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হপ্রচবডেঃ অপন্োব্র বন্ক ধন্যেো্। প্রবতযবকআ,্য়ো ক’হর অন্ গ্রি করুন্। শুভ ন্ধ্যো,প্রবতযকবক,এেং 

য়োচলংটবন্ স্বোগতম। 

  
অমোর জীেবন্,এেং হপ্রচবডে চববে,অমোর মো অন্বের চেয় বয়বে অপন্োব্র বন্কগুচ হ্ল ভ্রমবির, 

এেং অচম েয্ োআ কৃতজ্ঞ হথ্বকচে হয ঈষ্ণতো এেং অচতবথ্য়তো অপন্োরো এেং অপন্োব্র তীথ্য ন্োগচরবকরো 

অমোর প্রচত হ্চিবয়বেন্ তোর জন্য।অর তোআ অজ রোবত,অচম এআ চিরচত অচতবথ্য়তোর ুবযোগচট ঈপবভোগ 

করচে। 

অপন্োব্র বন্বকর জন্যআ, অচম জোচন্ এটো প্রথ্মেোবরর মত অমোব্র হ্বল ভ্রমি। 

তএে ,অমোবক েবত চ্ন্, মোচকযন্ জন্গবন্র পক্ষ হথ্বক, মোচকযন্ যুক্তরোবে স্বোগতম। (তুমু করতোচ) 

  
হপ্রচবডবের ঈব্যোক্তোচেয়ক লীয বেঠবক অপন্োব্র স্বোগত জোন্োহত পোরোটো বে একটো োধোরি ুবযোগ।এটো 

বে অমোর প্রলোন্ জুবে একচট মচিত প্রবিষ্টো,অর হজন্য ধন্যেো্ জোন্োবত িোআ ক ্িতর এেং ংস্থোর 

ক কহঠোর পচরশ্রমী মোন্ুব্র এেং হন্তোব্র যোরো এটোবক ম্ভে কবর তুববেন্,এেং যোরো অজ রোবে এিোবন্ 

অবেন্।       

  
 
যোর মবধয ন্তভুযক্ত অবেন্ অমোব্র মোচকযন্ যুক্তরোবের েোচিজয প্রচতচন্চধ, রোে্তূ রন্ কোকয। রন্ হকোথ্োয়? এআ হয 

এআিোবন্ হ।(করতোচ)অচম চেবলভোবে দুআচট ্িতর এেং হন্তোব্র ধন্যেো্ জোন্োবত িোআ যোরো এআ লীয 

বেঠবকর েযোপোবর হন্তৃত্ব চ্বয়বেন্ –েোচিজয চিে গযোরী ক্ এেং পররোে চিে চোরী চিন্টন্। ্য়ো ক’হর 

তোব্রবক তুমু করতোচ চ্বয় চভন্চেত করুন্।(তুমু করতোচ) 

অমোব্র োবথ্ হযোগ চ্বয়বেন্ কংবগ্রবর ্যরো যোরো প্রচতচ্ন্আ কোজ কবরন্ তোব্র চন্েযোিকমন্ডীর জন্য 

মোচকযন্ যুক্তরোবের স্বপ্নচট েোস্তেোয়বন্ োোযয করবত, এেং যোব্র কোচন্ীগুচ প্রচতিচত কবর বেচিেতোর এেং 



মোন্ ুবযোবগর যো অমরো যুক্তরোবের ন্োগচরক চববে যবে োন্ কচরঃ ন্োচ্য়ো হভোজ্কুবয়জ্,চযচন্ বেন্, 

প্রঙ্গত, অমোব্র প্রচতচন্চধ পচরব্র কু্ষদ্র েযেোয়ী কচমচটর প্রধোন্। (করতোচ)কীথ্ এচন্ অবেন্ 

এিোবন্।(করতোচ)এেং অবেন্ অবন্দ্র কোযন্।(করতোচ) 

  
বেযোপচর,অচম অপন্োব্র কবকআ ধন্যেো্ জোন্োবত িোআ এআ ঐচতোচক ঘটন্োর ংল েোর জন্য। অপন্োরো 

ভ্রমি ক’হর এববেন্ মগ্র মোচকযন্ যুক্তরোবের চেচভন্ন এোকো এেং প্রোয় ৬০চট হ্ল হথ্বক, যোচতন্ অবমচরকো 

