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তবসতম  তহর রাহমাতনর রাতহম 

 

অনুষ্ঠাম্মনর সভাপতি, 

শেয়ারম্যান, বাাংলাম্মেে িতরকি শিডাম্মরেন,  

শেে ও তবম্মেে শেম্মক আগি শ্রম্মেয় মাোম্ময়খ ও আম্মলম, 

এবাং সুতধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

আ র্জাতিক সুতি সম্মেলম্মন উপতিি সবাইম্মক আতম আ তরক শুম্মভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। আত্মার পতরশুতের মাধ্যম্মম আ  হর 

সম্মঙ্গ সম্পকজ িাপনই হল সুতি েে জম্মনর মম জকো। পরম সত্তা মহান আ হম্মক র্ানার আ     মানুম্মষর তের ন। স্রষ্টা ও সৃতষ্টর 

মম্মধ্য তবদ্যমান সম্পকজম্মক আধ্যাতত্মক ধ্যান ও জ্ঞাম্মনর মাধ্যম্মম র্ানার প্রম্মেষ্টাম্মক সুতি েে জন বা সুতিবাে বলা হয়। 

আর্ম্মকর এই সুতি সম্মেলম্মন আতম শ্রোর সম্মঙ্গ স্মরণ করতি সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুতর্বুর রহমানম্মক। বঙ্গবন্ধু গভীরভাম্মব সুতিবাে েে জম্মন তবশ্বাসী তিম্মলন। এটা তিতন শপম্ময়তিম্মলন বাংে পরম্পরায়। 

আপনারা র্াম্মনন, শেখ আওয়াল নাম্মম আমাম্মের এক পূব জ পু ষ ১৪৬৩ সাম্মল হযরি বাম্ময়তর্ে শবা  মীর (রঃ) সম্মঙ্গ 

ইসলাম প্রোম্মরর র্ন্য এ র্নপম্মে এম্মসতিম্মলন। তিতন শেখ আবাল নাম্মমও পতরতেি তিম্মলন। িাঁর এক বাংেধর শেখ 

শবারহানউতিন টুতঙ্গপাড়ায় িায়ীভাম্মব বসবাস শু  কম্মরন। পাতরবাতরক ঐতিহয বঙ্গবন্ধুম্মক একর্ন মুক্তমনা মানুষ        

শবম্মড় উঠায় গভীর প্রভাব শরম্মখতিল। 

িাই আমরা শেতখ, সকল ধম্মম জর মানুম্মষর সহ-অবিান তনতিি করার র্ন্য স্বাধীনিার পর বঙ্গবন্ধু আমাম্মের 

সাংতবধাম্মন ধম জতনরম্মপ    সাংম্মযার্ন কম্মরন।  

ইসলাম্মমর প্রতি বঙ্গবন্ধুর তিল অগাধ ভাম্মলাবাসা। মাত্র সাম্মড় তিন বিম্মরর োসনামম্মল ইসলাম্মমর প্রোর এবাং প্রসাম্মর 

তিতন ব্যাপক কম জসূতে বা বায়ন কম্মরন। ইসলাতমক িাউম্মন্ডেন প্রতিষ্ঠা, িাবতলগ র্ামাম্মির র্ন্য টঙ্গীম্মি তবোল র্তম োন, 

বাাংলাম্মেে মা     তে        গঠন ইিযাতে কার্ বঙ্গবন্ধুর সমম্ময়ই হম্ময়তিল।  

সুোতনি সুতধবৃন্দ, 

মহান অতল-আওতলয়ার মাধ্যম্মমই এক সময় আমাম্মের এই র্নপম্মে ইসলাম্মমর প্রোর ও প্রসার ঘম্মটতিল। আরব, 

পারস্য, ইরাক, ইম্ময়ম্মমন প্রভৃতি শেে শেম্মক তনম্মবতেিপ্রাণ ধম জ প্রোরকগণ এম্মেম্মে এম্মসতিম্মলন।  

িাঁরা িাঁম্মের অমাতয়ক ব্যবহার আর মানবিাবােী আেম্মে জর দ্বারা এম্মেম্মের মানুম্মষর হৃেয় র্য় কম্মরন। িাঁরা মানুম্মষ 

মানুম্মষ ববষম্যহীন ো  র ধম জ ইসলামম্মক গভীর মানবম্মপ্রম্মমর মাধ্যম্মম উপিাপন কম্মরতিম্মলন। এ কারম্মণই এম্মেে 

