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বাণী 
 

পপ্রৈত্র মাহ রমজান উপহে আপ্রম প্রনউইয়র্ক মানগরীহে ৈৈারে র্ িৈাী 

ৈাাংাহেলীহেরহর্ আন্তপ্ররর্ মমাৈারর্ৈাে জানাচ্ছি। 
 

রমজান ৈ কলচ্ছিমান আল্লার অনুর্ম্পা, েমা, অনুগ্র ও বনর্ট্য াহের মা। ভ্রােৃত্ব, মানৈো 

িেল কন, াংযম ও েযাহগর মাধ্যহম র্ীোহৈ আত্মশুচ্ছি াে র্রা যায়, পপ্রৈত্র এই মা আমাহের ম প্রলো 

মেয়।  
 

প্রৈশ্ব আজ বৈপ্রশ্বর্ মামাপ্রর -র্হরানা োইরা (মর্াপ্রেড-১৯) এর াংক্রমহন প্রৈপয কস্ত। এই 

মামাপ্ররর্াহ আমাহের স্বাোপ্রৈর্ জীৈন ৈযৈস্থার পপ্ররৈেকন ঘহট্হে। স্থানীয় িলান র্হরানা োইরা 

িপ্রেহরাহধ্ আমাহেরহর্ প্রনজ প্রনজ ঘহর অৈস্থান ও প্রনরাপে ামাচ্ছজর্ েুরত্ব রো াংক্রান্ত ুপ্রনপ্রেকষ্ট প্রের্-

প্রনহেকলনা িোন র্হরহে। োই রমজাহনর োরাপ্রৈর নামাজ অনযানয নামাজ আোহয় মর্াপ্রেড-১৯ 

িপ্রেহরাধ্ াংক্রান্ত প্রনহেকলনা মমহন চার জনয আপ্রম প্রনউইয়র্ক িৈাী র্ ৈাাংাহেপ্রল োই মৈানহের 

িপ্রে অনুহরাধ্ জানাচ্ছি। 
 

ইহোমহধ্য মর্াপ্রেড-১৯ মরাহগ আক্রান্ত হয় ময র্ িৈাী োই-মৈাহনরা অর্া মৃেয যৈরণ 

র্হরহে আপ্রম ো াঁহের প্রৈহেী আত্মার মাগপ্রিরাে র্ামনা র্রপ্রে। ো াঁহের মলার্ ন্তপ্ত পপ্ররৈাহরর িপ্রে 

গেীর মহৈেনা জ্ঞাপন র্রপ্রে। পালাপাপ্রল যারা এই মরাহগ আক্রান্ত হয় প্রচপ্রর্ৎাধ্ীন রহয়হেন োহের 

দ্রেু ুস্থোর জনয আল্লার র্াহে এই পপ্রৈত্র মাহ মোয়া র্রপ্রে। 
 

আপ্রম আলার্প্রর, মাহ রমজাহনর ুগেীর োৎপয ক অন্তহর ধ্ারণ র্হর আমরা প্রাংা, ঘণৃা, মাে, 

প্রৈহে, অপ্রমর্া, াংঘাে, উগ্রো, উিৃঙ্খো ও মোগপ্রৈা পপ্ররার র্হর মাহজ লাপ্রন্ত ও মৌভ্রােৃত্ব 

িপ্রেষ্ঠা র্রহে েম ৈ। 
 

পপ্রৈত্র এই মাহ আমরা আল্লার র্াহে প্রিয় মােৃেূপ্রম ৈাাংাহেল  প্রৈশ্ব মুপ্রম উম্মার 

র্যাণাহথ ক িাথ কনা র্প্রর। মান আল্লা রাব্বু আাপ্রমন আমাহের র্হর্ মৈপ্রল মৈপ্রল ইৈােে র্রার 

ুহযাগ প্রেন যাহে এই মামাপ্ররর াে মথহর্ রোয় ো াঁর অনুগ্র াে র্রহে পাপ্রর। 
 

আমার িেযালা, রমজাহনর পপ্রৈত্রো ও ুমান প্রলোর মাধ্যহম আমরা প্রনহজহেরহর্ আরও 

উন্নে মানু প্রহহৈ গহশ েযহে েম ৈ। আপ্রমন। 
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