হথ্বক অচিকো, আঈবরোপ হথ্বক মধয এচলয়ো, মধযপ্রোিয হথ্বক ্চক্ষি-পেূয এচলয়ো ’হয় এববেন্।  

 

অর অপন্োরো অপন্োব্র োবথ্ ে’হয় চন্বয় এববেন্ ্োচম পলমী ুতোয় ঙ্কতৃ চিচেত পচৃথ্েী’র মোন্ ঐচতয 

এেং মোন্ ংস্কচৃতগুচবক।চন্বজব্র মবধযআ অপন্োরো েন্ করবেন্ চেচভন্ন েিয এেং মতেো্,হগোষ্ঠী এেং ধবমযর 

হৌেযযবক। অপন্োরো স্বোচপ্নক যোরো গ্রপচথ্ক ’হয় ন্তূন্ চলবের এেং তরুন্ ঈব্যোক্তোব্র িুঁজবেন্ একচট 

েযেো থ্েো একচট ম্প্র্োয়বক গেেোর জন্য। 

  
তবে অজ অমরো একবে এবচে যো অমরো ভোগ ক’হর হন্আ হআ কোরবি – একচট চেশ্বো হয অমরো কব 

একবে েোঁধো চন্চিত চকেু োধোরি অকোঙ্খো দ্বোরো। মযযো্োর োবথ্ জীেন্যোপন্ করবত। চলক্ষো োভ 

করবত।ুস্বোস্থযকর জীেন্যোপন্ করবত। য়ত একচট েযেোর ুিন্ো করবত, কোঈবক হকোন্ রকম ঈৎবকোি ন্ো চ্বয়। 

মুক্তভোবে কথ্ো েবত এেং চকভোবে অমরো লোচত বেো হ চেবয় মতোমত রোিবত। লোচন্তবত  চন্রোপত্তোর মবধয 

থ্োকবত এেং অমোব্র ন্তোন্ব্র একচট িমৎকোর ভচেযত চ্বত।    

 
 
চকন্তু অমরো অবরো এআ কোরবি এিোবন্ এবচে অমরো জোচন্ হয েের েের হপচরবয় এব, এত চকেু অমোব্র মবধয 

োধোরি থ্োকো বত্ব, োরো পচৃথ্েীজুবে মোচকযন্ যুক্তরোে এেং মুচম ম্প্র্োয়  েোর েোরআ পোরস্পচরক 

চেশ্বোবর চলকোবর পচরিত বয়বে। 

  
 
অর হ কোরবিআ এক েের অবগ  অচম কোয়বরো চগবয়চেোম এেং পোরস্পচরক স্বোথ্য  এেং পোরস্পচরক শ্রদ্ধো’র 

ঈপর চভচত্ত ক’হর মোচকযন্ যুক্তরোে  মুচম ম্প্র্োয়গুচর মবধয একচট ন্ে-ুিন্োর ডোক চ্বয়চেোম। অচম 

জোন্তোম হয এআ ন্ত্যৃচষ্ট পিূযতো পোবেন্ো একচট মোে েেবরআ, এমন্চক হেল কবয়ক েেবর। চকন্তু অচম জোন্তোম 

অমোব্র শুরু করবত বে এেং হটো পরূি করেোর জন্য অমোব্র কবরআ ্োচয়ত্ব রবয়বে।    

 
 
হপ্রচবডে চববে,অচম এটো ুচন্চিত করবত কোজ কবরচে হয মোচকযন্ যুক্তরোে অবরকেোর তোর ্োচয়ত্বগুচ পরূি 

করবে, চেবল ক’হর যিন্ এটো চন্রোপত্তো এেং রোজনন্চতক চেয়গুচবত এব ্োঁেোয় তিন্ প্রোয়লআ হচট একচট 

ঈবত্তজন্োর ঈৎ ’হয় পবে। মোচকযন্ যুক্তরোে ্োচয়ত্বপিূযভোবে হল করবে আরোক যুবদ্ধর, এেং অমরো আরোবকর 

জন্গবন্র োবথ্ ংলী্োর বেো তোব্র ্ীঘয হময়ো্ী মৃচদ্ধ এেং চন্রোপত্তো’র জন্য। অিগোচন্স্থোবন্, পোচকস্থোবন্ 

এেং তো েোচেবয়, অমরো ন্তূন্ ংলী্োরীত্ব গবে তুচে চং িরমপন্থীব্র চেচেন্ন করবত, তবে তোর োবথ্ োবথ্ 

