
ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের ‘িসমিদ মিমিক মশশু ও গণমশক্ষা কার্ যক্রি',  

পমিত্র কুরআে শরীফ ও িই মিতরণ অনুষ্ঠাে  

 

িাষণ  

 

িােেীয় প্রধােিন্ত্রী  

 

শশখ হামসো  

 

িঙ্গিন্ধু আন্তিযামতক সন্ডেলে শকন্দ্র, ঢাকা, বুধিার, ২০ আষাঢ় ১৪১৯, ০৪ জুলাই ২০১২  

 

মিসমিল্লামহর রাহিামের রামহি 

 

সোমেত সিাপমত,  

মপ্রয় সহকিীবৃন্দ,  

উপমিত িসমিদমিমিক মশশু ও গণমশক্ষা কার্ যক্রন্ডির মশক্ষার্থীগণ,  

উপমিত সোমেত ওলািান্ডয়-শকরাি,  

সুমধবৃন্দ ।  

আসসালামু আলাইকুি।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশে িসমিদমিমিক মশশু ও গণমশক্ষা কার্ যক্রন্ডির সহি কুরআে মশক্ষা শকাস য সিাপ্তকারী শেষ্ঠ 

মশক্ষার্থীন্ডদর িান্ডে ‘পমিত্র কুরআে শরীফ' ও েতুে মশক্ষার্থীন্ডদর িান্ডে িই মিতরণ অনুষ্ঠান্ডে উপমিত সিাইন্ডক আমি 

আন্তমরক শুন্ডিচ্ছা িাোমচ্ছ।  

সুমধবৃন্দ,  

ইসলামিক ফাউন্ডেশে িামতর মপতার হান্ডত গড়া একটি িাতীয় প্রমতষ্ঠাে। ইসলান্ডির প্রচার-প্রসার, ইসলান্ডির 

িি যিাণী িেগন্ডণর সািন্ডে তুন্ডল ধরা ও একটি ক্াণমুখী সিাি প্রমতষ্ঠার িন্য মতমে প্রমতষ্ঠােটি গন্ডড় তুন্ডলমিন্ডলে।  

ইিািন্ডদর কি যসংিাে সৃমি ও অসহায় দমরদ্র িেন্ডগাষ্ঠীর িন্ডে মশক্ষার আন্ডলা িমড়ন্ডয় শদওয়ার লন্ডক্ষে 

‘িসমিদমিমিক মশশু ও গণমশক্ষা কার্ যক্রি' সরকান্ডরর একটি িড় প্রকল্প। ‘সিার িন্য মশক্ষা' কি যসূমচ িাস্তিায়ন্ডের শক্ষন্ডত্রও 

এটি একটি সিন্ডয়াপন্ডর্াগী পদন্ডক্ষপ।  

পূি যিতী মিএেমপ-িািাত শিাট সরকার এর কার্ যক্রি িমগত শরন্ডখমিল। আিরা সরকান্ডরর দাময়ত্ব গ্রহন্ডণর পর 

প্রকল্পটি চালু কমর। পাঁচ-িির শিয়াদী এ প্রকন্ডল্প ৬৪৩ শকাটি ৫৫ লাখ টাকা িরাদ্দ শদওয়া হন্ডয়ন্ডি।  

িসমিদমিমিক মশশু ও গণমশক্ষা কার্ যক্রন্ডি মশক্ষার্থীন্ডদর পমিত্র কুরআে শরীফ মশক্ষার পাশাপামশ প্রাক-প্রার্থমিক 

স্তন্ডর িাংলা, ইংন্ডরমি, অংক ও নেমতকতা মশক্ষা মিষন্ডয় পাঠ দাে করা হন্ডচ্ছ।  

আিান্ডদর এ পদন্ডক্ষন্ডপর ফন্ডল ৪০ হািার ইিাি ও আন্ডলন্ডির এিং ৫ হািার ৮শত দ্বীেদার োরীর কি যসংিান্ডের 

ব্যিিা হন্ডয়ন্ডি। এ পর্ যন্ত ৪২ লাখ ১৬ হািার ৮শ মশক্ষার্থীন্ডক মশক্ষাদাে করা হন্ডয়ন্ডি। এ প্রকন্ডল্পর আওতায় ১ হািার ৫১টি 

মরন্ডসাস য শসন্টার ও ৪ শত ৮৫টি িন্ডেল মরন্ডসাস য শসন্টার পমরচামলত হন্ডচ্ছ।  



এই মরন্ডসাস য শসন্টান্ডরর িােন্ডি মশক্ষার্থীগণ ও শদন্ডশর প্রতেন্ত অঞ্চন্ডলর িেগণ ধিীয় পুস্তক, নদমেক, সাপ্তামহক ও 

