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ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের ৪০তি প্রমতষ্ঠা বামষ িকী উপলন্ডে আন্ডয়ামর্ত এ অনুষ্ঠান্ডে উপমিত সবাইন্ডক আমি আন্তমরক 

শুন্ডভচ্ছা র্াোমচ্ছ। 

১৯৭৫ সান্ডলর এইমিন্ডে সব িকান্ডলর সব িন্ডেষ্ঠ বাঙামল, র্ামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমর্বুর রহিাে ইসলামিক ফাউন্ডেশে 

প্রমতষ্ঠা কন্ডরে।  

িহাে স্বাধীেতার িাস িান্ডৈ ি আমি র্ামতর মপতান্ডক গভীর েদ্ধার সান্ডে স্মরণ করমি। েদ্ধার সান্ডে স্মরণ করমি মুমিযুন্ডদ্ধ 

শেতৃত্বিােকারী র্াতীয় ৈার শেতান্ডক, িহাে মুমিযুন্ডদ্ধর ৩০ লাখ শহীিন্ডক। স্মরণ করমি দু’লাখ মের্ িামতত িা-শবােন্ডক র্াঁন্ডির 

সন্ডব িাচ্চ আত্মতযান্ডগর মবমেিন্ডয় বাঙামল অর্িে কন্ডরন্ডি িহাে স্বাধীেতা। 

সুমধিণ্ডলী,   

১৯৭০ এর মেব িাৈন্ডের প্রাক্কান্ডল তৎকালীে শবতার ও শেমলমভশে ভাষন্ডণ র্ামতর মপতা বন্ডলমিন্ডলে, ‘‘আিরা শলবাসসব িস্ব 

ইসলান্ডি মবশ্বাসী েই। আিরা মবশ্বাসী ইেসান্ডফর ইসলান্ডি। আিান্ডির ইসলাি হর্রত রাসূন্ডল করীি (সাাঃ)-এর ইসলাি’’। 

 ইসলাি শামন্ত, শসৌহার্দ্ি, অসাম্প্রিাময়কতা, মবশ্বভ্রাতৃত্ব ও িােবতার ধি ি। অেৈ পমবত্র ইসলান্ডির অপব্যাখ্যা মিন্ডয় 

স্বাধীেতামবন্ডরাধী অপশমি মুমিযুদ্ধন্ডক ইসলািমবন্ডরাধী যুদ্ধ এবং মুমিন্ডর্াদ্ধান্ডির অমুসমলি বন্ডল প্রৈারণা ৈামলন্ডয়মিল। হতযা, ধষ িণ, 

লুণ্ঠে ৈামলন্ডয়ন্ডি। আগুন্ডে পুমিন্ডয় মেমিহ্ন কন্ডরন্ডি িানুন্ডষর বসতবামি। র্া মিল সম্পূণ িভান্ডব ইসলািী আিন্ডশ ির পমরপন্থী। িােবতার 

পমরপন্থী। 

পামকস্তােী শাসকন্ডগাষ্ঠী এবং তান্ডির শিাসর রার্াকার, আলবির, আলশািসন্ডির ইসলাি মবন্ডরাধী অপকি ি একমিন্ডক 

শর্িে ইসলান্ডির ির্ িািান্ডক মবেষ্ট কন্ডরমিল অন্যমিন্ডক অপব্যাখ্যার কারন্ডণ ইসলাি সম্পন্ডকি এন্ডিন্ডশর সাধারণ িানুন্ডষর িন্ডে ভুল 

ধারণার সৃমষ্ট হন্ডয়মিল।  

এিেই এক শপ্রোপন্ডে ইসলান্ডির প্রকৃত মশো ও িি িবাণী র্েগন্ডণর িন্ডে িমিন্ডয় শিয়ার লন্ডেয র্ামতর মপতা ইসলামিক 

ফাউন্ডেশে প্রমতষ্ঠা কন্ডরে। 



  