্িূযীচত’র চেরুবদ্ধ যুদ্ধ করবত এেং ঈন্নয়ন্বক োন্ করবত যো জীেন্  ম্প্র্োবয়র ঈন্নচত চেধোন্ করবে। 

 

 



অচম অজরোবত এচট অেোর েচেঃ চন্েোযয ুচেধো থ্োকো বত্ব, যতচ্ন্ অচম হপ্রচবডে চববে 

অচে,অমোব্র দুআ-রোে মোধোবন্র পথ্ যো চক-ন্ো ুচন্চিত করবে আরোআ এেং পযোবষ্টোআন্ ঈভবয়রআ চধকোর 

এেং চন্রপত্তোর হচটর পিোদ্ধোেন্ করো হথ্বক মোচকযন্ যুক্তরোে কিবন্োআ চপেু টবেন্ো।(তুমু করতোচ) হআ োবথ্ 

োরো পচৃথ্েী জুবে মোচকযন্ যুক্তরোে েযোতভোবে ্োঁেোবে তোব্র োবথ্ যোরো িোয় ুচেিোর এেং গ্রগচত এেং 

মোন্েোচধকোর এেং মোন্বুর মযযো্ো।  

 
    
তবে যচ্ অচম মোচকযন্ যুক্তরোেবক ঙ্গীকোরোেদ্ধ করচে এআে চন্রোপত্তো এেং রোজনন্চতক ঈবদ্ববগর চেয়গুচ 

হমোকোবেোর প্রচত,তবে কোয়বরো’হত অচম এটো পচরস্কোর ক’হর চ্বয়চেোম হয অমোব্র ন্য অবরো চকেুর 

্রকোর – এবক ন্যবক শুন্েোর এেং এবক বন্যর কোে হথ্বক চলিেোর, এবক ন্যবক ম্মোন্ করেোর একচট 

েযোত প্রবিষ্টোর। তোআ অচম ঙ্গীকোর করচে একচট ন্তূন্ ংলী্োচরত্ব গবে তুেোর, শুধ ুরকোরগুচর মবধযআ 

ন্য়, েরং জন্গহন্র োবথ্ হআে চেয় চন্বয় যো চন্তযচ্ন্ হেচল ক’হরআ তোব্র জীেবন্ গুরুত্বপিূয ’হয় বঠ – 

অপন্োব্র জীেবন্। 

  
 
তিন্, বন্কআ প্রশ্ন তুবচেবন্ এটো করো ম্ভে চক-ন্ো। তো বত্ব চেগত েের হপচরবয়, মোচকযন্ যুক্তরোে োত 

েোচেবয় চ্বয়বে এেং শুন্বে। অমরো অন্তঃধমযচেশ্বো ংোবপ হযোগ চ্বয়চে এেং টোঈন্ , হগোবটচে এেং 

শুন্েোর চধবেলবন্র অবয়োজন্ কবরচে োরো পচৃথ্েীর োজোর োজোর মোন্বুর োবথ্, অপন্োব্র বন্বকআ তোবত 

ন্তভুযক্ত চেবন্।তোআ ন্য বন্বকর মতআ, অপন্োরো প্রচত্োবন্ অপন্োব্র োত েোচেবয় চ্বয়বেন্, প্রবতযবকআ 

চন্বজর চন্বজর মত ক’হর, ঈব্যোক্তো  চলক্ষোচে্ চববে, ধমযীয় এেং চেজ্ঞোবন্র হন্তো চববে।  

 
অমোবক েবতআ বে, েিোআবত প্রেতযন্োমুক োেোচট এববে কুবয়বতর ড.ন্োআি অল্-মুতোঈয়ো'র কোে হথ্বক, 

চযচন্ অমোব্র োবথ্ অজ রোবত হযোগ চ্বয়বেন্ এিোবন্। হকোথ্োয় ড.মুতোঈয়ো? (করতোচ)।ংিয তরুবির 

কেন্োচলচক্তবক চধকোর ক’হর চন্বয়বে তোঁর োযরোত্মক েআগুচর ন্োয়ক িমৎকোরে েীরপরুুবরো যোরো 

আোবমর চলক্ষো  চষু্ণতোর প্রচতমুচতয। কোয়বরো’হত অমোর ভোবির পর,তোঁর চে একআ রকবমর চিন্তো-ভোেন্ো। 

িব তোঁর োযরোত্মক েআগুচবত, ুপোরমযোন্ এেং েযোট্মযোন্ তোব্র মুমোন্ প্রচতপক্ষব্র চ্বক োত েোচেবয় 

