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িম্মোষনত িভোপষত,  

িহকমীবৃন্দ,  

ISESCO এর মহোপষরচোলক ড. আব্দুল আষিি ওথমোন আলতওয়োইিষর,  

উপষিত কূটনীষতকবৃন্দ,  

সুষধমন্ডলী।  

আিিোলোমু আলোইকুম এবং Very Good Morning to you all.  

বোংলোদ্েদ্ের রোিধোনী ঢোকোদ্ক ২০১২ ঘময়োদ্ে ইিলোষমক িংস্কৃষতর এেীয় অঞ্চদ্লর রোিধোনী ষহদ্িদ্ব ঘ োিণো 

উেযোপদ্নর বছরব্যোপী অনুষ্ঠোনমোলোর উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন িবোইদ্ক আন্তষরক শুদ্ভচ্ছো িোনোই।  

ঢোকোদ্ক ২০১২ ঘময়োদ্ে ইিলোষমক িংস্কৃষতর এেীয় অঞ্চদ্লর রোিধোনী ষহদ্িদ্ব ঘ োিণো করোয় আষম 

ISESCO মহোপষরচোলক ড. আব্দুল আষিি ওথমোন আলতওয়োইিষরর মোধ্যদ্ম ওআইষিভুক্ত িকল রোদ্ের প্রষত 

কৃতজ্ঞতো িোনোষচ্ছ।  

সুষধবৃন্দ,  

সূষিিোধকদ্ের মোধ্যদ্ম ইিলোদ্মর মমত্রী ও েোষমত্মর বোণী বোংলোর এই িনপদ্ে ছষিদ্য় পদ্িষছল। এ অঞ্চদ্লর 

েোষন্তষপ্রয় মোনুি খুব িহদ্িই ইিলোদ্মর এই উেোর-মোনষবক আদ্বেনদ্ক ষনদ্ির কদ্র গ্রহণ কদ্র।  

বোংলোর স্বতন্ত্র ভূ-প্রোকৃষতক অবিোন ও ষনিস্ব িোংস্কৃষতক মবষেষ্ট্যদ্ক আত্মি কদ্র ইিলোম এই অঞ্চদ্ল প্রষতষ্ঠো 

কদ্রদ্ছ তোর মোনষবক মষহমো। আর এিদ্েই আমরো লক্ষ্য কষর বোংলোর মোনুি আবহমোন কোল ঘথদ্ক ধম মপ্রোণ, তদ্ব ঘমোদ্টই 

ধম মোন্ধ নয়।  

ইিলোদ্মর ঘমৌল মোনষবক গুণোবলী হৃেদ্য় ঘেঁদ্থ এখোনকোর িনমোনুি িকল ধম ম-বদ্ণ মর মোনুদ্ির প্রষত বোষিদ্য় 

ষেদ্য়দ্ছ মমত্রী ও িহদ্যোষিতোর হোত। িদ্ল ষবদ্ের ষবষভন্ন প্রোদ্ন্ত যখন ভ্রোতৃ োতী িং োত, েোঙ্গো ও যুদ্ধ চলদ্ছ, তখন ধম ম-বণ ম-

ঘিোত্র ষনষব মদ্েদ্ি বোংলোদ্েদ্ের মোনুি েোষন্তদ্ত বিবোি করদ্ছ।  

আি এই মহতী অনুষ্ঠোদ্নর শুভলদ্ে আষম সূষি িোধকদ্ের প্রষত ষনদ্বেন করষছ ভষক্তপূণ ম শ্রদ্ধো।  



সুষধবৃন্দ,  

আমোদ্ের ষপ্রয় নবী হযরত মুহোম্মে (িঃ) তাঁর আিীবন ঘযমন েোষন্তর বোতমো প্রচোর কদ্রদ্ছন, ঘতমষন অেোয় ও 

অিদ্তযর ষবরুদ্দ্ধ েোয়যুদ্দ্ধর কথোও বদ্লদ্ছন।  

বোংলোর িনিণ ১৯৭১ িোদ্ল এমনই এক েোয়যুদ্দ্ধর মোধ্যদ্ম অিমন কদ্র স্বোধীন-িোব মদ্ভৌম বোংলোদ্েে রোে। আর 

এ রোেিনদ্নর ূলল কোষরির িব মকোদ্লর িব মদ্শ্রষ্ঠ বোঙোষল, িোষতর ষপতো বঙ্গবন্ধু ঘেখ মুষিবুর রহমোন। তাঁর ঘনতৃদ্ে এ ঘেদ্ের 

