
জাতীয় খততব এবং প্রতিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সদেলন  

ও তিশু-তিদিার সাংস্কৃততি প্রততদ াতিতায় তবজয়ীদের সনে ও পুরস্কার তবতরণ  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শিখ হাতসনা  

ঢািা, রতববার, ২৬ িাততিি ১৪২০, ১০ নদভম্বর ২০১৩  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সভাপতত,  

সহিমীবৃন্দ,  

শ্রদেয় খততব, ইমাম সাদহবান,  

ওলামা-মািাদয়খ,  

ইসলামী সাংস্কৃততি প্রততদ াতিতার তবজয়ী তিশু-তিদিার ভাই ও শবাদনরা,  

সুতধমন্ডলী ।  

            আসসালামু আলাইকুম।  

অনুষ্ঠাদন উপতিত সবাইদি আতম আন্ততরি শুদভচ্ছা জানাতচ্ছ। অদিষ শুিতরয়া জানাতচ্ছ মহান আল্লাহতা'আলার 

েরবাদর।  

ইসলাম িাতন্ত, শসৌহার্দ্ি, সম্প্রীতত, সহমতম িতা ও মানবতার ধম ি। িত শপৌদণ ৫ বছদর আমরা ইসলাদমর এই সমুন্নত 

তিক্ষার মম িবাণী  থা থভাদব তুদল ধরার আন্ততরি শেষ্টা িদরতছ। শসই সাদথ মহানবী (সা.)-এর শরদখ  াওয়া আেি ি মেীনা 

সনদের আদলাদি প্রদতেি ধদম ির মানুষ শ ন তাঁদের স্বস্ব ধম ি স্বাধীনভাদব পালন িরদত পাদর শসই পতরদবি তনতিত িরারও 

আন্ততরি শেষ্টা িদরতছ।  

সব িিাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাততর তপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুতজবুর রহমান ইসলাদমর শখেমদত অসামান্য অবোন শরদখ 

শিদছন। স্বাধীনতার পর তততন ইসলাতমি ফাউদন্ডিন প্রততষ্ঠা িদরন। মাদ্রাসা তিক্ষা শবার্ ি পুনি িঠন ও সম্প্রসারণ িদরন। জাতীয় 

প িাদয় ঈদে তমলাদুন্নবী (সা.) উর্দ্াপদনর জন্য তততন সীরাত মজতলস িঠন িদরন।  

শবতার ও শেতলতভিদন প্রতততেদনর অনুষ্ঠান শুরু ও সমাতপ্তদত কুরআন শতলাওয়াদতর ব্যবিা িদরন। পতবত্র ঈদে 

তমলাদুন্নবী (সা.), িদব িের ও িদব বরাদত সরিাতর ছুটি শ াষণা িদরন। তবশ্ব এজদতমার জন্য েতঙ্গর তুরাি নেীর তীদর 

তবিাল জায়িা বরাদ্দ শেন।  

িািরাইল মসতজে সম্প্রসারদণর জন্য জতম বরাদ্দ িদরন। রাতিয়াদত তবলীি জামাত শপ্ররণ িদরন। তততন আইন 

িদর মে, জুয়া, হাউতজ ও অসামাতজি িা িিলাপ তনতষে িদরন।  

হজ্জ াত্রীরা  াদত স্বল্পব্যদয় সমুদ্রপদথ হজ্জ িরদত পাদরন এজন্য ‘তহজবুল বাহার' নাদম এিটি জাহাজ ক্রয় িদরন। 

জাততর তপতার িাহােদতর পর তজয়াউর রহমান ক্ষমতায় এদস মে ও জুয়ার লাইদসন্স প্রোন িদরন। আর হজ্জ াত্রীদের জন্য 

আনা ‘তহজবুল বাহার' জাহাজটিদি তততন প্রদমােতরীদত রুপান্তর িদরন।    

আমরা  া তবশ্বাস িতর তাই িরার শেষ্টা িতর। ইসলাম আমার ধম ি। তাই স্বাভাতবিভাদব ইসলাদমর শখেমদত আতম 

