জাতীয় ইমাম সম্মেলন ও শিশু-শিম্মিার সাাংস্কৃশতি প্রশতম্ম াশিতায়
শিজয়ীম্মের সনে ও পুরস্কার শিতরণ অনুষ্ঠান
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শিখ হাশসনা
বৃহস্পশতিার, ০৯ শেব্রুয়াশর ২০১৭, িঙ্গিন্ধু আন্তজজাশতি সম্মেলন শিন্দ্র, ঢািা

শিসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম
অনুষ্ঠাম্মনর সভাপশত,
সহিমীবৃন্দ,
ইমাম-ওলামাম্ময় শিরাম,
শিশু-শিম্মিার ভাই-শিাম্মনরা,
ও উপশিত সুশধমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
অনুষ্ঠাম্মন উপশিত সিাইম্মি আশম আন্তশরি শুম্মভচ্ছা জানাশচ্ছ। অম্মিষ শুিশরয়া জানাশচ্ছ মহান আল্লাহ তা’আলার েরিাম্মর।
ভাষার মাস শেব্রুয়াশর। ভাষা িহীেম্মের প্রশত শিনম্র শ্রদ্ধা জানাশচ্ছ। িভীর শ্রদ্ধার সম্মঙ্গ স্মরণ িরশি ভাষা আম্মন্দালম্মনর
অন্যতম পুম্মরাধা সি জিাম্মলর সি জম্মশ্রষ্ঠ িাঙাশল, জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুশজবুর রহমানম্মি। শ্রদ্ধা জানাশচ্ছ জাতীয় চার-শনতা,
মুশিযুম্মদ্ধর ৩০ লাখ িহীে এিাং ২ লাখ শন জাশতত মা-শিাম্মনর প্রশত।
জাশতর শপতা ১৯৭৫ সাম্মল ইসলাশমি োউম্মন্ডিন প্রশতষ্ঠা িম্মরন। িঙ্গিন্ধুর হাম্মত িড়া এ প্রশতষ্ঠান শেম্মির ইমামআম্মলমসহ মুসশলম জনম্মিাষ্ঠীর িল্যাম্মণ শিশভন্ন িমজসূশচ িাস্তিায়ন িম্মর চম্মলম্মি।
শেম্মি প্রায় ৩ লাখ মসশজম্মে ৬ লাখ ইমাম ও মুয়াশিন িমজরত আম্মিন। ইসলাশমি োউম্মন্ডিন ইমামিণম্মি ইসলামী
বুশনয়াশে শিক্ষার পািাপাশি আর্ জ-সামাশজি শিশভন্ন শিষম্ময় প্রশিক্ষণ শেম্মচ্ছ।
ইসলাশমি োউম্মন্ডিম্মনর মাধ্যম্মম এ প জন্ত ১ লাখ ৮০ হাজার ৪২৯ জন আম্মলমম্মি ইসলাম্মমর শমৌশলি শিষয়সহ আর্ জসামাশজি জনসম্মচতনতা এিাং িশিউটার প্রশিক্ষণ শেওয়া হম্ময়ম্মি।
সুশধবৃন্দ,
জাশতর শপতা ইসলাম্মমর শখেমম্মত অসামান্য অিোন শরম্মখ শিম্মিন। শতশন শচম্ময়শিম্মলন এম্মেম্মি ইসলাম্মমর সঠিি িাণী শ ন
মানুম্মষর িাম্মি শপৌৌঁম্মি। ধমজম্মি শ ন ভুলভাম্মি মানুম্মষর িাম্মি তুম্মল ধরা না হয়। শতশন আইন িম্মর মে, জুয়া, হাউশজ, শ াড়ম্মেৌড় ও
