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মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

বাাংলাদেশ জমিয়াতুল মিাোদর েছীদনর মনতৃবৃন্দ,  

সম্মামনত ওলািাদয় মকরাি।  

আসসালামু আলাইকুি।  

আপনাদের সবাইদক আমি আন্তমরক শুদভচ্ছা জানামচ্ছ।  

আপনারা জাদনন, আওয়ািী লীগ সরকার পমরচালনার োময়ত্ব মপদলই একটি মগামি ‘ইসলাি মগল, ইসলাি মগল' বদল 

ধুম্রজাল সৃমি কদর। অতীদতও তারা এ কাজ কদরদছ, এখনও করদছ।  

তারা আওয়ািী লীগদক পমবত্র ধি ে ইসলাদির মুদখামুমখ োঁড় করাদনার অপদচিা কদর। অবশ্য অতীদত মেিন তারা সফল 

হয়মন, ভমবষ্যদতও হদব না, ইনশাআল্লাহ।  

সব েকাদলর সব েদেি বাঙ্গামল জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুমজবুর রহিান মছদলন একজন খাঁটি ধি েপ্রাণ মুসলিান। মতমন 

মনজ জীবদন ইসলাদির চচ ো করদতন। রাষ্ট্রীয় জীবদনও মতমন ইসলাি প্রমতিার উদযাগ মনদয়মছদলন।  

ইসলাি প্রচার-প্রসাদরর জন্য মতমন ইসলামিক ফাউদেশন প্রমতিা কদরন। টমঙ্গদত মবশ্ব ইজদতিার জন্য জমি বরাদ্দ মেন। 

িে, জুয়া, হাউমজসহ সকল ধরদনর ইসলাি-মবদরাধী কাজ মনমষদ্ধ ম াষণা কদরন।  

বঙ্গবন্ধু ইসলািী মশক্ষার উন্নয়ন ও আধুমনকায়দনর লদক্ষে িাদ্রাসা মশক্ষা মবার্ েদক শমিশালী কদরন। ওআইমস সদম্মলদন 

মোগ মেদয় মতমন বাাংলাদেশদক ইসলািী রাষ্ট্রপুদের অন্তর্ভ েি কদরন।  

আপনারা জাদনন, পরবতীকাদল কারা এসব ইসলাি মবদরাধী কি েকােদক পুনরায় অনুদিােন মেদয়মছল।  

অথচ তারাই আওয়ািী লীগদক ইসলাি-মবদরাধী বদল প্রচারণা চালায়। জনগণদক মবভ্রান্ত করদত চায়।   

১৯৯৬-২০০১ মিয়াদে আিরা সরকার পমরচালনার োময়ত্ব পালন কদরমছ। মকউ মক প্রিাণ করদত পারদব মে আিরা 

ইসলাি মবদরাধী একটি কাজও কদরমছ?  

কদয়কমেন আদগ একটি মগামি নারী নীমতর মবরুদদ্ধ হরতাল মর্দক সারাদেদশ অরাজক পমরমিমত সৃমির মচিা কদরমছল।  

তারা নারী নীমতর গভীদর না মগদয়ই এর মবদরামধতা করদছ। মে দু'মটা ধারা মনদয় তারা মবতকে সৃমির মচিা করদছ মসগুদলা 

হদচ্ছ :  

* সম্পে, কি েসাংিান, বাজার ও ব্যবসায় নারীদক সিান সুদোগ ও অাংশীোমরত্ব মেওয়া।  

* উপাজেন, উত্তরামধকার, ঋণ এবাং বাজার ব্যবিাপনার িাধ্যদি অমজেত সম্পদের মক্ষদত্র নারীর পূণ ে মনয়ন্ত্রদণর অমধকার 

প্রোন করা।  

এ দুটি ধারা মকানটিই মকারআন-সুন্নাহর মবদরাধী নয়। ইসলাদি নারীর সি-অমধকার মনমিত করার কথা বলা হদয়দছ। 

নারীদক বমিত করদত বলা হয়মন।  

আিাদের সাংমবধাদনর ১০, ১৯, ২৭, ২৮ আটি েদকদল নারী-পুরুদষর সিানামধকাদরর মবষয়টি পমরস্কারভাদব তুদল ধরা 

হদয়দছ।  

অথচ মকািলিমত, মনরীহ িাদ্রাসা ছাত্রদের ভুল বুমিদয় তাদের হাদত পমবত্র মকারআন শরীফ তুদল মেদয় তাদের রাস্তায় 

নািাদনা হয়। তাদেরদক গামড় ভাাংচুরসহ মবশৃঙ্খলা সৃমিদত ইন্ধন মোগাদনা হয়।  



মকান খাঁটি মুসলিান মক পমবত্র মকারআন শরীদফর এ ধরদনর অবিাননা করদত পাদর? এরা কারা তা আপনারা 

