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  During the holy month of Ramadan, Muslims across Australia 

and the world observe sacred traditions commemorating the miraculous 

revelation of the Qur’an. For the Muslim community, it is a time for 

prayer and fasting, and for reflection and intense devotion.  

Our Muslim community is an integral part of the rich tapestry 

that is multicultural Australia. Our shared commitment to tolerance, 

respect and inclusion binds us to one another, and makes our 

multicultural, multi-faith society one of the most harmonious in the 

world.  

The recent terrible events in Christchurch are a reminder of why 

we must strive to continually strengthen these ideals. In the days that 

followed the terrorist atrocity, we saw Australians from all walks of life 

reach out to our New Zealand family. Our Muslim community led the 

way extending a hand to their brethren in New Zealand.   

Across our country, there were prayers as well. Not just in 

mosques but in churches, synagogues and temples as well. This is what 

conquers evil. This is what conquers hate. Understanding will conquer 

division, tolerance will conquer fear, and love will always triumph over 

all.   

With its focus on compassion, restraint and charity, Ramadan is 

a fitting moment to affirm these eternal values.   

I join with Australia’s Muslim community in welcoming the 

beginning of this holy month and all the peace and fulfilment it may 

bring. Ramadan Mubarak.  
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পবিত্র রমজান মাসে, অসেবিয়া এিং োরা বিসের মুেবিমরা ভািগাম্ভীসয ের 

োসে কুরআন নাজজি হওয়ার এই অসিৌবকক েময় পািন কসর। মুেবিম েম্প্রদাসয়র 

জনয প্রাে েনা , ররাজা রাখা , প্রবফলিন এিং ভজরর েময়।  

আমাসদর মুেবিম কবমউবনটি অসেবিয়ার িহুোংসৃ্কবফর একটি গুরুত্বপূর্ ে 

অংশ। েবহষু্ণফা, শ্রদ্ধা এিং অন্তভুেজর আমাসদর েিাইসক একসত্র রিেঁসে ররসখসে এিং 

আমাসদর িহুোংসৃ্কবফক, নানা বিোসের েমাজ বহসেসি গসে ফুিসফ োহাযয কসরসে।  

েম্প্রবফ ক্রাইস্টচাসচে হওয়া হামিা আমাসদরসক মসন কবরসয় রদয় রয 

আমাসদরসক একোসে কাজ কসর রযসফ হসি এই আদশ েগুসিাসক দৃঢ় করার জনয। এই 

েন্ত্রােী হামিার পর আমরা রদসখবে বকভাসি েি েস্তসরর অসেবিয়ানরা আমাসদর 

বনউজজিযান্ড পবরিাসরর বদসক হাফ িাবেসয় বদসয়সে। আমাসদর মুেবিম কবমউবনটি 

েিার আসগ ফাসদর বনউজজিযান্ড েহসযাবগসদর প্রবফ হাফ িাবেসয় বদসয়সে।   

আমাসদর োরা রদশ জসুেও প্রাে েনা করা হসয়সে। মেজজসদর পাশাপাবশ বগজো, 

বেনাগগ এিং মজিরগুসিাসফও প্রাে েনা করা হসয়সে। এভাসিই অশুভসক জয় করা হয়। 

এভাসিই ভয়সক জয় করা হয় এিং ভািিাো েিেময় েিবকেুসক জয় কসর বনসি।   

েমসিদনা, েংযম এিং দান, এই োশফ মূিযসিােগুসিা দৃঢ় করার জনয রমজান 

মাে একটি উপযুর েময়।  

আবম অসেবিয়ার মুেবিম কবমউবনটির োসে রযাগ বদসয় এই পবিত্র মােসক 

এিং শাবন্ত ও পূর্ েফাসক স্বাগফ জানাই। েিাইসক রমজান মাসের শুসভচ্ছা। 

 

 

 

 

 

 

 