আপোমর মোনুি মুষক্তযুদ্ধ কদ্র স্বোধীনতো ষছষনদ্য় আদ্ন। স্বোধীনতোর পর তাঁর স্বল্পকোলীন েোিনোমদ্ল বঙ্গবন্ধু এদ্েদ্ের 

িনিদ্ণর ভোদ্যোন্নয়দ্ন কোি করোর পোেোপোষে বৃন্হত্তর মুিষলম উম্মোহর ঐকয ও িমৃষদ্ধর িে কোি কদ্রদ্ছন।  

বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষষ্ট্িম্পন্ন ষিদ্ধোদ্ন্ত বোংলোদ্েে ওআইষির িেস্যপে অিমন কদ্র। ইিলোষম জ্ঞোন, িংস্কৃষত ও 

ূলল্যদ্বোদ্ধর চচ মো-ষবকোদ্ের লদ্ক্ষ্য প্রষতষ্ঠো কদ্রন ইিলোষমক িোউদ্ন্ডেন। এছোিো বঙ্গবন্ধু িোতীয় পয মোদ্য় ঈদ্ে ষমলোদুন্নবী 

(িোঃ) পোলন; বোংলোদ্েে মোদ্রোিো ষেক্ষ্ো ঘবোড ম পুনি মনন; ষবে এিদ্তমোর িে টষঙ্গদ্ত িরকোষর িোয়িো বরোদ্দ; কোকরোইদ্লর 

মিষিে িম্প্রিোরদ্ণর িে িষম বরোদ্দ; হজ্জ পোলদ্নর িে িরকোষর অনুেোদ্নর ব্যবিো; ঈদ্ে ষমলোদুন্নবী (িোঃ), েব-ই-

কের, েব-ই-বরোত উপলদ্ক্ষ্ ছুটি ঘ োিণো কদ্রন।  

ষতষন মে, জুয়ো, হোউষি ও অিোমোষিক কোয মকলোপ ষনষিদ্ধ এবং ঘরিদ্কোি ম ময়েোদ্নর ঘ োিদ্েৌি প্রষতদ্যোষিতো বন্ধ 

কদ্রন। বঙ্গবন্ধু রোষেয়োদ্ত প্রথম তোবলীি িোমোত ঘপ্ররদ্ণর ব্যবিো কদ্রষছদ্লন। ষতষন ওআইষি িদ্ম্মলদ্ন ঘযোি ষেদ্য় 

মুিষলম ষবদ্ের িোদ্থ কূটননষতক িম্পকম িোপন কদ্রন।  

এ মহোন ঘনতো ষিষলষিদ্নর িংগ্রোমী িনিদ্ণর িে ঘিরুিোদ্লমদ্ক রোিধোনী কদ্র একটি স্বোধীন ভূখন্ড প্রষতষ্ঠোর 

আদ্দোলনদ্ক িমথ মন ঘেন। আষম িভীর শ্রদ্ধো ও কৃতজ্ঞতোর িোদ্থ স্মরণ করষছ িোষতর ষপতো বঙ্গবন্ধু ঘেখ মুষিবুর 

রহমোনদ্ক। ষযষন স্বোধীন িোব মদ্ভৌম বোংলোদ্েে প্রষতষ্ঠোর মধ্য ষেদ্য় বোংলোর মুিলমোন সুলতোনদ্ের একটি স্বোধীন ভূখন্ড 

প্রষতষ্ঠোর স্বপ্নদ্ক বোিদ্ব রূপ ষেদ্য়দ্ছন।  

ভদ্র মষহলো ও মদ্হোেয়িণ,  

কদ্য়ক বছর আদ্ি আমরো রোিধোনী ঢোকোর ৪০০ বছর পূষতম অনুষ্ঠোন উেযোপন কদ্রষছ। প্রোয় অধ ম-িহস্রোদ্ের 

ঐষতহযবোহী এ েহর ইিলোষম িংস্কৃষতর এক অনে পীনিোন। ‘মিষিদ্ের েহর' ষহদ্িদ্ব এই প্রোচীন নিরীর ঘয খ্যোষত তো 

ঘমোদ্টও অূললক নয়।  

এখোনকোর ধম মপ্রোণ মুিলমোন িনদ্িোষ্ঠীর উদ্যোদ্ি পোিোয়-মহল্লোয় িদ্ি ওদ্নদ্ছ অিংখ্য সুদৃশ্য মিষিে। এিব 