অসামাশজি িা জিলাপ শনশষদ্ধ িম্মরন। িাাংলাম্মেিম্মি ওআইশস’র সেস্য িম্মরন।
জাতীয় প জাম্ময় ঈম্মে শমলাদুন্নিী (সাাঃ) উ পন, শিতার ও শটশলশভিম্মন অনুষ্ঠান শুরু ও সমাশিম্মত শিারআন শতলওয়াম্মতর
জ ও
ব্যিিা িম্মরন। ঈম্মে শমলাদুন্নিী (সাাঃ), িম্মি িের ও িম্মি িরাম্মত সরিাশর ছুটি শ াষণা িম্মরন। মােরাসা শিক্ষা শিার্ জ পুনিঠন
সম্প্রসারণ িম্মরন।
শিশ্ব ইজম্মতমার জায়িা ও িািরাইল মসশজে সম্প্রসারম্মণর জন্য জশম িরাদ্দ িম্মরন। শতশন জাশময়া মাোশনয়া োরুল
উলুম াত্রািাড়ী িওমী মােরাসার জন্য জশম িরাদ্দ িম্মরন।
হজ াত্রীরা াম্মত স্বল্প ব্যম্ময় হজ িরম্মত পাম্মরন, এজন্য শতশন ‘শহজবুল িাহার’ নাম্মম এিটি জাহাজ ক্রয় িম্মরন। া
পরিতীিাম্মল শজনাম্মরল শজয়া প্রম্মমােতরীম্মত পশরণত িম্মর। শজয়া মে ও জুয়ার অিাধ লাইম্মসন্স প্রোন িম্মর।
সুশধমন্ডলী,
জাশতর শপতাম্মি সপশরিাম্মর হতযার পর শেম্মি শুরু হয় হতযা, কুয ও ষড় ম্মন্ত্রর রাজনীশত। অবিধ সরিারগুম্মলা ইসলাম্মমর
মমজিাণী উম্মপক্ষা িম্মর জশঙ্গিাম্মের উত্থান টায়। েী জ ২১ িির পর ১৯৯৬ সাম্মল আমরা সরিার িঠন িম্মর ইসলাম্মমর উন্নয়ম্মন িাজ
শুরু িশর।

এসময় আমরা ইসলাশমি োউম্মন্ডিম্মনর ৪৩টি শজলা িা জালয় ও এর সিল জনিশিম্মি রাজস্বখাম্মত িানান্তর িশর।
‘ইমাম-মুয়াশিন িল্যাণ ট্রাস্ট’ িঠন িশর। িায়তুল মুিাররম মসশজম্মের শসৌন্দ জ বৃশদ্ধ ও সম্প্রসারণ িাজ শুরু িশর। মসশজেশভশিি
শিশু ও িণশিক্ষা িা জক্রম গ্রহণ িশর।
শিন্তু ২০০১ সাম্মল শিএনশপ-জামাত শজাট ক্ষমতায় এম্মস আমাম্মের শনওয়া উন্নয়ন িমজিান্ডগুম্মলা িন্ধ িম্মর শেয়। শেম্মি
আিার জশঙ্গিাম্মের শিস্তার টায়। যুদ্ধাপরাধীম্মের হাম্মত পতািা তুম্মল শেয়।
২০০৯ সাম্মল সরিার িঠন িম্মর আমরা ইসলাম্মমর শখেমম্মত আন্তশরিভাম্মি িাজ িম্মর াশচ্ছ। আমরা এিটি আরশি
শিশ্বশিদ্যালয় প্রশতষ্ঠা িম্মরশি। আরশি, িাাংলা ও ইাংম্মরশজ ভাষায় পশিত্র কুরআম্মনর শর্শজটাল ভাস জন ততশর িম্মরশি।
হম্মজর সাশি জি িা জক্রম শর্শজটাল প্রযুশির আওতায় আনা হম্ময়ম্মি। শজদ্দা হজ টাশমজনাম্মল প্লাজা ভাড়া শনওয়ায় হাজীম্মের
