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ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের ৩৯তি প্রমতষ্ঠা বামষ িকী উপলন্ডে আন্ডয়ামর্ত এ অনুষ্ঠান্ডে উপমিত সবাইন্ডক আমি আন্তমরক 

শুন্ডভচ্ছা র্াোমচ্ছ। 

১৯৭৫ সান্ডলর এমিন্ডেই র্ামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমর্বুর রহিাে ইসলামিক ফাউন্ডেশে প্রমতষ্ঠা কন্ডরে। 

আমি গভীর শ্রদ্ধার সান্ডে স্মরণ করমি সব িকান্ডলর সব িন্ডশ্রষ্ঠ বাাামল, র্ামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমর্বুর রহিােন্ডক।  

শ্রদ্ধার সান্ডে স্মরণ করমি মুমিযুন্ডদ্ধ শেতৃত্বিােকারী র্াতীয় র্ার শেতান্ডক, িহাে মুমিযুন্ডদ্ধর ৩০ লাখ শহীিন্ডক। স্মরণ 

করমি দু’লাখ মের্ িামতত িা-শবােন্ডক র্াঁন্ডির সন্ডব িাচ্চ আত্মতযান্ডগর মবমেিন্ডয় বাাামল অর্িে কন্ডরন্ডি িহাে স্বাধীেতা। 

সুমধিেলী, 

ইসলাি শামন্ত, শসৌহার্দ্ি, অসাম্প্রিাময়কতা, মবশ্বভ্রাতৃত্ব ও িােবতার ধি ি। আিান্ডির মপ্রয় েবী হর্রত শিাহােি (সাাঃ) 

ইসলান্ডির শর্ সুিহাে বাণী প্রর্ার কন্ডরন্ডিে তা আিান্ডির িানুষন্ডক ভান্ডলাবাসন্ডত মশমখন্ডয়ন্ডি, শিশন্ডপ্রি মশমখন্ডয়ন্ডি, গরীব ও 

অোেন্ডির প্রমত র্ত্নবাে হন্ডত মশমখন্ডয়ন্ডি। ইসলাি োরীর অমধকার মিন্ডয়ন্ডি, একটি সািমিক র্ীবেিশ িে মিন্ডয়ন্ডি। অের্ পমবত্র 

ইসলান্ডির অপব্যাখ্যা মিন্ডয় স্বাধীেতামবন্ডরাধী অপশমি মুমিযুদ্ধন্ডক ইসলািমবন্ডরাধী যুদ্ধ এবং মুমিন্ডর্াদ্ধান্ডির অমুসমলি বন্ডল 

প্রর্ারণা র্ামলন্ডয়ন্ডি। হতযা, ধষ িণ, লুণ্ঠে র্ামলন্ডয়ন্ডি। আগুন্ডে পুমিন্ডয় মেমিহ্ন কন্ডরন্ডি িানুন্ডষর বসতবামি। র্া মিল সম্পূণ িভান্ডব 

ইসলািী আিন্ডশ ির পমরপন্থী। িােবতার পমরপন্থী।  

পামকস্তােী শাসকন্ডগাষ্ঠী এবং তান্ডির শিাসর রার্াকার, আলবির, আলশািস    ন্ডির ইসলাি মবন্ডরাধী অপকি ি একমিন্ডক 

শর্িে ইসলান্ডির ভাবির্ িািান্ডক মবেষ্ট কন্ডরন্ডি অন্যমিন্ডক অপব্যাখ্যার কারন্ডে ইসলাি সপর্ন্ডকি এন্ডিন্ডশর সাধারণ িানুন্ডষর িন্ডে লল 

ধারণার সৃমষ্ট কন্ডরন্ডি।  

এ শপ্রোপন্ডে স্বাধীেতা-উত্তর বাংলান্ডিন্ডশ ইসলান্ডির প্রকৃত মশো ও িি িবাণী র্েগন্ডণর িন্ডে িমিন্ডয় শিয়ার লন্ডেয 

র্ামতর মপতা ইসলামিক ফাউন্ডেশে প্রমতষ্ঠা কন্ডরে।  

সুমধবৃন্দ 

বঙ্গবন্ধু তাঁর সান্ডি মতে বিন্ডরর শাসোিন্ডল ইসলান্ডির শখিিন্ডত অসািান্য অবিাে শরন্ডখ শগন্ডিে। মতমে িাদ্রাসা মশো 