ভালভাদবই জাদনন।  

মে চক্র মুমিযুদদ্ধর মবরুদদ্ধ অবিান মনদয়মছল, োরা বাাংলাদেদশর মবরুদদ্ধ অবিান মনদয়মছল, তারাই আজ মেদশ ধদি ের 

মজমগর তুদল সাধারণ িানুষদক মবভ্রান্ত করার মচিা করদছ। আর এদেরদক ইন্ধন মোগাদচ্ছ সািমরক শাসদনর িদধ্য জন্ম মনওয়া 

একটি রাজননমতক েল।  

এরা ইসলাদির নাদি িানুষদক প্রতারণা করদছ। গত মিয়াদে মবএনমপ-জািাত মজাট সরকাদরর িেদে সারাদেদশ 

জমঙ্গবাদের মবস্তার  দটমছল। জমঙ্গদের মেদয় মবািা মিদর মবমভন্ন িাদন মনরীহ িানুষ হতো কদরদছ তারা। মবচারক হতো কদর। 

মেদশর ৬৩টি মজলায় একদোদগ মবািা ফাটায়।  

ইসলাি শামন্তর ধি ে, প্রগমতর ধি ে। পরিত সমহষ্ণুতা এবাং সাম্প্রোময়ক সম্প্রীমত ইসলাদির মূল মশক্ষা। জমঙ্গবাে, 

সন্ত্রাসবাে, উগ্রতা এবাং ববষদের মকান িান ইসলাদি মনই।  

পমবত্র মকারআদন আদছ: মে মকউ একটি িানুষদক হতো করল, মস মেন মগাটা িানবজামতদক হতো করল। মে মকউ একটি 

িানুষদক রক্ষা করল, মস মেন মগাটা িানবজামতর জীবন রক্ষা করল।  

অরাজকতা, মবশৃঙ্খলা সৃমি করা হতোর মচদয়ও িারাত্মক অপরাধ- এটা পমবত্র কুরআদনই বলা হদয়দছ।  

জামত-ধি ে মনমব েদশদষ সকল নাগমরদকর অমধকারই সিান। আিাদের মপ্রয় নবী (সাাঃ) এই সিঅমধকার মেদয় মগদছন।  

সম্মামনত উলািাদয় মকরাি,  

পীর িাশাদয়খ, আমলি-উলািা, িসমজদের ইিাি ও খতীবগণ সিাদজর সম্মামনত ব্যমি। সাধারণ িানুষ আপনাদের কথা 

মিদন চদল। স্বাথ োদেষী মগামি েখন ইসলাদির অপব্যাখ্যা কদর মেদশ শামন্ত-শৃঙ্খলা মবনি করার মচিা করদছ, তখন আপনাদের চুপ 

কদর বদস থাকদল চলদব না।  

আপনাদের কাদছ আিার অনুদরাধ, ইসলাদির দৃমিদকাণ মথদক আপনারা এসব ধিীয় মলবাসধারীদের মুদখাশ খুদল মেন।  

আমি ইতাঃপূদব ে বহুবার বদলমছ এবাং আজ আবারও বলমছ, আিার সরকার কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলািী শরীয়াহ মবদরাধী 

মকান আইন অতীদত কদরমন, ভমবষ্যদতও করদব না।  

ইসলািী মশক্ষার উন্নমত ও সমৃমদ্ধ সাধদন আিার সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ব্যাপাদর অদনক কাজ ইদতািদধ্য আিরা 

সম্পন্ন কদরমছ।  

আপনারা জাদনন, আিরা সকদলর িতািদতর মভমত্তদত একটি যুদগাপদোগী মশক্ষা নীমত প্রণয়ন কদরমছ।  

এই মশক্ষা নীমতদত িােরাসা মশক্ষাদক জাতীয় মশক্ষাব্যবিায় একটি অমবদচ্ছয অাংশ মহদসদব গয ক করা হদয়দছ। তদব 

আিরা মশক্ষার এই গুরুত্বপূণ ে ধারাটিদক আধুমনকায়ন করদত চাই। োদত মশক্ষাথীরা মশক্ষাজীবন মশদষ ভালভাদব জীবন-জীমবকা 

মনব োহ করদত পাদর।  

আিরা নতুন মশক্ষা নীমতর আওতায় িাদ্রাসা মশক্ষার স্বকীয়তা বজায় মরদখ এদক আরও যুদগাপদোগী করার পেদক্ষপ 

মনদয়মছ।  

বতেিাদন ইবদতোময় পাঁচ বছর, োমখল পাঁচ বছর, আমলি দুই বছর, ফামেল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মিয়ামে 

