
Bengalisch 

আআআআ আআআআআ আআআ আআআআআআআআআ আআআ আআআআআ 
আআআআআআআ আআআআআআ আ। আআআআআআআআআআ আআআআআআআ
আআআআআআআআআআ আআআআআ আআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআ আআআআ
2020-04-24

আআআআ: "আআআআ God আআআআআআ আআআআ আআআআ আআআ!" আআআ: আআআআআআআআ আআআআআআ।
,

আআআআআআ আআআআআ আআআআআআআআ। আআ আআআআ আআআআআ২০ 'আ আআআআআআআআ আআআআ আআআ আআআআআআআ, আআআআআআআআ আআআ 
আআআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআ "আআআআ আআআআআআ [আআআআ আআআ]" - আআআআ-

আআআআআআআআআ আআআ আআআআ আআআআআআআআ - আআআআআআআআআ আআআআ আআআআআআআআআ, আআআআআআআআ আআআআআআআআআআ, 

আআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআ আআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআ। আআআআআআআআআআ 
আআআআআআআআআ ", আআআআআআআআআ আআআআআআ - আআ - আআআ, আআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ, আআআআআ আআআআআআ (আআআআআ), 

আআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআআআআ আআআআ আআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআ 
আআআআআ। আআআ আআআআআআআআ আআআআআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআ আআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআআআ, আআআ 
আআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ 
আআআ আআআআআআ আআআ আআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআ আআআআ আআআআআ-আআ আআআ
আআআআআআ আআআআআআআ আ আআআআআআ আআআআআআ, আআআআআআআআআ আআআআআআআআআআ আ। আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআ 
আআআআ আআআআআআ আআআআ আআআআআআআআ, আআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআ 
আআআআআআআ আআআ আআআআআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআ আআআআআআআ আআআআ আআ আআ 
আআআআআ আআআআআআ আ আআআআআআ আআআআআআআআ, আআআআ আআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআ আআআআআ আআআআআ আআআআআ, আআআ 
আ আআআআআআআ আআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআআ আআআ আআআআ আআআআআআআআআআআ আআআ, আআ আআআআ - 

আআআআ-আআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআ আআআআআআ আআআআআ।

আআআআ আআআ আআআ আআআআআআ আআআআআআ
আআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআ

,

আআ আআআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআ আআআআ আআআআআআ আআআ,

আআআআ আআআআ আআআআআআআ আআআআ আআআ আআআআআআআআআ আআআআআ আআআ আআআআআআ আআআআআআআআ আআআআআআ আআ আআআ 
আআআআ আআআআ
আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআ আআআআ আআআআ।

আআআআআআআআআআ আআআআআ আআআআআআ আআআ আআআআআআ
"আআআআআআআআআআ আআআআ আআআআআআ [আআআআ আআআ] - আআআআ-আআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআআআআ - আআআআআআআআআআআ 
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আআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআ", আআআআ আআআ আআআ আআআআ - আআ - আআআ,

আআআআআআআ আআআআআআআআ আআআআআআআআআ 2 আআ 209/15 আআ আআআআ
আআআ আআআআ আআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআ আআআআআআআআআ, আআআআআআআ আআ আআআআআআআআআআআ 
আআআআআআআআ আআ আআআআআআ (আআআআআআআআআআ) আআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআ
আআআআআআআ আআআ reporting

আআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআ আআআআআ আআআ।

আআআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআআ আআআআ আআআ
আআআ আআআআআআআ আআআআআআ আআআআ,

আআআআআ আআআআআআআআ আআআআ আআআআআআ আআআআআআআ আআআআ,

আআআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআ আআআআ
আআআআ আআআ

আআআআআআআ আআআআআ আআআ আআআআআআ আআআ আআআআ
আআআআআ আআ আআআ আআআ আআআআআআআআআআআআ আআআআআআ আআআআআ আআআআআ
- আআআআআ আআআআ আআআআআআআআ!

আআআআআআ আআআআআআআআ আআআ আআআআ আআআআআআআআআআ
আআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআ
আআআ আআ আআআআআ আআআআ আআআআআআ আআআআআআ আআআআ আআআ।
,

আআআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআ আআআ আআআআআআআ আআআআ আআআআআআআআ আআআ আআআ!
,

আআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআআআ আআআআআ আআআআ আআআআ - আআআআ আআআআআআআআ-আআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ - 

আআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআ, আআআআআআআ আআআআআআ, আআআআআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআআআ, 

আআআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআ আআআ - আআআআআআআ আআআআ-আআ আআআআআ আআআআআআ আআআআআআ 
আআআআআআআআআ আআআআআআআআ আআআআআআআআ আআআ আআআআআআ।
,

