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পহিত্র হজকার্ যক্রম ২০১৭ (১৪৩৮ হহজহি) এি উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপহিি িকলদ্ক আহম আন্তহিক শুদ্ভচ্ছা জানাহচ্ছ।
আপনািা, আল্লাহি ঘদ্িি শমহমানগণ হজপালদ্নি উদ্েদ্ে পহিত্র ভূহম মক্কা ও মহিনায় র্াওয়াি প্রস্ত্তহি হনদ্য়
এদ্িদ্েন।
মহান আল্লাহি িাব্ব ুল আলাহমদ্নি কাদ্ে হনদ্জদ্িিদ্ক িম্পূণ যরূদ্প িমপযণ কিদ্ি আপনািা িংকল্পিদ্ধ। শিায়া কহি,
িকদ্ল সুষ্ঠু ও হনিাপদ্ি পহিত্র হজব্রি পালন কদ্ি শিদ্ে হিদ্ি আসুন।
আহম গভীি শ্রদ্ধাি িাদ্থ স্মিণ কিহে িি যকাদ্লি িি যদ্শ্রষ্ঠ িাঙাহল, জাহিি হপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুহজবুি িহমানদ্ক।
শ্রদ্ধা জানাহচ্ছ জািীয় চাি শনিা, মুহিযুদ্দ্ধি ৩০ লাখ েহীি এিং ২-লাখ হনর্ যাহিি মা-শিানদ্ক।
আহম গভীি শিিনা ও শ্রদ্ধাি িাদ্থ স্মিণ কিহে ১৯৭৫ িাদ্লি ১৫ আগদ্ে েহীি আমাি মা, হিন ভাইিহ পহিিাদ্িি
িিস্যদ্িি। পিম করুণাময় আল্লাহিায়ালাি কাদ্ে িাদ্িি রুদ্হি মাগদ্িিাি কামনা কিহে।
উপহিি হজর্াত্রীগণ,
জাহিি হপিা িাঁি িাদ্ে হিন িেদ্িি িিকাদ্িি িমদ্য় হজ ব্যিিাপনা উন্নি কিদ্ি িহু কার্ যকি পিদ্েপ
হনদ্য়হেদ্লন।
কম খিদ্চ হজ পালদ্নি জন্য হিহন হহজবুল িাহাি জাহাজ ক্রয় কদ্িন এিং িাংলাদ্িে শথদ্ক প্রথম হজর্াত্রী শপ্রিণ
কদ্িন।
জাহিি হপিা মুিহলম হিশ্বিহ আিি শিেগুদ্লাি িাদ্থ সুিম্পকয িাপন কদ্িন। িাঁি দূিিেীিায় িাংলাদ্িে ১৯৭৪
িাদ্ল ওআইহি’ি িিস্যপি লাভ কদ্ি। মধ্যপ্রাদ্চযি শিেগুদ্লা িাংলাদ্িেদ্ক স্বীকৃহি হিদ্ি শুরু কদ্ি।
জাহিি হপিা হনদ্জ ইিলাহমক িাউদ্ন্ডেন ও মাদ্রািা শিার্ য প্রহিষ্ঠা কদ্িন। জািীয় মিহজি িায়তুল শমাকািিদ্মি
উন্নয়ন, িম্প্রিািণ ও শিৌন্দর্ য বৃহদ্ধ কদ্িন। িািলীগ জামাদ্িি জন্য কাকিাইল মিহজদ্িি জন্য জহম িান কদ্িন। টঙ্গীি তুিাগ
নিীি িীদ্ি হিশ্ব ইজদ্িমাি জন্য জায়গা িিাে শিন।
হিহনই প্রথম আইন কদ্ি মি হনহিদ্ধ কদ্িন। শঘােদ্িৌে ও জুয়া িন্ধ কদ্িন। শিিাি ও শটহলহভেদ্ন অনুষ্ঠাদ্নি শুরু ও
িমাহিদ্ি কুিআন হিলাওয়াদ্িি প্রচলন কদ্িন।