ব্যবিারূদপ প্রচমলত আদছ।  

অন্যান্য ধারার সদঙ্গ সিতা রক্ষার লদক্ষে নতুন মশক্ষা নীমতদত ইবদতোময় আট বছর, োমখল দুই এবাংআমলি দুই বছর 

করা হদব।  

৪-বছর মিয়ামে ফামজল অনাস ে এবাং এক বছর মিয়ামে কামিল মকাস ে চালু করা হদব।  

ইবদতোময় পে োদয় মনমে েি মেণীর মশক্ষাক্রি অনুোয়ী মনধ োমরত মবষয়সমূহ, অথ োৎ বাাংলা, ইাংদরমজ, গমণত, বনমতক মশক্ষা, 

বাাংলাদেশ স্টামর্জ, সািামজক পমরদবশ এবাং পমরদবশ পমরমচমত, তথ্যপ্রযুমি ও মবজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হদব।  

ধিীয় মশক্ষার সদঙ্গ আধুমনক মবষয় মেিন মবজ্ঞান ও প্রযুমি মশক্ষার সিেয় সাধন করা হদব। োদত িাদ্রাসার মশক্ষাথীরা 

জাতীয় জীবদনর সকলদক্ষদত্র সাধারণ মশক্ষায় মশমক্ষতদের সদঙ্গ প্রমতদোমগতায় টিদক থাকদত পাদর।  



োরা এর মবদরামধতা করদছ তারা িাদ্রাসা মশক্ষাথীদের ভাল চায় না। তাদেরদক উচ্চ মশমক্ষত হদয় স্বাবলম্বী হদত মেদত চায় 

না।  

আমি িদন কমর, এ নীমত বাস্তবাময়ত হদল িাদ্রাসার মশক্ষাথীরা সাধারণ মশক্ষাথীদের মচদয় আরও এক ধাপ এমগদয় 

থাকদবন।  

িাদ্রাসা মশক্ষাথীর পাশাপামশ সাধারণ ধারার মশক্ষাথীরা োদত ধি ে ও বনমতক মশক্ষার মশমক্ষত হদত পাদর, মস ব্যবিাও 

আিরা মনদয়মছ। এজন্য প্রাথমিক পে োয় মথদক ধিীয় মশক্ষা বাধ্যতামূলক করা হদয়দছ।  

িাদ্রাসা ও সাধারণ মশক্ষার মশক্ষকদের িধ্যকার মবতন ববষে দূর করা হদয়দছ। েী েকাদলর োবী এমফমলদয়টিাং 

ক্ষিতাসম্পন্ন একটি ইসলািী আরবী মবশ্বমবযালয় প্রমতিার ম াষণা জাতীয় মশক্ষানীমতদত মেওয়া হদয়দছ।  

ইদতািদধ্য ৩১টি িাদ্রাসায় অনাস ে মকাস ে চালু করা হদয়দছ। ফামজল স্তদর মবএ/মবএসমস/মবমবএসসহ আধুমনক মবষয় 

অন্তভু েি করা হদয়দছ।  

অপরমেদক কওিী িাদ্রাসাগুদলার উন্নয়দনর লদক্ষে মবদশষজ্ঞ আদলি ও মশক্ষামবেদের মনদয় কমিটি গঠন করা হদব। 

তাদের সুপামরদশর মভমত্তদত এর উন্নয়দনর ব্যবিা মনওয়া হদব।  

সম্মামনত উলািাদয় মকরাি,  

মেদশর সামব েক উন্নয়ন ও সমৃমদ্ধর লক্ষে অজেদনর জন্য শামন্ত শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকা অপমরহাে ে শতে। এ মেশ আিাদের 

সকদলর। মেদশর উন্নমতর জন্য সকদলর সমম্মমলত সহদোমগতা প্রদয়াজন।  

আিরা ২০২১ সাদলর িদধ্য ক্ষুধা, োমরদ্রে এবাং মনরক্ষরতামুি সমৃদ্ধ বাাংলাদেশ গদড় তুলদত চাই। মে বাাংলাদেদশ মকান 

কুসাংস্কার থাকদব না। মেখাদন সবার মিৌমলক অমধকার মনমিত হদব। এজন্য সিগ্র জামতদক যুদগাপদোগী মশক্ষায় মশমক্ষত কদর 

তুলদত হদব। এজন্যই নতুন মশক্ষা নীমত।  

আমি আমলি সিাজদক সরকাদরর এ লক্ষে বাস্তবায়দন কাজ করার আহবান জানামচ্ছ। িহান আল্লাহ রাববুল আলািীন 

আিাদের সহায় মহান।  

মখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ মচরজীবী মহাক ।  

.....  