মিমিন্ন ধরন্ডের সািময়কী পান্ডঠর সুমিধা পান্ডচ্ছে।  

সুমধিেলী,            

িাদ্রাসা মশক্ষা ব্যিিান্ডক যুন্ডগাপন্ডর্াগী করার িন্য িাদ্রাসা মশক্ষার প্রমত মিন্ডশষ গুরুত্ব শদওয়া হন্ডয়ন্ডি। ৩০টি িন্ডেল 

িাদ্রাসা িাপে করা হন্ডয়ন্ডি। ১০০টি িাদ্রাসায়  শিান্ডকশোল শকাস য চালু করা হন্ডয়ন্ডি। িাংলান্ডদন্ডশ প্রর্থিিান্ডরর িত ৩১টি 

িাদ্রাসায় ৪টি মিষন্ডয় অোস য শকাস য চালু হন্ডয়ন্ডি। কওিী িাদ্রাসার মশক্ষার্থীন্ডদর উন্নয়ন্ডে আিরা একটি কওিী মশক্ষা কমিশে 

গঠে কন্ডরমি। ইসলাি মিষন্ডয় গন্ডিষণা পমরচালোর িন্য আিরা আরমি মিশ্বমিদ্যালয় িাপন্ডের ব্যিিা মেন্ডয়মি।  

আিরা িাতীয় মশক্ষা েীমত-২০১০ এ প্রাক-প্রার্থমিক ও প্রার্থমিক স্তন্ডর ধিীয় ও নেমতকতা মশক্ষান্ডক িােতামূলক 

কন্ডরমি। ইতঃপূন্ডি য প্রার্থমিক স্তন্ডর ধি য মিষন্ডয় পাঠ্য পুস্তক র্থাকন্ডলও শকাে ধিীয় মশক্ষন্ডকর পদ সৃমি করা হয়মে। আিরা 

শদন্ডশর সকল প্রার্থমিক মিদ্যালন্ডয় ধিীয় মশক্ষন্ডকর পদ সৃমির উন্ডদ্যাগ মেন্ডয়মি।  

সুমপ্রয় সুমধ,  

আওয়ািী লীগ র্খেই এ শদশ পমরচালোর দাময়ত্ব শপন্ডয়ন্ডি তখেই ইসলান্ডির ক্ান্ডণ কাি কন্ডরন্ডি। ১৯৯৬-

২০০১ শিয়ান্ডদ আিরা আগারগাঁওন্ডয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের মেিস্ব অমফস িিে মেি যাণ কমর। ১৯৯৭ সান্ডল আিরা 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের ৪৩টি শিলা কার্ যালয়ন্ডক রািস্ব খান্ডত িাোন্তর কমর। ২০০১ সান্ডল ইিাি ও মুয়ামিেন্ডদর 

ক্ান্ডণ  ‘ইিাি ও মুয়ামিে ক্াণ ট্রাস্ট' গঠে কমর। এই ট্রান্ডস্টর মূলধে এখে ২০ শকাটি টাকার উপন্ডর। এই ট্রান্ডস্টর 

আওতায় ইিাি ও মুয়ামিেন্ডদরন্ডক সুদমুক্ত ঋণ ও অনুদাে প্রদাে করা হন্ডচ্ছ।  

এিার দাময়ত্ব গ্রহন্ডণর পর ইসলান্ডির উন্নয়ন্ডে আিরা ব্যাপক কি যসূমচ িাস্তিায়ে করমি। ধি য মিষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র 

িােন্ডি দঃিন্ডদর আমর্থ যক সাহায্য, িসমিদ, ঈদগাহ ও শগারিাে সংস্কার ও শিরািন্ডতর িন্য আমর্থ যক সাহায্য প্রদাে করা 

হন্ডচ্ছ।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের কার্ যক্রিন্ডক মেমিটান্ডল রূপান্তন্ডরর কাি করা হন্ডচ্ছ। ইন্ডতািন্ডে পমিত্র কুরআে শরীফ 

মেমিটাল ফন্ডি য রূপান্তর করা হন্ডয়ন্ডি। এর িােন্ডি ইন্টারন্ডেন্ডটর সাহান্ডয্য পমিত্র কুরআন্ডের মতলাওয়াত শশাো এিং িাংলা ও 

ইংন্ডরমি িাষায় পমিত্র কুরআন্ডের অনুিাদ পড়া র্ান্ডি।  

িসমিদ পাঠাগার িাপে কার্ যক্রি রািস্বভুক্ত করা হন্ডয়ন্ডি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের শসিা িেগন্ডণর শদারন্ডগাড়ায় 

