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তবিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম

তপ্রয় শেেবািী ভাই ও শবাদ্দনরা,
আিিালামু আলাইকুম।
আপনারা জাদ্দনন, গিরাদ্দি কতিপয় অস্ত্রধারী িন্ত্রািী রাজধানীর গুলোদ্দনর একটি শরস্টুদ্দরদ্দে হামলা চালায়। শিখান
অবস্থানরি তনরস্ত্র, শবিামতরক নাগতরকদ্দের অদ্দস্ত্রর মুদ্দখ তজতি কদ্দর এবাং হিযাকান্ড শুরু কদ্দর।
পতবত্র রমজান মাদ্দি ধমমপ্রাণ মুিলমাদ্দনরা যখন এো ও িারাতবর নামাদ্দজর প্রস্তুতি তনতিদ্দলন, িখন এই হামলা ধমম ও
মানতবকিাদ্দক অবমাননা কদ্দরদ্দে। এই বব মর ও কাপুরুদ্দষাতচি আক্রমণ িাম্প্রোতয়ক িম্প্রীতির শেে বাাংলাদ্দেদ্দে নতজরতবহীন।
হামলার িাংবাে পাওয়ার িাদ্দে িাদ্দেই আমার িরকার দ্রুি পতরতস্থতি তনয়ন্ত্রদ্দণ আনার উদ্দযাগ শনয়। পুতলে, রযাব ও
তবতজতবিহ আইন-শৃঙ্খলাবাতহনীর িেস্যরা দ্রুি শিখাদ্দন শপ ৌঁোয় এবাং উদ্ধার অতভযান শুরু কদ্দর। পরবিী িমদ্দয় শিনাবাতহনী,
তবমানবাতহনী ও শন বাতহনীর কমাদ্দন্ডারা অতভযাদ্দন অাংেগ্রহণ কদ্দর আজ িকাদ্দল তজতিদ্দের মুক্ত কদ্দর আদ্দন।
৬ জন হামলাকারী ঘটনাস্থদ্দলই তনহি হয়। তিনজন তবদ্দেতেিহ ১৩ জন তজতিদ্দক আমরা অক্ষি অবস্থায় উদ্ধার করদ্দি
িমে ম হই।
এ অতভযাদ্দন পুতলে, রযাব, তবতজতব, শিনাবাতহনী, তবমানবাতহনী, শন বাতহনী, ফায়ারিাতভমিিহ অন্যান্য বাতহনীর শযিব
িেস্য অাংে তনদ্দয়দ্দেন, আতম িাঁদ্দের ধন্যবাে জানাতি।
তবশ্বিম্প্রোদ্দয়র শনতৃবৃন্দ যারা আমাদ্দের িাদ্দে একাত্মিা ও িাংহতি প্রকাে কদ্দরদ্দেন িাদ্দের প্রতি কৃিজ্ঞিা জানাতি।
এই নৃোংি হামলায় ২জন পুতলে িেস্য তনহি এবাং শবে কদ্দয়কজন আহি হদ্দয়দ্দেন। আতম তনহি পুতলে িেস্য এবাং
িন্ত্রািীদ্দের হামলায় তনহিদ্দের আত্মার মাগতফরাি কামনা করতে এবাং শোক-িন্তপ্ত পতরবাদ্দরর িেস্যদ্দের প্রতি গভীর িমদ্দবেনা
জানাতি। আহিরা দ্রুি আদ্দরাগ্যলাভ করুন- মহান আল্লাহ-িায়ালার কাদ্দে এই প্রাে মনা করতে।
তনহিদ্দের স্মরদ্দণ দুইতেদ্দনর রাষ্ট্রীয় শোক শঘাষণা করতে।
তপ্রয় শেেবািী,
বাাংলাদ্দেে যখন একটি আত্ম-ময মাোেীল এবাং আত্ম-তনভমরেীল শেে তহদ্দিদ্দব তবদ্দশ্বর বুদ্দক প্রতিতিি হদ্দি যাদ্দি, িখন
