বাণী
ভয়: mKvj ৭ :00- ১১:২০ মভমনট ।

তামযখ: শুক্রফায, ২৬ফপব্রয়াযী, ২০২১মি.

স্থান: ফন্ধন পাউন্ডেন এয পাউন্ডেন অমপ ।

AvDRywejøvwn wgbvk&kvB †Z¡vwbi ivRxg| মফমভল্লাময ivngvwbi ivnxg| ভস্ত প্রংা একভাত্র
ভান Avjøvû ZvÕqvjvi জনয। আারাভু আরাইকুভ ওয়া ivngvZzjøvn। cÖ_‡gB ÿgv †P‡q wbw”Q,
m„wói †kô Rxe gvbyl m¤ú‡K© wb‡g&œv³ gšÍe¨ Kivi R‡b¨ (gvbeZvi cÖ‡qvR‡b `vwqZ¡ †bqvi
D‡Ï‡k¨)| মপ্রয় ফদফাী , ভুমরভ ভাজ AvR অথ থ ও ক্ষভতান্ডক ফকন্দ্র কন্ডয আফতথভান । ফমখান্ডন
Cgvb ও আভন্ডরয শুনযতা মফযাজভান । ভানুন্ডলয কথা, কাজ ও ফযফান্ডয চরন্ডে ¯^v_©v‡¤^kxZv I
¯^RbwcÖqZv । hvi †K‡›`ª তয ও নযায় cÖvq ফনই ফরন্ডরই চন্ডর । মনজ মযফান্ডযয ২/১ জন m`m¨
আন ন্ডরও ফামক ফাই ‡hb মংায াত্র । Avevi Zv‡`i ev‡K¨, wPšÍvq I কন্ডভ থ ফনই ফকান মভর ।
ফকফরই gybv‡dwKi মচহ্ণ ুস্পষ্ট । আয তাই ভানুন্ডলয ‡jb‡`b, Ávb-Mixgv ও জীফন্ডনয কামকরা
থ
একত্রত্রত কন্ডয MvwYwZK m~Î মদন্ডয় মভজান্ডনয াল্লায় মফচায Ki‡j, আরকুযআন্ডনয ফাণী, মান Avjøvû
ZvÕqvjv Zuv‡K ¯§i‡Yi জনয Zuvi কিতাবকি (Avj †KviAvb) জ িকর কদকেকেন এফং
াদীন্ডযফাণী , ইাম জ ag© । এ ধযন্ডনয K_v¸‡jv Avwg cÖgvY Ki‡Z cvwibv| তাই ভান্ডে ভান্ডে
জাতীয় কমফ কাজী নজরুর Bmjv‡gi G K_vq wPšÍvq c‡o hvB| jvwÂZ gvbeZv kswKZ c„_¦x
AvR, w`‡K w`‡K `vevbj R¡j‡Q; G AvKvk G evZvm m‡Z¨i gkv‡ji evn‡Ki mÜvb Ki‡‡Q ।
এ ফাক ফরন্ডত মতমন কান্ডক ‡evSv‡”Qb? তান্ডর আনায – আভায মক ফকান দাময়ত্ব ফনই ! আুন
gymwjg D¤§vi G ch©šÍ ev½vjx কমফন্ডদয ভন্ডধয ফফেষ্ঠ
থ
কমফ, কাজী নজরুর ইরাভ (ভান Avjøvû
ZvÕqvjv Zuv‡K জান্নাতু র ফপযদাউ bPxe করুন ) Gui G 3wU K_vq াা মদই । ১ । গাক াকমযর
গান, যযখাকন Avwmqv wg‡k‡Q কন্দু , যবৌদ্ধ, মুকম, wµðvb| ২। কমথযা শুকনকন ভাই, এ
হ্নদকের যেকে বশ যিান মন্দন্দর Kvev bvB| ৩।বার উপকর মানু তয তাার উপকর নাই ।
ান্ডথ ান্ডথ ফগৌতভফুন্ডেয অকিং নীকত ও মফশ্বকমফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুন্ডযয wb‡¤œv³ 2wU K_vq Avgj
Ki‡Z _vwK। ১। কবশ্বকজাশা পাঠলাা যমার বার আকম োত্র এবিং ২ । যযখাকনই পাকব োই ,
উকশকে যদখ তাই ; cvB‡jI পাইকত পার অমূয রতন । এ প্রন্ডে আমভ ফাইন্ডক স্পষ্ট কন্ডয
জানাত্রি ফম, আমভ শুধু একজন ফযত্রিয মকংফা একটট মযফান্ডযয মকংফা একটট ফগান্ডত্রয ev একটট ফদন্ডয
অথফা একটট জাতীয অথফা শুধু ফকান মনমদষ্ট স্থান্ডনয bB; আমভ স্থান কার াত্র ‡f‡a mKj gvby‡li,
mKj ¯’v‡bi| Avevi Avcbv‡`i‡K g‡b Kwi‡q w`w”Q †h, Avwg ev¯Í‡eB †`k h‡š¿i ev

†`kvPv‡ii †Kvb †Mvjvg bB, Avwg nw”Q G †`k I gvbyy‡li GKRb GKwbô †meK Ges
gyymjgvb‡`i GKRb cÖK…Z eÜz; টাকায কান্ডে আমভ ভাথা নত কযন্ডত Rvwb bv। GQvov UvKvi ev
c`exi ev AvZ¥m¤§v‡bi Rb¨ Avwg Avgvi G eqm ch©šÍ GL‡bv Kv‡iv wbKU †mR`v ev
†Zvlvg` Kwiwb| Avi ZvB আ িুরআন ও আ াকদক যা আকে আকম ïay তাই িরকবা, Ges
bv ey‡S Avwg Kv‡iv †Kvb K_v ev Kv‡R mvov w`‡ev bv (‡m hZ eo †jvKB †nvK)। আভায এ
জীফদ্দায় BbkvÕAvjøvû ZvÕqvjv আমভ কান্ডযা ক্ষমত কযন্ডফা না । আনায বার কথা ফা কান্ডজ আমভ
অংগ্রণ কযন্ডফা A_ev mg_©b w`‡ev Ges Avcbvi g›` K_v ev KvR‡K me mgq eqKU Ki‡ev;
ZvB †h †Kvb mgq ev Avcbvi †h †Kvb K_v ev Kv‡R (fv‡jv/g›`) Avgv‡K nqZ cv‡eb bv
(hw` GgbwU nq)| KviY G AvPiY ¯^v_©evR Avi ¯^RbcÖxwZevR ev `jevR †jvK‡`i KvQ
†_‡KB cv‡eb, Avgvi KvQ †_‡K bq| Avwg Avcbvi mybvg wKsev e`bv‡gi Rb¨ KvR Kwi bv,
আমভ একভাত্র Avgvi ie gnvb Avjøvû ZvÕqvjv‡K mš‘ó Kivi জনয কাজ কময | Z‡e Avwg
miKvix AvBb duvwK †`qv ev ivRbxwZ‡Z RwoZ nIqv Gme Ki‡ev bv| cwi‡k‡l আনান্ডদয
কন্ডরয ভের I DbœwZ কাভনা কন্ডয ফল কযমে | ধনযফাদ ফাইন্ডক | Avjøvn nv‡dR| আারাভু
আরাইকুভ ওয়া ivngvZzjøvn|
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D‡`¨v³v, cÖwZôvZv I Kg© cwil‡`i cÖ_g GgwW, eÜb dvD‡Ûkb|