হ্য়।(োচ) অর অচম শুবন্চে হয তোরো হেল গ্রগচত োধন্ কবরবে। (োচ) চন্চিতরুবপআ। 

 

 
এবক ন্যবক শুন্েোর মধয চ্বয় অমরো ক্ষম বয়চে এবক বন্যর ংলী্োর য়োর।অমরো চলক্ষো চেচন্মবয়র 

প্রোর ঘচটবয়চে, কোরি জ্ঞোন্ বে একুল লতবকর প্রিন্। অমোব্র চেচলষ্ট চেজ্ঞোন্ ্বূতরো ভ্রমি করবেন্ 

অপন্োব্র হেল চকেু হ্বল, চেজ্ঞোন্ এেং প্রযুচক্তগত বযোচগতোর হক্ষবে ম্ভোেযতোর পন্থো িুঁবজ হ্িবেন্ তোঁরো। 
 
 
অমরো এচগবয় যোচে বেচশ্বক স্বোস্থয চন্বয়, অমোব্র ংলী্োর আোচমক বম্মন্ ংস্থো’হক োবথ্ চন্বয় 

(গযোন্োআবজলন্ ব্ আোচমক কন্িোবরন্স),হপোচ’হক মুব ঈৎপোটন্ করোর জন্য।  অআ চ’র োবথ্ 

অমোব্র চেস্ততৃতর জচেত েোর এচট বে শুধআু একচট ংল মোে, অমোর চেবল ্তূ রোলো্ হুবআবন্র হন্তৃবত্ব 

এচট বে,চযচন্ অজরোবত এিোবন্ অমোব্র োবথ্ হযোগ চ্বয়বেন্। হকোথ্োয় রোলো্? (করতোচ)   

 



এেং অমরো থ্যনন্চতক মৃচদ্ধর জন্য ংচল্োচরত্ব করচে। রকোচর পযযোবয়, অচম ঈবেি করবত িোআ হয চজ২০’হক 

চেশ্বেযপী থ্যনন্চতক চদ্ধোন্ত গ্রবির হক্ষহে হন্তৃবত্বর স্থোবন্ স্থোপন্ করোবত, হটচেব অর কন্ঠ হযোগ বয়বে „ এবত 

ন্তভুযক্ত বয়বে তুরস্ক, হৌচ্-অরে, ভোরত এেং আবেোচন্চলয়ো। এেং অজ এিোবন্, যুক্তরোে এেং মগ্র চেহশ্বর 

মুমোন্ ম্প্র্োবয়র েযেোচয় হন্তৃেৃে, প্রচতষ্ঠোন্ মূ এেং ঈব্যোক্তোব্র মবধয েন্ধ্ন্ গভীর করোর জন্য অমরো 

কোয়বরোবত হ্য়ো অমর প্রচতশ্রুচতচট পরূি করচে। 

 

 
 
 
 এিন্, অচম জোচন্ হকঈ হকঈ চজবজ্ঞ কবরবে -- অমরো যিন্ এত চন্রোপত্তোমূক, রোজনন্চতক এেং োমোচজক 

িযোববের মুবিোমুচি চে, তিন্ ঈব্যোক্তোব্র চন্বয় এআ লীয বম্মন্ হকন্? এর ঈত্তর িুে জ। 

 
 
ঈব্যোক্তো - কোরি অপন্োরো অমোব্রবক েবচেবন্ হয এটো একচট চেয়, হযিোবন্ অমরো এবক পবরর কোে 

হথ্বক চলিবত পোচর; হযিোবন্ অমরো অবমচরকোন্রো অমোব্র চভজ্ঞতোগুচ ভোগো ভোচগ করবত পোচর, যো 

অচেষ্কোরকোরী এেং নূ্তন্ প্রেতযকব্র ক্ষমতো েধযন্ করবে; হযিোবন্ ন্র এেং ন্োরীরো তোব্র োচত স্ববপ্নর জন্য 

একচট বুযোগ চন্বত পোবর -- একচট ধোরিো হযটো শুরু বে রোন্নো ঘবরর হটচেবর ধোর হথ্বক চকংেো গযরোজ হথ্বক, 

এেং হটোবক একচট নূ্তন্ েযেোয় রূপ চ্বত পোবর, এমন্চক হটোবক নূ্তন্ চলবে প্রেতযন্ করবত পোবর, যো চকন্ো 