"4 234 আআআআ আআআআআআ।
(১) আআ আআআ আআআ আআআ আআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআ, আআআআআআআআআ আআআআ আআআআআআ আআআআআ আআআআআ
আআ আআআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআ আআআআ আআআআ আআ আআআআআআ আআ আআআআআআ আআআআআআ আআআআআআ আআআআআআ 
আআআআআ আআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআ আআআআআআ আআআআ আআ আআআআআ আআআআআআআআআ আআ আআআআআ আআআআআআআআ 
আআআআআআ আআআ আআআ আআআআ।
(২) আআ আআআআআআ আআআআআআআআ আআআআ আআআ আআআ আআআআ আআআআ আআআ আআআআআআআ আআআআআআআআ। "
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,

আআআআআআআআআআআ আআআআআ আআ
,

আআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআ আআআআ আআআআ আআআআ আআআআআ আআ
আআআ আআআআআআআআআ আআআআ আআ আআআআআআআআ আআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআআআআ 108 আআ আআআআআআ 
আআআআআআ আআআ আআআআআআআ:

*

আআ আআআআআআআআ আআআআ আআআআ আআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআ আআআআ আআআআআআ 
[আআআআ আআআ] - আআআআ-আআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআআআআ - আআআআআআআ, আআআআআআআআ আআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআ
আআআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআআআ আআআআআআআআআ আআআআ আআআআআআআ আআআ আআআ আআআআআআআ।
আআ আআআআআআআআআআ আআআআআ আআআআআআ আআআআআআ আআআ আআআআআআ আআআআআআ আআআ আআআআআআ আআআ আআআআআ আআআ 
আআআআআআআআ আআআআআ আআআআআআআআআআআ আআআআ আআআআআআ আআআআআআআ।
,

আআআআআআআ আআআআ!

