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হপ্রয় সুধী, 

এজন্য শর্, আহম আজ আ  হর ঘদ্রর শমহমািদ্ের িম্মাদ্ি এখাদ্ি উপহিি হদ্ি শপদ্র হিদ্জদ্ক শগৌরবাহিি মদ্ি করহি। 

হদ্জ্জর উদ্েদ্ে বাাংলাদ্েে শিদ্ক আ  হর শমহমাি হহদ্িদ্ব র্ারা পহবত্র মক্কা ও মহেিায় র্াওয়ার জন্য প্রস্ত্তি হদ্য় ঘর শিদ্ক শবর 

হদ্য়দ্িি, আহম আজ িাঁদ্ের উদ্েদ্ে কিা বলার পূদ্ব য মহাি আ  হর হিকট শোকহরয়া আোয় করহি। িম্মাহিি হজ্জর্াত্রীরা সুষ্ঠু ও 

হিরাপদ্ে হজ্জব্রি পালি কদ্র শেদ্ে হিদ্র আিদ্বি এ শোয়া করহি। একই িাদ্ি আহবাি জািাই হজ্জ পালিকাদ্ল আপিারা  

বাাংলাদ্েদ্ের উন্নহি ও িমৃহির জন্য শোয়া করদ্বি। 

উপহিি সুধী, 

আমাদ্ের হিশ্চয়ই মদ্ি আদ্ি হবএিহপ-জামাি শজাট ও িত্ত্বাবধায়ক িরকাদ্রর আমদ্ল হজ্জ র্াত্রীদ্ের দুদ্ভযাগ-দুে যোর কিা। 

হজ্জর্াত্রী পহরবহদ্ি চরম হবশৃঙ্খলা ও অহিয়ম িাধারণ ঘটিায় পহরণি হদ্য়হিল। ২০০৯ িাদ্ল আমাদ্ের িরকাদ্রর োহয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর 

পরই হজ্জ ব্যবিাপিার হবষয়টি অগ্রাহধকার লাভ কদ্র। 

হজ্জর্াত্রী পহরবহি, মক্কা-মহেিায় আবািি ব্যবিা, হচহকৎিা শিবািহ িকল শেদ্ত্র পূদ্ব যর িরকারগুদ্লার র্াবিীয় অহিয়ম ও 

হবশৃঙ্খলা দূর করার উদ্যাগ গ্রহণ কহর। এর সুবাদ্ে হাজীদ্ের সুদ্র্াগ-সুহবধাহে বৃহিিহ হজ্জব্রি পালি সুহিয়হন্ত্রি পিহির আওিায় 

এদ্িদ্ি। প্রোিহিক কাদ্জ স্বচ্ছিা, জবাবহেহহিা ও োয়বিিা প্রাহিষ্ঠাহিক রূপ হিদ্য়দ্ি। আমাদ্ের হবগি পাঁচ বিদ্র হজ্জ ব্যবিাপিায় শর্ 

গুণগি পহরবিযি িাহধি হদ্য়দ্ি িা শিৌহে আরদ্বর হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তযক ব্যাপক প্রোংিা লাভ কদ্রদ্ি। শিৌহে হজ্জ মন্ত্রণালয় হজ্জ 

ব্যবিাপিায় উন্নহি িাহধি হওয়ায় বাাংলাদ্েেদ্ক েহেণ এেীয় শেেগুদ্লার মদ্ে েীষ য িািীয় বদ্ল স্বীকৃহি হেদ্য় বাাংলাদ্েদ্ের িরকারদ্ক 

পত্র শপ্ররণ কদ্রদ্ি। 

উপহিি সুধী, 

হজ্জ ব্যবিাপিায় উন্নহির লদ্েয আমরা শবে হকছু প্রোিহিক উদ্যাগ গ্রহণ কহর। ২০০৯ িাদ্ল হজ্জ উইাং এর অহিি শজো 

হদ্ি মক্কাি বাাংলাদ্েে হজ্জ হমেদ্ি িািান্তর কহর। আমাদ্ের এ হিিাদ্ন্তর িদ্ল গি পাঁচ বিদ্র হজ্জ ব্যবিাপিায় হাজীদ্ের শিবা প্রোি 

অদ্িক িহজলভয ও উন্নিির হদ্য়দ্ি। 

উপহিি অহিহিবৃন্দ, 

আমরা হজ্জ ব্যবিাপিায় িথ্য-প্রযুহির িদ্ব যাচ প প্রদ্য়াগ হিহশ্চি কদ্র হজ্জ ব্যবিাপিার আনিহিকায়ি কদ্রহি। এ জন্য হজ্জ 