এআ চেশ্ববক ে্ব চ্বত পোবর। 

 
ঈব্যক্তো „ কোরি মগ্র আচতোব হ্িো যোয় হয,  মোনু্বক ্োচরদ্রতো হথ্বক ঈচঠবয় অন্বত বুযোগ বতচর করবত 

এআ পযযন্ত জোন্োমবত েোজোরআ চে েবিবয় েে িোচকোলচক্ত।  
 
 
 ঈব্যক্তো -- কোরি এটো অমোব্র পরস্পহরর থ্যনন্চতক স্বোবথ্য। যুক্তরোে এেং মুমোন্ প্রধোন্ হ্লগুবোর মবধয 

েোচিজয হেহেহে। চকন্তু এআ ে েোচিজযগুবো, একহে,শুধুমোে অমোব্র োবথ্ একচট হ্বলর েোচিবজযর মোন্ য় -

- হমচিবকো। তুরোং এআ হক্ষবে ংলী্োচরবত্বর মোধযবম  অমোব্র ক হ্বল এআ ুবযোগ এেং মৃচদ্ধবক োন্ 

করোর জন্য অমোব্র এক ংবগ বন্ক চকেু করোর অবে। 
। 
  
এেং োমোচজক ঈহ্যোগ„ কোরি, অচম হযরকম চলকোবগোবত ম্প্র্োবয়র ংগঠক চোবে চলবিচে হয, প্রকৃত 

পচরেতযন্ অব চন্ি হথ্বক ঈপবর, িূন্ো য় মোঠ পযযোয় হথ্বক, ম্প্র্োবয়র জন্য কোজ করবে এরকম একজন্ 

েযচক্তর স্বপ্ন এেং চন্ষ্ঠো হথ্বক। এেং হজন্যআ অজ অমরো এিোবন্। অমোব্র কোবে অবে হজরী আয়োং, হয আয়োহু’র 

বঙ্গ চকভোবে হযোগোবযোগ করবত য় তোর রুপোন্তর োধন্ কবরবে।  হজরী চক এিোবন্ অবে? হকোথ্োয় হ? 

অগোমীকো হ এিোবন্ অবে। হআ োবথ্ থ্োকবে ঈব্যোক্তোরো যোরো িবুবে োআেোর্ কযোবি এেং আেোরবন্বট 

অবোিন্ো  ঈন্নয়বন্র ন্তূন্ মঞ্চ। একবে,অপন্োরো প্রযুচক্তহক েোচরত করবত পোবরন্ যো চক-ন্ো একচেংল 

লতোচি’র রুপ চ্বত োোযয করবে। 

 



 
অমোব্র অবে ডঃ আব্রোচবমর মত মোনু্বর িতো, যোর োবথ্ অচম পূবেয োক্ষোৎ কবরচেোম, হ একচট 

হটচবযোগোবযোবগর ম্রোজয গবে তুববে, যো মগ্র অচিকোর্ মোনূ্বক লচক্তলোী কবরবে। এেং অমোব্র কোবে 

ঈদ্দীচপত ঈব্যোক্তো অবে যোরো তোব্র েযেোর মৃচদ্ধর চ্বক তোচকবয় অবে এেং তোরো িোয় নূ্তন্ কমযিোরী চন্বয়োগ 

চ্বত। চম্মচতভোবে অপন্োরো মূধি পোয়োর চেয়চট হমোকোবেো করবত পোবরন্। অমোব্র কোবে কোতোবরর 

লোআিো োন্োচ্র মত একজন্ গ্রপচথ্ক অবে, হআ োবথ্ অবে য়োব্ অ টোঈআ, যোর োবথ্ অমোর অবগআ 

োক্ষোৎ বয়চে „ পচিম তীর হথ্বক অো ২০ েেবরর এক জন্ েোে হয হপবষ্টোআবন্র যুেকব্র জন্য চিত্ত 

চেবন্ো্বন্র হকন্দ্র চন্মযোন্ করবত িোয়। তুরোং চম্মচতভোবে ীম কময্ক্ষতো চ্বয় তোরো ন্োরী ঈব্যোক্তোব্র 

প্রচতচন্চধত্ব কবর এেং, অমোব্রবক স্মরি কচরবয় হ্য়, হয হ্লগুচ তোব্র ন্োরীব্রবক চলচক্ষত করবে এেং 