একজন খাঁটি মুিলমান হহদ্িদ্ি জাহিি হপিা ইিলাদ্মি কল্যাদ্ণ অিামান্য অিিান শিদ্খ শগদ্েন।
সুহধমন্ডলী,
িাংলাদ্িে আওয়ামী লীগ র্খনই িিকাি গঠন কদ্িদ্ে জাহিি হপিাি আিেয অনুিিণ কদ্ি ইিলাদ্মি কল্যাণ ও
প্রিাদ্ি কাজ কদ্িদ্ে।
২০০৯ িাদ্ল িিকাদ্ি এদ্ি আমিাই প্রথম পহিত্র আল শকািআদ্নি হর্হজটাল ভাি যন চালু কদ্ি আিহি, িাংলা ও
ইংদ্িহজ ভািায় প্রচাি ও প্রিাদ্িি ব্যিিা কদ্িহে। মাদ্রািা হেোদ্ক আধুহনকায়ন কদ্িহে। কওমী মাদ্রািাি হেোথীদ্িি
মূলধািাি িাদ্থ িম্পৃি কদ্িহে।

মিহজি হভহতক হেশু ও গণহেো কার্ যক্রম পুনিায় চালু কদ্িহে। এদ্ি হাজাি হাজাি আদ্লম ওলামাি কমযিংিান
হদ্য়দ্ে।
আমিা প্রদ্িযক শজলা ও উপদ্জলায় একটি কদ্ি শমাট ৫৬০টি মদ্র্ল মিহজি ও ইিলাহমক িাংস্কৃহিক শকন্দ্র হনমযাণ
কিি।
আমাদ্িি িিকাদ্িি িমদ্য় হজর্াত্রী প্রহিিেি বৃহদ্ধ পাদ্চ্ছ। ২০০৬ িাদ্ল হজর্াত্রী হেদ্লন ৪৭ হাজাি ৯৮৩ জন।
এিেি হজর্াত্রী হদ্লন ১ লাখ ২৭ হাজাি ১৯৮ জন।
ইনোআল্লাহ এিাি িাংলাদ্িদ্েি ইহিহাদ্ি িদ্ি যাচ্চ িংখ্যক হজর্াত্রী হজ পালন কিদ্ি।
উপহিি হজর্াত্রীগণ,
আহম ১৯৮৪ িাদ্ল প্রথম ওমিাহ পালন কহি। ১৯৮৫ িাল শথদ্ক শুরু কদ্ি িাি িাি হজ পালন কদ্িহে। শর্দ্হতু
হপিা-মািা িিাইদ্কই হাহিদ্য়হে িাই িাঁদ্িি জন্য আমাদ্ক িাি িাি িিলা হজ কিদ্ি হদ্য়দ্ে।
শিজন্য হজ ব্যিিাপনায় িমস্যাগুদ্লা হনদ্জই অনুধািন কদ্িহে। িাই র্খনই িিকাি গঠন কদ্িহে শি িমস্যাগুদ্লা
িমাধাদ্ন পিদ্েপ হনদ্য়হে।
আপনািা জাদ্নন, হিএনহপ-জামাি শজাট িিকাদ্িি আমদ্ল হজ ব্যিিাপনায় চিম দুনীহি ও অব্যিিাপনা হেল।
শজাট িিকাি হাজীদ্িি দুি যো লাঘদ্ি শকান উদ্যাগ শনয়হন।
২০০৯ িাদ্ল িিকাি গঠন কদ্ি প্রথদ্মই হজ ব্যিিাপনায় অিীদ্িি িি অহনয়ম ও হিশৃঙ্খলা দূি কদ্ি িম্মাহনি
হজর্াত্রীদ্িি সুষ্ঠু ব্যিিাপনা উপহাি হিদ্য়হে।
হজ উইং এি অহিি শজো হদ্ি মক্কাি িাংলাদ্িে হজ হমেদ্ন িানান্তি কহি। মক্কাি হজ হমেনদ্ক েহিোলী
কদ্িহে।
আমিা ২০১০ িাদ্ল গৃহীি জািীয় হজ নীহিদ্ক আিও যুদ্গাপদ্র্াগী ও িথ্য-প্রযুহি হনভযি কদ্ি ‘জািীয় হজ ও
