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শিসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম  

সোশনত সভাপশত,  

সহকমীবৃন্দ,  

শ্রেদির শিশভন্ন অঞ্চল শ্রেদক আগত েদেয় ইমামবৃন্দ,  

ওলামা-মািাদয়খ ও সুশধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সদেলদন উপশিত সিাইদক আন্তশরক শুদভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

িাাংলাদেদি প্রায় শতন লাখ মসশজে আদে। শ্রেদির সকল ধম জপ্রাণ মুসলমান এ মসশজেগুদলার সদঙ্গ ওতদপ্রাতভাদি 

জশিত। এই মসশজেগুদলার মাধ্যদম ননশতকতা ও মানশিক মূল্যদিাধ, মানিসম্পে উন্নয়ন ও জনসদেতনতা নতশরদত ইমাম 

সাদহিদের যদেষ্ট সুদযাগ রদয়দে।  

ইসলাশমক ফাউদন্ডিন ধমীয় শিষদয়র পািাপাশি আে জসামাশজকসহ শিশভন্ন শিষদয় ইমাম সাদহিদের প্রশিক্ষণ প্রোন 

করদে। কৃশষ, দুদয জাগ ব্যিিাপনা, পশরদিি উন্নয়ন, প্রােশমক স্বািযদসিা, মােকািশি শনিারণ, শ্রযৌতুক, িাল্যশিিাহ প্রশতদরাধ, নারী 

পাোর প্রশতদরাধ, নারীর প্রশত সশহাংসতা প্রশতদরাধ, নারী ও শিশু পাোর এিাং কশম্পউটার প্রশিক্ষণ ইতযাশে শিষদয় আপনারা প্রশক্ষণ 

গ্রহণ করদেন।  

আপনারা শুক্রিার জুমার খুতিার আদগ িাাংলা ভাষায় এসি শিষদয় িিব্য শ্ররদখ জনগণদক সদেতন করদেন। এজন্য 

সরকাদরর পক্ষ শ্রেদক আপনাদের অশভনন্দন জানাশচ্ছ।  

আল্লাহর রাসুল (সাাঃ) িদলদেন, ‘‘শ্রেিদপ্রম ঈমাদনর অঙ্গ''। কাদজই, একজন ঈমানোর মানুষ হদিন শ্রেিদপ্রশমক। 

আমাদের শ্রেদির অদনক আদলম-ওলামা সি জকাদলর সি জদেষ্ঠ িাঙাশল, জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধু শ্রিখ মুশজবুর রহমাদনর ডাদক 

মুশিযুদে অাংিগ্রহণ কদরন।  

শকন্তু কশতপয় শিপেগামী মানুষ ইসলাদমর নাম ব্যিহার কদর পাশকস্তাশন হানাোর িাশহনীর সহদযাগী শহদসদি মুশিযুদের 

শিদরাশধতা কদরশেল। এরা অদনক হাক্কানী আদলমদক হতযা কদর এর োয় মুশিদযাোদের উপর োশপদয় শেদয়শেল। এরাই গ ন 

কদরশেল আলিের, আলিামস্ ও রাজাকারিাশহনী।  

মুশিযুদের সময় এরা নারী ধষ জণ, লুটপাট, অশিসাংদযাগ ও গণহতযাসহ মানিতা শিদরাধী অপরাদধ শলপ্ত হদয়শেল। যা শেল 

পশিত্র কুরআন ও হােীদসর পশরপন্থী।  

ন্যায়শিোর প্রশতষ্ঠা করা আল্লাহ ও রাসুল (সাাঃ) এর শিক্ষা। যারা গণহতযা ও মানিতা শিদরাধী অপরাধ সাংঘটিত কদরশেল 

তাদের শিোর করা আমাদের ননশতক ও ধমীয় োশয়ত্ব। কারণ শ্রকান অপরাধীদক যশে শিোদরর আওতার িাইদর রাখা হয়, তাহদল 

