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পবিত্র ঈদলু আযহা উপলক্ষে প্রেবিক্ষেন্ট িারাক ওিামা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন প্রকবর’র 

শুক্ষেচ্ছা 
 
ঢাকা, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬-  

 
 

সেসেপ্টেন্ট বারাক ওবামা’র শুপ্টেচ্ছা বার্ত া  

 
ঈদলু আযহা উপলক্ষে আবম এিং বমক্ষেল িারা বিক্ষের মুিবলমক্ষদর ঈক্ষদর শুক্ষেচ্ছা জানাই এিং প্রিই িাক্ষে 
হজ্বযাত্রীক্ষদর অবেনন্দন জানাই যারা তাক্ষদর বিোক্ষির অনযতম বেবি লালন করক্ষত হজ্ব পালন কক্ষরক্ষেন।  
 
হজ্ব বিবেন্ন প্রদে ও িংসৃ্কবতর লাক্ষ া মানুক্ষের োেথনা, েবতফলন এিং গেীর অনুরাগ েকাক্ষের মাধ্যম ।  
 
উৎিক্ষির পাোপাবে ঈদলু আযহা এমন এক দাতিয িংস্কার, য ন মুিবলমরা তাক্ষদর বনক্ষজক্ষদর প্রিিামূলক 
কতথ িয পালন কক্ষরন ইব্রাবহম (আঃ) এর বনক্ষজর প্রেক্ষলক্ষক প্রকারিাবন প্রদয়ার ইচ্ছার মধ্য বদক্ষয় প্রয তযাগ 
স্বীকার কক্ষরবেক্ষলন তার েবত গেীর িম্মান েদেথন কক্ষর। আবম অনুোবিত হই এিং বিনয়ী প্রিাধ্ কবর 
আক্ষমবরকািহ িারা বিক্ষের লাক্ষ া মুিবলমক্ষদর েবত যারা এই মুহূতথ টিক্ষত কম প্রিৌোগযিানক্ষদর েবত মানবিকতার 
হাত িাবিক্ষয় প্রদয় ।  
 
য ন লা  লা  মানুে নতুন ঘর-িাবি আর আত্মীয়ক্ষদর  ুুঁক্ষজ পাওয়ার িংগ্রাম কক্ষর চক্ষলক্ষে যা তারা  
হাবরক্ষয়ক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর োকৃবতক বিপযথক্ষয় েবতগ্রস্ত হিার কারক্ষি, এই অিস্থায় আমরা িারিার আমাক্ষদর 
ননবতকতার কাক্ষে দায়িদ্ধ হই তাক্ষদর এই েবতপূরক্ষির জনয। প্রিিা, তযাগ এিং োবি েবতষ্ঠা বনেথ র কক্ষর 
িকল বিোক্ষির পারস্পবরক মূলযক্ষিাধ্ োগ কক্ষর প্রনয়ার মধ্য বদক্ষয় ।  
 
আক্ষমবরকার জনগক্ষির পে প্রেক্ষক আমরা িারা বিক্ষের মুিবলম িমাজক্ষক জানাই োবিপূিথ ও আনন্দঘন ঈক্ষদর 
শুক্ষেচ্ছা ।  
 
িিাইক্ষক ঈদ প্রমািারক !  
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পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন সকসর’র শুপ্টেচ্ছা বার্ত া 

 
 
পবিত্র হজ্ব পালন প্রেক্ষে, আবম িারা বিক্ষের মুিবলম িম্প্রদায়ক্ষক ঈদলু আযহার শুক্ষেচ্ছা জানাই।   
 
আবম অবেনন্দন জানাই হাজাক্ষরা আক্ষমবরকানিহ োয় বত্রে লা  হজ্বযাত্রীক্ষদর যারা এই িের হজ্ব পালন 
কক্ষরক্ষেন এিং তারা যাক্ষত বনরাপক্ষদ িাবি বফরক্ষত পাক্ষরন প্রিই কামনা কবর । হজ্ব হল এমন একটা িময় 
য ন বিবেন্ন প্রদে, প্রেিী এিং িংসৃ্কবতর মুিবলমরা একবত্রত হক্ষয় োেথনা কক্ষরন, যা েকৃতপক্ষে মুিবলম 
িম্প্রদাক্ষয়র মক্ষধ্য একতা ও নিবচত্রযক্ষক মক্ষন কবরক্ষয় প্রদয় ।    
 
ঈদলু আযহা হল একটি বিক্ষেে মুহূতথ  যা িকল বিোক্ষির মক্ষধ্য প্রিিা, বনঃস্বােথপরায়িতা এিং দাতিয প্রিিার 
মূলযক্ষিাধ্ িৃবি কক্ষর । এই িকল মূলযক্ষিাধ্ চচথ া আর এর েবতফলক্ষনর প্রচক্ষয় গুরুত্বপূিথ আর বকেু হক্ষত পাক্ষর 
না ।    
  
আক্ষমবরকার িরকাক্ষরর পে প্রেক্ষক আবম িকল মিুবলমক্ষদর একটি িুন্দর ও আনন্দপূিথোক্ষি ঈদলু আযহা 
উৎযাপক্ষনর জনয আোিাদ িযক্ত করবে ।  
 
ঈদ প্রমািারক! 
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