হবষয়ক ওদ্য়বিাইট প্রস্ত্তি করা হদ্য়দ্ি। আনিহিক প্রযুহি ব্যবহাদ্রর িদ্ল হাজী িাদ্হবগণ িহদ্জই িাঁদ্ের র্াবিীয় শিবা গ্রহণ করদ্ি 
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পারদ্িি। শেে-হবদ্েে শিদ্ক হজ্জর্াত্রীদ্ের আত্মীয়-স্বজিগণ হাজী িাদ্হবদ্ের অবিাি িম্পদ্কয জািদ্ি পারদ্িি। হজ্জর্াত্রীরা িাদ্ের জন্য 

হভিা, পািদ্পাট য, আবািি, শমহিদ্কল সুহবধা, শিৌহে আরব গমি, প্রিযাগমি ইিযাহে হবষদ্য় িহদ্জ শিবা গ্রহণ করদ্ি পারদ্িি।  

উপহিি সুহধমন্ডলী, 

বাাংলাদ্েদ্ের প্রায় িকল হাজী বাাংলাদ্েে শিদ্ক গমিকদ্র শজো হজ্জ টাহম যিাদ্ল অবিরণ কদ্র িাদ্কি। শিখাদ্ি হবহভন্ন 

প্রদ্য়াজদ্ি িাদ্েরদ্ক অদ্িক িময় অদ্পো করদ্ি হয়। হজ্জর্াত্রীদ্ের সুহবধাদ্ি য আমরা ২০১০ িাল শিদ্ক শজো টাহম যিাল প্লাজা ভাড়া 

করহি। শিৌহে িরকার হজ্জ ব্যবিাপিার উন্নহিকদ্ে শবে হকছু প্রযুহিগি পেদ্েপ গ্রহণ কদ্রদ্ি। এদ্েদ্ত্র বাাংলাদ্েেী হজ্জর্াত্রীদ্ের 

অসুহবধার কিা হবদ্বচিা কদ্র রাজকীয় শিৌহে িরকার নূিি ব্যবিাপিায় কহিপয় হবষদ্য়, হবদ্েষ হবদ্বচিায় এ বিদ্রর জন্য হেহিল 

করায় আহম আমার িরকাদ্রর পে শিদ্ক রাজকীয় শিৌহে িরকারদ্ক ধন্যবাে ও কৃিজ্ঞিা জািাহচ্ছ। 

উপহিি সুধী, 

বাাংলাদ্েদ্ের হজ্জর্াত্রীদ্ের হর্রি োহজালাল (রহঃ) হবমািবন্দর িাংলগ্ন আেদ্কািা হজ্জ কযাদ্ম্প হরদ্পাট য এবাং প্রদ্য়াজিীয় 

আনুষ্ঠাহিকিা িম্পন্ন করদ্ি হয়। হজ্জ কযাদ্ম্পর হাজীদ্ের সুহবধাদ্ি য এখাদ্ি ০৪ টি হলিট িাপি করা হদ্য়দ্ি। হজ্জকযাদ্ম্পর হবমাি, 

কাস্টমি, ইহমদ্গ্রেি এলাকায় শিন্ট্রাল এহি িাপি করা হদ্য়দ্ি।  

উপহিি সুধী, 

গি বির দু’একটি এদ্জন্সীর প্রিারণার কারদ্ণ অদ্িদ্ক হদ্জ্জ গমি করদ্ি পাদ্রিহি। আমরা শি িব অহভযুি হজ্জ 

এদ্জন্সীগুদ্লাদ্ক আইদ্ির আওিায় এদ্ি োহি প্রোদ্ির ব্যবিা কদ্রহি। গি বির হদ্জ্জ শর্দ্ি িা পারা ঐ িব হজ্জর্াত্রীগণ এ বির র্াদ্ি 

হদ্জ্জ গমি করদ্ি পাদ্রি, আমরা শিই ব্যবিা গ্রহণ কদ্রহি। এ িাড়াও হজ্জর্াত্রীদ্ের প্রিারণা ও হয়রাহি কদ্রদ্ি এমি এদ্জন্সীর 

লাইদ্িন্স বাহিল, জামািি বাদ্জয়াপ্তকরণ ও আহি যক জহরমািািহ হবহভন্ন োহি ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। র্ার িদ্ল হজ্জ ব্যবিাপিায় 

অহিয়ম বন্ধ করা িম্ভব হদ্য়দ্ি। িামদ্ির হেিগুদ্লাদ্িও আ  হর ঘদ্রর শমহমািদ্ের র্ারা হয়রাহি বা প্রিারণা করদ্ব িাদ্েরদ্ক আরও 

কদ্ ার োহি িমু্মখীি হদ্ি হদ্ব। 

উপহিি সুধী, 

চার েলীয় শজাট িরকার ও িত্ত্বাবধায়ক িরকাদ্রর িময় হজ্জর্াত্রীর িদ্ব যাচ প িাংখ্যা হিল র্িাক্রদ্ম ৪৭ হাজার ৯৮৩ জি এবাং 

