
ধর্ মরাজিক বিৌদ্ধ র্হাজিহার - পজিত্র বুদ্ধমূজতম উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী  

বেখ হাজিনা  

ঢাকা, বুধিার, ১১ ফাল্গুন ১৪১৭, ২৩ বফব্রুয়াজর ২০১১  

 

জিিজর্ল্লাজহর রাহর্াজনর রাজহর্  

অনুষ্ঠাদ্নর িভাপজত,  

িহকর্ীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যির্ ম,  

বিৌদ্ধ িদ্েলদ্ন আর্ত বদেী-জিদ্দেী প্রজতজনজধর্ণ,  

সুজধর্ন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুর্।  

ধর্ মরাজিক বিৌদ্ধ জিহার আদ্য়াজিত আিদ্কর এই আন্তিমাজতক বিৌদ্ধ িদ্েলদ্ন উপজিত িিাইদ্ক আজর্ আন্তজরক শুদ্ভচ্ছা 

িানাজচ্ছ।  

র্হান ভাষার র্াদ্ি আজর্ শ্রদ্ধাভদ্র স্মরণ করজি ভাষা েহীদদ্দর। েহীদ মুজিদ্ াদ্ধাদ্দর স্মৃজতর প্রজত আন্তজরক শ্রদ্ধা 

িানাজচ্ছ। র্ভীর ির্দ্িদনা িানাজচ্ছ যুদ্ধাহত িীর মুজিদ্ াদ্ধাদ্দর।  

আজর্ শ্রদ্ধা িানাজচ্ছ িি মকাদ্লর িি মদ্শ্রষ্ঠ িাঙাজল, িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু বেখ মুজিবুর রহর্ানদ্ক। জ জন ১৯৪৮ িাল বেদ্কই 

িাংলা ভাষার র্ মাদা রক্ষার আদ্ন্দালদ্ন অংে বনন। বিলখানায় িন্দী বেদ্কও িায়ান্নর র্হান ভাষা আদ্ন্দালদ্ন বনতৃত্ব বদন।  

সুজধবৃন্দ,  

বিৌদ্ধধদ্র্ মর ইজতহাদ্ি িাংলাদ্দে একটি অনন্য িান। বিৌদ্ধধর্ ম প্রিাদ্রর শুরুর জদনগুদ্লাদ্ত জির্জিিারা, অদ্োকা, কজনক্ষা 

প্রভৃজত রািা এ বদদ্ে ভর্িান বুদ্দ্ধর িাণী প্রচার কদ্রন। বাদে েতাব্দীদ্ত পাল ও চন্দ্র িংদ্ের োিনার্ল প মন্ত তা অব্যাহত জিল। 

অদ্নক পজন্ডদ্তর র্দ্ত র্হার্জত বুদ্ধ জনদ্ি তখনকার পুন্ড্রিধ মন িা র্হািান র্ড় এিং ির্তট িা চট্টগ্রার্-বনায়াখালী অঞ্চল পজরদে মন 

কদ্রজিদ্লন।  

র্নীষী অতীে দীপংকর, েীলভদ্র, কর্লেীল, োন্তরজক্ষত এই িাংলারই িন্তান। তাঁরা শুধু িাংলাদ্দদ্ে না, বর্াটা দজক্ষণ 

এজেয়ায় র্হার্জত বুদ্দ্ধর অজহংিার িাণীর প্রিার ঘটিদ্য়জিদ্লন।  

আর্াদ্দর ভাষা, িাজহতয এিং িংস্কৃজত বিৌদ্ধধর্ ম বারা িমৃদ্ধ হদ্য়দ্ি। বিৌদ্ধ রািাদ্দর প্রিাপ্রীজত, র্ণতন্ত্র, ির্ািতন্ত্র ও ধর্ ম 