 া িরতছ, তা আমার তবশ্বাদসর িভীর অনুভূতত শথদিই িরতছ।  

তবিত ১৯৯৬-২০০১ শময়াদে আমরা ইসলাতমি ফাউদন্ডিদনর ৪৩টি শজলা িা িালয় ও এর সিল জনিতিদি 

রাজস্বখাদত িানান্তর িতর। মসতজদের ইমাম ও মুয়াতজ্জনদের িল্যাদণর জন্য ‘ইমাম-মুয়াতজ্জন িল্যাণ ট্রাস্ট' িঠন িতর। এই 

ট্রাদস্টর মূলধন এখন ২৮ শিাটি োিা।  

বাংলাদেদির মসতজেগুদলাদি মহানবী (সা.)-এর মসতজদে নববীর আেি ি তহসাদব িদে শতালার জন্য মসতজে 

পাঠািার প্রিল্প অনুদমােন িতর। ২৫ হাজার ২৪২টি মসতজদে নতুন পাঠািার িাপন িরা হদয়দছ। ৩৩টি ইসলামী তমিন 

শিদের মাধ্যদম শেদির প্রতেন্ত অঞ্চদলর ৩৪ লাখ শরািীদি তেতিৎসাদসবা প্রোন িরা হদয়দছ।  



আমাদের বতিমান সরিাদরর শময়াদে আরবী-বাংলা-ইংদরতজ অনুবাে ও উচ্চারণসহ পতবত্র আল-কুরআন 

তর্তজোইদজিন িরা হদয়দছ। আরবী তবশ্বতবর্দ্ালয় প্রততষ্ঠার জন্য আমরা জাতীয় সংসদে ‘ইসলামী আরবী তবশ্বতবর্দ্ালয়' তবল 

পাি িদরতছ।  

ফদতায়া সংক্রান্ত মহামান্য সুতপ্রমদিাদে ির রায় বাস্তবায়দনর জন্য জাতীয় প িাদয় এিটি ফদতায়া শবার্ ি িঠদনর উদর্দ্াি 

শনওয়া হদয়দছ। এদত শেদির প্রততটি শজলার িীষ িিানীয় আদলম-ওলামা ও মুফতত-মুফাতি্রিণদি সম্পৃি িরা হদব।  

িত শময়াদে বায়তুল মুিাররম মসতজদের শসৌন্দ ি বৃতেিরণ ও সম্প্রসারদণর জন্য এিটি তমনার তনম িাদণর িাজ শুরু 

িতর। পরবতীিাদল তবএনতপ-জামাত সরিার শস িাজ বন্ধ িদর শেয়।  

এবার োতয়ত্ব গ্রহণ িদর আমরা পুনরায় মসতজে সম্প্রসারণ ও তমনার তততরর িাজ সম্পন্ন িতর। বায়তুল মুিাররম 

মসতজদের উত্তর-পূব ি শিাদণর তমনারটিও তততর িরব, ইনিাআল্লাহ।  

বায়তুল মুিাররম মসতজদে ৫ হাজার ৬০০ জন মতহলার নামাজ আোদয়র জন্য আমরা মতহলা নামাজ িক্ষ 

সম্প্রসারণ িদরতছ। শসই সাদথ মসতজদের িাহাদন ২০ হাজার মুসতল্লর নামাদজর িান সম্প্রসারণসহ মসতজদের আন্ডারগ্রাউদন্ডও 

৫০০ িােী পাতিিং-এর ব্যবিা িরা হদয়দছ। এ ছাো মসতজদের নামাজখানা ও অজুখানা সংস্কার িরা হদয়দছ। বায়তুল 

মুিাররম মসতজে িমদেদে ৫-তলাতবতিষ্ট ইসলাতমি ফাউদন্ডিন লাইদেতর তনম িাণ িরা হদয়দছ।  

সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবিাপনার লদক্ষে আমরা জাতীয় হজ্জ নীতত-২০১০ প্রণয়ন িতর। তবএনতপ-জামাত সরিাদরর আমদল 