ক্ষমতোয়ন্ করবে হআ হ্লগুবোআ তোব্র মৃচদ্ধর ম্ভোেন্ো বন্ক হেলী ঈজ্জ করবে। অচম হটো চেশ্বো কচর 

(করতোচ) 

 
 
অমোব্র চি চঈবজবর মত গ্র্ূত অবে, হয হিআেুক ৃচষ্ট কবরচে, হআ োবথ্ গবে তুবচে ন্োআন্ 

ম্প্র্োয়, হযটোর দ্বোরো অমোর প্রচবডণ্ট চন্েযোিন্ী প্রিোরন্োর ময় বন্ক যুেক জন্বগোচষ্ঠবক চন্বয় অো ম্ভে 

বয়চে „ অমোর েরোকেোমো.কম।(োঁচ)অমোব্র এিোবন্ জডযোবন্র হোরোয়ো োচটর মত মোনু্ অবে, যোরো 

যুেক যুেতীব্রবক ক্ষমতোয়ন্ করবে, যোরো অগোমী চ্বন্র হন্তৃত্ব চন্বে।(করতোচ)। চম্মচতভোবে, মগ্র চেবশ্ব 

তোরো যুেকব্র জন্য পোর ম্ভোেন্ো এেং প্রতযোলো ঈপস্থোপন্ কবর। 

 
 
এেং অমোব্র মোবে অবে চি মোমপুচন্র মত ঈব্যোক্তো, হয আবেোবন্লীয়োর গ্রোময জন্বগোচষ্ঠবক োযয কবরচে „ 

(করতোচ) হ জ-চেদুযৎ লচক্ত হথ্বক চেদুযৎ ংগ্র কবর এেং থ্য অয় কবর। এেং, অবন্ডআচ িচর্, 

অিগোচন্স্তোন্ হথ্বক অো একজন্ োধোরি ন্োরী, হয েে ধরবির েুঁচক চন্বয় পরের্তী প্রজন্মবক চলচক্ষত কবরচে, 

এবকক েোর একচট কবর হমবয়বক চন্বয় কোজ কবর।(করতোচ) চম্মচতভোবে, তোরো ভচেযবতর পবথ্র চন্ব্যলন্ো 
হ্য়, হযিোবন্ গ্রগচতচট ভোগো ভোচগ করো য় এেং মৃচদ্ধ চটবক থ্োকোর মত য়। 

 
 
এেং অচম ঘটন্োিবম ডঃ আঈন্ুবক হ্িবত পোচে -  এটো িুে ভোবো হয অপন্োর বঙ্গ অেোর হ্িো হো। 

অমোর মবন্ য় গ্রোমীি েযোংবকর আচতো এেং ্চরবদ্রর মহধয ্চরদ্রতম ঈব্যোক্তোহ্রবক থ্যনন্চতক ঈপোবয় এটোর 

েে েে কোজগুবোর কথ্ো বন্বকরআ জোন্ো, এটো প্রথ্বম শুরু বয়চে মগ্র ্চক্ষন্ এচলয়োয়, এেং এিন্ মগ্র 

চেবশ্ব। 

 
তুরোং এটো হআ চেলো ম্ভোেন্ো, যোর অপচন্ প্রচতচন্চধত্ব কবরন্, চম্মচতভোবে হ ভচেৎচটবক অমরো করোয়ত্ব 

করবত পোচর। তুরোং অজ রোবত অচম গবেযর োবথ্ ধোরোেোচক কতগুবো নূ্তন্ ংচল্োচরত্ব এেং ঈব্যবগর 

হঘোন্ো চ্চে, হযগুবো শুধ ুহটোআ করবে।  
 
যুক্তরোে হেল কবয়কচট চেচন্ময় কোযযিম িোু করবত যোবে। অমরো মুমোন্ ংিযো গচরষ্ঠ হ্লগুবো হথ্বক 

েযেো এেং োমোচজক ঈব্যোক্তোব্রবক যুক্তরোবে অন্হেো এেং তোব্র প্রচতপক্ষহ্র অপন্োব্র হ্ল হথ্বক 

হলিোর জন্য পোঠোবেো।(করতোচ) তুরোং প্রযুচক্তর হক্ষবের ন্োরীরো, চলক্ষোন্চেলী করোর জন্য এেং হপলোগত ঈন্নচতর 



জন্য যুক্তরোবে অোর বুযোগ পোহে। এেং হযবতু নূ্তন্ প্রেতযন্চট ঈব্যোবগর হকন্দ্রচেে,ু অমরো চেজ্ঞোবন্র 

