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 আিিালামু আলাইকুর্। 

 

 ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালদয়ি িকল কর্ মকর্মা ও কর্ মিাবিদক আন্তবিক শুদেচ্ছা জানাবচ্ছ। এিাি িিকাি গঠদনি পি আজ 

প্রথর্িাদিি র্র্ ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় পবিদর্ মন কিবি। আবর্ আর্া কবি, আজদকি র্র্বিবনর্দয়ি র্াধ্যদর্ আপনাদদি কাি 

শথদক র্ন্ত্রণালদয়ি ির্স্যা ও িম্ভািনা বনদয় জানদর্ পািদিা। এ র্র্বিবনর্য় র্ন্ত্রণালদয়ি কাজদক আিও গবর্র্ীল কিদি।  

 ঐবর্হাবিক র্হান োষা আদন্দালদনি স্মৃবর্ বিজবির্ এ র্াদি গেীি শ্রদ্ধাি িাদথ স্মিণ কিবি র্হীদ িালার্, িিকর্, 

িবেক, র্বেক, জব্বািিহ িকল োষা র্হীদদদি।  

 স্বশ্রদ্ধবিদে স্মিণ কিবি িি মকাদলি িি মদশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবর্ি বপর্া িঙ্গিন্ধু শর্খ মুবজবুি িহর্ানদক যাঁি দূিদর্ী বিন্তা 

ও িবলষ্ঠ শনতৃদে োষা আদন্দালদনি ধািািাবহকর্ায় সূবির্ হয় স্বাধীনর্া িাংগ্রার্। র্াঁিই শনতৃদে মুবিযুদদ্ধি র্াধ্যদর্ আর্িা 

শপদয়বি একটি স্বাধীন ভূখন্ড আর্াদদি বপ্রয় জন্মভূবর্ িাাংলাদদর্। 

বপ্রয় িহকর্ীবৃন্দ, 

জাবর্ি বপর্া স্বাধীনর্াি র্াত্র এক িিদিি র্াথায় জনগণদক বিদেি অন্যর্র্ শশ্রষ্ঠ িাংবিধান উপহাি শদন। 

ধর্ মবনিদপক্ষর্া এই িাংবিধাদনি অন্যর্র্ মূলনীবর্। বর্বন িকল ধর্ মািলম্বীি ধর্ীয় স্বাধীনর্া বনবির্ কদিন। ধদর্ মি কািদণ 

শকাদনা নাগবিক যাদর্ বিষদেি বর্কাি না হয় র্া বনবির্ কদিন। িকদল যাদর্ বনজ বনজ ধর্ীয় আিাি-অনুষ্ঠান পালন 

কিদর্ পাদি র্া বনবির্ কদিন। বিবেন্ন ধর্ীয় প্রবর্ষ্ঠান গদি শর্াদলন।  

জাবর্ি বপর্া ক্রীিা, িাংস্কৃবর্ ও ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় নাদর্ পৃথক র্ন্ত্রণালয় গঠন কদিন। বর্বন আিি বিদেি আিা 

অজমদন ির্থ ম হন। েদল িাাংলাদদর্ ১৯৭৪ িাদল ওআইবি’ি িদস্যপদ লাে কদি। র্ধ্যপ্রাদিরি শদর্ুলদলা িাাংলাদদর্দক স্বীৃতবর্ 

বদদর্ শুরু কদি। 

বর্বন ইিলাদর্ি প্রিাি, প্রিাি ও গদিষণাি জন্য ১৯৭৫ িাদলি ২৮ র্াি ম আইন কদি ইিলাবর্ক োউদন্ডর্ন প্রবর্ষ্ঠা 

কদিন। জার্ীয় র্িবজদ িায়তুল শর্াকািিদর্ি উন্নয়ন, িম্প্রিািণ ও শিৌন্দয ম বৃবদ্ধ কদিন।  

িঙ্গিন্ধু র্ািলীগ জার্াদর্ি দাওয়ার্ী কায মক্রর্ পবিিালনা কিদর্ কাকিাইল র্িবজদদি জন্য জবর্ দান কদিন। 

ির্মর্াদন টঙ্গীি শয বিে ইজদর্র্াি আদয়াজন হয় এই জায়গাও বর্বন িিাদ্দ শদন। িাাংলাদদদর্ি হজ্জযাত্রীদদি কর্ খিদি হদজ্জ 

যাওয়াি জন্য বর্বন বহজবুল িাহাি জাহাজ ক্রয় কদিন এিাং িাাংলাদদর্ শথদক প্রথর্ হজ্জযাত্রী শপ্রিণ কদিন।  