ইসলান্ডির প্রৈার-প্রসান্ডর র্ামতর মপতার সান্ডি মতে বিন্ডরর সরকান্ডরর অবিাে সিকালীে মুসমলি মবন্ডশ্ব এক মবরল 

দৃষ্টান্ত। মতমে আইে কন্ডর িি, জুয়া, হাউমর্, শ ািন্ডিৌি ও অসািামর্ক কার্ িকলাপ মেমষদ্ধ কন্ডরে। র্াতীয় পর্ িান্ডয় ঈন্ডি মিলাদুন্নবী 

(সাাঃ) উদ র্াপে, িাদ্রাসা মশো শবার্ ি পুেগ িঠে ও সম্প্রসারণ, শবতার ও শেমলমভশন্ডে মিন্ডের অনুষ্ঠাে শুরু ও সিামিন্ডত শকারআে 

শতলাওয়ান্ডতর ব্যবিা গ্রহণ; ঈন্ডি মিলাদুন্নবী (সাাঃ), শন্ডব কির ও শন্ডব বরান্ডত সরকামর ছুটি শ াষণা; মবশ্ব এর্ন্ডতিার র্ায়গা ও 

কাকরাইল িসমর্ি সম্প্রসারন্ডণর র্ন্য র্মি বরাদ্দসহ অসংখ্য কার্ কন্ডর শগন্ডিে।  

র্ামতর মপতা ওআইমস সন্ডেলন্ডে শর্াগ শিে এবং একামধক ধিীয় প্রমতমেমধিল শসৌমি আরবসহ মবন্ডশ্বর মবমভন্ন শিন্ডশ 

শপ্ররণ কন্ডরে। মতমে হজ্জর্াত্রীন্ডির র্ন্য ‘মহর্বুল বাহার’ োন্ডি একটি র্াহার্ ক্রয় কন্ডরে র্া পরবতীন্ডত শর্োন্ডরল মর্য়া 

প্রন্ডিািতরীন্ডত পমরণত কন্ডর। মর্য়া সরকার িি ও জুয়ার অবাধ লাইন্ডসন্স প্রিাে কন্ডর। 

সুমধবৃন্দ, 

র্ামতর মপতান্ডক সপমরবান্ডর হতযার পর শিন্ডশ শুরু হয় হতযা, কুয ও ষির্ন্ডন্ত্রর রার্েীমত। অববধ সরকারগুন্ডলা ইসলান্ডির 

িি িবাণী উন্ডপো কন্ডর র্ঙ্গীবান্ডির উত্থাে  োয়। িী ি ২১ বির পর ১৯৯৬ সান্ডল আিরা আবার সরকার গঠে কন্ডর র্ামতর মপতার 

প্রিমশ িত পন্ডে শিন্ডশ ইসলান্ডির উন্নয়ন্ডে কার্ শুরু কমর। 

এসিয় আিরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের ৪৩টি শর্লা কার্ িালয় ও এর সকল র্েশমিন্ডক রার্স্বখান্ডত িাোন্তর কমর। 

‘ইিাি-মুয়ামজ্জে কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠে কমর। বায়তুল মুকাররি িসমর্ন্ডির শসৌন্দর্ ি বৃমদ্ধ ও সম্প্রসারণ কার্ শুরু কমর। 

িসমর্িমভমিক মশশু ও গণমশো কার্ িক্রি গ্রহণ কমর। শিশব্যাপী ইসলািী প্রমতষ্ঠােগুন্ডলান্ডক শমিশালী কমর। 

পন্ডর ২০০১ সান্ডল মবএেমপ-র্ািাত শর্াে েিতায় এন্ডস আিান্ডির শেওয়া উন্নয়ে কি িকাণ্ডগুন্ডলা বন্ধ কন্ডর শিয়। শিন্ডশ 