শপ ৌঁন্ডি শদওয়ার িন্য আিরা উপন্ডিলা পর্ যান্ডয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের কার্ যালয় িাপন্ডের উন্ডদ্যাগ মেন্ডয়মি।  

মশক্ষক ও ওলািান্ডয় শকরাি,  

িাংলান্ডদশ একটি উদার গণতামন্ত্রক শদশ। পরিতসমহষ্ণুতা ও সপ্রীতীমতর অট ট িধনইেই হন্ডচ্ছ আিান্ডদর মচরায়ত 

সাংস্কৃমতক অলঙ্কার।  শর্ শকাে মূন্ড্ আিান্ডদর ঐমতহেন্ডক সমুন্নত রাখন্ডত হন্ডি।  

ইসলাি শামন্ত, সপ্রীতীমত, পরিতসমহষ্ণুতার ধি য। ইসলান্ডির োন্ডি র্ান্ডত শকাে িহল সিান্ডি অশামন্ত সৃমি করন্ডত ো 

পান্ডর শসমদন্ডক আপোরা সিাগ র্থাকন্ডিে।  

মিন্ডশ্বর অন্ডেক শদন্ডশ ধন্ডি যর োি িামিন্ডয় সন্ত্রাসী ও িমঙ্গিাদী কার্ যক্রি পমরচামলত হন্ডচ্ছ। মকন্তু আিান্ডদর শদন্ডশর 

ধি যপ্রাণ আন্ডলি সিাি এ ব্যাপান্ডর সন্ডচতে ও শসাচ্চার র্থাকায় আিরা সিাি শর্থন্ডক সন্ত্রাসিাদ, িঙ্গীিাদ মিতামড়ত করন্ডত 

শপন্ডরমি।  

সন্ত্রাস মিন্ডরাধী আন্ডন্দালন্ডে শদন্ডশর আন্ডলি সিান্ডির এই ঐকেিদ্ধ ভূমিকার কর্থা আমি িামতসংন্ডের সাধারণ 

পমরষন্ডদ মিশ্বন্ডেতৃবৃন্ডন্দর সািন্ডে তুন্ডল ধন্ডরমি।  



একটি নেমতক িােসম্পন্ন সিাি গন্ডড় শতালার িন্য ধিীয় মশক্ষার শকাে মিকল্প শেই। িানুন্ডষর অন্তন্ডল যাক 

আন্ডলামকত হন্ডলই সিাি আন্ডলামকত হন্ডি। কুরআে ও সুন্নাহর আন্ডলান্ডক িানুষন্ডক নেমতকতা মশক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার কান্ডি 

এমগন্ডয় আসার িন্য আমি আপোন্ডদর আহিাে িাোই।  

মপ্রয় মশক্ষার্থীগণ,  

শতািরা ইসলান্ডির আদশ য সমুন্নত রাখন্ডি। িানুন্ডষর ক্ান্ডণ কাি করন্ডি। ইসলান্ডির ভ্রাতৃত্বন্ডিান্ডধ উিীমিত হন্ডয় 

সিান্ডি শামন্ত প্রমতষ্ঠা করন্ডত ভূমিকা রাখন্ডি।  

সকন্ডলর সমেমলত প্রন্ডচিায় আিরা সি যকান্ডলর সি যন্ডেষ্ঠ িািামল, িামতর মপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুমিবুর রহিান্ডের 

ক্ষুধা, দামরদ্রে এিং মেরক্ষতামুক্ত শামন্তিয় স্বন্ডের শসাোর িাংলা গন্ডড় তুলন্ডত সক্ষি হি - এ প্রতোশা কমর।  

আিন্ডক র্ারা সহি কুরআে মশক্ষা শকাস য সম্পন্ন কন্ডর শেষ্ঠন্ডত্বর পুরস্কার শপন্ডয়ি আমি তান্ডদরন্ডক অমিেন্দে 

িাোই। অমূ্ সম্পদ পমিত্র কুরআে শরীফ এিং েতুে মশক্ষার্থীন্ডদর হান্ডত িই তুন্ডল মদন্ডয় আমি শদশব্যাপী পমিত্র কুরআে 

শরীফ ও িই মিতরণ কি যসূমচর শুি উন্ডদ্বাধে শোষণা করমি।  

সিাইন্ডক আিার ধন্যিাদ িামেন্ডয় আমি আিার িক্তব্য শশষ করমি।  

শখাদা হান্ডফি।  

িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলান্ডদশ মচরিীিী শহাক।  

... 


