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সহকমীবৃন্দ,  

ইমাম ও খশতবগণ,  

ওলামা-মািাদয়খবৃন্দ,  

সুশধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সদেলদন উপশিত সবাইদক আশম আন্তশরক শুদভচ্ছা জানাই ।  

স্বাধীনতার মাস মার্ জ। আশম গভীর শ্রদ্ধার সাদে স্মরণ করশি, সব জকাদলর সব জদশ্রষ্ঠ বাঙাশল, জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু শিখ 

মুশজবুর রহমানদক। স্মরণ করশি ৩০ লাখ মুশিদ াদ্ধাদক। ২ লাখ শন জাশতত মা-শবানদক।  

শ্রদদ্ধয় ইমাম-ওলামা-মািাদয়খবৃন্দ,  

আপনারা সমাদজর সোশনত ব্যশি। আপনারা জনগণদক ইসলাদমর আেদি জ উজ্জীশবত করদিন। এজন্য আপনাদেরদক 

বলা হয় ‘ওয়াদরসাতুল আশিয়া’ বা ‘নবীগদণর উত্তরাশধকার’।  

অগশণত অশল-আউশলয়া, সুশফ সাধকগণ আমাদের শেদি ইসলাম প্রর্াদরর জন্য এদসদিন। তাঁরা শিদলন ব্যশিগত শলাভ-

লালসার ঊদবজ। আল্লাহর বীন ও মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ তুদল ধরাই শিদলা তাঁদের একমাত্র লক্ষয। তাঁরা মানুদষ মানুদষ ভ্রাতৃত্ব ও 

সম্প্রীশতর বন্ধন প্রশতষ্ঠার জন্য কাজ কদর শগদিন।  

সাম্রাজযবােী অপিশি প্রেদম এই ভ্রাতৃত্বপূণ জ বন্ধদনর উপর আঘাত হাদন। পরবতীকাদল পাশকস্তানী িাসকদগাষ্ঠী, তাদের 

শোসর আলবের-রাজাকার, আলিামস্ এবং স্বাধীনতার পর শবশভন্ন স্বাে জাদেষী মহল প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব ইসলাদমর শলবাস পদর 

ইসলাদমরই মহান আেি জদক ভূলুশিত কদরদি।  

তারা গণহতযা কদরদি। সকল শপিার শমধাবী মানুষদের হতযা কদর জাশতদক শমধাশুন্য কদরদি। মা-শবাদনর ইজ্জত লুিন 

কদরদি। শেদি অরাজকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের সৃশি কদরদি। শেদির আবহমান ধমীয় ঐশতহযদক বংস করদত শর্দয়দি। 

ইসলাদমর মম জবাণী তুদল ধদর এই অপিশিদক শবতাশিত করদত আপনারা শসাচ্চার হদবন। আজদকর শেদন এটাই আমার প্রতযািা।  

সুশধবৃন্দ,  

জাশতর শপতা পাশকস্তাদনর কারাগাদর মৃতুযর মুদখ োঁশিদয়ও বদলশিদলন, ‘‘আশম বাঙাশল, আশম মানুষ, আশম মুসলমান, 

একবার মদর দুইবার মদরনা’’।  

শতশন প্রশতটি কাদজ ইসলামদক সমুন্নত শরদখদিন। শতশন ইসলাশমক ফাউদন্ডিন প্রশতষ্ঠা কদরন। টঙ্গীর তুরাগ নেীর তীদর 

শবশ্ব ইজদতমা ময়োন, কাকরাইল মসশজে সম্প্রসারদণর জন্য িান বরাদ্দ, বাংলাদেি মাদ্রাসা শিক্ষা শবার্ জ পুনগ জঠনসহ শবশভন্ন 

কা জক্রম গ্রহণ কদরন।  



ওআইশস সদেলদন শ াগোন কদর মুসশলম ভ্রাতৃদত্বর প্রশত তাঁর অগাধ শবশ্বাদসর দৃিান্ত িাপন কদরন। শতশন আদলম-

ওলামার শনতৃদত্ব একাশধক ধমীয় প্রশতশনশধ েল শসৌেী আরবসহ শবদশ্বর শবশভন্ন শেদি শপ্ররণ কদরন। শতশন সকল ধদম জর মানুদষর 

ধমীয় স্বাধীনতা শনশিত কদরন।  

সুশধমন্ডলী,  

আওয়ামী লীগ ধম জদক পু ুঁশজ কদর রাজনীশত কদর না। ধদম জর নাম ভাশঙদয় কাউদক শধাঁকা শেয় না।  

আমরা ’৯৬ সরকাদরর সময় ইসলাশমক ফাউদন্ডিদনর জন্য আগারগাঁওদয় জশম বরাদ্দ শেই। ফাউদন্ডিদনর ৪৩টি শজলা 

কা জালয়দক রাজস্বখাদত অন্তর্ভ জি কশর। ইমাম ও মুয়াশজ্জন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন কশর।  

সুশধবৃন্দ,         

এবার সরকার গঠদনর পর ইসলাদমর উন্নয়দন আমরা শবশভন্নমুখী কম জসূশর্ বাস্তবায়ন করশি।  

আমরা জাতীয় শিক্ষা নীশত-২০১০ এ মসশজে শভশত্তক ধমীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানসহ আধুশনক ও ননশতকতা শিক্ষাপ্রোন 

কম জসূশর্দক প্রাক-প্রােশমক শিক্ষার অন্তর্ভ জি কদরশি।  

ইসলাশমক ফাউদন্ডিদনর কা জক্রমদক আমরা উপদজলা প জাদয় শনদয়  াশচ্ছ। খুতবার পূদব জ মসশজদে প্রাকখুতবা পাদঠর 