আওয়াতলয়াম্মের শেে তহম্মসম্মব ব্যাপকভাম্মব পতরতেতি লাভ কম্মর। 

সুতধবৃন্দ, 

বাাংলাম্মেম্মের প্রায় ১৬ শকাটি মানুম্মষর েিকরা ৮৫ ভাগই মুসলমান। বাাংলাম্মেেম্মক বলা হয় উোর মুসলমাম্মনর শেে। 

এটা সম্ভব হম্ময়ম্মি অতল-আউতলয়াম্মের প্রভাম্মবর কারম্মণ। যুগ যুগ ধম্মর এম্মেম্মে মুসলমান, তহন্দু, শবৌে, তিষ্টানসহ সব ধম জ ও 

বম্মণ জর মানুষ তমম্মলতমম্মে বসবাস করম্মিন। মহান অতল-আউতলয়াগণ সব ধম্মম জর মানুম্মষর সহ-অবিাম্মনর শয অনুপম তে   

তেম্ময়তিম্মলন, িার িম্মলই এটা সম্ভব হম্ময়ম্মি।  

আর্ম্মক আমরা এমন এক সমম্ময় এই সম্মেলম্মন শযাগ তেম্ময়তি, যখন আমাম্মের শেম্মে এক শশ্রতণর মানুষ প্রকৃি 

ইসলাম্মমর      শেম্মক তবচ্যযি হম্ময় তনষ্ঠরু আেরণ করম্মি। 
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সমাম্মর্ সতহাংসিা, হানাহাতন, তবশৃঙ্খলার তবষাক্ত বািাস িতড়ম্ময় তেম্মচ্ছ। ো  র ধম জ ইসলামম্মক কলুতষি করম্মি।  

তনরপরাধ মানুষম্মক শমম্মর শিলা, আহি করা, এটি ইসলাম ধম জ শিা দূম্মর োকুক, শকান বনতিকিার মম্মধ্যই পম্মড় না। 

আপনারা লক্ষ্য কম্মরম্মিন ২০১৪ সাম্মলর ৫ র্ানুয়াতর তনব জােম্মনর আম্মগ িারা শপম্মরাল শবামা শমম্মর প্রায় ২০০ মানুষম্মক 

হিযা কম্মরতিল। জ্বালাও শপাড়াও কম্মর অে জনীতিম্মক ধ্বাংস কম্মর শেওয়ার অপম্মেষ্টা কম্মরতিল।  

আমরা যখন শস ধাক্কা সামতলম্ময় উম্মঠ শেেম্মক সামম্মনর তেম্মক এতগম্ময় তনম্ময় যাতচ্ছ, হঠাৎ িারা একই কায়োয় আবার 

মাম্মঠ শনম্মমম্মি। িাম্মের টাম্মগ জট সাধারণ শখম্মট খাওয়া মানুষ। এ পয জন্ত প্রায় ১০০ র্ন সাধারণ মানুষ িাম্মের শপম্মরাল শবামায় পুম্মড় 

মারা শগম্মিন। েি েি মানুষ হাসপািাম্মলর তবিানায় কািরাম্মচ্ছন। মানুম্মষর রুটি-রুতর্র উপর হাি তেম্ময়ম্মি। সাধারণ মানুম্মষর 

শোষ -- িারা তবএনতপ-র্ামাি শর্াম্মটর আহ্বাম্মন সাড়া তেম্ময় আমাম্মের তবরুম্মে রাস্তায় নাম্মমতন। 

এম্মের কম জকান্ড ৭১ সাম্মলর গণহিযাম্মকও হার মাতনম্ময়ম্মি। হাসপািাম্মল শপাড়া মানুম্মষর যন্ত্রণা, বাবা-মাম্ময়র আহার্াতর, 

শবাম্মনর গগনতবোরী কান্না, তবধবার েীঘ জশ্বাস তকছুম্মিই এম্মের পাষাণ হৃেয় টলম্মি না। কানাগতল পম্মে ক্ষ্মিায় যাওয়ার র্ন্য 

এরা শগাটা বাাংলাম্মেেম্মক পুতড়ম্ময় িাড়খার কম্মর তেম্মি োয়। িারা যা করম্মি শসটাম্মক আম্মন্দালন বম্মল না। এটা র্তঙ্গবােী কার্। 

শগাপন িান শেম্মক একটা শপ্রস তরতলর্ তেম্ময় তেম্মনর পর তেন অবম্মরাধ-হরিাল শডম্মক েম্মলম্মি। আমাম্মের তমতডয়া িা 

