
চট্টগ্রাম বিৌদ্ধ বিহার পুনঃবনম মাণ ও সংস্কার, বিবিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান  

 

িাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

বেখ হাবসনা  

 

চট্টগ্রাম, বুধিার, ১৪ চচত্র ১৪১৮, ২৮ মাচ ম ২০১২  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

 

সম্মাবনত সিাপবত,  

সংঘরাজ ধম মসসন মহাসেসরা,  

উপবস্থত সুবধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

চট্টগ্রাম বিৌদ্ধ বিহাসরর পুনঃবনম মাণ ও সংস্কার কম মকাসন্ডর বিবিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাসন উপবস্থত সকলসক আন্তবরক শুসিচ্ছা 

জানাবচ্ছ। স্বাধীনতার মাসস সকলসক অবিনন্দন জানাবচ্ছ।  

উপমহাসেসের প্রাচীনতম বিৌদ্ধ সংগঠন, িাংলাসেে বিৌদ্ধ সবমবত পবরচাবলত চট্টগ্রাম বিৌদ্ধ বিহারটি অতযন্ত ঐবতহযমবন্ডত 

প্রবতষ্ঠান। এখাসন মহামবত বগৌতম বুসদ্ধর পবিত্র বকে ধাতু ও অবস্থ ধাতু সংরবিত আসে। এই মূল্যিান সংরিণ বেসক বকয়োংে 

আমরা িন্ধু প্রবতম জাপান, োইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাসক উপহার বেসয়বে। এর মধ্য বেসয় িাংলাসেে বিশ্ব বিৌদ্ধ স্প্রদোসয়র কাসে ম্ মাোর 

আসসন সুপ্রবতবষ্ঠত হসয়সে।  

সুবধমন্ডলী,  

 বিৌদ্ধধসম মর ইবতহাসস িাংলাসেে একটি অনন্য স্থান। বিমবিসারা, অসোকা, কবণিা রাজাগণ িাংলাসেসে মহামবত বুসদ্ধর 

িাণী প্রচার কসরন। দ্বােে েতাব্দীসত পাল ও চন্দ্র িংসের োসনামল প্ মন্ত তা অব্যাহত বেল। এরই ধারািাবহকতায় িাঙাবল সিযতার 

ক্রমঃবিকাসের ধারায় বিৌদ্ধ বসদ্ধাচা্ মগণ অিোন বরসখ বগসেন। অষ্টম েতাব্দীসত বিৌদ্ধ সহবজয়া সাধক রবচত িাংলার আবে গ্রন্থ 

চ্ মাপেই এর প্রমাণ।   

অসনক আসগ বেসকই বৃহির চট্টগ্রাসম বিৌদ্ধসের বনবিড় িসবত গসড় উসঠসে। তাই আমরা এ অঞ্চসলর বিৌদ্ধ ধমমীয়য় 

প্রবতষ্ঠানগুসলা সংরিসণর উসযাগ বনসয়বে। চট্টগ্রাম বিৌদ্ধ বিহার পুনঃবনম মাণ ও সংস্কার কাজ হাসত বনসয়বে।  

প্রাচীনকাসল গসড় উঠা লালমাই, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও িজ্রস্াবগনী বিহারগুসলা এসককটি চনবতক ও োস্ত্র বেিার 

বকন্দ্রবিন্দুসত পবরণত হসয়বেল। এসি প্রবতষ্ঠান পবন্ডত অতীে েীপংকর, োন্তরবিত, েীলিদ্রসহ অসনক বিৌদ্ধ পবন্ডত ও োে মবনক সৃবষ্ট 

কসরসে। আমরা প্রবতটি বিৌদ্ধবিহারসকই সংরিসণর উসযাগ বনসয়বে। ্াসত বিক্ষুরা বেে ও সমাজ গঠসন অিোন রাখসত পাসরন।  

সুবধবৃন্দ,  

আমরা গতিের ঢাকায় ধম মরাবজক বিৌদ্ধ মহাবিহাসর পবিত্র বুদ্ধমূবতম স্থাপন কসরবে। বেসের ৭৩৩টি বিৌদ্ধ ধমমীয়য় প্রবতষ্ঠানসক 

এককালীন অনুোন বেসয়বে।  

’৯৬ সরকাসরর সময়ও ধম মরাবজক বিৌদ্ধ মহাবিহাসর অবিটবরয়াম ও বিবনক বনম মাণ কসর বেসয়বে। িাড্ডায় বিৌদ্ধ বিহাসরর 

জন্য দুই বিঘা জবম বিনামূসল্য বেসয়বে। বিৌদ্ধ ধমমীয়য় কল্যাণ ফাসন্ড এক বকাটি টাকা বেসয়বে।  

সি মকাসলর সি মসেষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু বেখ মুবজবুর রহমান সংবিধাসনর ১২ অনুসচ্ছসে সি ধরসণর 

সাম্পোবয়কতা ও ধমমীয়য় কারসণ চিষম্য বিসলাপ কসরসেন।  



এরই আসলাসক আমরা সকল ধম মািলম্বীর সমান অবধকার বনবিত কসরবে। আমরা িাঙাবলর অসা্প্রদোবয়ক বচতনাসক 

বচরস্থায়ী রূপ বেসত সংবিধাসন পঞ্চেে সংসোধনী এসনবে। সা্প্রদোবয়ক স্প্রদীবত িাঙাবল জাবতর লাবলত ঐবতহয। আমাসের গি ম। 

আমরা এসক অক্ষুন্ন রাখসিা।  

জঙ্গীিাে, বমৌলিাে ও সন্ত্রাসিােসক আমরা বেে বেসক বচরতসর বিোয় করসত চাই। তাই আমরা যুদ্ধাপরাধী, 

স্বাধীনতাবিসরাধীসের বিচার শুরু কসরবে। বিচার কাজসক ব্যাহত করসত একটি বচবিত েবি বিবিন্ন ষড়্ন্ত্র করসে। এ ষড়্ন্ত্র রুসখ 

বেসত সি মস্তসরর জনগণসক সজাগ োকসত হসি।  

আসুন, মহামবত বুসদ্ধর অবহংস িাণী অনুসরণ কসর আমরা মানুসষর কল্যাসণ কাজ কবর। সি গ্লাবন বেসক বেেসক মুি 

কবর। সমাসজ োবন্ত প্রবতষ্ঠা কবর। বেেটাসক সুন্দর কসর গসড় তুবল। িঙ্গিন্ধুর স্বসের বসানার িাংলা প্রবতষ্ঠা কবর।  

 সিাইসক আিাসরা ধন্যিাে।  

বখাো হাসফজ ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাসেে বচরজীিী বহাক।  

... 

 