ওমিাহ নীহি-২০১৬’ প্রণয়ন কদ্িহে। এই নীহিি আদ্লাদ্কই িিযমাদ্ন হজ ব্যিিাপনা পহিচাহলি হদ্চ্ছ।
িম্মাহনি হজর্াত্রীগণ,
আমিা িথ্য-প্রযুহিি িদ্ি যাচ্চ প্রদ্য়াগ হনহিি কদ্ি হর্হজটাল হজ ব্যিিাপনাি সূচনা কদ্িহে।
হজ হিিয়ক ওদ্য়ি শপাট যাল www.hajj.gov.bd শি হিক কিদ্লই আপনািা িকল িথ্য পাদ্চ্ছন। হজ হনদ্য়
শমািাইল অযাপি চালু কিা হদ্য়দ্ে। শমািাইদ্ল এিএমএি এি মাধ্যদ্মও প্রিযাহেি িথ্য পাদ্চ্ছন।
আধুহনক প্রযুহি ব্যিহাদ্িি িদ্ল শিে-হিদ্িে শথদ্ক হজর্াত্রীদ্িি আত্মীয়-স্বজনগণ হাজীদ্িি অিিান িম্পদ্কয
জানদ্ি পািদ্েন। হজর্াত্রীগণ িাদ্িি হভিা, পািদ্পাট য, আিািন, শমহর্দ্কল সুহিধা, শিৌহি আিি গমন, প্রিযাগমন ইিযাহি
হিিদ্য় িহদ্জ শিিা গ্রহণ কিদ্ি পািদ্েন।
আমিা হজর্াত্রীদ্িি শিহজদ্েেন হর্হজটাইজ কদ্িহে। িেিব্যাপী শিহজদ্েেন হিদ্েম উন্মুি কদ্িহে।
িাস্তিিাি আদ্লাদ্ক ও শিৌহি ই-হজ হিদ্েদ্মি িাদ্থ িমন্বদ্য়ি জন্য প্রাক-হনিন্ধন ব্যিিা চালু কদ্িহে। আদ্গ হজ
প্যাদ্কদ্জি িম্পূণ য টাকা জমা হিদ্য়ও অদ্নক িময় প্রিাহিি হদ্ি হদ্িা, প্রাক হনিন্ধন প্রহক্রয়া চালুি িদ্ল প্রিািণা িন্ধ
হদ্য়দ্ে।
অনলাইন সুহিধা ব্যিহাি কদ্ি হজর্াত্রীগণ হদ্জি প্রাক-হনিন্ধন ও হনিন্ধন দ্রুিিাি িাদ্থ কিদ্ি পািদ্েন। িদ্ল হজ
আদ্িিন প্রহক্রয়া এখন িম্পূণ য স্বচ্ছ।
আমাদ্িি অহধকাংে হজর্াত্রীিা শজো হজ টাহমযনাদ্ল অিিিণ কদ্ি থাদ্কন। িিকাি শজো হজ টাহমযনাদ্ল প্লাজা
ভাো হনদ্য়দ্ে। এদ্ি প্রোিহনক, হচহকৎিা ও আইটি শিিািহ হিহভন্ন প্রদ্য়াজদ্ন হজ র্াত্রীিা শিিা ও সুহিধা পাদ্চ্ছন।
উপহিি হজর্াত্রীগণ,
হিএনহপ-জামাি শজাট আমদ্ল হাজীদ্িি িাহে ভাো হনদ্য় ব্যাপক অহনয়ম ও দুনীহি হদ্য়দ্ে। দূিিিী, পুিািন ও
পাহাদ্েি উপি িাহে ভাো কিা হি। এমনহক হজর্াত্রীদ্িি পহিিহদ্নি শেদ্ত্রও হেল দুনীহি ও হিশৃঙ্খলা।
আমিা িি অহনয়ম, হিশৃঙ্খলা দূি কদ্ি হজর্াত্রীদ্িি জন্য উন্নিমাদ্নি আিািদ্নি ব্যিিা কদ্িহে। মক্কা ও মহিনায়
হজর্াত্রীদ্িি জন্য ভাদ্লা মাদ্নি িাহেভাো কিা হদ্চ্ছ।

এোো শিিিকাহি ব্যিিাপনাি হজর্াত্রীিা র্াদ্ি শকান হয়িাহনি হেকাি না হন শিজন্য মক্কা, মহিনায় িাি যেহণক
