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অনুষ্ঠাদ্নর িভাপহি, 

িহকমীবৃন্দ, 

কািার পথর্াত্রী আল্লাহ র শমহমানগণ, 

উপহিি সুহধমন্ডলী, 

 

 আিিালামু আলাইকুম। 

 পহিত্র হজ্জ কার্ যক্রম ২০১৫ (১৪৩৬ হহজরী) এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন আল্লাহ র ঘদ্রর শমহমানদ্ের িামদ্ন উপহিি হদ্ি 

শপদ্র আহম খুিই আনহন্দি। আহম এ অনুষ্ঠাদ্ন উপহিি িকলদ্ক আন্তহরক শুদ্ভচ্ছা জানাহচ্ছ। 

 িম্মাহনি হজ্জ র্াত্রীগণ সুষ্ঠু ও হনরাপদ্ে হজ্জব্রি পালন কদ্র শেদ্ে হিদ্র আিদ্িন - মহান আল্লাহ িায়ালার েরিাদ্র 

এ প্রাথ যনা করহি। 

 আগস্ট িাঙাহলর শোদ্কর মাি। ১৯৭৫ িাদ্লর ১৫ আগস্ট স্বাধীনিা হিদ্রাধী অপেহি িি যকাদ্লর িি যদ্শ্রষ্ঠ িাঙাহল, 

জাহির হপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুহজবুর রহমানদ্ক িপহরিাদ্র হিযা কদ্র। আহম জাহির হপিা, িঙ্গমািা ও আমার পহরিাদ্রর 

িেস্যিহ  ১৫ আগদ্স্টর িকল েহীেদ্ের পহিত্র স্মৃহির প্রহি গভীর শ্রদ্ধা জানাহচ্ছ। 

িম্মাহনি হজ্জর্াত্রীগণ, 

 হজ্জ ইিলাদ্মর পাঁচ স্তদ্ের একটি। এদ্েদ্ের ধম যপ্রাণ মুিলমানগণ সুদূর অিীদ্ি নানা িাধা-হিপহি পাহি হেদ্য় পহিত্র 

হজ্জব্রি পালন করদ্িন। র্াত্রাপদ্থ জীিদ্নর ুঁকহক শজদ্নও হজ্জর্াত্রীগণ আল্লাহ র ঘর কািা েরীদ্ির পদ্থ রওয়ানা হদ্িন। আজ 

শি অিিা শনই। আজ আমরা হজ্জ ব্যিিাপনাদ্ক আধুহনক কদ্রহি। হজ্জর্াত্রাদ্ক হনরাপে কদ্রহি। 

জাহির হপিা হিদ্লন একজন খাঁটি মুিলমান। মাত্র িাদ্ি হিন িিদ্রর িরকাদ্র হিহন শেদ্ের হজ্জর্াত্রীদ্ের কল্যাদ্ণ 

নানাহিধ পেদ্েপ শনন। কম খরদ্চ হদ্জ্জ র্াওয়ার জন্য হিহন হহজবুল িাহার জাহাজ ক্রয় কদ্রন এিং িাংলাদ্েে শথদ্ক প্রথম 

হজ্জর্াত্রী শপ্ররণ কদ্রন। 

জাহির হপিার দূরেেীিার কারদ্ণই স্বাধীনিার পর মুিহলম হিদ্ের িাদ্থ আমাদ্ের কূটননহিক িম্পকয দৃঢ় হয়। 

হিহন আরি হিদ্ের আিা অজযদ্ন িমথ য হন। িদ্ল িাংলাদ্েে ১৯৭৪ িাদ্ল ওআইহি’র িেস্যপে লাভ কদ্র। মধ্যপ্রাদ্চযর 

শেেগুদ্লা িাংলাদ্েেদ্ক স্বীকৃহি হেদ্ি শুরু কদ্র। 

হজ্জিহ ইিলাদ্মর উন্নয়দ্ন জাহির হপিা অিামান্য অিোন শরদ্খ শগদ্িন। হিহন ইিলাদ্মর প্রচার, প্রিার ও গদ্িষণার 

জন্য ইিলাহমক িাউদ্ন্ডেন প্রহিষ্ঠা কদ্রন। জািীয় মিহজে িায়তুল শমাকাররদ্মর উন্নয়ন, িম্প্রিারণ ও শিৌন্দর্ য বৃহদ্ধ 

