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ৼশপ্রমফজ্ঞমিৼ 

ভান ীদ মদফ ও আন্তজজামতক ভাতৃবালা মদফ ২০২০ 

শকান চান্ডয কান্ডে ভাথানত না কযায মক্ষা শদয় একু 

- ধভ জ মচফ শভাোঃ নূরুর ইরাভ 

ঢাকা, শুক্রফায, ২১শপব্রুয়াময২০২০ৼ 

ধভ জ মচফ শভাোঃ নূরুর ইরাভ ফন্ডরন্ডেন ,  শকান চান্ডয কান্ডে ভাথানত না কযায মক্ষা শদয় 

একু।ভান্ডয়য ও য শমভন ন্তান্ডনয অমধকায শতভমন ভাতৃবালায় কথাফরা ও ভানুন্ডলয অমধকায । মাযা 

আভান্ডদয ভাতৃবালা শকন্ডে মনন্ডত শচন্ডয়মের , আজ উন্নয়ন্ডনয কর সূচন্ডক তাযা আভান্ডদয শথন্ডক মমেন্ডয় 

যন্ডয়ন্ডে।ভান ীদ মদফ ও আন্তজজামতক ভাতৃবালা মদফ ২০২০ উরন্ডক্ষ ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয উন্ডযান্ডগ 

আজ (২১ শপব্রুয়াময) শুক্রফায কান্ডর ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজন্ডদয দমক্ষণ াান্ডন আন্ডয়ামজত 

‘ভাতৃবালায গুরুত্ব ও তাৎম জ’ীল জক আন্ডরাচনা বায় প্রধান অমতমথয ফক্তন্ডে একথা ফন্ডরন। 

মতমন আন্ডযা ফন্ডরন, ফাাংরান্ডদ উন্নয়ন্ডন মফন্ডে শযার ভন্ডের। ভাকান্ড আভযা স্যান্ডেরাইে াঠিন্ডয়মে। 

মনজ স্ব অথ জায়ন্ডন দ্মা শতু কযমে।জমঙ্গ ফাদ দভন্ডন পর ন্ডয়ন্ডে।শদন্ডক এমগন্ডয় শনয়ায জন্য ভাননীয় প্রধান 

ভন্ত্রী শখ ামনা মনযর বান্ডফ কান্ডজ কন্ডয মান্ডেন। 

বামতয ফক্তন্ডে ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ভামযচারক আমন ভামুদ ফন্ডরন , জামতয মতাফঙ্গ 

ফন্ধু ইরাভ প্রচায প্রান্ডযয রন্ডক্ষে ইরামভক পাউন্ডেন প্রমতষ্ঠা কন্ডযন। আভযা মমদ ভাজ শথন্ডক ধভ জান্ধতা ও 

াম্প্রদাময়কতা দূয কযন্ডত াময তান্ডর ফঙ্গফন্ধুয উন্ডযাগ াথ জক ন্ডফ। 

বায় অন্যান্ডন্যয ভন্ডে ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয মচফ কাজী নূরুর ইরাভ এফাং ভমজদ ও ভান্ডকজে 

মফবান্ডগয মযচারক মুাম্মদ ভী উমিন ভজুভদায ফক্তৃতা কন্ডযন । দীনী দাওয়াত ও াংস্কৃমত মফবান্ডগয 

মযচারক আমনছুয যভান যকায অনুষ্ঠান ঞ্চারনা কন্ডযন। 

এয আন্ডগ বালা ীদন্ডদয রূন্ডয ভাগমপযাত কাভনা কন্ডয কার ৭োয় আমজভপুয কফযস্থান্ডন এফাং 

কার ১১োয় ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজন্ডদয কুযআনখামন , মভরাদ ও শদায়া ভামপর অনুমষ্ঠত য় । 

শদায়া ও মুনাজাত মযচারনা কন্ডযন ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজন্ডদয মমনয়য শ ইভাভ ভাওরানা 

মুাম্মদ মভজানুয যভান। 

মুনাজান্ডত জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুমজবুয যভান এফাং তাঁয মযফান্ডযয ীদন্ডদয রূন্ডয 

ভাগমপযাত কাভনা কযা য় । বালা ীদন্ডদয রূন্ডয ভাগমপযাত কাভনা কযা য় । ভান মুমক্তযুন্ডে ীদন্ডদয 

রূন্ডয ভাগমপযাত কাভনা কযা য় । ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রী শখ ামনায সুস্বাস্থে ও দীঘ জায়ু কাভনা কযা 

য়।ফাাংরান্ডদন্ডয ামন্ত, মৃমে ও উন্নমতয জন্য ভান আল্লায মনকে প্রাথ জনা কযা য়। 

এয আন্ডগ কান্ডর ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ভামযচারক আমন ভামুন্ডদয শনতৃন্ডত্ব শকন্দ্রীয় ীদ 

মভনান্ডয পুষ্পস্তফক অ জণ কযা য়। 

এোো জুভায নাভান্ডজয য ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজন্ডদ বালা ীদন্ডদয রূন্ডয ভাগমপযাত 

কাভনা কন্ডয মফন্ডল মুনাজাত কযা য়। মুনাজাত মযচারনা কন্ডযন ফায়তুর মুকাযযভ জাতীয় ভমজন্ডদয শ 

ইভাভ ভাওরানা এানুর ক।  ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ভামযচারক আমন ভামুদ ও মযচারকগণ  

ফ জস্তন্ডযয ধভ জপ্রাণ মুল্লী এন্ডত অাং শনন। 
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