মিষিে শুধু আরোধনোর িোন ষহদ্িদ্ব নয়, িোংস্কৃষতক প্রতীক ষহদ্িদ্বও ষবদ্েি তোৎপয ম বহন কদ্র।  

নির ঢোকোর মিষিেিূলদ্হ ইিলোষম িোপতযকলোর ঘয ছোপ লক্ষ্য করো যোয়, তো প্রকৃতপদ্ক্ষ্ ষবে িংস্কৃষতরই 

িম্পে। আহিোন মষিল, লোলবোি ঘকল্লো, নবোব কোটরোর মত প্রোচীন িোপতয ষনেে মনিূলহ বোংলোর মুিষলম েোিক ও 

িনদ্িোষ্ঠীর উন্নত রুষচ ও িোংস্কৃষতক মোনেদ্ন্ডর পষরচয় বহন কদ্র।  

শুধু জ্ঞোনচচ মো ও িোপতযকদ্ম মই নয়, িংস্কৃষতর অেতম ঘয উপোেোন খোয িংস্কৃষত; ঘিদ্ক্ষ্দ্ত্রও ঢোকোর রদ্য়দ্ছ সুেী ম 

ঐষতহয। নির ঢোকোর েোহী খোবোর-েোবোদ্র ঘমোিল মুিষলম খোয রুষচর পোেোপোষে ঘেেীয় রীষতর অপূব ম িষম্মলন  দ্টদ্ছ। যো 

ঘেে-ষবদ্েদ্ের খোযরষিকদ্ের রিনোদ্ক তৃপ্ত কদ্র চদ্লদ্ছ বহুকোল ধদ্র।  

িমোিত অষতষথবৃন্দ,  

ঢোকোই মিষলদ্নর কথো আপনোরো ষনশ্চয়ই িোদ্নন। এখোনকোর তাঁষত িম্প্রেোদ্য়র মনন ও শ্রদ্মর যুিপৎ ঘমলবন্ধদ্ন 

মতষর এই মিষলন এককোদ্ল পৃষথবীর ষবষভন্ন রোিেরবোদ্রর আষভিোতয বধ মন কদ্রদ্ছ। আর আিদ্কর বোংলোদ্েদ্ের 

িোদ্ম মন্টিকমীরোও তাঁদ্ের অক্লোন্ত শ্রম ও অিোমোে শ্রমননপুদ্ে ষবেবোিোদ্রর বস্ত্রচোষহেো পূরণ কদ্র চদ্লদ্ছ।  



ষেল্প-িোষহদ্তয ঢোকোর উচ্চ অবিোদ্নর কথো আি আর কোরও অষবষেত নয়। আষম শুধু একটি তথ্য আপনোদ্ের 

িোনোদ্ত চোই। যোর মোধ্যদ্ম ঢোকো তথো বোংলোদ্েদ্ের মোনুদ্ির িোষহতয-ষেল্প প্রীষতর প্রমোণ ষমলদ্ব।  

পোরদ্স্যর মহোন কষব ঘিরদ্েৌিী ষবরষচত ষবেোলকোয় মহোকোব্য ‘েোহনোমো'র বোংলো তরিমো ঘবে কদ্য়কটি খদ্ন্ড 

আমোদ্ের বোংলো একোদ্ডমী প্রকোে কদ্রষছল বছর কদ্য়ক আদ্ি। সুষবেোল এ গ্রদ্ের নতুন িংস্করণ খুব ষেিষিরই আমরো 

প্রকোে করদ্ত যোষচ্ছ।  

প্রোচীন এই মহোকোদ্ব্যর পূণ মোঙ্গ অনুবোে যখন ঘিোটো ষবদ্েই ষবরল, তখন বোংলোয় এর পুনঃপ্রকোে প্রমোণ কদ্র এ 

অঞ্চদ্লর মোনুদ্ির জ্ঞোনোদ্েিী মন ঘকোন ঘভৌিষলক িঙ্কীণ মতোয় িীমোবদ্ধ নয়। তোই আলোওদ্লর ‘পদ্মোবতী'র পোেোপোষে আরব্য 

রিনীর আষলি-লোয়লোর িল্প এখোদ্ন িমোন আদৃত।  

ঘেখ িোেী, রুষম, হোষিি ও লোলন িষকরদ্ক আমরো গ্রহণ কষর অষভন্ন উত্তরোষধকোর ষহদ্িদ্ব। দূর কোরবোলোর করুণ 