কদ্রন। িািলীগ জামাদ্ির জন্য কাকরাইল মিহজদ্ের জহম োন কদ্রন। টঙ্গীর তুরাগ নেীর িীদ্র হিে ইজদ্িমার জন্য 

জায়গা িরাদ্দ শেন। 

সুহধমন্ডলী, 

িাংলাদ্েে আওয়ামী লীগ র্খনই িরকার গঠন কদ্রদ্ি জাহির হপিার আেে য অনুিরণ কদ্র ইিলাদ্মর কল্যাদ্ণ কাজ 

কদ্রদ্ি। হিদ্েষ কদ্র আমরা হজ্জ ব্যিিাপনাদ্ক িদ্ি যাচ্চ গুরুত্ব হেদ্য়হি। 

আমাদ্ের হনশ্চয়ই মদ্ন আদ্ি হিএনহপ-জামাি শজাট আমদ্লর কথা। শি িময় হজ্জর্াত্রীদ্ের হনদ্য় প্রহি িিরই চরম 

অব্যিিাপনা শেখা শর্ি। োলাল-প্রিারকদ্ের খপ্পদ্র পদ্ি হাজী িাদ্হিদ্ের অিণ যনীয় দুঃখ-কদ্ের কথা প্রায়ই খিদ্রর 

হেদ্রানাম হি। 



 

 

আমরা শি অিিা শথদ্ক িম্মাহনি হজ্জ র্াত্রীদ্ের মুহি হেদ্ি শপদ্রহি। ২০০৯ িাদ্ল িরকার গঠন কদ্র প্রথদ্মই 

আমরা হজ্জর্াত্রী পহরিহন, মক্কা-মহেনায় আিািন ব্যিিা, হচহকৎিা শিিািহ িকলদ্েদ্ত্র অিীদ্ির র্ািিীয় অহনয়ম ও 

হিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্যাগ শনই। হজ্জ উইং এর অহিি শজদ্দা হদ্ি মক্কাি িাংলাদ্েে হজ্জ হমেদ্ন িানাস্তর কহর। মক্কার হজ্জ 

হমেনদ্ক েহিোলী কহর। পাঁচিির শময়ােী জািীয় হজ্জনীহি প্রণয়ন কহর। পরিিীদ্ি আরও আধুহনক ও িথ্য-প্রযুহি হনভ যর 

জািীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীহি-২০১৪ প্রণয়ন করা হয় র্ার আদ্লাদ্ক িিযমান হজ্জ ব্যিিাপনা পহরচাহলি হদ্চ্ছ। 

এখন হজ্জব্রিপালন সুহনয়হন্ত্রি পদ্ধহির আওিায় এদ্িদ্ি। হদ্জ্জর প্রোিহনক কাদ্জ স্বচিিা, জিািহেহহিা ও 

োয়িদ্ধিা প্রাহিষ্ঠাহনক রূপ হনদ্য়দ্ি। গি িয় িিদ্র হজ্জ ব্যিিাপনায় িিলিার জন্য শিৌহে আরদ্ির হজ্জ মন্ত্রণালয় আমাদ্ের 

ব্যাপকভাদ্ি প্রেংিা কদ্রদ্ি। হজ্জর্াত্রীদ্ের উন্নি শিিাোদ্নর কারদ্ণ িাংলাদ্েে ২০১০ ও ২০১১ িাদ্ল েহেণ এহেয়ার 

শেেগুদ্লার মদ্ধ্য প্রথম িান অহধকার কদ্র। িাংলাদ্েে ২০১৪ িাদ্ল শশ্রষ্ঠ হজ্জ ব্যিিাপনার স্বীকৃহি পায়।  

সুহধবৃন্দ, 

 আমরা হজ্জ হিষয়ক ওদ্য়ি শপাট যাল www.hajj.gov.bd আধুহনকায়ন কদ্রহি। এরিদ্ল হজ্জর্াত্রীিহ িংহিে 

িকদ্ল হজ্জ িংক্রান্ত র্ািিীয় শিিা িহদ্জই গ্রহণ করদ্ি পারদ্িন। এিািা শমািাইদ্লর SMS এর মাধ্যদ্মও প্রিযাহেি শিিা 

পাওয়া র্াদ্চ্ছ। আগামী িির হদ্ি হজ্জর্াত্রীদ্ের শরহজদ্েেন পদ্ধহিদ্ি পহরিিযন এদ্ন িিরব্যাহপ হজ্জ শরহজদ্েেন হিদ্স্টম চালু 

