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সম্মাদনি সভাপদি,  

সহকমীবৃন্দ, 

ঢাকার আর্ িদবেপ কাদড িনাে প্যাদিক দড’ ররাজাদরও, দসএসদস,  

দবলেষ অদিদি, 

বাংোলিে দিিান এলসাদসলয়েলনর সিস্যবৃন্দ 

এবং সুর্ীমন্ডেী।  

 

                   আসসাোমু আোইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। 

 ২৫ দডলসম্বর শুভ বড়দিন। আসন্ন বড়দিন উপেলে আদম দিিান সম্প্রিালয়র সকেলক প্রীদি ও শুলভচ্ছা জানাই। 

 দিষ্টান র্লম ির প্রবিিক যীশু দিি এ দিলন জন্মগ্রহণ কলরদিলেন। িাঁর আিে ি দিে ন্যায়, োদি এবং সিয প্রদিষ্ঠার মাধ্যলম 

রোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রবিিন করা। দবপন্ন ও অনাহারদিষ্ট মানুলষর জন্য মহামদি যীশু দনলজলক উৎসর্ ি কলরলিন। িাঁর ন্যায়-

জীবনার্রণ ও দৃঢ় র্াদরদিক গুণাবেীর জন্য মানব ইদিহালস দিদন অমর হলয় িাকলবন। আজলকর সমাজ ব্যবস্থায় িাঁর দেো ও 

আিে িগুলোলক অনুসরণ করা প্রলয়াজন বলে আদম মলন কদর।  

 দডলসম্বর আমালির দবজলয়র মাস। দবজলয়র মালস আদম পরম শ্রদ্ধার সালি স্মরণ করদি স্বার্ীনিার মহান স্থপদি, 

সব িকালের সব িলশ্রষ্ঠ বাঙাদে, জাদির দপিা বঙ্গবন্ধু রেখ মুদজবুর রহমানলক। আদম শ্রদ্ধা দনলবিন করদি জািীয় র্ার রনিা ও 

অকুলিাভয় ৩০ োখ বীর েহীিলির যাঁরা স্বার্ীনিা অজিলন জীবন উৎসর্ ি কলরলিন। কৃিজ্ঞিা প্রকাে করদি দনয িাদিি ২ োখ মা-

রবান ও বীর মুদক্তলযাদ্ধালির প্রদি। যাঁলির সলব িাচ্চ িযালর্র দবদনমলয় আমরা অজিন কলরদি মহান স্বার্ীনিা।  

সুদর্বৃন্দ, 

• বাংোলিে সাম্প্রিাদয়ক সম্প্রীদির রিে। এখালন রলয়লি সকে র্ম ি ও সম্প্রিালয়র মানুলষর দনজ দনজ র্ম ি পােলনর পূণ ি 

স্বার্ীনিা। 

• আবহমানকাে র্লর এখালন জাদি-র্ম ি-বণ ি দনদব িলেলষ সকে র্লম ির মানুষ একলি বসবাস কলর আসলি। সকে র্লম ির 

উৎসব, পাব িন, আমরা একলি পােন কদর। ভাে-মন্দ ভার্াভাদর্ কলর রনই। এটা আমালির দর্রায়ি ঐদিহয। এ জন্য 

আমরা র্ব িলবার্ও কদর।  

সুদর্মন্ডেী, 

 দবলের দিিানলির র্ম িগুরু রপাপ ফ্রাদিস, ঢাকার আর্ িদবেপ প্যাদিক দড’ ররাজাদরও, দসএসদসলক কাদড িনাে পলি উন্নীি 

কলরলিন রজলন আদম আনদন্দি। এই প্রিম রকান বাংোলিেী আর্ িদবেপ ‘কাদড িনাে’ দহসালব এই সম্মানজনক পলি অদর্দষ্ঠি 

হলয়লিন। এর মধ্য দিলয় রপাপ ফ্রাদিস রকবে বাংোলিলের দিিান সম্প্রিালয়রই নয়, বরং রর্াটা বাংোলিলের মানুষলক সম্মাদনি 

কলরলিন। ১২১ জন কাদড িনাে যারা রপাপ দনব িার্লন রভাট দিলি এবং প্রািী হলি পারলবন িালির মলধ্য কাদড িনাে প্যাদিক দড’ 