কোষহনী মীর মেোররি ঘহোদ্িদ্নর হোত ধদ্র ‘ষবিোে ষিন্ধু' নোদ্ম মহৎ িোষহতয ষেল্প ষহদ্িদ্ব িন্ম লোভ কদ্র। আর বোংলোর 

ধম মবণ ম ষনষব মদ্েদ্ি িকদ্লর মদ্ন িঞ্চোর কদ্র মষি ময়ো-ক্রদদ্নর।  

সুষধবৃন্দ,  

বোংলোদ্েদ্ের িোতীয় কষব কোিী নিরুল ইিলোম তাঁর অিংখ্য কষবতো ও রচনোয় বোরংবোর বদ্লদ্ছন ষহংিো, 

ষবদ্বি ও অশুদ্ভর ষবরুদ্দ্ধ িোম্য-মমত্রী ও েোষন্তর স্বপদ্ক্ষ্ মুিলমোনদ্ের িব ঘভেোদ্ভে ভুদ্ল এক হদ্ত হদ্ব।  

আমরোও দৃঢ়ভোদ্ব ষবেোি কষর ইিলোদ্ম িন্ত্রোিবোে ও ধ্বংিোত্মক কোয মকলোদ্পর ঘকোন িোন ঘনই। আমরো তোই 

েোষন্তর ধম ম ইিলোদ্মর নোদ্ম ঘবোমোবোষি ও িন্ত্রোিী তৎপরতো কদ্নোর হদ্ি েমন কদ্রষছ।  

পোেোপোষে ইিলোমী িংস্কৃষতর অেতম নিরী ঢোকো ঘথদ্ক আহবোন িোনোই - আসুন, আমরো ইিলোদ্মর নোদ্ম 

ঘযদ্কোন অপকদ্ম মর ষবরুদ্দ্ধ ঘিোচ্চোর হই। মুিষলম ষবদ্ের মদ্ধ্য পোরস্পষরক ঘবোঝোপিো আরও  ষনষ্ঠ কষর। প্রোথষমক যুদ্ির 

ইিলোম ঘযভোদ্ব জ্ঞোন-ষবজ্ঞোন ও ষেক্ষ্োচচ মোর মদ্ধ্য ষেদ্য় ষবেদ্ক েোিন কদ্রষছল, ঘিই ধোরোদ্ক আবোর পুনরুজ্জীষবত কষর।  

আষম দৃঢ়ভোদ্ব ষবেোি কষর ষবদ্ের ঘকোটি ঘকোটি মুিলমোন তাঁদ্ের স্বতন্ত্র ঐষতহয ও িংস্কৃষত ধোরণ কদ্রও এক 

অষভন্ন ঘমোহনোয় ষমষলত। আর ঘি অষভন্নতোর িোয়িোটি হদ্চ্ছ মোনষবক ূলল্যদ্বোধ ও উন্নত মনষতকতোর। আিদ্ক ঘয 

ষবেোয়দ্নর কথো আমরো বলষছ, তোর ধোরণোও ষকন্তু ইিলোদ্মর এই িব মব্যপ্ত ঐদ্কযর ধোরণোূলদ্ল ঘপ্রোষথত।  

ইিলোষম িংস্কৃষতর এেীয় অঞ্চদ্লর রোিধোনী ঢোকো ঘথদ্ক আমরো ঐকয, েোষন্ত ও েোয়োনুি িমোি এবং ষবে 

প্রষতষ্ঠোর ডোক ষেষচ্ছ। এমন এক ষবদ্ের ঘরোডম্যোপই মষেনো িনে ও ষবেোয় হদ্ের ভোিদ্ণ মহোনবী (িোঃ) ব্যক্ত কদ্রষছদ্লন। 

এমন একটি মুিষলম উম্মোহ প্রষতষ্ঠোই হদ্ব ষবেবোিীর কোদ্ছ ইিলোদ্মর িংস্কৃষতর প্রকৃত ষনেে মন।  

আপনোদ্ের িবোইদ্ক আবোর অদ্নক অদ্নক ধেবোে ও শুদ্ভচ্ছো িোষনদ্য় বছরব্যোপী অনুষ্ঠোনমোলোর শুভ উদ্বোধন 

ঘ োিণো করষছ।  

ঘখোেো হোদ্িি।  

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোদ্েে ষচরিীবী ঘহোক।  

... 