শবার্ ি পুেগ িঠে ও সম্প্রসারণ কন্ডরে। র্াতীয় পর্ িান্ডয় ঈন্ডি মিলাদুন্নবী (সাাঃ) উদ র্াপন্ডের র্ন্য সীরাত ির্মলস গঠে কন্ডরে।  

শবতার ও শেমলমভশন্ডে প্রমতমিন্ডের অনুষ্ঠাে শুরু ও সিামিন্ডত শকারআে শতলাওয়ান্ডতর ব্যবিা কন্ডরে। পমবত্র ঈন্ডি 

মিলাদুন্নবী (সাাঃ), শন্ডব কির ও শন্ডব বরান্ডত সরকামর ছুটি শ াষণা কন্ডরে। মবশ্ব এর্ন্ডতিার র্ন্য েমঙ্গর তুরাগ েিীর তীন্ডর মবশাল 

র্ায়গা বরাদ্দ শিে। কাকরাইল িসমর্ি সম্প্রসারন্ডণর র্ন্য র্মি বরাদ্দ কন্ডরে। মতমে আইে কন্ডর িি, জুয়া, হাউমর্ ও অসািামর্ক 

কার্ িকলাপ মেমষদ্ধ কন্ডরে।  



 
 

র্ামতর মপতা আন্ডলি-ওলািাগন্ডণর শেতৃন্ডত্ব একামধক ধিীয় প্রমতমেমধ িল শসৌমি আরবসহ মবন্ডশ্বর মবমভন্ন শিন্ডশ শপ্ররণ 

কন্ডরে।  

হজ্জর্াত্রীরা র্ান্ডত স্বল্পব্যন্ডয় সমুদ্রপন্ডে হজ্জ করন্ডত পান্ডরে এর্ন্য ‘মহর্বুল বাহার’ োন্ডি একটি র্াহার্ ক্রয় কন্ডরে। 

বঙ্গবন্ধুন্ডক হতযা করার পর মর্য়াউর রহিাে েিতায় এন্ডস হজ্জর্াত্রীন্ডির র্ন্য আো ‘মহর্বুল বাহার’ র্াহার্টিন্ডক প্রন্ডিািতরীন্ডত 

পমরণত কন্ডর। িি ও জুয়ার অবাধ লাইন্ডসন্স প্রিাে কন্ডর।   

সুমধিেলী,   

গত ৫ বিন্ডর আিরা ইসলান্ডির িি িবাণী র্োর্েভান্ডব তুন্ডল ধরার আন্তমরক শর্ষ্টা কন্ডরমি। শসই সান্ডে িহােবী (সাাঃ)-এর 

িিীো সেন্ডির আন্ডলান্ডক প্রন্ডতযক ধন্ডি ির িানুষ শর্ে তাঁন্ডির ধি ি স্বাধীেভান্ডব পালে করন্ডত পান্ডর শসই পমরন্ডবশ মেমিত করন্ডত কার্ 

কন্ডরমি।   

আিরা ইসলান্ডির মবধাে শিন্ডে র্লার শর্ষ্টা কমর। ধি িান্ধতা েয়, ধি িপরায়ণতায় মবশ্বাস কমর। ইসলান্ডির শখিিন্ডত আিরা 

মবশ্বাস ও অনুভূমত শেন্ডকই কার্ কমর।  

১৯৯৬-২০০১ শিয়ান্ডি আিরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের ৪৩টি শর্লা কার্ িালয় ও এর সকল র্েশমিন্ডক রার্স্বখান্ডত 

িাোন্তর কমর। িসমর্ন্ডির ইিাি ও মুয়ামজ্জেন্ডির কল্যান্ডণর র্ন্য ‘ইিাি-মুয়ামজ্জে কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠে কমর। এই ট্রান্ডস্টর মূলধে 

এখে ২৮ শকাটি োকার উপন্ডর।  

িসমর্িন্ডক জ্ঞাের্র্ িার শকন্দ্র মহন্ডসন্ডব গন্ডি তুলন্ডত আিরা িসমর্ি পাঠাগার প্রকল্প প্রবতিে কমর। এই প্রকন্ডল্পর আওতায় ২৬ 