শেেী-তবদ্দেেী একটি চক্র বাাংলাদ্দেদ্দের অগ্রযাত্রাদ্দক বানচাদ্দলর অপদ্দচষ্টায় তলপ্ত হদ্দয়দ্দে।
অদ্দস্ত্রর মুদ্দখ তনরীহ িাধারণ মানুষদ্দক তজতি কদ্দর এরা শেেদ্দক একটি অকায মকর রাষ্ট্র তহদ্দিদ্দব পতরতচি করাদ্দি চায়।
গণিাতন্ত্রক পদ্দে মানুদ্দষর মন জয় করদ্দি ব্যে ম হদ্দয় এরা িন্ত্রাদ্দির পে শবদ্দে তনদ্দয়দ্দে। শকামলমতি যুবক-তকদ্দোরদ্দের
ধদ্দমরম নাদ্দম তবভ্রান্ত কদ্দর তবপদ্দে শেদ্দল তেদ্দি। িাদ্দের হাদ্দি অস্ত্র তুদ্দল তেদ্দয় মানুষ হিযা করদ্দে।
বাাংলাদ্দেদ্দের োতন্ততপ্রয় মানুষ ষড়যন্ত্রকারীদ্দের শক েল বাস্তবাতয়ি হদ্দি শেদ্দব না। শেেবািীদ্দক িদ্দে তনদ্দয় শয শকান মূদ্দে
আমরা ষড়যন্ত্রকারীদ্দের চক্রান্ত প্রতিহি করব।

তপ্রয় শেেবািী,
আমাদ্দের উপর আস্থা রাখুন। তত্রে লাখ েহীে এবাং ২-লাখ মা-শবাদ্দনর িম্ভ্রদ্দমর তবতনমদ্দয় অতজমি বাাংলাদ্দেদ্দের িাব মদ্দভ মত্ব
আমরা শযদ্দকান মূদ্দে রক্ষা করদ্দি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
মুতষ্টদ্দময় তবপেগামী িন্ত্রািীদ্দের প্রতিহি করদ্দি িবাইদ্দক ঐকযবদ্ধ হদ্দি হদ্দব। আতম শজলা-উপদ্দজলা পয মাদ্দয় িন্ত্রািতবদ্দরাধী কতমটি, কমুযতনটি পুতলে এবাং িাধারণ মানুষদ্দক িম্পৃক্ত কদ্দর িন্ত্রাি শমাকাতবলায় এতগদ্দয় আিার উোত্ত আহ্বান জানাতি।
শযিব শকামলমতি যুবক-তকদ্দোর তবপদ্দে পতরচাতলি হদ্দিন, যারা িাদ্দের মেে তেদ্দিন, িাদ্দের কাদ্দে আমার প্রশ্ন মানুষদ্দক হিযা কদ্দর কী অজমন করদ্দি চান? ইিলাম োতন্তর ধমম। ইিলাদ্দমর নাদ্দম মানুষ হিযা বন্ধ করুন।
অতভভাবকদ্দের প্রতি আহ্বান, আপনার িন্তানদ্দক সুতেক্ষা তেন। িারা যাদ্দি তবপদ্দে না যায় শিতেদ্দক নজর রাখুন।
তবপেগামীদ্দের প্রতি আহ্বান আপনারা িঠিক পদ্দে তফদ্দর আসুন। ইিলাদ্দমর ময মাো িমুন্নি রাখুন।
তপ্রয় শেেবািী,
িন্ত্রািীদ্দের িমূদ্দল তনমু মল কদ্দর আমরা বাাংলাদ্দেেদ্দক একটি োতন্তপূণ ম রাদ্দষ্ট্র পতরণি করবই, ইনোআল্লাহ। শকান ষড়যন্ত্রই
আমাদ্দের অগ্রযাত্রাদ্দক প্রতিহি করদ্দি পারদ্দব না। আসুন, আমরা িকল শভোদ্দভে ভুদ্দল তগদ্দয় একটি তনরাপে বাাংলাদ্দেে, জাতির
তপিার স্বদ্দের শিানার বাাংলা প্রতিিায় একদ্দযাদ্দগ কাজ কতর।
শখাো হাদ্দফজ।
জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু
বাাংলাদ্দেে তচরজীবী শহাক।