করা হদ্ি। র্া হজ্জ ব্যিিাপনাদ্ক আরও িহজ ও গহিেীল করদ্ি। 

 হজ্জর্াত্রীদ্ের সুহিধাদ্থ য আমরা শজদ্দা হজ্জ টাহম যনাদ্ল প্লাজা ভািা কদ্রহি। এরিদ্ল হজ্জ প্রোিহনক েল, হজ্জ 

হচহকৎিক েল এিং আইটি শিিার িেস্যগণ হজ্জর্াত্রীদ্ের নানামুখী সুহিধা হেদ্ি পারদ্িন।  

 আমরা এই হজ্জ কযাদ্ম্পর সুদ্র্াগ-সুহিধা িহুগুদ্ণ িাহিদ্য়হি। এখাদ্ন ০৪টি হলিট িাপন করা হদ্য়দ্ি। 

হিমান/কাস্টমি/ইহমদ্গ্রেন এলাকায় শিন্ট্রাল এহি িাপন করা হদ্য়দ্ি। সুদ্পয় পাহন িরিরাদ্হর জন্য গভীর নলকূপ িাপন ও 

মিহজদ্ের িাউন্ড হিদ্স্টমদ্ক আধুহনক করা হদ্য়দ্ি। 

 মক্কা ও মহেনায় হজ্জর্াত্রীদ্ের জন্য ভািার শেদ্ত্র নানা অহনয়ম হিল। আমরা িা দূর কদ্রহি। দূরিিী, পুরািন ও 

পাহাদ্ির উপর িাহি ভািা করার পহরিদ্িয উন্নি মাদ্নর নতুন িি িাহি/শহাদ্টল ভািা কদ্র হাজীদ্ের শিিার মান বৃহদ্ধ 

কদ্রহি। এ িিরই প্রথম দটি প্যাদ্কদ্জর আওিায় কািা েরীি শথদ্ক িি যহনম্ন ৫০০ হমটার এিং িদ্ি যাচ্চ ৮০০ হমটার দূরদ্ত্ব 

আিািদ্নর ব্যিিা করা হদ্য়দ্ি। হাজীদ্ের কল্যাদ্ণ আমরা শমহিদ্কল টিদ্ম িািার ও নাদ্ি যর িংখ্যা বৃহদ্ধ কদ্রহি।  

শিিরকারী হজ্জ এদ্জন্সী এিং িাদ্ের িংগঠন হাি (HAAB) শক সুিংগঠিি করা হদ্য়দ্ি। হাজীদ্ের প্রিাহরি 

হওয়ার পথ িন্ধ হদ্য়দ্ি। শকাদ্না ব্যিযয় হদ্ল আমরা িাৎেহণকভাদ্ি ব্যিিা হনহচ্ছ। হদ্জ্জর আরকান-আহকামগুদ্লা 

র্থার্থভাদ্ি পালদ্নর লদ্েয হজ্জর্াত্রীদ্ের জন্য ২০১৩ িাল শথদ্ক জািীয় হজ্জ প্রহেেণ কম যসূহচ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। 

 আমাদ্ের এিকল উন্নয়ন কম যসূহচ িাস্তিায়দ্নর িদ্ল হজ্জর্াত্রীর িংখ্যা প্রহিিির িহুগুদ্ণ বৃহদ্ধ পাদ্চ্ছ। ২০০৮ িাদ্ল 

হজ্জর্াত্রীর িংখ্যা হিল ৪৮ হাজার ৭৬৩ জন। আর এ িির হজ্জর্াত্রীর িংখ্যা ১ লে ১ হাজার ৭৫৮ জন।  

সুহধমন্ডলী, 

 আমরা ২০০৯ শথদ্ক এ পর্ যন্ত ইিলাদ্মর প্রচার ও প্রিাদ্র ব্যাপক কম যসূহচ িাস্তিায়ন কদ্রহি। আমরা পহিত্র 

শকারআদ্নর হিহজটাল ভাি যন ওদ্য়িিাইদ্ট প্রকাে কদ্রহি। এর মাধ্যদ্ম হিদ্ের শর্দ্কান প্রাদ্ন্ত শথদ্ক মানুষ শকারআন েরীি 

