া গুবর কপয র্যা কপয, র্খন এআ বফশ্বাঘার্ক াকপগাষ্ঠী বনভতভ র্যাকাপন্ডয বকায এফ ায়
ভানুলপেযপক প্রোযাোরানকাযী বপপফ ববমুক্ত কপয র্াপেয ভুবযক েবূপক যক্ষায় এবগপয় অপ (গফাবেশু াোপযয ভয়
ীভান্ত র্যায জন্য ন্যপক প্রোল বেপর্ াবয না: ভন্ত্রী, www.theindependentbd.com, January 25, 2020)।
প্র ভুবরভগণ! এআ বফশ্বাঘার্ক াকপগাষ্ঠীয প্রনর্ৃপেয ধীপন প্রকান ম্মান, ভমতাো ও ভৃবদ্ধ প্রনআ। র্াপেয
ক্রীর্োর্ূরয নীবর্ ও অেযণ কখপনাআ অভাপেয েতনীবর্পক স্বাফরম্বী কযপর্ াযপফ না। র্াযা অভাপেয র্যাফশ্যকীয়
খার্ভূপক ভুবযক যাপেয উয বনবতযীর কপয প্রর্ারায ভাধযপভ অভাপেয খােয বনযাত্তাপক হুভবকয ভুপখ প্রঠপর বেপয়পে।
এোড়াও ভুদ্রফন্দয ও জ্বারাবনখার্ এফং প্রযরে ও ড়ক ফকাঠাপভায ভর্ প্রকৌরগর্ ম্পেভূ াম্রাজযফােী কাবপযভুবযকপেয াপর্ র্ুপর বেপয় এআ বফশ্বাঘার্ক াকপগাষ্ঠী অভাপেয অত্মবনবতযীরর্াপক ধ্বং কপয বেপচ্ছ, মাপর্
নফুয়যপর্য অেপর েবর্শ্রুর্ বখরাপর্ েবর্বষ্ঠর্ পর অভযা প্রমন বফপশ্বয ফুপক বক্তারী যাে বপপফ অবফবূতর্ পর্ না াবয।
অভযা, বমফুর্ র্াহ্যীয / উরাআ’য়াহ্ ফাংরাপে, অনাপেযপক অহ্বান জানাবচ্ছ, অনাযা বির্ীয় বখরাপপর্ যাবোহ্
ুনঃেবর্ষ্ঠায জন্য র্যবনষ্ঠ এআ েপরয াপে কােঁপধ কােঁধ বভবরপয় অন্তবযকর্ায াপে কাজ করুন, মা অনাপেয ম্মান ও
প্রগৌযপফয একভাত্র উৎ।
উভয আফনুর খাত্তাফ (যা.) ফপরপেন: “বনশ্চয়আ অভযা ভানজনক ফস্থায় বেরাভ এফং অল্লাহ্ অভাপেযপক আরাভ

িাযা ম্মাবনর্ কপযপেন। অল্লাহ্ অভাপেযপক মা বেপয় ম্মাবনর্ কপযপেন অভযা মবে প্রটা ফযর্ীর্ ন্য বকেু পর্ ম্মান
নুন্ধান কবয র্পফ অল্লাহ্ অভাপেযপক রাবির্ কযপফন।” [ অর- ভুর্ােযাক: ২১৪]
বমফুর্ র্াহ্যীয- এয বভবডয়া কামতারয়, উরাআ’য়াহ্ ফাংরাপে
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