৪৫ হাজার ৭৬৩ জি। আমাদ্ের িরকাদ্রর হবগি িময় হজ্জর্াত্রীর িদ্ব যাচ প িাংখ্যা বিদ্র ১ লে ০৯ হাজার ৯৫২ জি। আমাদ্ের 

িরকাদ্রর িমদ্য় হজ্জর্াত্রী বৃহির পহরিাংখ্যাি শিদ্কই শবাঝা র্ায় শর্, আমরা হজ্জ ব্যবিাপিায় কিটা উন্নহি করদ্ি শপদ্রহি। 

িম্মাহিি অহিহিবৃন্দ, 

এদ্েদ্ে আওয়ামী লীগ িব িময় ইিলাদ্মর শখেমদ্ি হিদ্বহেি। আওয়ামী লীগ িরকার িব িময় ইিলাদ্মর প্রচার ও প্রিাদ্র 

হবহভন্নভাদ্ব কাজ কদ্র িাদ্ক। আপিারা ইদ্িামদ্েই শজদ্িদ্িি শর্, িরকাহর পর্ যাদ্য় আমরাই িব যপ্রিম আনিহিক িথ্য-প্রযুহিদ্ক কাদ্জ 

লাহগদ্য় হিহজটাইদ্জেদ্ির মােদ্ম আরহব, বাাংলা ও ইাংদ্রহজ ভাষায় পহবত্র কুরআদ্ির প্রচার ও প্রিাদ্রর ব্যবিা কদ্রহি। এ কম যসূচচী 

ইিলাম প্রচার ও প্রিাদ্রর শেদ্ত্র হিঃিদ্ন্দদ্হ একটি হবরাট মাইলিলক হহদ্িদ্ব হবদ্বহচি হদ্ব বদ্ল হবশ্বাি কহর। 

হপ্রয় সুধী, 

িরকার গ দ্ির িাদ্ি িাদ্িই আমরা ৬৪৩ শকাটি ৫৫ লে টাকা হেদ্য় বন্ধ হদ্য় র্াওয়া মিহজে হভহতক হেশু ও গণহেো 

কার্ যক্রম প্রকে পুিরায় চালু কহর। এর িদ্ল এদ্েদ্ে হাজার হাজার আদ্লম ওলামার কম যিাংিাদ্ির ব্যবিা হয়। আবার শেদ্ের লে লে 

শকামলমহি হেশু ও বয়স্ক র্ারা কুরআি হেো শিদ্ক বহিি হহচ্ছল িারা িহীহ-শুিভাদ্ব কুরআি েরীি পড়দ্ি হেখদ্ি। 

িম্মাহিি সুহধবৃন্দ, 

আমরা েমিায় আিার পূদ্ব য বাাংলাদ্েদ্ে ইিলাদ্মর িাদ্ম মানুষ হিযা, খুি, শবামাবাহজ হিল হিিয-নিহমহতক হবষয়। আর 

এিব করা হদ্য়দ্ি পহবত্র ধম য ইিলাদ্মর িাদ্ম। কহিপয় হবপিগামী িাম্প্রোহয়ক শমৌলবােী শগাষ্ঠী এখিও ইিলাদ্মর িাদ্ম ধ্বাংিাত্মক ও 

জঙ্গী কম যকাদ্ন্ড হলপ্ত রদ্য়দ্ি। এ কলদ্ের হাি শিদ্ক শেেদ্ক উিার করদ্ি আমরা জঙ্গীবাে হবদ্রাধী কম যসূচচী গ্রহণ কদ্রহি। এ শেদ্ের 

অিাম্প্রোহয়ক মুিলমািদ্েরদ্ক জঙ্গীবাদ্ের হাি শিদ্ক মুি কদ্র পহবত্র ইিলাদ্মর োহন্তময় মহহমাদ্ক জাগ্রি রাখার জন্য আদ্লম 

ওলামাদ্েরদ্ক িমৃ্পি করা হদ্য়দ্ি। শেদ্ে-হবদ্েদ্ে মানুষ উপলহি করদ্ি শপদ্রদ্ি শর্, বাাংলাদ্েদ্ের মুিলমািরা পহবত্র ইিলাদ্মর 

োহন্তপূণ য িহাবিাদ্ির িীহিদ্ি হবশ্বাি কদ্র, িারা িন্ত্রািবাে, জঙ্গীবােদ্ক ঘৃণা কদ্র। আজ িারা হবদ্শ্ব বাাংলাদ্েে িাম্প্রোহয়ক িম্প্রীহির 