শেন শেন সমাদজ অপরাধ বৃশে পায়।  

আমরা আমাদের শনি জােনী ইিদতহাদর যুোপরাধীদের শিোদরর শিষদয় অঙ্গীকার কদরশেলাম। আপনারা শনি জােদন 

আমাদের েলদক শিজয়ী কদর এ শিোদরর োশয়ত্ব শেদয়শেদলন। মানিতা শিদরাধী ও যুোপরাধীর শিোর কাজও এশগদয় েলদে।  

আমরা আন্তজজাশতকমান িজায় শ্ররদখ এ শিোর কাজ োশলদয় যাশচ্ছ। জাশতদক কলঙ্কমুি করার জন্য এ শিোর কাজ 

েলদি।  



ইদতামদধ্য একটি মামলার রায় হদয়দে। এদক্ষদত্র আপনারা শ্রয অকুণ্ঠ সমে জন শেদয়দেন, এজন্য জাশত আপনাদের কাদে 

কৃতজ্ঞ।  

েদেয় ওলামাদয় শ্রকরাম,  

আমাদের সরকার জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধুর আেদি জর সরকার। আমরা শিশ্বাস কশর, জনগদণর ধমীয় ময জাো রক্ষার 

পািাপাশি তাঁদের জীিনজীশিকায় সাশি জক সহদযাশগতা শ্রেওয়া সরকাদরর োশয়ত্ব। আর এ লক্ষযদক সামদন শ্ররদখই আমরা আদলম-

ওলামাগদণর কম জসাংিান ও জীিনযাত্রার মাদনান্নয়দন কাজ কদর যাশচ্ছ।  

ইসলাশমক ফাউদন্ডিদনর সিদেদয় িি উন্নয়ন প্রকল্প ‘‘মসশজেশভশিক শিশু ও গণশিক্ষা কায জক্রম।'' এ প্রকল্পটি শিগত 

শিএনশপ-জামাত সরকার িন্ধ কদরশেল। আমরা এটি পুনরায় োলু কদরশে। সিদেদয় শ্রিশি অে জ িরাদ্দ শেদয়শে।  

পাঁে িের শ্রময়ােী এই প্রকদল্পর জন্য প্রায় সাদি ৬ি শ্রকাটি টাকা িরাদ্দ শ্রেওয়া হদয়দে। এ প্রকদল্পর আওতায় প্রায় ৩৮ 

হাজার আদলম-ওলামার কম জসাংিান হদয়দে।  

ইমাম ও মুয়াশিনদের কল্যাদণর জন্য আমরা ‘‘ইমাম ও মুয়াশিন কল্যাণ ট্রাস্ট'' গ ন কদরশে। এ ট্রাদস্টর আওতায় 

িদয়াবৃে ইমামগণদক আশে জকভাদি সহায়তা প্রোন করা হদচ্ছ।  

জাতীয় শিক্ষানীশত ২০১০ এ প্রাক-প্রােশমক স্তদর ধম জ ও ননশতক শিক্ষাদক জাতীয় শিক্ষার অাংি করা হদয়দে। ধমীয় 

শিষদয়র শিক্ষাোদনর জন্য প্রশতটি প্রােশমক শিদ্যালদয় ১ জন কদর ধমীয় শিক্ষদকর পে নতশরর উদদ্দযাগ শনদয়শে।  

আমরা আরিী শিশ্বশিদ্যালয় প্রশতষ্ঠার ব্যিিা কদরশে। কওমী মাদ্রাসা শ্রেদক পাি করা আদলম-ওলামাগদণর কওমী শিক্ষা 

সনদে সরকাশর স্বীকৃশত শ্রেওয়ার জন্য ‘‘কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কশমিন'' গ ন করা হদয়দে।  

হি ব্যিিাপনায় আমাদের সরকার অভূতপূি জ সাফল্য অজজন কদরদে। গত িের িাাংলাদেি শ্রেদক সদি জাচ্চ সাংখ্যক 

হিযাত্রী হিব্রত পালন কদরদেন। সুষ্ঠু হি ব্যিিাপনার শ্রক্ষদত্র েশক্ষণ এশিয়ার মদধ্য আমাদের সরকাদরর আমদলই িাাংলাদেি 