ররাজাদরও-ও একজন। এটি একটি দবরে সুলযার্। এ উপেলে আদম কাদড িনাে ও আর্ িদবেপ প্যাদিক দড’ ররাজাদরও, দসএসদসসহ 

রিলের দিিান সম্প্রিালয়র সকেলক আিদরক অদভনন্দন জানাই । 



  

 

 আদম আো করদি, আপদন কাদড িনাে দহলসলব বাংোলিলের দিিান সম্প্রিালয়র পাোপদে রিলের জন্য কাজ করলবন এবং 

বদহদব িলে বাংোলিেলক তুলে র্রলবন।  

সুদর্বৃন্দ, 

 বঙ্গবন্ধুর রনতৃলে ১৯৭১ সালে দহন্দু, মুসদেম, রবৌদ্ধ, দিিান সকলে দমলে আমরা রিেটিলক স্বার্ীন কলরদি। পরবিীকালে 

যুদ্ধ দবধ্বস্ত রিে পুনর্ িঠলন দিিান সম্প্রিালয়র উলল্লখলযাগ্য ভূদমকা দিে। 

 জাদির দপিা বঙ্গবন্ধু রেখ মুদজবুর রহমান রিেটিলক একটি অসাম্প্রিাদয়ক রিে দহলসলব র্লড় রিাোর স্বপ্ন রিলখদিলেন। 

রিেটিলক রসানার বাংো দহলসলব র্লড় তুেলি রর্লয়দিলেন। দিদন বলেদিলেন, ‘‘র্ম িদনরলপেিা মালন র্ম িহীনিা নয়। মুসেমানরা 

িালির র্ম ি পােন করলব, িালির বার্া রিওয়ার েমিা এই রালে কালরা নাই।  

দহন্দুরা িালির র্ম ি পােন করলব, কালরা বার্া রিওয়ার েমিা নাই। রবৌদ্ধরা িালির র্ম ি পােন করলব, দিিানরা িালির 

র্ম ি পােন করলব, িালির রকউ বার্া দিলি পারলব না। আমালির শুধু আপদি হলো এই রয, র্ম িলক রকউ রাজননদিক অস্ত্র দহলসলব 

ব্যবহার করলি পারলব না।’’ দিদন আরও বলেদিলেন, ‘‘র্ম ি অদি পদবি দজদনস। পদবি র্ম িলক রাজননদিক হাদিয়ার দহলসলব 

ব্যবহার করা র্েলব না।’’  

 দকন্তু আমালির দুভ িাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আর্ি জাদির দপিালক সপদরবালর হিযার মধ্য দিলয় রস রর্িনালক ধ্বংস করা 

হয়। রমৌেবাি মািা র্াড়া দিলয় উলঠ। সামদরক োসন কালয়ম করা হয়। ভুলুদিি করা হয় োলখা েহীলির রলক্তর দবদনমলয় অদজিি 

স্বার্ীনিার রর্িনালক।   

 ২১ বৎসর পর ১৯৯৬ সালে বাংোলিে আওয়ামী েীর্ জনর্লণর দবপুে রভালট জয়ী হলয় েমিায় আসার পর মুদক্তযুলদ্ধর 

রর্িনালক পুনঃপ্রদিষ্ঠা করার উলযার্ গ্রহণ কলর। ২০০৯ সালে আওয়ামী েীর্ সরকার র্ঠলনর পর সাম্প্রিাদয়ক সম্প্রীদি রো কলর 

রিলের উন্নয়লন কাজ কলর যালচ্ছ।  

• আওয়ামী েীর্ সরকার ২০০৯ সালে েমিায় আসার পর, আমরা বহুে প্রিযাদেি দিিান র্মীয় কল্যাণ িাি র্ঠন কদর। 

২০১১ সালে িালির কায িক্রম পদরর্ােনার জন্য ৫ রকাটি টাকার এনডাওলমন্ট িহদবে প্রিান কদর। 

• ২০১৫-১৬ অি ি বিলর িাি পদরর্ােনার জন্য ১০ েে টাকা বরাদ্দ রিয়া হলয়লি। এিাড়াও িালির কায িক্রম সুষ্ঠঠুভভালব 

পদরর্ােনার জন্য প্রলয়াজনীয় প্রদবর্ানমাো, দনলয়ার্দবদর্, অর্ িালনাগ্রাম প্রণয়লনর কাজ র্েলি। 