চলক্ষকব্র জন্য নূ্তন্ চেচন্ময় কমযূচি চৃষ্ট করচে। 

 
  
অমরো একচট নূ্তন্ ংচল্োচরত্ব গবে তুেোর জন্য অন্তচরকভোবে হিষ্টো করচে হযিোহন্ চচকন্ ভযোচ হথ্বক অো 

ঈচ্চ-প্রযুচক্তর হন্তোরো তোব্র চেবল জ্ঞোন্  ্ক্ষতো ভোগো ভোচগ করবেন্-- েুঁচকপূন্য তচে ম্পবকয, চেজ্ঞ 

পরোমলযক ’হয়, এেং প্রযুচক্ত োন্কোরী চববে  মধযপ্রোিয, তুরষ্ক এেং ্চক্ষন্ পূেয এচলয়োর োবথ্ ংলী্োচরত্ব 

গবে তুবত। 

 
 
অজ রোবত, অচম অপন্োব্রবক জোন্োবত পোচর হয চেশ্বেযোপী প্রযুচক্ত এেং ন্ে প্রেতযবন্র তচে হযটো অচম 

কোয়বরোবত হঘোন্ো চ্বয়চেোম হটো চেচন্বয়োবগর জন্য ২ চেচয়ন্ ডোবরর হেলী হজোগোন্ চ্বত ক্ষম। এটো 

হেরকোচর মূধন্, এেং এটো হটচবযোগোহযোগ, স্বোস্থবেো, চলক্ষো, এেং েকোঠোবমোগত িোবত অমব্র এআ 

হ্লগুবোর মোনু্বর জন্য বুযোবগর দ্বোর ঈবন্মোিন্ করবে। 

 
  
এেং েবলব, অচম গচেযত হয অমরো এআ লীয বেঠবক অচম হযগুবোর কথ্ো ঈবেি করোম শুধুমোে এআ 

কমযূচিগুবোআ ষৃ্ট করোম তো-আ ন্য় েরং এটো এিোবন্আ হথ্বম থ্োকবেন্ো। এআ প্তোব মগ্র য়োচলংটবন্ 

অন্ষু্ঠোচন্কতোগুবোর োবথ্, এেং  মগ্র চেশ্বজুবে অন্ন অঞ্চচক বম্মন্গুবোর মোধযবম - অমরো একবে,  

ঈব্যোক্তোব্র জন্য একচট নূ্তন্ যুগ ঈজ্জ কবর চ্বয়চে। 

 
  
অজ রোবত, একথ্ো হঘোন্ো করবত অচম প্রীত হয, প্রধোন্মন্ত্রী অবডযোগোন্  অগোমী েের ঈব্যোক্তোব্র এআ লীয 

বম্মন্চট তুরবস্ক নু্চষ্ঠত করোর জন্য স্বোগচতক বত রোচজ বয়বেন্।(করতচ) এেং হজন্য অচম প্রধোন্মন্ত্রীবক, 

তুরবস্কর জন্গন্বক এেং হেরকোচর িোবতর হন্তৃেৃেবক অমরো এআ প্তোব হয বুযোগ ঈবন্মোিন্ করবেো তোর 

গচতধোরোচট েজোয় রোিোর যোেোয় োযয করোর জন্য ধন্যেো্ জোন্োআ। 

 
 
তএে অচম যো েবচে, হকঈ হকঈ য়ত অবেন্ যোরো প্রশ্ন কবরবেন্ হয, এআ ন্ে িূন্োগুবো অমরো চন্ষ্ঠোর োবথ্ 

এচগবয় চন্বয় হযবত পোরে চক ন্ো। এআ চেবশ্ব অমরো হয পচরমোন্ িযোবে হমোকোবেো কচর -- অুন্ অমরো এটোবক 

হমোকোবেো কচর, বন্ক দুঃংেো্ যো প্রচত চ্ন্ হটচচভলবন্র মোধযবম অব „ মোবে মোবে এটো চেশ্বো করো কচঠন্ 

বয় পবর হয োধোরি জন্গবন্র চ্েো এেং ৎ কোজগুবো োবতর ্োচয়ত্বগুবোর জন্য হমোবটআ যবথ্ষ্ট ন্য়। চকন্তু, 