জনরদ্পক্ষতার আদে ম িাংলাদ্দদ্ে আিও অম্লান।  

জিজভন্ন ধদ্র্ মর প্রাচীন িাপতয ও ভাস্ক ম আর্াদ্দর বর্ৌরি। জেল্প, িাজহতয ও আর্াদ্দর িীিনদ্ক প্রভাজিত কদ্রদ্ি। আর 

এভাদ্িই িাংলাদ্দদ্ে সৃজি হদ্য়দ্ি র্ানিদ্প্রর্ ও িণ ম জিদ্বষহীন এক অিাম্প্রদাজয়ক ির্াি।  

িাংলাদ্দে এক ির্য় বিৌদ্ধধদ্র্ মর তীে মিান জিল। র্দ্ড় উদ্েজিল অিংখ্য জেক্ষা বকন্দ্র িা জিহার। পাহারপুদ্রর বিার্পুরী 

র্হাজিহার, কুজর্ল্লার োলিন জিহার, রাঙার্াটির রািিন জিহার, িগুড়ার িাসু জিহার, জিক্রর্পুদ্রর ধর্ মরাজিকা জিহার এিং 

চট্টগ্রাদ্র্র পজন্ডত জিহারিহ অিংখ্য জিহার আিও িাংলাদ্দদ্ে বিৌদ্ধ ঐজতদ্হযর িাক্ষী হদ্য় রদ্য়দ্ি।  

আি আর্রা এর্ন এক ির্দ্য় এ পৃজেিীদ্ত িিিাি করজি,  খন চারজদদ্ক যুদ্ধ-জিগ্রহ-হানাহাজন বলদ্র্ই আদ্ি। এ 

পজরজিজত বেদ্ক উত্তরদ্ণর িন্য প্রদ্য়ািন র্ানুদ্ষ র্ানুদ্ষ িাম্য প্রজতষ্ঠা করা। িাম্প্রদাজয়ক িম্প্রীজত রক্ষা করা। জিজভন্ন ধদ্র্ মর র্দ্ে 

িংহজত ও িহর্জর্ মতা িাপন করা।  

জিশ্বোজন্ত প্রজতষ্ঠায় র্নীষীদ্দর উপদ্দে-জনদ্দ মে আর্াদ্দর জনদ্িদ্দর িীিদ্ন চচ মা করদ্ত হদ্ি। 

 

 



সুজধর্ন্ডলী,  

িাংলাদ্দে িাম্প্রদাজয়ক িম্প্রীজতর বদে। এখাদ্ন স্মরণাতীত কাল বেদ্ক জিজভন্ন ধর্ ম ও িদ্ণ মর র্ানুষ একিদ্ঙ্গ সুদ্খ-

োজন্তদ্ত িিিাি করদ্ি। জিদ্শ্ব এ ধরদ্নর দৃিান্ত বকাোও আর পাওয়া  াদ্ি না।  

জকন্তু ইদাজনং এক বশ্রণীর ধর্ ম ব্যিিায়ী বকার্লর্জত র্ানুষদ্ক জিভ্রান্ত করার বচিা করদ্ি। োজন্তর ধর্ ম পজিত্র ইিলার্ও তা 

ির্ে মন কদ্র না। বকান ধর্ মই অোজন্তর পদ্ক্ষ নয়। আর্রা র্ানুদ্ষরাই জিজভন্ন ধদ্র্ মর র্ানুদ্ষর র্দ্ে জিদ্ভদ সৃজি কজর।  

আর্াদ্দর এ র্ানজিকতা বেদ্ক বিজরদ্য় আিদ্ত হদ্ি। আর্রা িাংলাদ্দেদ্ক দজক্ষণ এজেয়ার োজন্তপূণ ম বদে জহদ্িদ্ি 

প্রজতজষ্ঠত করদ্ত চাই। এিন্য িি ধদ্র্ মর, িি িদ্ণ মর র্ানুদ্ষর র্দ্ে িম্প্রীজত িিায় রাখা প্রদ্য়ািন।  