র্ঙ্গীবান্ডির উত্থাে  োয়। আওয়ািী লীন্ডগর ২২ হার্ার শেতা-কিীন্ডক হতযা কন্ডর। ২১ আগস্ট শগ্রন্ডের্ হািলা এবং শিশব্যাপী 

মসমরর্ শবািা হািলা ৈালায়। ধিীয় সংখ্যালঘুন্ডির উপর মেি িি মের্ িাতে শুরু কন্ডর। র্ািাত শেতান্ডির গািীন্ডত র্াতীয় পতাকা তুন্ডল 

শিয়। রাষ্ট্রীয় েিতা ব্যবহার কন্ডর শামন্তর ধি ি ইসলািন্ডক তারা কলুমষত কন্ডর। 

আিরা ২০০৯ সান্ডল সরকার গঠে কন্ডর আবার শিন্ডশ শামন্ত মফমরন্ডয় আমে। র্ঙ্গীবাি, সন্ত্রাসবাি মের্ম িল কমর। র্েগন্ডণর 

অমধকার পূণাঃপ্রমতষ্ঠা কমর। 

আিরা গত িয় বিন্ডর শিন্ডশ ইসলান্ডির উন্নয়ন্ডে ব্যাপক কি িসূমৈ বাস্তবায়ে কন্ডরমি। আিান্ডির সিন্ডয়ামৈত পিন্ডেন্ডপর 

ফন্ডল ইসলামিক ফাউন্ডেশে আর্ মবন্ডশ্বর অন্যতি একটি দ্বীমে ও গন্ডবষণাধিী প্রমতষ্ঠান্ডে পমরণত হন্ডয়ন্ডি।  

আিরা শিন্ডশর প্রমতটি শর্লা ও উপন্ডর্লায় ১টি কন্ডর িন্ডর্ল িসমর্ি মেি িান্ডণর লন্ডেয কার্ করমি। এই িসমর্ি 

কিন্ডেন্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশে ভবেসহ িমহলান্ডির র্ন্য পৃেক োিার্ কে, মুসমলি পর্ িেক ও শিহিােন্ডির মবোিাগার, হজ্জ 

র্াত্রীন্ডির প্রমশেন্ডণর ব্যবিা, ইসলািী সাংস্কৃমতক কার্ িক্রি অন্তর্ভ িি োকন্ডব। 

আিরা িসমর্িমভমিক মশশু ও গণমশো কার্ িক্রিন্ডক অগ্রামধকার মিন্ডয়মি। মবএেমপ-র্ািাত শর্াে এ কার্ িক্রি বন্ধ কন্ডর 

মিন্ডয়মিল। ৈলমত বান্ডর্ন্ডে িসমর্িমভমিক গণমশোর র্ন্য আিরা ১৫শ শকাটি ৫ লে ৯৩ হার্ার োকা বরাদ্দ মিন্ডয়মি। এরফন্ডল 

৭৬ হার্ার ৬৬০ র্ে আন্ডলি-ওলািার কি িসংিাে হন্ডব। এন্ডির িন্ডে ধিীয় মবষন্ডয় মশমেত োরী মশমেকাও রন্ডয়ন্ডিে। আিরা 

ইিাি ও মুয়ামজ্জে কল্যাণ ট্রান্ডস্টর র্মলধে ৩০ শকাটিন্ডত উন্নীত কন্ডরমি।  

আিরা পমবত্র শকারআে-এর মর্মর্োল ভাস িে চতমর কন্ডরমি। িেপ্রান্ডৈযর শিশগুন্ডলান্ডত কি িসংিান্ডের র্ন্য আরবী ভাষা 

মশোন্ডকান্ডস ির উপর আিরা গুরুত্ব মিন্ডয়মি। বাংলান্ডিন্ডশ আিরাই প্রেি একটি আরবী মবশ্বমবর্দ্ালয় প্রমতষ্ঠা কন্ডরমি। ইন্ডতািন্ডে এর 