জাবর্ি বপর্া র্াত্র িাদি বর্ন িিদি যুদ্ধবিধ্বস্ত িাাংলাদদর্দক ধ্বাংিস্তুপ শথদক অগ্রগবর্ি ধািায় বেবিদয় এদনবিদলন। 

পার্াপাবর্ আথ ম-িার্াবজক প্রবর্টি খার্দক শঢদল িাবজদয়বিদলন। 

পিির্ীদর্ অবিধ িার্বিক িিকািুলদলা ধর্ ম বনদয় িাজনীবর্ কদিদি। মুবিযুদদ্ধি ির্য় যািা ইিলার্-বিদিাধী কাজ 

কদিদি, র্ানুষ হর্রা কদিদি, র্া-শিানদদি িম্ভ্রর্ হিণ কদিদি, লুটপাট কদিদি, জ্বালাও-শপািাও কদিদি শিই কুখ্যার্ 

িাজাকাি-আলিদি-আলিার্িদক িাজবনবর্ক ও িার্াবজকোদি পুনি মাবির্ কদিদি। 

স্বাধীনর্া-বিদিাধী িাম্প্রদাবয়ক র্বিি শপ্রর্াত্মািা আজও িবক্রয় আদি। র্ািা এখনও বনিীহ র্ানুষদক পুবিদয় 

র্ািদি। িাাংলাদদর্দক জঙ্গীিাদে পবিণর্ কিাি ষিযন্ত্র কিদি। এই অপর্বি িাঙাবল জাবর্ি কাদি একােদি পিাবজর্ 

হদয়দি। এিািও হদি।  



এই স্বাধীনর্া-বিদিাধী র্বিি মূদলাৎপাটদনি লদক্ষর শগাটা িাঙাবল জাবর্দক ঐকরিদ্ধ হদর্ হদি। মুবিযুদদ্ধি শির্নায় 

উদ্বুদ্ধ হদয় অর্ন্দ্র প্রহিী বহদিদি কাজ কিদর্ হদি। জঙ্গী-িন্ত্রািীদদিদক আইদনি হাদর্ তুদল বদদর্ হদি। এিি জঞ্জালদক 

বিিবিদায় জাবনদয় শদদর্ি আথ ম-িার্বজক অগ্রযাত্রাদক অব্যাহর্ িাখদর্ হদি। 

বপ্রয় িহকর্ীগণ, 

 আর্িা ১৯৯৬ িাদল িিকাি গঠদনি পি ধর্ ম র্ন্ত্রণালদয়ি কর্ মকান্ড িম্প্রিািণ কবি। ধর্ীয় প্রবর্ষ্ঠান ও 

িাংগঠনুলদলাদক সুিাংগঠির্ কবি। বহন্দু-মুিলর্ান-শিৌদ্ধ-বিস্টান িি ধদর্ মি ধর্ীয় প্রবর্ষ্ঠানুলদলাি শেৌর্ অিকাঠাদনা বনর্ মাণ ও 

িাংস্কাদি পয মাপ্ত আবথ মক অনুদান শদই।  

আর্াদদি িিকািই প্রথর্িাি শদদর্ি গ্রার্ীণ র্িবজদ, র্বন্দি, িাি ম, প্যাদগাডা, র্াদ্রািা, ঈদগাহ, কিিিান ও শ্মর্াদনি 

জন্য উন্নয়ন কর্ মসূিী গ্রহণ কবি। শদদর্ি হাজাি হাজাি ধর্ীয় প্রবর্ষ্ঠাদনি উন্নয়ন িাবধর্ হয়। 

িায়তুল শর্াকািিদর্ি শিৌন্দর্য্ম বৃবদ্ধি লদক্ষর দু’টি বর্নাি বনর্ মাণিহ িম্প্রিািদণি কাজ শুরু কবি। বকন্তু পিির্ীদর্ 

বিএনবপ-জার্ার্ শজাট জার্ীয় র্িবজদদি এই উন্নয়ন কর্ মকান্ড িন্ধ িাদখ।  

আর্িা ২০০৯ িাদল ক্ষর্র্ায় এদি এ কাজ আিাি শুরু কবি এিাং র্া শর্ষ কবি। একইোদি িট্টগ্রাদর্ি জবর্য়াতুল 