শিলাওয়াি এিং শকারআদ্নর িাংলা অনুিাে শুনদ্ি ও পিদ্ি পারদ্িন। 

ইমাম প্রহেেণ একাদ্িমী, ইিলাহমক হমেন, মিহজে হভহিক হেশু ও গণহেো প্রকল্প ও পাঠাগার কম যকান্ড 

িম্প্রিারণ করা হদ্য়দ্ি।  

িন্ত্রাি ও জঙ্গীিাে প্রহিদ্রাধ এিং নারী হনর্ যািন িদ্ন্ধ ধমীয় শনিাদ্ের িম্পৃিকরদ্ণর লেয প্রহেেণ কম যসূহচ চালু 

কদ্রহি।  

হিভাগ ও শজলাগুদ্লাদ্ি ইিলামী িাউদ্ন্ডেদ্নর কার্ যালয় িাপন করা হদ্য়দ্ি। এদ্ি িানীয় পর্ যাদ্য় ইিলামী আেে য ও 

মূল্যদ্িাধ প্রচার িহজির হদ্য়দ্ি।  

যঃঢ়:/w..যধলল.মড়া.নফ


 

 

সুহধবৃন্দ, 

িাংলাদ্েে আওয়ামী লীগ কখনই ধম য হনদ্য় রাজনীহি কদ্রহন। হকন্তু িপহরিাদ্র জাহির হপিাদ্ক হিযার পর অনিধ 

িামহরক িরকারগুদ্লা িার িার ধম যদ্ক ব্যিহার কদ্রদ্ি েমিায় টিদ্ক থাকার হাহিয়ার হহদ্িদ্ি। মুহিযুদ্দ্ধর িময় র্ারা 

ইিলাম-হিদ্রাধী কাজ কদ্রদ্ি, মানুষ হিযা কদ্রদ্ি, মা-শিানদ্ের িম্ভ্রম হরণ কদ্রদ্ি, লুটপাট কদ্রদ্ি, জ্বালাও-শপািাও 

কদ্রদ্ি শিই কুখ্যাি রাজাকার-আলিের-আলিামিদ্ক রাজননহিক ও িামাহজকভাদ্ি িারা পুনি যাহিি কদ্রদ্ি। 

 শিই স্বাধীনিা-হিদ্রাধী িাম্প্রোহয়ক েহির শপ্রিাত্মারা গি ৫ জানুয়াহরর হনি যাচদ্নর আদ্গ ও পদ্র এিং এ িিদ্রর 

শুরুদ্ি কীভাদ্ি হনরীহ মানুষদ্ক পুহিদ্য় শমদ্রদ্ি, আপনারা িা শেদ্খদ্িন। িাংলাদ্েেদ্ক জঙ্গীরাদ্ে পহরণি করার ষির্ন্ত্র র্ারা 

করদ্ি চায় িাদ্েরদ্ক িাংলার মাটিদ্ি কখনই ঠাঁই শেওয়া হদ্ি না। 

িম্মাহনি হজ্জ র্াত্রীগণ, 

 হজ্জ ব্যিিাপনার উন্নহি িাধন একটি চলমান প্রহক্রয়া। আমরা এখাদ্ি শৃংখলা হিহরদ্য় এদ্নহি। আমরা হিগি িাদ্ি 

িয় িিদ্র অিকাঠাদ্মাগি উন্নয়ন, জনিল বৃহদ্ধ, আন্তুঃমন্ত্রণালয় িম্পকয বৃহদ্ধ, শিৌহে িরকাদ্রর িাদ্থ হজ্জ িংক্রান্ত হিষদ্য় 

িম্পকয উন্নয়ন ও হাজীদ্ের িদ্ি যাচ্চ শিিা প্রাহি হনহশ্চি কদ্রহি। 

 আমার হিোি, হজ্জ ব্যিিাপনায় িিলিার এ ধারা আগামী হেনগুদ্লাদ্িও অব্যাহি থাকদ্ি। আপনারা হজ্জ 

পালনকাদ্ল িাংলাদ্েদ্ের উন্নহি ও িমৃহদ্ধর জন্য শোয়া করদ্িন এ আো রাহখ। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলামীন আপনাদ্ের 

িকদ্লর হজ্জ কবুল করুন। িিাইদ্ক আিারও শুদ্ভচ্ছা জাহনদ্য় আহম হজ্জ-২০১৫ এর কার্ যক্রদ্মর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করহি। 

 শখাো হাদ্িজ। 

জয় িাংলা জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাদ্েে হচরজীিী শহাক। 

... 