সিদেদয় শ্রিশি সফলতা শ্রেশখদয়দে। এ জন্য শ্রসৌশে সরকাদরর পক্ষ শ্রেদক িাাংলাদেিদক প্রিাংসাপত্র শ্রেওয়া হদয়দে।  

জাশতর শপতা তাঁর মাত্র সাদি শতন িেদরর িাসনামদল ইমলাদমর শ্রখেমদত অসামান্য অিোন শ্ররদখ শ্রগদেন।  

িঙ্গিন্ধু ইসলাশমক ফাউদন্ডিন প্রশতষ্ঠা কদরন। ইসলাদমর প্রোর ও প্রসাদরর লদক্ষয শতশন টঙ্গীর তুরাগ নেীর তীদর শিশ্ব 

মুসশলদমর শিতীয় বৃহত্তম ধমীয় জমাদয়ত শিশ্ব ইজদতমার জন্য শিিাল িান িরাদ্দ কদরন। শতশন কাকরাইদল তািলীগ জামাদতর 

মসশজদের িান সম্প্রসারণ, িাাংলাদেি মাদ্রাসা শিক্ষা শ্রিাড জ গ ন কদরন।  

শ্রসাহরাওয়ােী উদ্যাদন শ্রঘািদেৌি প্রশতদযাশগতা, জুয়া-মে প্রভৃশত ইসলাম-শিদরাধী কম জকান্ড আইন কদর শনশষে কদরন। 

শ্রিতার ও শ্রটশলশভিদনর অনুষ্ঠান কায জক্রম শুরু ও সমাশপ্তদত পশিত্র কুরআন শতলাওয়াদতর ব্যিিা কদরন। পরিতী সমদয় ইমলাদমর 

কো হদল যারা শ্রেি পশরোলনা কদরদে তারা িঙ্গিন্ধু-প্রণীত এসি যুগান্তকারী আইন িাশতল কদর শ্রেয়।  

স্বাধীনতার পর একটি স্বাে জাদেষী মহল িাাংলাদেিদক একটি অননসলাশমক রাষ্ট্র শহদসদি অপপ্রোর োশলদয়শেল। এদেদির 

মানুদষর ধমীয় মূল্যদিাদধর সঠিক শেত্র িশহশি জদশ্ব তুদল ধরার জন্য িঙ্গিন্ধু আদলম-ওলামাগদণর শ্রনতৃদত্ব একশধক ধমীয় প্রশতশনশধ 

েল শ্রসৌশে আরিসহ শিদশ্বর শিশভন্ন শ্রেদি পাঠিদয়শেদলন।  

েদেয় ইমাম সাদহিদের কাদে অনুদরাধ জানাই - আপনারাই শিদিেনা করুন, আমরা ইসলাদমর সশতযকার শহতাকাঙ্ক্ষী, 

না যারা কোয় কোয় ইসলাদমর শ্রোহাই শ্রেয়, তারা।  

আপনারা ন্যায় ও সদতযর খাশতদর এসি সতয ইশতহাস জনগদণর সামদন তুদল ধরদিন।  

সুশধমন্ডলী,  

আমরা কোয় শিশ্বাস কশর না, কাদজ শিশ্বাস কশর। কৃশষ, শিল্প, শিক্ষাসহ প্রশতটি শ্রক্ষদত্র আমরা গুণগত পশরিতজন আনার 

শ্রেষ্টা করশে। জনগণ আমাদের কাদজর সুফল ইদতামদধ্য শ্রপদত শুরু কদরদে।  

আমরা শিগত োর িেদর শ্রেিদক খাদদ্য স্বয়াং-সম্পূণ জ কদরশে। শজশনসপদত্রর োম সাধারণ মানুদষর ক্রয় ক্ষমতার মদধ্য 