িিািহকি ব্যিিা কিা হদ্য়দ্ে।
আমাদ্িি িিকাদ্িি িমদ্য় এই হজ কযাদ্ম্পি আধুহনকায়ন কদ্ি প্রদ্য়াজনীয় িকল সুহিধা হাজীদ্িি প্রিান কিা
হদ্চ্ছ। চািটি হলিট িাপন কিা হদ্য়দ্ে। শমহর্দ্কল টিদ্ম র্ািাি ও নাদ্ি যি িংখ্যা বৃহদ্ধ কদ্িহে। হজ কযাদ্ম্পি অহিহিয়াল
এলাকায় শিন্ট্রাল এহি িাপন কিা হদ্য়দ্ে।
শিিিকাহি হজ এদ্জহি এিং িাদ্িি িংগঠন হাি (HAAB) শক সুিংগঠিি কিা হদ্য়দ্ে। আমিা হদ্জ
অব্যিিাপনাি অহভদ্র্াদ্গ অহভযুি হজ এদ্জহিগুদ্লাদ্ক আইদ্নি আওিায় এদ্ন োহন্ত প্রিান কদ্িহে। শকান ব্যিযয় হদ্ল
িাৎেহণকভাদ্ি ব্যিিা হনহচ্ছ।
গি িাদ্ে আট িেদ্ি আমাদ্িি িহুমাহত্রক পিদ্েপ ও কমযকান্ডি মাধ্যদ্ম হাজীদ্িি িদ্ি যাচ্চ শিিা প্রাহি হনহিি
কদ্িহে।
হজ ব্যিিাপনায় শর্ গুণগি পহিিিযন কদ্িহে িা শিদ্ে-হিদ্িদ্ে ব্যাপক প্রেংিা লাভ কদ্িদ্ে। হজ ব্যিিাপনাি
উন্নহি ভহিষ্যিদ্িও চলমান িাখদ্িা।
আহম হনিয়িা হিহচ্ছ, আগামীদ্িও হজ ব্যিিাপনায় িিলিাি ধািা অব্যাহি থাকদ্ি।
িম্মাহনি অহিহথবৃন্দ,
১৯৭২ িাদ্লি ৪ নদ্ভম্বি গণপহিিদ্ি শিয়া ভািদ্ণ জাহিি হপিা িদ্লহেদ্লন, ‘পহিত্র ধমযদ্ক িাজৈনহিক হাহিয়াি
হহদ্িদ্ি ব্যিহাি কিা চলদ্ি না।’
আওয়ামী লীগ কখনই ধময হনদ্য় িাজনীহি কদ্িহন। আওয়ামী লীগ িিকাি িিিময় ইিলাদ্মি পৃষ্ঠদ্পািকিা
কদ্িদ্ে।
জাহিি হপিাদ্ক িপহিিাদ্ি হিযাি পি অৈিধ শিনা োিকিা েমিায় টিদ্ক থাকদ্ি িািিাি ধমযদ্ক হাহিয়াি
হহদ্িদ্ি ব্যিহাি কদ্িদ্ে।
হজয়া িঙ্গিন্ধুি খুনীদ্িি দূিািাদ্ি চাকুহি হিদ্য়দ্ে। যুদ্ধাপিাধীদ্িি পুনি যাহিি কদ্িদ্ে। ইনদ্র্হমহনটি অধ্যাদ্িে জাহি
কদ্িদ্ে। হাজীদ্িি জন্য িঙ্গিন্ধুি শকনা জাহাজ হহর্বুল িাহাদ্ি ভ্রমদ্ণি নাদ্ম োত্রদ্িি হাদ্ি অস্ত্র তুদ্ল হিদ্য়দ্ে।
যুদ্ধাপিাধীদ্িি িোয় হিএনহপ-জামাি হিদ্নি পি হিন শিদ্ে িহহংিিা চাহলদ্য়দ্ে। িেম জািীয় িংিি হনি যাচদ্নি
আদ্গ ও পদ্ি শপদ্রাল শিামায় ১৬৫ জন হনিীহ মানুি হিযা কদ্িদ্ে। জািীয় মিহজি িাইতুল শমাকািিদ্ম আগুন লাহগদ্য়দ্ে,