দুম্মভাজ ি িহুলাাংম্মি লা ি হম্ময়ম্মি। আিম্মিানা হজ িযাম্মি এশস ও শলেট িাপন িম্মরশি। হজ াত্রীম্মের জন্য শিমান, িাস্টমস ও
ইশমম্মগ্রিন অশেম্মসও এশস িাপন িরা হম্ময়ম্মি।
আমাম্মের সরিার িায়তুল মুিাররম মসশজম্মে ১৭০ ফুট সুউচ্চ শমনার শনমজাণ িম্মরম্মি। মসশজেটিম্মত ৫ হাজার ৬ি’ জন
মশহলার নামা আোম্ময়র জন্য মশহলা নামা িক্ষ সম্প্রসারণ িরা হম্ময়ম্মি।
আমরা চট্টগ্রাম্মমর জশময়াতুল োলাহ মসশজে এর সম্প্রসারণ ও শসৌন্দ জবৃশদ্ধর িাজ চলম্মি। চট্রগ্রাম্মমর আন্দরশিল্লা িাহী
জাম্মম মসশজে সম্প্রসারণ এিাং আধুশনিীিরম্মণরও উম্মদ্যাি শনম্ময়শি।
শসৌশে সরিাম্মরর সহম্ম াশিতায় প্রশতটি শজলা ও উপম্মজলায় মম্মর্ল মসশজে িাম ইসলামী সাাংস্কৃশতি শিন্দ্র’ প্রশতষ্ঠার
িাজ হাম্মত শনম্ময়শি। এই মসশজে িমম্মপ্লম্মে ইসলাশমি োউম্মন্ডিন ভিনসহ মশহলাম্মের জন্য পৃর্ি নামা িক্ষ, মুসশলম প জটি ও
শমহমানম্মের শিশ্রামািার র্ািম্মি। এখাম্মন হজ াত্রীম্মের প্রশিক্ষম্মণর ব্যিিা, ইসলামী লাইম্মেশর ও সাাংস্কৃশতি িা জক্রম অন্তভুজি
র্ািম্মি।
মসশজেশভশিি শিশু ও িণশিক্ষা প্রিম্মল্প ১ হাজার ৫০৫ শিাটি ৯৩ লাখ টািা িরাদ্দ িম্মরশি। এ প্রিম্মল্পর মাধ্যম্মম ৭৬
হাজার ৬৬০ জন আম্মলম-ওলামার িমজসাংিান হম্ময়ম্মি। ৯৬ লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্ী মসশজেশভশিি শিক্ষার সুম্ম াি পাম্মচ্ছন।
ইম্মতামম্মধ্য শিক্ষার্ীম্মের মম্মধ্য ৪ লাখ ৫০ হাজার কুরআনুল িরীম শিনামূম্মল্য শিতরণ িরা হম্ময়ম্মি।
এি হাজাম্মররও শিশি মােরাসার এিাম্মর্শমি ভিন শনমজাণ িরা হম্ময়ম্মি। ৮০টি মােরাসায় অনাস জ শিাস জ চালু িম্মরশি।
আমরা জাতীয় শিক্ষা নীশতম্মত তনশতি ও ধমীয় শিক্ষাম্মি অন্তভুজি িম্মরশি।
মসশজেগুম্মলাম্মি ইসলামী জ্ঞান চচারজ শিন্দ্র শহম্মসম্মি িম্মড় শতালার লম্মক্ষয ২৭ হাজার ৮৩২টি মসশজে পাঠািার িাপন িরা
হম্ময়ম্মি। ৩৮ শিাটি ৭৩ লাখ টািা ব্যম্ময় ২১ হাজার ৫২০টি মসশজে ও ধমীয় প্রশতষ্ঠাম্মনর সাংস্কার ও উন্নয়ন িরা হম্ময়ম্মি।