আর্াদ্দর পজিত্র িংজিধাদ্ন িকল ধদ্র্ মর নার্জরদ্কর ির্অজধকার জনজিত করা হদ্য়দ্ি। িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু বেখ 

মুজিবুর রহর্ান িকল ধদ্র্ মর র্ানুদ্ষর ধর্ীয় স্বাধীনতার জনজিত করার িন্য িংজিধাদ্ন ধর্ মজনরদ্পক্ষতাদ্ক অন্যতর্ বর্ৌল নীজত 

জহদ্িদ্ি গ্রহণ কদ্রজিদ্লন।  

ধর্ ম, িণ ম, বর্াত্র, নারী-পুরুদ্ষ বিষম্য আর্াদ্দর িংজিধান বর্দ্ন বনয় না। আর্াদ্দর িরকারও িাম্প্রদাজয়ক িম্প্রীজত ও 

ধর্ মজনরদ্পক্ষতায় জিশ্বািী। িকদ্লর ির্ানাজধকার জনজিত করদ্ত িরকার িদ্ধপজরকর।  

র্হান ভাষা আদ্ন্দালন বেদ্ক শুরু কদ্র র্হান মুজিযুদ্ধ এিং স্বাধীনতা পরিতী ির্দ্য় প্রজতটি আদ্ন্দালন-িংগ্রাদ্র্ এদ্দদ্ের 

িকল ধর্ ম-িদ্ণ মর র্ানুষ কাঁদ্ধ কাঁধ জর্জলদ্য় অংে জনদ্য়দ্ি। আর্ার্ী জদনগুদ্লাদ্ত বদে র্ড়ার কাদ্ি আর্রা আর্াদ্দর এ বর্ৌরির্য় 

ঐজতহয ধদ্র রাখি।  

সুজধর্ন্ডলী,  

িাংলাদ্দে আওয়ার্ী লীর্ িকল ধদ্র্ মর র্ানুদ্ষর িংর্েন। বিিন্য িাংলাদ্দে আওয়ার্ী লীর্  খনই বদে পজরচালনার 

দাজয়ত্ব বপদ্য়দ্ি, তখনই িকল ধদ্র্ মর র্ানুদ্ষর কল্যাদ্ণ কাি কদ্রদ্ি।  

১৯৯৬-২০০১ ির্দ্য় দাজয়ত্ব পালনকাদ্ল আজর্ ২০০৮ িাদ্ল িাড্ডায় বিৌদ্ধ জিহাদ্রর িন্য ২ জিঘা িজর্ জিনামূদ্ল্য দান 

কদ্রজিলার্। বিৌদ্ধ ধর্ ম কল্যাণ ফাদ্ন্ড এক বকাটি টাকা জদদ্য়জিলার্।  

এিারও আর্রা বিৌদ্ধ পূজণ মর্া এিং প্রিরণা পূজণ মর্া িাড়ম্বদ্র উদ াপদ্নর িন্য ২০ লাখ টাকা জদদ্য়জি। োইল্যান্ড বেদ্ক 

৩৫৩টি বুদ্ধ মূজতম জিনাশুদ্ে বদদ্ে জনদ্য় আিার ব্যিিা কদ্রজি।  

১৯৯৬ িাদ্ল এখাদ্ন বিৌদ্ধ িদ্েলদ্ন এদ্ি আজর্ এই ধর্ মরাজিক বিৌদ্ধ র্হাজিহাদ্রর অজিদ্টাজরয়ার্ ও জিজনক উদ্বাধন 

কদ্রজিলার্। জির্ত জিএনজপ-িার্াত বিাট িরকাদ্রর উদািীনতা ও অিদ্হলায় এই দু'টি প্রজতষ্ঠান িরািীণ ম অিিায় আদ্ি।  