হাজাি হাজাি শকািআন েিীি পুহেদ্য়দ্ে। হনি যাচদ্নি হিন ৫৮২টি স্কুল-মাদ্রািা আগুদ্ন পুহেদ্য়দ্ে।
২০১৫ িাদ্লও হিএনহপ জামাি ২৩১ জন মানুিদ্ক হিযা কদ্িদ্ে। ৩ হাজাি ৩৬ মানুিদ্ক আগুদ্ন ঝলদ্ি হিদ্য়দ্ে।
এই হিএনহপই আিাি মানিিাি েত্রু জহঙ্গদ্িি পে হনদ্য়দ্ে। ঘৃণ্য জহঙ্গিা হনহি হদ্ল িাদ্িি জন্য মায়াকান্না
কিদ্ে। অথচ মা-িািাও জহঙ্গ িন্তাদ্নি লাে হনদ্ি চায় না।
ইিলাম জহঙ্গিাি ও মানুি হিযা িমযথন কদ্ি না।
মহান আল্লাহিায়ালা হদ্লন শেি হিচাদ্িি মাহলক। র্ািা মানুি পুহেদ্য় মাদ্ি িািা প্রকৃি মুিলমান হদ্ি পাদ্ি না।
িিাইদ্ক জহঙ্গ মিিিািাদ্িি প্রিযাখ্যান কিদ্ি হদ্ি। হনিীহ মানুি হিযাকািীদ্িি হিচাি হদ্িই।
সুহধবৃন্দ,
পহিত্র ধময ইিলাম োহন্ত ও মানিিাি ধময। ইিলাদ্ম শিৌহ যায ও ভ্রাতৃদ্েি কথা িলা হদ্য়দ্ে। নিী কিীম (িাাঃ) োহন্ত
ও মানিিাি কথা িদ্লদ্েন।
আমিা োহন্তহপ্রয় জাহি। আমাদ্িি হাজাি িেদ্িি িাম্প্রিাহয়ক িম্প্রীহিি ঐহিহয িদ্য়দ্ে।
শকান শগাষ্ঠী িা িলদ্ক আমাদ্িি অিাম্প্রিাহয়ক শচিনা ধ্বংি কিদ্ি হিদ্িা না।
ইিলাদ্মি পহিত্রিা িো ও শিদ্ে োহন্ত িজায় িাখা আমাদ্িি কিযব্য।
শিজন্য ধদ্মযি অপব্যাখ্যা কািীদ্িি হিরুদ্দ্ধ আমিা েি অিিান হনদ্য়হে।
ধময হনদ্য় িাজনীহি িন্ধ কিদ্ি হদ্ি।
জহঙ্গিাদ্িি হিরুদ্দ্ধ শিদ্ে জনিদ্চিনিা সৃহি হদ্য়দ্ে। িাংলাদ্িদ্ে জহঙ্গ-িন্ত্রািীদ্িি শকান িান হদ্ি না। আমিা
শর্দ্কান মূদ্ল্য িন্ত্রাি ও জহঙ্গিাি হনমূ যল কিিই।

িম্মাহনি হাজী িাদ্হিান গণ,
আপনািা পহিত্র মাটিদ্ি র্াদ্চ্ছন হজ পালদ্নি উদ্েদ্ে। আপনািা শিদ্েি জন্য শিায়া কিদ্িন।
আমাি জন্য শিায়া কিদ্িন, র্াদ্ি জাহিি হপিাি স্বপ্নপূিণ কদ্ি িাংলাদ্িেদ্ক ক্ষুধামুি, িাহিদ্রযমুি, উন্নি, িমৃদ্ধ
িাে হহদ্িদ্ি হিদ্শ্ব প্রহিহষ্ঠি কিদ্ি পাহি।
মহান আল্লাহ িাব্ব ুল আলামীন আপনাদ্িি িকদ্লি হজ কবুল করুন। িিাইদ্ক আিািও শুদ্ভচ্ছা জাহনদ্য় আহম হজ
কার্ যক্রম-২০১৭ এি শুভ উদ্বাধন শঘািণা কিহে।
শখািা হাদ্িজ।
জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু
িাংলাদ্িে হচিজীিী শহাক।
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