হার্ার ২৮৩টি িসমর্ন্ডি েতুে পাঠাগার িাপে করা হন্ডয়ন্ডি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের ৩৮টি ইসলামিক মিশে শকন্ডন্দ্রর িাধন্ডি 

প্রতযন্ত অঞ্চন্ডলর িমরদ্র িানুষন্ডক মর্মকৎসা শসবা শিয়া হন্ডচ্ছ। মিশে শকন্ডন্দ্রর আওতায় ৩৫০টি িিব মশো শকন্দ্র পমরর্ামলত হন্ডচ্ছ। 

আিরা আরও ৫টি ইসলামিক মিশে শকন্দ্র প্রমতষ্ঠার উন্ডর্দ্াগ মেন্ডয়মি।  

৭৮৬ শকাটি োকা ব্যন্ডয় ‘িসমর্িমভমত্তক মশশু ও গণমশো কার্ িক্রি প্রকল্প বাস্তবাময়ত হন্ডচ্ছ। এই প্রকন্ডল্প ৪০ হার্ার 

আন্ডলি-ওলািার কি িসংিাে হন্ডয়ন্ডি। প্রকল্পটির িােন্ডি শিন্ডশর ৪০ লাখ মশশুন্ডক িসমর্িমুখী করা হন্ডয়ন্ডি এবং প্রাক-প্রােমিক 

স্তন্ডর তারা মশো লাভ করন্ডি।   

আিান্ডির সরকার আরবী-বাংলা-ইংন্ডরমর্ অনুবাি ও উচ্চারণসহ পমবত্র আল শকারআে এর মর্মর্োল ভাস িে র্ালু কন্ডরন্ডি। 

আরবী মবশ্বমবর্দ্ালয় বাস্তবায়ন্ডের কার্ এমগন্ডয় র্লন্ডি।  

আিরা ’৯৬ শিয়ান্ডি বায়তুল মুকাররি িসমর্ন্ডির শসৌন্দর্ ি বৃমদ্ধ ও সম্প্রসারন্ডণর র্ন্য একটি মিোর মেি িান্ডণর কার্ শুরু 

কমর। পরবতীন্ডত মবএেমপ-র্ািাত সরকার শস কার্ বন্ধ কন্ডর শিয়। গত শিয়ান্ডি আিরা পুেরায় িসমর্ি সম্প্রসারণ ও মিোর 

ততমরর কার্ সপর্ন্ন কন্ডরমি। বায়তুল মুকাররি িসমর্ন্ডির উত্তর-পূব ি শকান্ডণর মিোরটিও আিরা ততমর করব, ইেশাআল্লাহ।  

বায়তুল শিাকাররি িসমর্ন্ডি ৫ হার্ার ৬০০ র্ে িমহলার োিার্ আিান্ডয়র র্ন্য িমহলা োিার্ কে সম্প্রসারণ কন্ডরমি। 

শসই সান্ডে িসমর্ন্ডির শাহান্ডে ২০ হার্ার মুসমল্লর োিান্ডর্র িাে সম্প্রসারণসহ িসমর্ন্ডির আোরিাউন্ডে ৫০০ গািী পামকিং-এর 

ব্যবিা কন্ডরমি। িসমর্ন্ডির োিার্খাো ও অজুখাো সংস্কার করা হন্ডয়ন্ডি। ৫-তলামবমশষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশে লাইন্ডেমর মেি িাণ 

কন্ডরমি।  

মবএেমপ-র্ািাত শর্াে েিতায় োকন্ডত বায়তুল শিাকাররন্ডির মেি িাণ কার্ বন্ধ কন্ডরমিল। গতবির আন্ডন্দালন্ডের োন্ডি 

বায়তুল শিাকাররি িসমর্ন্ডি আগুে মিন্ডয়মিল, িসমর্ন্ডির সািন্ডের রাস্তার গরীব হকারন্ডির হার্ার হার্ার শকারআে শরীফ ও 

হামিন্ডসর বই পুমিন্ডয় মিন্ডয়মিল। 

মবএেমপ-র্ািাত শর্াে সরকান্ডরর আিন্ডল হার্ীন্ডির বািীভািার অে ি আত্মসাৎ করা হন্ডয়ন্ডি। শস সিয় সরকামর র্াকাত 