প্রর্লন করা হদয়দি।  

হজ্জ ব্যবিাপনায় উন্নয়ন, হজ্জ াত্রীদের অনলাইদন আদবেদনর সুদ াগ ও জাতীয় হজ্জনীশত-২০১০ বাস্তবায়দনর ফদল প্রশত 

বির হজ্জ  াত্রীর সংখ্যা বৃশদ্ধ পাদচ্ছ। ২০১০ সাদল হজ্জ ব্যবিাপনায় েশক্ষণ এশিয়ার মদে বাংলাদেদির সাফদল্যর স্বীকৃশত স্বরূপ 

শসৌশে কতৃজপক্ষ আমাদের প্রিংসাপত্র প্রোন কদরদি। ২০১১ সাদল সদব জাচ্চ ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৭ জন হজ্জ পালন কদরদিন।  

শেিব্যাপী প্রায় ১৮ হাজার মসশজে সংস্কার কদরশি। ২ হাজার নতুন মসশজে পাঠাগার িাপন কদরশি। ৬৪টি শজলা মদর্ল 

পাঠাগার ও ৪৭৭টি উপদজলা মসশজে পাঠাগারসহ শেদির ৫ হাজার পাঠাগাদর পুস্তক সংদ াজন কদরশি।  

মসশজেশভশত্তক শিশু ও গণশিক্ষা কা জক্রদমর আওতায় প্রশত বির ১০ লদক্ষরও শবিী মুসশলম জনগনদক শিক্ষাোন করা 

হদচ্ছ। এই কা জক্রমদক মশনটশরং করার জন্য শেিব্যাপী ১৫৩৬ টি শরদসাস জ শসন্টার পশরর্াশলত হদচ্ছ। ৩৮ হাজার শিক্ষা শকদন্দ্র প্রায় 

৩০ লক্ষ শিক্ষােীদক প্রাক-প্রােশমক সহজ শকারআন ও বয়স্ক শিক্ষা প্রোন করা হদচ্ছ।  

আমরা মসশজেসহ অন্যান্য ধমীয় প্রশতষ্ঠান, ধমীয় সংগঠন, ধমীয় উৎসব, ঈেগাহ, কবরিান ও দুুঃিদের মাদে অনুোন 

প্রোন করশি।  

মাদ্রাসা শিক্ষাদক যুদগাপদ াগী করা হদয়দি। ৩০টি মদর্ল মাদ্রাসা িাপন করা হদয়দি। ১০০টি মাদ্রাসায় ভদকিনাল শকাস জ 

র্ালু করা হদয়দি। বাংলাদেদি প্রেমবাদরর মদতা ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি শবষদয় অনাস জ শকাস জ র্ালু হদয়দি।  

সোশনত খশতব ও ইমাম সাদহবগণ  

বাংলাদেদি এখন জশঙ্গ তৎপরতা শনই। আমরা শেি শেদক জশঙ্গবাে, সন্ত্রাসবাে শবতািন কদরশি। আমাদের এ ভূশমকা 

জাশতসংঘসহ সারা শবদশ্ব প্রসংশিত হদয়দি।  

ইসলাশমক ফাউদন্ডিনদক ‘জশঙ্গবাে, সন্ত্রাস প্রশতদরাধ ও সামাশজক সমস্যার সামাধাদন ইসলাম’ িীষ জক কম জসূশর্ গ্রহণ 

করার জন্য আশম আন্তশরক ধন্যবাে জানাই। সমদয়াপদ াগী, জনসদর্তনামূলক এ কম জসূশর্ বাস্তবায়দন সোশনত খশতব ও ইমাম-

ওলামাগণদক এশগদয় আসার আহবান জানাশচ্ছ। কুরআন ও সুন্নাহর আদলাদক মানুষদক ননশতকতা শিক্ষায় উবুদ্ধ করার আহবান 

জানাশচ্ছ।  

আপনারা ধমীয় শিক্ষার পািাপাশি োশরদ্রয শবদমার্ন, কৃশষ, বনায়ন, শ ৌতুক, বাল্যশববাহ প্রশতদরাধ, দুনীশত প্রশতদরাধ, 

সামাশজক স্বািয পশরর্ জা শবষদয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ কদরদিন। শনজ পশরবার ও সমাদজ এ প্রশিক্ষণ প্রদয়াগ করদবন বদল আশম আিা 

কশর।  

আমরা একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেি শবশনম জাদণ রূপকল্প-২০২১ গ্রহণ কদরশি। আমরা জাশতদক শবদশ্বর েরবাদর ম জাোপূণ জ 

আসদন প্রশতশষ্ঠত করদত র্াই। আমার শবশ্বাস, সকদলর সশেশলত প্রয়াদস আমরা ক্ষুধা-োশরদ্র-শনরক্ষতামুি জাশতর শপতার স্বদের 

শসানার বাংলা গিদত পারদবা। মহান আল্লাহ তা‘আলা েরবাদর এই প্রাে জনা কশর।  



আজদকর পুরস্কার প্রাপ্ত ইমামগণদক অশভনন্দন জানাশচ্ছ। আশম আিা কশর এ অজজন আপনাদেরদক শেি ও জাশতর 

কল্যাদণ আরও শনদবশেত হদত উৎসাশহত করদব।  

সবাইদক আবারও ধন্যবাে জাশনদয় আশম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সদেলদনর শুভ উদবাধন শঘাষণা করশি।  

       

শখাো হাদফজ।  

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদেি শর্রজীবী শহাক। 

...  