িলাও কম্মর প্রোর করম্মি।  

এম্মের আর একটা প্রধান লক্ষ্য যুোপরাধীম্মের রক্ষ্া করা। আমরা যখন একাত্তুম্মরর মানবিাতবম্মরাধী অপরাম্মধ অতভযুক্ত 

যুোপরাধীম্মের তবোম্মরর কার্ এতগম্ময় তনম্ময় যাতচ্ছ, িখন িারা মতরয়া হম্ময় উম্মঠম্মি।  

শেখম্মবন, এরা মুম্মখ ইসলাম ধম্মম জর কো বম্মল। তকন্তু ধম্মম জর মম জবাণী মাম্মন না। পতবত্র শকারাম্মন আম্মি: ‘‘মান কািালা 

নািসান তবগাইম্মর নািতসন িাকা আন্নামা কািালন নাসা র্ামী’আ ওয়ামান আহয়াহা িাকা আন্নামা আহয়ান নাসা র্ামী’আ। 

অে জাৎ শয শকউ হিযা কম্মর শকান শলাকম্মক - শকান শলাক হিযা িাড়া, তকাংবা িাসাে সৃতষ্ট িাড়া দুতনয়ায়; িাহম্মল শযন 

শস হিযা করল সব মানুষম্মক; আর শয শকউ বাঁোল শকান শলাকম্মক, শস শযন বাঁোল সব শলাকম্মক। (সূরা মাম্ময়ো: আয়াি ৩২)  

প্রবাে আম্মি ‘শোম্মর না শুম্মন ধম্মম জর কাতহনী’। এরা মানুম্মষর কাকুতি-তমনতি শুনম্মব না। এম্মেরম্মক ৭১ সাম্মলর মি 

রুখম্মি হম্মব। র্নগণম্মক র্াগম্মি হম্মব। বাাংলার র্নগণ যুম্মগ যুম্মগ প্রমাণ কম্মরম্মিন শকান অপেতক্তই িাঁম্মেরম্মক পরাতর্ি করম্মি 

পারম্মব না। 

িারা শভম্মবম্মি এভাম্মব মানুষম্মক পুম্মড় শমম্মর িারা িাম্মের স্বাে জ হাতসল করম্মব। বাাংলাম্মেে আওয়ামী লীগ র্নগম্মণর 

েল। র্নগণম্মক সাম্মে তনম্ময়ই আমরা বাাংলাম্মেে শেম্মক এ দুবৃ জত্তম্মের উৎখাি কম্মর শেম্মে োতন্ত প্রতিষ্ঠা করব, ইনোআল্লাহ। 

এম্মেম্মের মানুষ ধম জভী  বম্মল শেেী ও তবম্মেেী ষড়যন্ত্রকারীরা নানা অপম্মকৌেম্মল ধম্মম জর নাম্মম সন্ত্রাম্মসর রার্ত্ব কাম্ময়ম 

করম্মি উম্মঠ পম্মড় শলম্মগম্মি। মুসলমান তহম্মসম্মব আমাম্মের এর প্রতিম্মরাম্মধ এতগম্ময় আসম্মি হম্মব।  

অম্মনক তনরীহ মানুষ এম্মের কোয় তবভ্রা  হম্ময় ভুল পম্মে পা বাতড়ম্ময়ম্মি। আতম মম্মন কতর তবভ্রা  মানুষম্মক সঠিক পম্মে 

তিতরম্ময় আনার      পীর-মাোম্ময়খ ও আম্মলমগণ গু ত্বপূণ জ ভূতমকা পালন করম্মি পাম্মরন।  

আর্ম্মক এই সম্মেলম্মনর মাধ্যম্মম আতম আপনাম্মের এবাং ধম জপ্রাণ মুসলমানম্মের উোত্ত আ  ন র্ানাতচ্ছ, ইসলাম্মমর 

নাম্মম, আম্মন্দালম্মনর নাম্মম মানুষ পুতড়ম্ময় মারার তব    র্নমি গম্মড় তুলম্মি আপনারা এতগম্ময় আসুন।   

শেম্মের ইমাম সাম্মহবানম্মকও আতম আ  ন র্ানাই, জুমার নামাম্মর্র খুিবায় ও ধমীয় আম্মলােনায় আপনারা সমাম্মর্ 