ফান্ডের অে িও আত্মসাৎ করা হয়। মকন্তু আিান্ডির হজ্জ ব্যবিাপোয় স্বচ্ছতার র্ন্য আিরা শসৌমি সরকান্ডরর প্রশংসাপত্র শপন্ডয়মি 

এবং হজ্জ ব্যবিাপোয় িমেণ এমশয়ায় ১ি িাে অমধকার কন্ডরমি।  



 
 

আিরা সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবিাপোর র্ন্য হজ্জ েীমতিালা প্রণয়ে কন্ডরমি। হন্ডজ্জর সামব িক কার্ িক্রি মর্মর্োল প্রযুমির আওতায় 

আো হন্ডয়ন্ডি। হার্ীন্ডির দুন্ডভ িাগ লা ন্ডবর র্ন্য ২০১১ সাল শেন্ডক শর্দ্দা হজ্জ োমি িোন্ডল একটি প্লার্া ভািা মেন্ডয়মি। আশন্ডকাোয় 

হজ্জ অমফন্ডস হার্ীগন্ডণর সুমবধান্ডে ি শসন্ট্রাল এমস ও মলফ্ট িাপে করা হন্ডয়ন্ডি।  

আিরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডের সকল কার্ িক্রি মর্মর্োলাইর্ড্ কন্ডরমি। ধিীয় মবষয়সহ আে ি-সািামর্ক োো মবষন্ডয় এ 

পর্ িন্ত ১ লে ৭৫ হার্ার ইিািন্ডক প্রমশেণ প্রিাে করা হন্ডয়ন্ডি। ‘র্মঙ্গবাি, সন্ত্রাস প্রমতন্ডরাধ ও সািামর্ক সিস্যা সিাধান্ডে ইসলাি’ 

শীষ িক কি িসূমর্ বাস্তবায়ে করা হন্ডয়ন্ডি। আিরা ইিাি প্রমশেণ একান্ডর্িীর মসন্ডলবান্ডস কমপর্উোর প্রমশেণ যুি কন্ডরমি। ৭ হার্ার 

ইিািন্ডক তথ্য-প্রযুমি মবষন্ডয় প্রমশেণ প্রিাে কন্ডরমি। 

আিান্ডির সরকার িাদ্রাসা মশোর উন্নয়ন্ডে ১ হার্ার িাদ্রাসার একান্ডর্মিক ভবে ততমর কন্ডরন্ডি। ৮০টি িাদ্রাসায় অোস ি 

শকাস ি র্ালু কন্ডরমি। প্রেি বান্ডরর িন্ডতা ইবন্ডতিায়ী িাদ্রাসার মশো সিাপেীন্ডত শিধাবী মশোেীন্ডির বৃমত্ত প্রিাে কি িসূমর্ র্ালু 

কন্ডরমি। এবির ইবন্ডতিায়ী উত্তীণ ি ৫ হার্ার মশোেীন্ডক শিধাবৃমত্ত এবং ১০ হার্ার মশোেীন্ডক সাধারণ বৃমত্ত শিয়া হন্ডয়ন্ডি। মকন্তু 

র্ারা কোয় কোয় ইসলান্ডির শলাগাে শিয়, তারা ইসলান্ডির শখিিন্ডত কতো মক কন্ডরন্ডি তা শিশবাসীই মবর্ার কন্ডর শিখন্ডবে। 

সুমধবৃন্দ, 

পমবত্র ইসলাি ধন্ডি ির োি ব্যবহার কন্ডর র্ািাত-মশমবর ও র্ঙ্গী সংগঠেগুন্ডলা ধি িপ্রাণ র্েগণন্ডক মবভ্রান্ত কন্ডর। ইসলান্ডি 

সন্ত্রাস ও র্মঙ্গবান্ডির শকাে িাে শেই।  এই অপশমির মবরুন্ডদ্ধ আন্ডলি-ওলািা ও ধি িপ্রাণ র্েগণন্ডক সর্াগ োকার আহ্বাে র্াোই। 

মুমিযুন্ডদ্ধর সিয় র্ারা গণহতযা, িা-শবান্ডের ইজ্জত লুণ্ঠে, অমি সংন্ডর্াগসহ িােবতামবন্ডরাধী অপরাধ কন্ডরমিল ইন্ডতািন্ডে 