োলাহ্ র্িবজদদি অিকাঠাদর্াি উন্নয়ন কবি। িাদর্াহ আওিঙ্গদজদিি আর্দল বনবর্ মর্ িট্টগ্রাদর্ি ঐবর্হরিাহী র্িবজদ 

আন্দিবকল্লা র্াহী র্িবজদদি উন্নয়দনিও উদযাগ শনয়া হদয়দি।  

আর্িা পবিত্র শকািআদনি বডবজটাল োি মন ওদয়িিাইদট প্রকার্ কদিবি। এি র্াধ্যদর্ বিদেি শযদকাদনা প্রান্ত শথদক 

র্ানুষ শকািআন র্িীে শর্লাওয়ার্ এিাং শকািআদনি িাাংলা অনুিাদ শুনদর্ ও পিদর্ পািদিন। 

ইর্ার্ প্রবর্ক্ষণ একাদডর্ী, ইিলাবর্ক বর্র্ন, র্িবজদ ও র্বন্দি বেবেক বর্শু ও গণবর্ক্ষা প্রকল্প ও পাঠাগাি কর্ মকান্ড 

িম্প্রিািণ কিা হদয়দি। িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাদ প্রবর্দিাধ এিাং নািী বনয মার্ন িদন্ধ ধর্ীয় শনর্াদদি িম্পৃিকিদণি লদক্ষর প্রবর্ক্ষণ 

কর্ মসূিী িালু কদিবি। 

বিোগ ও শজলাুলদলাদর্ ইিলার্ী োউদন্ডর্দনি কায মালয় িাপন কিা হদয়দি। এদর্ িানীয় পয মাদয় ইিলার্ী আদর্ ম ও 

মূল্যদিাধ প্রিাি িহজর্ি হদয়দি।  

বহন্দু ও শিৌদ্ধ ধর্ীয় কল্যাণ ট্রাদস্টি পার্াপাবর্ বিস্টান ধর্ীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন কিা হদয়দি। এই ট্রাস্টুলদলাদক 

আবথ মকোদি র্বির্ালী কিা হদয়দি।  

আর্িা ওয়াক ে েিন বনর্ মাণ কদিবি। শদদর্ি ওয়াক ে িম্পবেুলদলাি সুষ্ঠু ব্যিিাপনা ও উন্নয়দনি জন্য ২০১৩ িাদল 

ওয়াক ে িম্পবে হস্তান্তি ও উন্নয়ন আইন প্রণয়ন কদিবি।  

বিবেন্ন উৎিি-পূজা-পাি মদণ িিকাি আদয়াজকদদি বনয়বর্র্োদি িহায়র্া কিদি। ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠীি র্ানুষও র্াদদি 

ধর্ীয় আিাি-অনুষ্ঠান পালন কিদর্ পািদি। ঈদ, দুগ মাপূজা, িিবদন, বুদ্ধ পূবণ মর্ািহ ধর্ীয় অনুষ্ঠানুলদলাদর্ িি ধদর্ মি র্ানুষই 

আনন্দ োগাোবগ কদি বনদচ্ছ। ধর্ ম যাি যাি, উৎিি িিাি - এই শলাগান এখন ির্াদজ প্রবর্বষ্ঠর্ হদয়দি।  

শদদর্ি ধর্ মপ্রাণ মুিলর্ানদদি হজ্জ পালন সুষ্ঠুোদি িম্পাদদনি লদক্ষর হজ্জ ব্যিিাপনায় িাংস্কাি কিা হদয়দি। র্ক্কাি 

হজ্জ বর্র্নদক র্বির্ালী কিা হদয়দি। এখন প্রবর্িিি িিকািী ও শিিিকািীোদি লক্ষাবধক র্ানুষ সুন্দিোদি হজ্জ পালন 

কিদর্ পািদিন।  

হাজীদদি কল্যাদণ শর্বডদকল টিদর্ ডািাি ও নাদি মি িাংখ্যা িািাদনা হদয়দি। শিিিকািী হজ্জ এদজন্সী এিাং র্াদদি 

িাংগঠন হাি (HAAB) শক সুিাংগঠির্ কিা হদয়দি। হাজীদদি প্রর্াবির্ হওয়াি পথ িন্ধ হদয়দি। শকাদনা ব্যর্রয় হদল আর্িা 

র্াৎক্ষবণকোদি ব্যিিা বনবচ্ছ। হদজ্জি আিকান-আহকার্ুলদলা যথাযথোদি পালদনি লদক্ষর হজ্জযাত্রীদদি জন্য ২০১৩ িাল 

