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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

হহ হেশবাসী, তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ আপনাদেরদে আমন্ত্রণ জানাদে, “জাতি তহদসদব আমরা তে আদেৌ স্বাধীন?”-

শীর্ষে আসন্ন অনলাইন সদেলদনর এই আদলাচনায় আপনারা সমৃ্পক্ত হহান 
আপনারা জাদনন, এই উপমহাদেদশ তিতিশ উপতনদবদশর েুই শি বছদরর হশার্ণ ও অত্তাছাদরর তবরুদধ জনগদনর েীর্ষ সাংগ্রাদমর 

পর ১৯৪৭ সাদল ১৪ ও ১৫ই আগস্ট’ পাতেস্তান ও ভারি েু’তি স্বাধীন রাষ্ট্র তহদসদব আত্মপ্রোশ েদর। পরবিষীদি ১৯৭১ সাদল বাাংলাদেশ 

এেতি স্বাধীন রাষ্ট্র তহদসদব আতবভভ ষি হয়। তেন্তু, পতিমা ধমষতনরদপক্ষ-পুুঁতজবােী বযবস্থা আজও িাদের োলাল শাসে, েুনষীতিগ্রস্থ রাজনীতিতবে, 

এবাং ভণ্ড বুতিজীবীদের মাধযদম বাস্তবাতয়ি হদে। প্রেৃিপদক্ষ আমরা নবয-ঔপতনদবতশেিার ফাুঁদে জত়িদয় পদ়িতছ, ফদল হে প্রেৃি মুতক্তর 

জনয মানুর্ ২৫০ বছদররও অতধে সময় ধদর সাংগ্রাম েদর আসদছ িা এখনও অতজষি হয়তন। বরাং রাজনীতি ও অর্ষনীতিসহ সেল হক্ষদে 

ঔপতনদবতশে শতক্তসমভহ, তবদশর্ েদর েুক্তরাষ্ট্র-েুক্তরাদজযর হস্তদক্ষপ তেন তেন আরও বৃতি পাদে। িাদের োলাল ধমষতনরদপক্ষ শাসেদের 

রাজননতিে এবাং অর্ষননতিে তনপী়িদনর োরদণ মানুর্ এখন চরম েুুঃখ-েুেষশা সহয েরদি বাধয হদে।  

এই পতরতস্থতিদি তহেবুি তাহ্রীর /উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ, আগামী শুক্রবার ১৮ই মাদচষ, Al Waqiyah TV-হি অনুতিিবয অনলাইন 

সদেলদন - রাজননতিে ও অর্ষননতিে েৃতিদোণ হর্দে “জাতি তহদসদব আমরা তে আদেৌ স্বাধীন?”- প্রশ্নতির উপর আদলােপাি েরদি োদে। 

আমরা হেদশর সেল সদচিন নাগতরে, তবদশর্ েদর তনিাবান বুতিজীবী ও রাজনীতিতবেদের প্রতি এই সদেলদন হোগোন েরার, আদলাচনায় 

েুক্ত হওয়ার, এবাং নবয-ঔপতনদবতশে শৃঙ্খল হর্দে প্রেৃি স্বাধীনিা ও মুতক্ত অজষদনর লদক্ষয এর বািষাদে সামদন এতগদয় হনয়ার আহ্বান 

জানাই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া িা‘আলা বদলন:  

َ الَ يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَنفُِسِهمْ *  *إِنَّ َّللاَّ

 “আল্লাহ্ হোন জাতির অবস্থা পতরবিষন েদরন না, েতে না িারা তনদজরা িা প্রইবরিন েদর”। (সভরা আর-রা’ে: ১১) 

 

সদেলন প্রচার সাইিুঃ  ALWAQIYAH.TV  

Facebook.com/alwaqiyahtv.en,  

YouTube.com/ALWaqiyahTV 

 

  তেন ও সময়ুঃ   শুক্রবার, ১৮ মাচষ ২০২২  

তবোল ৩:৩০  
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