হাজীদের শসৌতে আরদব বােীভাোর অথ ি আত্মসাৎ িরা হয়। শস সময় সরিাতর  ািাত ফাদন্ডর অথ িও আত্মসাৎ িরা হয়।  

হদজ্জর সাতব িি িা িক্রম তর্তজোল প্রযুতির আওতায় আনা হদয়দছ। হাজীদের দুদভ িাি লা দবর জন্য ২০১১ সাল শথদি 

শজদ্দা হজ্জ োতম িনাদল এিটি োজা ভাো তনদয়তছ। আিদিানায় হজ্জ অতফদস হাজীিদণর সুতবধাদথ ি শসন্ট্রাল এতস ও তলফ্ট িাপন 

িরা হদয়দছ। ২০১০ ও ২০১১ সাদল আমরা েতক্ষণ এতিয়ার মদধ্য হজ্জ ব্যবিাপনায় প্রথম িান লাভ িদর শসৌতে সরিাদরর 

প্রিংসাপত্র শপদয়তছ।  

২০০৬ সাদল শ খাদন হজ্জ াত্রী সংখ্যা তছল মাত্র ৪৭ হাজার ৯৮৩ জন, ২০১২ সাদল শসই সংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজার 

৯৫৮ জদন উন্নীত হয়।  

আমরা বতিমান শময়াদে োতয়ত্ব গ্রহদণর পর বন্ধ থািা ‘মসতজেতভতত্তি তিশু ও িণতিক্ষা িা িক্রম প্রিল্প'-এর 

অনুদমােন শেই। ৫ বছর শময়ােী এই প্রিদল্পর জন্য ৬৪৩ শিাটি ৫৫ লাখ োিা বরাদ্দ শেওয়া হয়।  

এই প্রিদল্প মাদ্রাসা তিতক্ষত ৪০ হাজার আদলম-ওলামার িম িসংিান হদয়দছ। প্রিল্পটির মাধ্যদম শেদির ৪০ লাখ 

তিশুদি মসতজেমুখী িরা হদয়দছ এবং প্রাি-প্রাথতমি স্তদর তারা তিক্ষা লাভ িরদছ।  

আমরা মাদ্রাসা তিক্ষার উন্নয়দন ১০০০ মাদ্রাসার এিাদর্তমি ভবন তততর িদরতছ। ৮০টি মাদ্রাসায় অনাস ি শিাস ি োলু 

িদরতছ। আমাদের সরিার আিামীদত সরিার পতরোলনার োতয়ত্ব শপদল শেদির প্রততটি শজলা ও উপদজলায় এিটি িদর 

আধুতনি সুদ াি-সুতবধাসম্বতলত মসতজে তনম িাণ িরব, ইনিাআল্লাহ।  

আমাদের শেদি দু'টি ধারায় প্রাততষ্ঠাতনি ধমীয় তিক্ষা পতরোতলত হদচ্ছ। এিটি আলীয়া ধারা অপরটি িওমী ধারা। 

আলীয়া ধারার তিক্ষা িা িক্রদম সরিাতর স্বীকৃতত থািায় আলীয়া মাদ্রাসা শথদি পাি িরা তিক্ষাথীিণ সরিাতর োকুতরর সুদ াি 

পাদচ্ছন। তিন্তু িওমী তিক্ষাথীদের তিক্ষা সনদে সরিাতর স্বীকৃতত না থািায় তারা সরিাতর োকুতর সুতবধা শথদি বতঞ্চত।  

এজন্য আমরা িওমী তিক্ষাদি সরিাতর সনদের আওতায় আনার উদর্দ্াি তনদয়তছ। শিউ শিউ এোদি ভুলভাদব 

ব্যাখ্যা িরদছন।  

আমাদের উদদ্দশ্য িওমী মাদ্রাসায় তিতক্ষতরা  াদত সরিাতর-শবসরিাতর খাদত োকুতর পায়। তদব এো বাধ্যতামূলি 

িরা হদব না।  

তপ্রয় ওলামা মাসাদয়খ,  

আমরা তবশ্বাস িতর, ইসলাদমর প্রোর-প্রসাদর আদলম-ওলামািদণর ভূতমিা অনস্বীিা ি। আদলম-ওলামািণ 