ো   প্রতিষ্ঠার তবষয়গুম্মলাম্মক প্রাধান্য তেম্মবন। তিিনা সৃতষ্টকারীম্মক আ  হিায়ালা পিন্দ কম্মরন না। মহান আ  হ বম্মলন: আল্ 

তিত্নাতু আোদ্দু তমনাল কাম্মে।  

অে জাৎ ‘তিত্না-তবশৃঙ্খলা হিযার শেম্ময়ও র্ঘন্য।’ িাই সমাম্মর্ তবশৃঙ্খলাকারীম্মের প্র য় শেওয়া যাম্মব না। আম্মন্দালম্মনর 

নাম্মম মানুষ পুতড়ম্ময় মারার অতধকার শকউ রাম্মখ না। 

সুধী, 

আমরা সব সময় সুতি সাধক, অতল-আওতলয়া ও হক্কানী আম্মলমম্মের যোযে ময জাো তেম্ময় আসতি। শেম্মের তবতভন্ন 

তবমান বন্দর, শসতু, সড়ক এবাং বড় বড় িাপনার নাম এম্মেম্মের অতলগম্মণর নাম্মম রাখা এর বা ব উোহরণ। 

তবগি ৬ বিম্মর আমাম্মের সরকার ইসলাতমক তে   সম্প্রসারম্মণর র্ন্য ব্যাপক কম জসূতে বা বায়ন কম্মরম্মি। পতবত্র 

শকারআম্মনর ইাংম্মরতর্ ও বাাংলা অনুবােসহ শকারআম্মনর শিলাওয়াি ওম্ময়বসাইম্মট শেওয়া হম্ময়ম্মি। ইমাম-মুয়াতিনম্মের র্ন্য 

কল্যাণ িান্ড গঠন কম্মর তেম্ময়তি।  
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শেম্মের প্রতিটি শর্লা-উপম্মর্লায় একটি কম্মর মম্মডল মসতর্ে বিতরর উম্মদ্যাগ আমরা তনম্ময়তি। প্রতিটি প্রােতমক 

তবদ্যালম্ময় একর্ন ধমীয়    ক তনম্ময়াম্মগর ব্যবিা করা হম্মব।  

মসতর্েতভতত্তক তেশু ও গণতে   শকম্মন্দ্রর সাংখ্যা ৩৭ হার্ার শেম্মক বৃতে কম্মর ৮০ হার্ার করার অনুম্মমােন শেওয়া 

হম্ময়ম্মি। আমাম্মের সময় শরকড জ সাংখ্যক ধম জপ্রাণ মুসলমান পতবত্র হর্ আোয় করম্মি পারম্মিন।  

শ্রম্মেয় ধমীয় শনতৃবৃন্দ, 

আমাম্মের সরকাম্মরর মূল ল   শেম্মের সব ধম্মম জর মানুষ শযন িাঁম্মের তনর্ তনর্ ধম জ-কম জ পালন কম্মর সুম্মখ-ো     

বসবাস করম্মি পাম্মর - িা তনতিি করা। প্রকৃি মানবিাবােী ইসলাম েে জার মাধ্যম্মমই এটা অর্জন করা সম্ভব। 

আর্ম্মক শসসব পীর মাোম্ময়খ, সুতিসাধক এবাং ধমীয় শনতৃবৃন্দ এ সম্মেলম্মন শযাগ তেম্ময়ম্মিন, আতম িাঁম্মের সবাইম্মক 

আ তরক ধন্যবাে র্ানাতচ্ছ। পেভ্রষ্ট মানুম্মষর কাম্মি ইসলাম্মমর ো  র বাণী শপৌৌঁম্মি তেম্ময় িাম্মের আম্মলার পম্মে তনম্ময় আসম্মি 

আপনারা কার্ করম্মবন- এ প্রিযাো করতি। 

এই সম্মেলন আম্ময়ার্ম্মনর র্ন্য আতম বাাংলাম্মেে িতরকি শিডাম্মরেনম্মক ধন্যবাে র্ানাই।  

আতম মহান আ  হর কাম্মি শেম্মের মানুম্মষর পাোপাতে তবশ্ববাসীর সুখ, ো   ও সমৃতে কামনা কম্মর আ র্জাতিক সুতি 

সম্মেলম্মনর শুভ উম্মদ্বাধন শঘাষণা করতি। মহান আ  হ আমাম্মের সহায় শহান। 

 

শখাো হাম্মির্। 

র্য়বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাম্মেে তেরর্ীবী শহাক। 

... 