,
,
,

- আআআআআআআ আআআআআআ 8 আআআ 11 আআআ আআআআআ আআআআ আআআ আআআআ আআ আআআআ আআআআআআআআ আআআ আআআআআআ আআ 
আআআআ আআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআ আআআআআআআ আআআআআআআ আআআআ আআআআআআআআআ আআআআআআআআ।
Ārca mitra ēbaṁ jātisaṅghakē talaba karēchē sarakārēra apasāraṇa ḍa. Ayāñjēlā mērkēla jārmānitē
bēsika ā'ina praẏōgēra biṣaẏaṭi niścita karuna 2020-04-24 ārca: "Āmarā Godśbarēra uparē bharasā 
kari!" Chabi: Hā'iḍōrōja mānthē. , Ōẏā'ina prēsa hyāmalēṭa. Gata 20 bacharē ārcē'ra jārmāni thēkē 
ēbaṁ phēḍārēla, i'urōpīẏa ēbaṁ biśbabyāpī bibhinna dēśē mānabādhikāra aparādhēra aparādhē"śiśu 
ḍākāti [kēbala naẏa]" - pitā-mātāmātāra kācha thēkē prr thakīkaraṇa - pitāmātāra sāthē samparkita, 
nikharacāẏa byaktidēra, byaktigata maryādāẏa ēbaṁ mrr tyura biṣaẏē asaṅkhya ripōrṭa raẏēchē. 
Ēliẏēnēśana sinḍrōma", saṅkṣipta bāccā - ēka - pāsa, ē'āra'ē'ica'i'i kṣatigrastha, trāṇa sansthā 
(ēnaji'ō), bijñānī ēbaṁ biśēṣajñadēra jan'ya ēkaṭi biśbabyāpī nēṭa'ōẏārkiṁ plyāṭapharma sthāpana 
karēchē. Ēṭi i'urōpīẏa pārlāmēnṭēra piṭiśanasa kamiṭi thēkē ripōrṭiṁ cāliẏēchila, ēbaṁ ārca ripōrṭēra 
nētrr tbē chila ā'i'ē'ō'ē'ica'āraḍi bēśa kaẏēkamāsa dharē jātisaṅghē ā'i'ē'ō'ē'ica'āraḍi ā'ina biṣaẏaka 
ēbaṁ grāhaka surakṣā samparkita phēḍārēla jārmāna kamiṭira kāchē ārca'i-ēra mūla bhāṣaṇaṭi 
praṇaẏana ō prakāśa karēchila, jārmānira cyānsēlara ḍa. Ayāñjēlā mērkēla ēbaṁ tākē abhinaẏa 
karatē balēchilēna, āra'ē'ica'i'i mārkina yuktarāṣṭrēra rāṣṭrapati ḍōnālḍa jē ṭrāmpa ēbaṁ rāśiẏāna 
phēḍārēśanēra rāṣṭrapati bhlādimira ḍablu putinēra kāchē kala phara hēlpa prēraṇa ō prēraṇa 
karēchilēna, yārā tādēra prēraṇa karēchilēna ēsa'ō'ēsa samasta dēśakē, cīna ō jāpānēra kāchē 
sāhāyyēra āhbāna jāniẏēchē ēbaṁ kēbala jārmānitē'i naẏa, ē'i śiśu - ēkēka-pāsa mānabādhikāra 
aparādhēra pābalika pramāṇa sarabarāha karēchē. Ārca ēkhana tāra bibrr ti dicchē biśba 
janasādhāraṇēra kāchē , ē'i muhurtē ārcēra kēbalamātra mitradēra ḍēkē pāṭhātē habē, yātē tārā 
ēkatrita haẏē ēbaṁ jātisaṅghēra jñāna ēbaṁ sēkhānē sanrakṣita pramāṇa saha kāja karatē pārē 
jārmānitē sarakārakē padacyuta karāra jan'ya. Mānabādhikāra aparādha saṅghaṭita tāra pramāṇa 
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"jārmānitē śiśu ḍākāti [kēbala naẏa] - pitā-mātāra bāccā bicchinnatā - pitāmātādēra bicchinnatā 
sinḍrōma", yākē balā haẏa śiśu - ēka - pāsa, dbiguṇa prasārita rējōli'uśana 2 si 209/15 ēra sāthē 
ēbaṁ ārca ēbaṁ ā'i'ē'ō'ē'ica'āraḍi niryātana ēbaṁ an'yān'ya niṣṭhuratā, amānabika bā 
abakṣaẏamūlaka cikitsā bā śāsti (si'ā'iḍiṭipi) samparkita jātisaṅghēra sansthā spēśāla rēpārṭēra kāchē 
ripōrṭa karē reporting mārkēlēra aparādhamūlaka sarakārakē abaśya'i byabasāẏēra bā'irē rākhatē 
habē. Mitradēra abaśya'i jārmāni ēbaṁ hastakṣēpa karatē habē ā'ina śrr ṅkhalā rakṣāra jan'ya, maulika
adhikārēra sāthē sam'mati dē'ōẏāra jan'ya, jārmānitē nāgarikadēra sbādhīnatā ēbaṁ akhaṇḍatāra 
jan'ya yatna nina mērkēla sarakāra chila abahēlā ēbaṁ abhāba bacharēra para bachara dharē 
icchākrr tabhābē janagaṇēra kṣati karēchē - jñāna thākā sattbē'ō! Ārcēra drr ṣṭitē ēṭi ēkaṭi 
yud'dhāparādha tādēra nijasba janasaṅkhyāra birud'dhē ēbaṁ ē'i sarakāra thēkē kṣamatā apasāraṇa 
karatē habē. , Cyānsēlara mārkēlakē abaśya'i tāra aparādhēra jan'ya dāẏabad'dha hatē habē! , 
Jārmānitē chēlēmēẏēdēra apaharaṇa karāra jan'ya - kēbala pitāmātā-santānēra bicchinnatā - 
pitāmātādēra bicchinnatā sinḍrōma, arthāt utsāha, bicchinnatā ēbaṁ kṣaẏakṣati, asahāẏa paristhititē 
śiśudēra tyāga karā - arthāt bābā-mā chāṛā paribāra byatīta mārkēlēra birud'dhē abhiyukta karā 
haẏēchē. , "4 234 Mānaba ḍākāti. (1) Yē kē'u jōra karē an'ya byaktikē grēptāra karē, sambēdanaśīla 
manda dbārā humaki diẏē bā asahāẏa paristhititē sthagita karāra jan'ya bā sāmarika bā sāmarika 
jātīẏa suyōgē bidēśē cākari karāra uddēśyē dhūrtatāra dbārā tākē ēka bacharēra kārādaṇḍē daśa 
bacharēra kārādaṇḍa dē'ōẏā haẏa bachara sājā. (2) Kama gurutara kṣētrē sājā chaẏa māsa thēkē 
pāmm ca bachara paryanta kārādaṇḍa. " , Biśbabyāpī dābira kala , ē'i ghōṣaṇāpatrēra biśbabyāpī ḍākaṭi
spaṣṭabhābē citrita karāra jan'ya ārca thēkē mitra dala ēbaṁ jātisaṅghēra kāchē ē'i anurōdhaṭi gugala
anubādakadēra mādhyamē nimnalikhita 108 ṭi bhāṣāẏa anubāda karā haẏēchila: * Ē'i āhbānēra sāthē
sāthē ārca'i jārmānitē bartamāna mānabādhikāra aparādha śiśu ḍākāti [kēbala naẏa] - pitā-mātāra 
bāccā bicchinnatā - phēḍārēla, i'urōpīẏa ēbaṁ biśbabyāpī starē pitāmātāra bicchinnatā sinḍrōmēra 
biṣaẏē pratibēdana karāra suyōgaṭi śēṣa karē diẏēchē. Yē mānabādhikāra aparādha saṅghaṭita 
haẏēchē tāra pramāṇa sarabarāha karā haẏēchē ēbaṁ mitra ēbaṁ an'yān'ya sarakāra hastakṣēpēra 
jan'ya anurōdha pēẏēchē. , Padakṣēpa karuna! , , , - Hidrōja mānthē 8 ēbaṁ 11 bachara baẏasē 
tāmm ra kācha thēkē yē curi karēchilēna ēbaṁ yēguli āja abadhi bahulānśē bicchinna chila sēgulira 
sandhānē ārca pratiṣṭhā karēchilēna.

Seite 4 von 4