যোরো মোনু্ মোনু্বর োবথ্ ংচল্োচরত্ব কবর অমোব্র চেশ্ববক পুন্রোয় গেবত পোরবে চকন্ো, এআ প্রবশ্ন এিন্ যোরো 

বে করবেন্, তোব্র ঈবদ্দবলয অচম েচ, ন্র এেং ন্োরী যোরো অজ এিোবন্ অবে তোব্র চ্বক তোকোন্। 

  
্ৃচষ্ট  চ্ন্ হআ ধযপবকর চ্বক চযচন্ একচট ধোরিো চন্বয় এচগবয় এববেন্- ক্ষুদ্র ঋি „ হযটো তোর মগ্র হ্বলর 

গ্রোবমর ্চরদ্রব্রবক ক্ষমতো চ্বয়বে, চেবল কবর ন্োরী এেং চলশুব্রবক। হটো বে ডঃ আঈনু্বর একচট 

লচক্তলোী ঈ্োরি। 

 



 
 
 
 
 
 ক্ষয করুি হমোোম্ম্ যিন্ তোর চিন্তো ধোরোচট পোচকস্তোবন্র একজন্ ন্োরীর োবথ্ ভোগো ভোচগ করবো, হয হচ্ন্ 

হথ্বক লত লত, োজোর োজোর পচরেোর এেং চলশুবক একচট প্রচতষ্ঠোন্ যোর অচেধোচন্ক ন্োম “বৌচকক ঘটন্ো” 

হআ প্রচতষ্ঠোবন্র মোধযবম ্োচরদ্রতো হথ্বক মুক্ত কবর এবন্বে। হটোআ বে হরোলোবন্ জোিবরর ঈ্োরি।(করতোচ) 

 
 
 ক্ষয করুি চক ঘবটবে যিন্ এআ ধোরিোচট মগ্র চেবশ্ব েচেবয় পরবো „ এবত অমোর মোবয়র মত মোনু্ ন্তভুযক্ত 

চে, হয চকন্ো পোচকস্তোন্ হথ্বক আবেোবন্চলয়ো পযযন্ত গ্রোবমর ্চরদ্রব্রবক চন্বয় কোজ কবরচে। হআ জ ধোরিোচট, 

যো শুধু একজন্ একক েযচক্তবক চ্বয় শুরু বয়চে, এিন্ তো ক্ষ ক্ষ মোনু্বর জীেন্ ধোরোবক ে্ব চ্বয়বে।  

 
তএে, যোঁ, এআ ন্ে িূন্ো হযটো অমরো িোআ এটো শুধু ম্ভেআ ন্য়, এটো আচতমবধযআ শুরু বয়বে। এটোর 

ঈপচস্থচত অপন্োব্র েোর মবধয, এেং োরো চেবশ্বর োি োি মোনু্বর মবধয, যোরো, অমোরো যো চেশ্বো কচর, 

তোরো তো চেশ্বো কবর, এআ ভচেযৎ তোব্র জন্য ন্য় যোরো অমোব্রবক চেভক্ত কবর, তোব্র জন্য যোরো একতো 

েদ্ধ বয় এচগবয় অব; তোব্র জন্য ন্য় যোরো ধ্বং কবর, চকন্তু তোব্র জন্য যোরো গবে; তোব্র জন্য ন্য়; যোরো 

তীবতর িোঁব্ পহে অবে, চকন্তু তোব্র জন্য, যোরো অমোব্র মত, ভচেযবত জোচত-েিয  ধময চন্চেযবলব,  ে 

মোনু্বর জীেবন্র জন্য গ্রগচত, অত্ম মযযো্ো এেং ন্যোয় চেিোবরর েযপোবর অত্মচেশ্বোী  প্রতযয়ী।   

  
 
 এটো একচট পোর ম্ভোেন্ো, হযটো অমরো এআ বম্মবন্ ঈবন্মোিন্ করবেো েব অলো করচে, এেং অলো করচে শুধু 

এআ প্তোবআ ন্য় েরং অগত মো এেং েেরগুবোবত তো িোচবয় যোে। অচম কৃতজ্ঞ হয অপন্োরো েোআ এবত 

ংলগ্রি কবরবেন্। ইশ্বর অপন্োব্র েোআবক অচলেযো্ করুি এেং ইশ্বর অপন্োব্র ঈপর লোচন্ত েচযত করুি। 

পন্োব্র েোআবক ংিয ধন্যেো্। ধন্যেো্ (করতোচ) 

 
END                            6:22 P.M. EDT 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  