শনদয় এদসশে। মানুদষর আয়-শ্ররাজগার শ্রিদিদে। মাোশপছু আয় শ্রিদি হদয়দে ৮৫০ ডলার। ৮০ লাখ মানুদষর কম জসাংিান হদয়দে।  

শিদুযদতর উৎপােন ৩২০০ শ্রমগাওয়াট শ্রেদক বৃশে শ্রপদয় প্রায় ৬৫০০ শ্রমগাওয়াদট উন্নীত হদয়দে। প্রায় ৫ শ্রকাটি মানুষ 

েশরদ্রসীমার উপদর উদ  মধ্যশিত্ত শ্রেণীদত উন্নীত হদয়দে।    



িাাংলাদেি আজ শিদশ্বর েরিাদর সম্ভািনার শ্রেি শহদসদি শেশিত। আমরা শ্রয শডশজটাল িাাংলাদেদির রূপদরখা শেদয়শে তা 

িাস্তিায়দনর পদে।  

কদয়কশেন আদগ শ্রেদির ইউশনয়ন তথ্য শ্রসিা শ্রকন্দ্র শ্রেদক মালদয়শিয়া শ্রযদত ইচ্ছুক েশমদকরা শনিন্ধন কদরদেন। টাকা 

পয়সা খরে কদর ঢাকায় শকাংিা িহদর আসদত হয়শন। এটাই হদচ্ছ শডশজটাল িাাংলাদেদির সুফল।  

শিক্ষা খাদত ব্যাপক উন্নয়ন হদয়দে। িেদরর প্রেম শেদনই শিক্ষােীদের হাদত আমরা ২৭ শ্রকাটি রশঙন িই তুদল শেদয়শে।  

ইসলাম িাশন্ত, সম্প্রীশত ও মানিতার ধম জ। মানুদষ মানুদষ শিদিদষর িান ইসলাদম শ্রনই। যুগ যুগ ধদর আমাদের শ্রেদি 

সকল ধদম জর মানুষ সহািিান করদে। আপনাদের কাদে অনুদরাধ িাঙাশলর এই ঐশতহয রক্ষায় আপনারা সদেষ্ট োকদিন। এটা 

মহানিীর শিক্ষা।  

জাতীয় পয জাদয় এিাং শিভাগীয় পয জাদয় শ্রযসি ইমাম শ্রেষ্ঠ মদনানীত হদয় পুরস্কার শ্রপদয়দেন আশম তাঁদের অশভনন্দন 

জানাশচ্ছ। আশম আিা কশর, পুরস্কারপ্রাপ্ত ইমামগদণর কাে শ্রেদক অনুপ্রাশণত হদয় অন্যরাও শ্রেি ও জাশতর শ্রখেমদত শনদিশেত হদয় 

কাজ কদর যাদিন।  

িাাংলাদেদির শ্রসানার শ্রেদলরা আন্তজজাশতক পয জাদয় শিশভন্ন শ্রক্ষদত্র অভািনীয় সাফদল্যর স্বাক্ষর রাখদে। এ িের শ্রসৌেী 

আরদি অনুশষ্ঠত আন্তজজাশতক শহফজ প্রশতদযাশগতার ৩টি গ্রুদপর প্রশতটিদতই িাাংলাদেি ১ম িান অশধকার কদরদে শ্রজদন আশম খুিী 

হদয়শে। আশম শ্রহফজ প্রশতদযাশগতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের আন্তশরক শুদভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

সুশধমন্ডলী,  

আসুন, আমরা মহান মুশিযুদের শ্রেতনাদক সামদন শ্ররদখ িাাংলাদেিদক একটি সুখী-সমৃে, অসাম্প্রোশয়ক িাশন্তপূণ জ শ্রেি 

শহদসদি প্রশতশষ্ঠত করদত সকদল সশেশলতভাদি কাজ কশর। আল্লাহতায়ালা আমাদের শ্রেি ও জাশতর শ্রখেমদত আরও শনদিশেত 

হদয় কাজ করার শ্রতৌশফক শেন।  

শ্রখাো হাদফজ  

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাদেি শেরজীিী শ্রহাক। 

 