‘ওয়াদরসাতুল আতম্বয়া' তহসাদব যুিযুি ধদর এ োতয়ত্ব পালন িদর আসদছন। সমাদজ তাঁরা শিান অসঙ্গতত শেখদল আদলম-

ওলামািণ মানুষদি শহোদয়দতর পদথ আহবান িরদতন।  

তিন্তু আজ শ ন এই োওয়াদতর পথ অদনিোই রুে হদয় শিদছ। এখন তাঁরা অদনদিই োওয়াদতর পথ শথদি সদর এদস 

শেদির মুসলমানদেরদি আতস্তি ও নাতস্তদি তবভাজন িরার শখলায় শমদত উদঠদছন।  



তবএনতপ-জামাত-শহফাজত আজ এি হদয় মানবতা তবদরাধী অপরাদধর তবোর বন্ধ িরার জন্য মতরয়া হদয় উদঠদছ। 

মানবতা তবদরাধী অপরাদধর তবোর তনতিত িরা আমাদের তনব িােনী ইিদতহাদরর অন্যতম িতি তছল। আমরা শ  শিান মূদল্য 

এই তবোর বাংলার মাটিদত বাস্তবায়ন িরব, ইনিাআল্লাহ্।  

সুতধমন্ডলী,   

ইসলাদম তমথ্যার শিান িান শনই। তিন্তু আজদি এিটি স্বাথ িাদেষী মহল আওয়ামী লীদির নাদম তমথ্যা অপপ্রোদর 

শনদমদছ। এরা পতবত্র শিারান িরীফ শপাোয়। মসতজে ভাঙচুর িদর। ধদম ির নাদম মানুষ হতো িদর। পতবত্র ইসলাম এ ধরদণর 

িাদজর অনুদমােন শেয় না।  

আওয়ামী লীদির তবরুদে এ ধরদণর অপপ্রোর সবসময়ই তছল। তিন্তু তমথ্যার তবজয় সবসময় হয় না। আজ জনিদণর 

িাদছ স্পষ্ট শ , এ শেদির মানুদষর আর ইসলাদমর প্রকৃত উন্নয়ন আওয়ামী লীি দ্বারাই হয়। আমরা তবশ্বাস িতর , শেিদপ্রতমি 

জনিণ আমাদের আবার শভাে তেদয় তবজয়ী িরদবন। এ ব্যাপাদর আমরা আপনাদের সিদলর সহদ াতিতা িামনা িতর।  

আজদি শ  সব ইমাম সাদহবান শশ্রষ্ঠ ইমাম তহদসদব তনব িাতেত হদয়দছন আতম তাঁদের সাফল্য িামনা িরতছ। শসই 

সাদথ শ সব তিশু-তিদিার ভাই-শবাদনরা ইসলাতমি ফাউদন্ডিন আদয়াতজত সাংস্কৃততি প্রততদ াতিতায় জাতীয় প িাদয় তবজয়ী 

হদয়ছ আতম শতামাদের প্রততও জানাতচ্ছ আন্ততরি শুদভচ্ছা।  

আতম  খনই শিান তিশুর সাতন্নদধ্য আতস, তখন আমার শোদখর সামদন শভদস ওদঠ আমার শছাট্ট ভাই রাদসদলর মুখ। 

রাদসল আমার িাদছ ১০ বছর বয়দসর তেরিাদলর এি তিশু। আতম তিশুদের িাদছ এদস শ ন রাদসলদি খ ুঁদজ পাই। এিজন 

শবান তহদসদব আতম রাদসলদি  তটুকু শেহ তেদত পারতাম, আতম শসই সবটুকু শেহ ও মমতা তিশুদের মাদে শঢদল তেদত োই।  

আপনাদের সিলদি অতভনন্দন ও শুদভচ্ছা জাতনদয় আমার বিব্য এখাদনই শিষ িরতছ।  

শখাো হাদফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদেি তেরজীবী শহাি। 

 