প্রজতষ্ঠানগুদ্লার িংস্কার ও আধুজনকায়দ্ন িতমর্ান িরকার আপনাদ্দর পাদ্ে োকদ্ি।  

সুজধবৃন্দ,  

আর্রা িরকাদ্রর দাজয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর বেদ্ক িাধারণ র্ানুদ্ষর ভাদ্যান্নয়দ্ন কাি কদ্র  াজচ্ছ। ইদ্তার্দ্ে আর্রা কৃজষ, 

ব ার্াদ্ ার্, জিদুযৎ, জ্বালাজন, জেল্পিহ জিজভন্ন বক্ষদ্ত্র ব্যাপক উন্নয়ন কর্ মসূজচ িাস্তিায়ন কদ্রজি।  

জকন্তু জিএনজপ-িার্াত বিাট িরকাদ্রর ৫ িিদ্রর এিং পরিতীদ্ত তত্ত্বািধায়ক িরকাদ্রর ২ িিদ্রর িঞ্জাল পজরষ্কার কদ্র 

বদেদ্ক এজর্দ্য় বনওয়া িহি কাি নয়।  

আর্রা  খন দাজয়ত্ব বনই তখন বদদ্ের অে মনীজত ভঙ্গুর অিিায় জিল। জিদ্শ্ব চলজিল র্হার্ন্দা। বি অিিাদ্তও আর্রা 

আর্াদ্দর অে মনীজতর চাকাদ্ক িচল বরদ্খজিলার্।  

২০০১ িাদ্ল জিদুযৎ উৎপাদন আর্রা ৪৩০০ বর্র্াওয়াট বরদ্খ জর্দ্য়জিলার্। এিার এদ্ি বপলার্ ৩৩০০ বর্র্াওয়াট। অেচ 

চাজহদা বিদ্ড়দ্ি অদ্নক।  

জির্ত দু িিদ্র আর্রা ১১৫০ বর্র্াওয়াট জিদুযৎ িাতীয় জগ্রদ্ি ব ার্ কদ্রজি।  

কৃজষ উৎপাদন িাড়াদ্নার লদ্ক্ষয িাদ্রর দার্ জতন দফা কর্াদ্না হদ্য়দ্ি।  ১২ হািার বকাটি টাকা কৃজষ ঋণ বদওয়া হদ্চ্ছ।  

এক ইজঞ্চ িজর্ও  াদ্ত অনািাদী না োদ্ক বি িন্য ির্াদ্ির িি মস্তদ্রর িনর্ণদ্ক তৎপর হদ্ত হদ্ি।  



আর্রা ১৯৯৬ িাদ্ল িরকাদ্র এদ্ি প্রজত ৬ হািার র্ানুদ্ষর িন্য একটি কদ্র বর্াট ১৮ হািার কমুযজনটি জিজনক িাপদ্নর 

উদ্যার্ জনদ্য়জিলার্। জিএনজপ-িার্ায়াত বিাট িরকার বিগুদ্লা িন্ধ কদ্র বদয়। এিার ক্ষর্তায় এদ্ি ইদ্তার্দ্েই আর্রা প্রায় ১১ 

হািার জিজনক চালু কদ্রজি।  

আর্রা একটি আধুজনক, জিজ্ঞানিেত ও যুদ্র্াপদ্ ার্ী জেক্ষানীজত প্রণয়ন কদ্রজি। নতুন প্রিন্মদ্ক  ো েভাদ্ি ধর্ীয় ও 

আধুজনক জেক্ষায় জেজক্ষত কদ্র র্দ্ড় তুলদ্ত র্ােজর্ক প মন্ত িকল ধর্ মজেক্ষাদ্ক িােতামূলক করা হদ্য়দ্ি।  

জেক্ষার র্ান িাড়াদ্ত ইদ্তার্দ্েই ৫২ হািার িহকারী জেক্ষক এিং প্রায় দুই হািার প্রধান জেক্ষক জনদ্য়ার্ বদওয়া 