তান্ডির অন্ডেন্ডকর মবর্ার সপর্ন্ন হন্ডয়ন্ডি। একর্ন্ডের ফাঁমসর রায়ও কার্ িকর হন্ডয়ন্ডি। যুদ্ধাপরাধীন্ডির বাঁর্ান্ডত মবএেমপ-র্ািাত শর্াে 

হরতাল-অবন্ডরান্ডধর োন্ডি োশকতা, স্কুলগািী মশশুন্ডির উপর শবািা হািলা, হার্ার হার্ার গাি শকন্ডে শফলা, আগুন্ডে পুমিন্ডয় িানুষ 

িারার িন্ডতা ঘৃণ্য কার্ কন্ডরমিল। আিরা শিন্ডশর আন্ডলি-ওলািাসহ সকলস্তন্ডরর র্েগন্ডণর সহন্ডর্ামগতায় অতযন্ত তধন্ডর্ ির সান্ডে শস 

পমরমিমত শিাকামবলা কন্ডরমি। গত ৫ র্ানুয়ামরর মেব িার্ন্ডে আপোরা আিান্ডির আবার মেব িামর্ত কন্ডরন্ডিে। শিশ ও র্েগন্ডণর 

উন্নয়ন্ডে আিান্ডির শিয়া প্রমতশ্রুমত আিরা বাস্তবায়ে করব ইেশাআল্লাহ। 

সুমধবৃন্দ, 

বাংলান্ডিশ আর্ সারামবন্ডশ্ব একটি অসাম্প্রিাময়ক, গণতামন্ত্রক, শামন্তপূণ ি শিশ মহন্ডসন্ডব পমরমর্ত। আমি মবশ্বাস কমর, 

সিান্ডর্র অবেয় শরাধ করন্ডত হন্ডল ধন্ডি ির িােমবক আিশ িগুন্ডলান্ডক সঠিকভান্ডব র্র্ িা ও লালে করন্ডত হন্ডব। ধি ি ও তেমতক মশোয় 

সমৃদ্ধ একটি র্ামতই পান্ডর শিন্ডশর শামন্ত ও সমৃমদ্ধ বন্ডয় আেন্ডত।   

ইসলামিক ফাউন্ডেশে শিন্ডশর সকল আন্ডলি-ওলািান্ডির একটি অমভন্ন প্লােফি ি। আমি আশা কমর, এ প্রমতষ্ঠাে সংস্কৃমত, 

মর্ন্তা, মবজ্ঞাে ও সভযতার শেন্ডত্র ইসলান্ডির অবিান্ডের উপর আরও শবশী গন্ডবষণা পমরর্ালো করন্ডব। ইসলান্ডির ইমতহাস, িশ িেন্ডক 

সমুন্নত রাখন্ডব। শিন্ডশর আন্ডলি-ওলািাগণন্ডক সান্ডে মেন্ডয় এ ফাউন্ডেশে ইসলান্ডির উন্নয়ন্ডে মবন্ডশ্বর বুন্ডক শেতৃত্বিােকারী প্রমতষ্ঠান্ডে 

পমরণত হন্ডব।  

আসুে আিরা ইসলান্ডির িি িবাণী ধারণ কন্ডর সিার্ শেন্ডক অন্ধকার,অমশো মবন্ডভি, মহংসা, হাোহামে, সন্ত্রাস, র্ঙ্গীবাি 

মেমূ িল কমর। ইসলান্ডির অপব্যাখ্যাকারী অপশমিন্ডক প্রমতন্ডরাধ কমর। মুমিযুন্ডদ্ধর শর্তোয় শামণত হন্ডয় শিশন্ডক আগািী প্রর্ন্ডের 

র্ন্য একটি শামন্তিয়, মেরাপি আবাসভূমিন্ডত পমরণত কমর। িহাে আল্লাহ তা‘আলা আিান্ডির সহায় শহাে।  

   সবাইন্ডক আবারও ধন্যবাি র্ামেন্ডয় আিার বিব্য এখান্ডেই শশষ করমি। 

  

শখািা হান্ডফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলান্ডিশ মর্রর্ীবী শহাক। 

... 