একটি মদ্িল হহদ্িদ্ব পহরহচি লাভ কদ্রদ্ি। ধমীয় িম্প্রীহি বৃহি ও শজারোর করার লদ্েয ধম য হবষয়ক মন্ত্রণালদ্য়র মােদ্ম আন্তঃধমীয় 

িাংলাদ্পর আদ্য়াজি করা হদ্য়দ্ি। 

িম্মাহিি অহিহিবৃন্দ, 

আপিারা জাদ্িি জাহির হপিা বঙ্গবন্ধু হিদ্লি িহিযকার অদ্ি য মদ্িপ্রাদ্ণ একজি খাঁটি মুিলমাি। হিহি িাঁর িাদ্ড় হিি বিদ্রর 

োিিামদ্ল ইিলাম প্রচার ও প্রিাদ্রর জন্য অিামান্য অবোি শরদ্খ শগদ্িি িা আমাদ্ের ইহিহাদ্ি অিন্য দৃষ্টান্ত হদ্য় িাকদ্ব। হিহিই 

িব যপ্রিম ১৯৭৫ িাদ্ল ইিলাহমক িাউদ্ন্ডেি প্রহিষ্ঠা কদ্রি। মাদ্রািা শবাি য প্রহিষ্ঠা কদ্রি। হিহিই প্রিম রমিা শরিদ্কাদ্ি য শঘাড়দ্েৌড় ও 
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জুয়া বন্ধ কদ্রি। আইি কদ্র মে হিহষি কদ্রি। টহঙ্গদ্ি হবশ্ব ইজদ্িমার জন্য জায়গা বরাে, কাকরাইদ্ল িাবলীগ জামাদ্ির মিহজদ্ের 

জন্য ভূহম প্রোি, শবিার ও শটহলহভেদ্ি অনুষ্ঠাদ্ির শুরু ও িমাহপ্তদ্ি কুরআি হিলাওয়াদ্ির প্রচলি কদ্রহিদ্লি। মুিহলম হবদ্শ্বর িাদ্ি 

বাাংলাদ্েদ্ের কূটনিহিক িম্পকয িাপি ও এ শেদ্ের মর্ যাো তুদ্ল ধরদ্ি হিহি লাদ্হাদ্র অনুহষ্ঠি ওআইহি িদ্ম্মলদ্ি শর্াগোি 

কদ্রহিদ্লি। 

জাহির হপিা ইিলাদ্মর িাদ্ম স্বাি যদ্িষী মহদ্লর হবরুদ্ি িবিময়ই শিাচ পার হিদ্লি। হিহি ১৯৭০ এর িাধারণ হিব যাচদ্ির আদ্গ 

এক ঐহিহাহিক শবিার ভাষদ্ণ বদ্লহিদ্লি, ‘‘আমরা ইিিাদ্ির ইিলাদ্ম হবশ্বািী। আমাদ্ের ইিলাম হর্রি িবী করীম (িাঃ) এর 

ইিলাম, শর্ ইিলাম জগিবািীদ্ক হেো হেদ্য়দ্ি ন্যায় ও সুহবচাদ্রর অদ্মাঘ মন্ত্র।’’ 

১৯৭২ িাদ্লর ৪ িদ্ভম্বর বাাংলাদ্েদ্ের োিিিন্ত্র উপিাপিকাদ্ল গণপহরষদ্ে প্রেত ভাষদ্ণ জাহির হপিা বদ্লহিদ্লি, ‘‘২৫ 

বির আমরা শেদ্খহি ধদ্ম যর িাদ্ম জুয়াচুহর, ধদ্ম যর িাদ্ম শোষণ, ধদ্ম যর িাদ্ম শবঈমািী, ধদ্ম যর িাদ্ম অিযাচার, ধদ্ম যর িাদ্ম খুি, ধদ্ম যর 

িাদ্ম ব্যহভচার -এই বাাংলাদ্েদ্ের মাটিদ্ি এিব চদ্লদ্ি। ধম য একটি পহবত্র হজহিি। পহবত্র ধম যদ্ক রাজনিহিক হাহিয়ার হহদ্িদ্ব ব্যবহার 

করা চলদ্ব িা।’’ 

িমদ্বি সুহধবৃন্দ, 

হজ্জ ব্যবিাপিায় িিলিার এ ধারা আগামী হেিগুদ্লাদ্িও অব্যাহি িাকদ্ব বদ্ল আহম হবশ্বাি কহর। আপিাদ্ের হজ্জ মাবরুর 

শহাক, মকবুল শহাক। আহম হজ্জ-২০১৪ এর কার্ যক্রদ্মর শুভ উদ্বাধি শঘাষণা করহি। 

 

শখাো হাদ্িজ 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদ্েে হচরজীবী শহাক। 

... 