কার্ িক্রি শুরু হন্ডয়ন্ডি।  

আিরা ১ হার্ার িাদ্রাসার একান্ডর্মিক ভবে এবং ৮০টি িাদ্রাসায় অোস ি শকাস ি ৈালু কন্ডরমি। ইবন্ডতিায়ী িাদ্রাসার মশো 

সিাপেীন্ডত শিধাবী মশোেীন্ডির বৃমি প্রিাে করা হন্ডচ্ছ। 

আিরা বায়তুল শিাকাররি িসমর্ন্ডির সুউচ্চ মিোর মেি িাণ কন্ডরমি। িসমর্ন্ডির সাহান্ডে ২০ হার্ার মুসমল্লর োিান্ডর্র 

িাে মেি িাে এবং ৫ হার্ার ৬০০ র্ে িমহলার র্ন্য োিার্ কে সম্প্রসারণসহ এর ব্যাপক উন্নয়ে কন্ডরমি।  

ৈট্টগ্রান্ডি আন্দরমকল্লা শাহী র্ান্ডি িসমর্ি এবং র্মিয়াতুল ফালাহ িসমর্িন্ডক আিরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের কান্ডি 

ন্যস্ত কন্ডরমি। 



  

হজ্জ কার্ িক্রিন্ডক মর্মর্োল প্রযুমির আওতায় আো হন্ডয়ন্ডি। আিরা শর্দ্দা হজ্জ োমি িোন্ডল োর্া ভািা মেন্ডয়মি। 

আশন্ডকাোর হজ্জ কযাম্পন্ডক সব িাধূমেক সুন্ডর্াগ সুমবধায় সমজ্জত করা হন্ডয়ন্ডি। 

সুমধিণ্ডলী, 

আিরা র্খে ইসলান্ডির উন্নয়ন্ডে কার্ করমি, তখে মবএেমপ-র্ািাত শর্াে ইসলান্ডির োন্ডি অরার্কতা ৈালান্ডচ্ছ। 

এন্ডিন্ডশর সরল ও ধি িপ্রাণ কওিী আন্ডলিন্ডির তারা ব্যবহার কন্ডর শহফার্ন্ডত ইসলান্ডির োন্ডি তােব ৈামলন্ডয়ন্ডি। পমবত্র শকারআে 

শরীফ পুমিন্ডয়ন্ডি। িসমর্ন্ডি আগুে মিন্ডয়ন্ডি। আিার মবশ্বাস, কওিী আন্ডলি-ওলািাগণ র্ািান্ডতর প্রতারণা ও শধাঁকাবামর্র 

রার্েীমত বুঝন্ডত শপন্ডর মবএেমপ-র্ািান্ডতর র্ান্ডক এখে আর সািা মিন্ডচ্ছে ো। 

গত ৫ র্ানুয়ামর শেন্ডক মবএেমপ শেত্রী র্ািাতন্ডক সান্ডে মেন্ডয় আবার িানুষ হতযা শুরু কন্ডরন্ডি। মশশু, োরী, বৃদ্ধ শকউই 

শরহাই পান্ডচ্ছো। মবশ্ব ইর্ন্ডতিার সিয়ও তারা লাগাতার হরতাল ও অবন্ডরাধ মিন্ডয়ন্ডি। মুসমল্লন্ডির গািীন্ডত হািলা কন্ডরন্ডি। শবািা 

শিন্ডরন্ডি। অেৈ এরা কোয় কোয় ইসলান্ডির শলাগাে শিয়। এন্ডির কান্ডি িানুষ েয়, ধি ি েয়-েিতাই হন্ডচ্ছ শশষ কো। 

েন্ডদ্ধয় ওলািান্ডয় শকরাি, 

ইসলাি শামন্তর ধি ি। ইসলান্ডি োশকতা, সন্ত্রাস ও র্মঙ্গবান্ডির শকাে িাে শেই। এই অপশমির মবরুন্ডদ্ধ আন্ডলি-ওলািা ও 