শথদক জার্ীয় হজ্জ প্রবর্ক্ষণ কর্ মসূিী গ্রহণ কিা হদয়দি। 

হজ্জযাত্রীদদি উন্নর্ শিিাদাদনি কািদণ িাাংলাদদর্ ২০১০ ও ২০১১ িাদল দবক্ষণ এবর্য়াি শদর্ুলদলাি র্দধ্য প্রথর্ িান 

অবধকাি কদি। এজন্য শিৌবদ িিকাি িাাংলাদদদর্ি প্রর্াংিা কদিদি। িাাংলাদদর্ ২০১৪ িাদল শশ্রষ্ঠ ব্যিিাপনা বহদিদি স্বীৃতবর্ 

পায়।  

 আর্িা ২০০৯ িাদল ইিলাবর্ক োউদন্ডর্দনি র্িবজদ বেবেক বর্শু ও গণবর্ক্ষা প্রকদল্প ৬৫৩ শকাটি টাকা বদদয়বি। 

প্রবর্িিিই এ িিাদ্দ িািাদনা হদচ্ছ। িলবর্ অথ মিিি ১ হাজাি ৫০০ শকাটি টাকাি শির্ী িিাদ্দ শদয়া হদয়দি। এি েদল ১ 

লদক্ষিও শির্ী শলাদকি কর্ মিাংিান হদি এিাং প্রায় আিাই শকাটি মুিবলর্ বর্শু প্রাথবর্ক ও বনবর্ক বর্ক্ষা লাে কিদি। 



অনুরূপোদি র্বন্দিবেবেক বর্শু ও গণবর্ক্ষা প্রকল্প িালু কিা হদয়দি। ইর্ার্ মুয়াবজ্জন কল্যাণ ট্রাস্ট, বহন্দু কল্যাণ 

ট্রাস্ট, শিৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট, বিস্টান কল্যাণ ট্রাদস্টি জন্য পয মাপ্ত িিাদ্দ শদয়া হদয়দি। 

বপ্রয় িহকর্ীবৃন্দ, 

 যখনই ধদর্ মি পদি আঘার্ এদিদি আর্িা র্া রুদখ দাবিদয়বি। আপনািা জাদনন িামুদর্ শিৌদ্ধ র্বন্দি ধর্ মান্ধ শগাষ্ঠী 

পুবিদয় বদদয়বিল। শিৌদ্ধদদি উপি আক্রর্ণ কদিবিল। আর্িা শিখাদন শিনািাবহনীি িহায়র্ায় দৃবিনন্দন নতুন শিৌদ্ধর্বন্দি 

বনর্ মাণ কদি বদদয়বি। 

আর্িা শদদর্ি িকল ধদর্ মি প্রিাি ও প্রিাি বনবির্ কিবি। িাঙাবল জাবর্ি অিাম্প্রদাবয়ক শির্না িাস্তিায়ন কিবি। 

আর্িা বিোি কবি, ধর্ীয় িাংস্কৃবর্ি যথাযথ বিকার্ ও িাস্তিায়দনি র্াধ্যদর্ র্ানুষ র্াবন্তদর্ িিিাি কিদর্ পািদি। শদদর্ি 

িাবি মক উন্নয়দন আত্মবনদয়াগ কিদর্ পািদি। শিই লক্ষর পূিদণ ধর্ ম র্ন্ত্রণালয় ও িাংবলি িাংিাুলদলাি প্রবর্টি কর্ মকর্মা-

কর্ মিািীদক বনষ্ঠাি িাদথ দাবয়ে পালদনি আহ্বান জানাই। 

আর্াদদি লক্ষ, শদর্দক আথ ম-িার্াবজকোদি দ্রুর্ এবগদয় শনয়া। আর্িা ২০২১ িাদলি র্দধ্য শদর্দক র্ধ্যর্ আদয়ি 

শদদর্ উন্নীর্ কিদিা। ২০৪১ িাদলি র্দধ্য িাাংলাদদর্ হদি একটি উন্নর্, িমৃদ্ধ শিানাি িাাংলা। এি র্াধ্যদর্ আর্িা জাবর্ি 

বপর্াি স্বপ্ন পূিণ কিদিা। মুবিযুদদ্ধি ূড়িান্ত লক্ষর অজমন কিদিা। র্হান আল্লাহ্ র্ায়ালা আর্াদদি িকদলি িহায় শহান। 

 

শখাদা হাদেজ। 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু। 

িাাংলাদদর্ বিিজীিী শহাক। 

... 