হদ্য়দ্ি। জেক্ষকদ্দর প্রজেক্ষণ বদয়া হদ্চ্ছ।  

স্কুদ্ল  াওয়ার আগ্রহ িাড়াদ্ত র্ােজর্ক প মন্ত জিনামূদ্ল্য পাঠ্যপুস্তক জিতরণ করা হদ্চ্ছ। জেক্ষা উপ-বৃজত্ত িাড়াদ্না হদ্য়দ্ি। 

জেক্ষােীর ঝদ্র পড়ার হার ৪২ েতাংে বেদ্ক ২০ েতাংদ্ে বনদ্র্ এদ্িদ্ি।  

আর্রা িরকাজর কর্ মকতমা-কর্ মচাজর এিং শ্রর্িীিী র্ানুদ্ষর বিতন বৃজদ্ধ কদ্রজি। জনম্নআয় বভার্ীদ্দর িন্য বরেন ও 

ওএর্এি এর ব্যিিা কদ্রজি। দজরদ্র িনদ্র্াষ্ঠীদ্ক জিনামূদ্ল্য চাল-র্র্ বদওয়া হদ্চ্ছ। আর্রা বদদ্ে খায জনরাপত্তা জনজিত কদ্রজি।  

জিশ্ব িম্প্রদাদ্য়র কাদ্ি িাংলাদ্দে এখন একটি উদার, র্ণতাজন্ত্রক এিং অে মননজতকভাদ্ি িম্ভািনার্য় বদে জহদ্িদ্ি প্রজতষ্ঠা 

বপদ্য়দ্ি।  

সুধীর্ন্ডলী,  

দের্ েতাব্দীর জিশ্বখ্যাত পজন্ডত িাংলার িন্তান অতীে দীপংকর ও জিংে েতাব্দীর বিৌদ্ধ ব্যজিত্ব জিশুদ্ধানন্দ র্হাদ্েদ্রাদ্ক 

আপনারা স্মরণ করদ্িন। গুণীর প্রজত িোন বদখাদ্না িিার দাজয়ত্ব। এ দুই ব্যজিদ্ত্বর নাদ্র্  াঁরা স্বণ ম পদক বপদ্লন আজর্ তাঁদ্দর 

অজভনন্দন িানাজচ্ছ।   

আপনারা অনাোলয়, জিযালয়, কজিউটার প্রজেক্ষণ বকন্দ্র, জিজনক ও লজলতকলা একাদ্িজর্র র্ােদ্র্ র্ানিতার ব  বিিা 

কদ্র  াদ্চ্ছন তা প্রেংিনীয়। এগুদ্লা  াদ্ত সুষ্ঠুভাদ্ি পজরচাজলত হয় বি ব্যাপাদ্র িংজিি িকলদ্ক  ত্নিান হওয়ার আহিান 

িানাজচ্ছ।  

আিদ্ক এখাদ্ন ৪৮ ফুট উচ্চতা জিজেি এই পজিত্র বুদ্ধমূজতম িাজপত হল। িাংলাদ্দদ্ে ভাস্কদ্ মর ইজতহাদ্ি এটি এক র্জি মত 

আদ্য়ািন। এই মূজতম র্হার্জত বুদ্দ্ধর স্বর্ ম বেদ্ক র্দ্তম অিতরদ্ণর প্রজতচ্ছজি। িাংলাদ্দেদ্ক এটিিহ অন্যান্য বুদ্ধমূজতম প্রদাদ্নর িন্য 

আজর্ োইল্যাদ্ন্ডর রাি পজরিারদ্ক ধন্যিাদ িানাজচ্ছ। আসুন, র্হার্জত বুদ্দ্ধর অজহংি িাণী অনুিরণ কদ্র আর্রা র্ানুদ্ষর কল্যাদ্ণ 

কাি কজর। আর্াদ্দর বদেটাদ্ক সুন্দর কদ্র র্দ্ড় তুজল। িিাইদ্ক আিারও আন্তজরক শুদ্ভচ্ছা িানাজচ্ছ।   

বখাদা হাদ্ফি।  

িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাদ্দে জচরিীিী বহাক।  

..... 