• এই দিিান র্মীয় কল্যাণ িাি রিলক এ পয িি ১৮৯টি র্ার্ িলক রমরামি, দনম িাণ, মাটি ভরাট, দবদভন্ন সংস্কার ও উন্নয়লনর 

জন্য ১ রকাটি ৩৫ েে টাকা অনুিান প্রিান করা হলয়লি।   

সুদর্মন্ডেী, 

 আমরা উিার সাম্প্রিাদয়ক সম্প্রীদিলি দবোসী। বাংোলিলে সন্ত্রাস ও জদঙ্গবালির রকান স্থান রনই। সন্ত্রাস ও জদঙ্গবাি 

দনর্ম িলে বিিমান সরকার দজলরা টোলরি নীদি গ্রহণ কলরলি। রিলের োদি-শংখো বজায় রাখলি আমরা বদ্ধপদরকর। রকউ যদি 

কালরা র্ম ি পােলন বার্া সৃদষ্ট কলর িাহলে িা বরিাস্ত করা হলব না।  

 আপনারা জালনন, দবএনদপ-জামাি রজাট রিলে সাম্প্রিাদয়ক সম্প্রীদি নষ্ট করলি িৎপর রলয়লি। িারা মানুষ পুদড়লয় 

রমলরলি। এমনদক প্রকৃদিও িালির হাি রিলক ররহাই পায়দন। দনদব ির্ালর রাস্তার পালের, সড়কদ্বীলপর র্াি রকলটলি। বাদড়ঘর ধ্বংস 

কলরলি। মদন্দর ভাংচুর কলরলি। ফলটােলপর মাধ্যলম এক িদবর সালি অন্য িদব রজাড়া দিলয় মানুলষর র্মীয় অনুভুদিলি আঘাি 

কলর, সাম্প্রিাদয়ক সদহংসিা তিদরর রর্ষ্টা করলি। িারা রিেলক তনরাজযকর পদরদস্থদির দিলক রঠলে দিলি র্ায়। আদম রিেবাসীলক 

এই সকে ষড়যন্ত্র রিলক সজার্ িাকার আহ্বান জানাদচ্ছ।       

সুদর্বৃন্দ, 

 দেো, স্বাস্থযলসবা, রবসরকাদর উন্নয়ন প্রদিষ্ঠান, সমবায় আলন্দােন, তবলিদেক ররদমলটি প্রবালহর মাধ্যলম আি ি-সামাদজক 

উন্নয়ন এবং সাম্প্রিাদয়ক সম্প্রীদি স্থাপলন আপনারা গুরুেপূণ ি ভূদমকা পােন কলর আসলিন। আমরা ২০২১ সালের মলধ্য রিেলক 

একটি মধ্যম আলয়র রিে এবং ২০৪১ সালের মলধ্য উন্নি রিে দহলসলব র্লড় রিাোর েলেয কাজ কলর যাদচ্ছ। 



  

 

 বদহদব িলে আজ বাংোলিলের উজ্জ্বে ভাবর্মদিি র্লড় উলঠলি। এখন আর বাংোলিে িোদবহীন ঝুদড় নয়। বাংোলিে এখন 

উন্নয়লনর ররাে মলডে। বাংোলিেলক আজ অলনলকই অনুসরণ করলি। এই অজিন আমালির সকলের। উন্নয়লনর এই মহাসড়লক 

আপনালির সকলের সহলযাদর্িা প্রলয়াজন।  

দপ্রয় দিষ্টান র্ম িাবেম্বী ভাই ও রবালনরা, 

 আপনারা দনভ িলয় এবং োদিলি আনন্দঘন পদরলবলে বড়দিন উদ যাপন করলবন এটাই আমার প্রিযাো। মলন রাখলবন, 

আওয়ামী েীর্ সরকার সবসময়ই আপনালির পালে রলয়লি। 

 পদরলেলষ, আপনালির সকেলক আবারও বড়দিলনর প্রীদি ও শুলভচ্ছা জাদনলয় আদম আমার বক্তব্য এখালনই রেষ করদি। 

সকেলক র্ন্যবাি। 

রখািা হালফজ। 

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংোলিে দর্রজীবী রহাক। 

... 