ধি িপ্রাণ র্েগণন্ডক সর্াগ োকন্ডত হন্ডব। 

আপোরা বাংলান্ডিশ আওয়ািী লীগন্ডক পূেরায় সরকার পমরৈালো করার িাময়ত্ব মিন্ডয়ন্ডিে। আিান্ডির সরকার শিশ ও 

শিন্ডশর িানুন্ডষর উন্নয়ন্ডে মেরলসভান্ডব কার্ কন্ডর র্ান্ডচ্ছ। আিান্ডির মরর্াভ ি ২৩ মবমলয়ে র্লার িামিন্ডয় শগন্ডি। িাোমপছু আয় শবন্ডি 

িাঁমিন্ডয়ন্ডি ১,১৯০ িামকিে র্লান্ডর। ৫ শকাটি িানুষ মেম্ন আন্ডয়র স্তর শেন্ডক িে আন্ডয়র স্তন্ডর উন্নীত হন্ডয়ন্ডি। িামরন্ডদ্রর হার কমিন্ডয় 

২৪ শতাংন্ডশ োমিন্ডয় এন্ডেমি। সরকামর ও শবসরকামর খাত মিমলন্ডয় আিরা একন্ডকাটি িানুন্ডষর কি িসংিাে কন্ডরমি। ২৫ লাখ 

িানুন্ডষর মবন্ডিন্ডশ কি িসংিাে হন্ডয়ন্ডি। আিরা সকল শেন্ডত্র এমগন্ডয় র্ামচ্ছ। সকন্ডলর সমেমলত প্রন্ডৈষ্টায় আিরা রুপকল্প ২০২১ ও 

২০৪১ বাস্তবায়ন্ডের িােন্ডি বাংলান্ডিশন্ডক উন্নত-সমৃদ্ধ র্ামতর মপতার শসাোর বাংলায় পমরণত করন্ডত সেি হব ইেশাআল্লাহ। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের িােন্ডি প্রমশখ।প্রমশেণপ্রাি ইিািগণ মেন্ডর্রা শর্িে আমে িকভান্ডব স্বাবলম্বী হন্ডচ্ছে শতিমে 

তান্ডির পরািন্ডশ ি র্েগণও উপকৃত হন্ডচ্ছে। প্রমশেণলব্ধ জ্ঞাে কান্ডর্ লামগন্ডয় শর্ সকল ইিাি র্াতীয় শেন্ডত্র অবিাে রাখন্ডিে এবং 

শেষ্ঠ ইিাি মেব িামৈত হন্ডয়ন্ডিে আমি তাঁন্ডির সাফল্য কািো কমর।   

শসই সান্ডে শর্সব মশশু-মকন্ডশাররা ইসলামিক ফাউন্ডেশে আন্ডয়ামর্ত সাংস্কৃমতক প্রমতন্ডর্ামগতায় উপন্ডর্লা, শর্লা ও 

মবভাগীয় স্তর শপমরন্ডয় র্াতীয় পর্ িান্ডয় মেব িামৈত হন্ডয়ন্ডি আমি তান্ডির অমভেন্দে র্াোমচ্ছ।  

আসুে আিরা ইসলান্ডির িি িবাণী ধারণ কন্ডর সিার্ শেন্ডক অন্ধকার, অমশো, মবন্ডভি, মহংসা, হাোহামে, সন্ত্রাস, র্ঙ্গীবাি 

মের্ম িল কমর। আগািী প্রর্ন্ডের র্ন্য একটি শমন্তিয়, মেরাপি বাংলান্ডিশ উপহার শিই। িহাে আল্লাহ তা‘আলা আিান্ডির সহায় 

শহাে।  

সবাইন্ডক আবারও ধন্যবাি র্ামেন্ডয় আিার বিব্য এখান্ডেই শশষ করমি। 

 

শখািা হান্ডফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলান্ডিশ মৈরর্ীবী শহাক। 

... 