ইসলাশমি োউম্মন্ডিম্মনর িা জক্রম শর্শজটাম্মল রূপান্তশরত িরা হম্ময়ম্মি। এিটি শর্শজটাল আিজাইভ িরা হম্ময়ম্মি। শেম্মির
সিল মসশজে, মােরাসা, খানিা ও দ্বীশন প্রশতষ্ঠাম্মনর তথ্যসম্বশলত এিটি র্াটাম্মিস ততশরর িাজ চলম্মি।
ইমাম-মুয়াশিন িল্যাণ ট্রাম্মস্টর মাধ্যম্মম দুি এিাং আশর্ জি দুে জিাগ্রস্ত ইমাম-মুয়াশিনম্মের আশর্ জি সুশিধা প্রোন িরার
ব্যিিা শনওয়া হম্ময়ম্মি। ট্রাম্মস্টর সেস্যভুি ইমামম্মের সুেমুি ঋণ প্রোন িরা হম্মচ্ছ।
অর্ জবনশতি িমজিান্ডর মাধ্যম্মম াম্মত আয় িাড়াম্মনা ায় এজন্য শুধুমাত্র আম্মলম-ওলামািম্মণর তত্ত্বািধাম্মন পশরচাশলত হম্মি
এমন এিটি অর্ জবনশতি শজান ততশর িরার শচন্তা-ভািনা চলম্মি।
হালাল খাদ্য ও পণ্য উৎপােনিারী প্রশতটি প্রশতষ্ঠাম্মন প জম্মিক্ষণ ও তত্ত্বািধাম্মনর জন্য ইসলাশমি োউম্মন্ডিন
অনুম্মমােনপ্রাি এিজন িম্মর আম্মলম শনম্ময়ািোম্মনর শিষয়টি শিম্মিচনায় আম্মি। এম্মত আম্মলম ওলামাম্মের িমজম্মক্ষত্র সম্প্রসাশরত হম্মি।
শিম্মেম্মি িাাংলাম্মেম্মির হালাল দ্রম্মব্যর চাশহো এিাং গ্রহণম্ম াগ্যতা বৃশদ্ধ পাম্মি।
িাাংলাম্মেম্মি ‘োরুল আরিাম’ নাম্মম মসশজেশভশিি শিম্মিষাশয়ত প্রার্শমি শিক্ষা িা জক্রম পশরচালনার উম্মদ্যাি শনম্ময়শি।
প্রশত শজলায় এিটি িম্মর আরশি ভাষা শিক্ষা শিাস জ চালুর শিষয়টিও শিম্মিচনায় রম্ময়ম্মি।
ইমাম-ওলামাম্ময় শিরামিণ,
সন্ত্রাস ও জশঙ্গিাে আজ শিম্মশ্ব এিটি িড় সমস্যা। এিটি মহল ইসলাম্মমর নাম্মম শিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও তনরাম্মজযর সৃশি
িরম্মি। ার সম্মঙ্গ ইসলাম্মমর শিান সিিজ শনই। ইসলাম িাশন্ত, সম্প্রীশত ও মানিতার ধমজ। এই মহল পশিত্র ইসলামম্মি িলশিত
ও প্রশ্নশিদ্ধ িরম্মি।

আমাম্মের শেম্মিও এিটি শিাশষ্ঠ ধম্মমরজ নাম্মম জশঙ্গ ও সন্ত্রাসী িমজিান্ডর মাধ্যম্মম শেম্মি অরাজি পশরশিশত ততশরর অপম্মচিা
িরম্মি। শিামলমশত শিম্মলম্মমম্ময়ম্মের ভুল পম্মর্ পশরচাশলত িরম্মি।
আপনাম্মের িাম্মি অনুম্মরাধ ইসলাম্মমর সঠিি ব্যাখ্যা তুম্মল ধম্মর জনিণম্মি সম্মচতন িরুন। মানুম্মষর সম্মঙ্গ আপনাম্মের
সরাসশর শ ািাম্ম াি রম্ময়ম্মি। আপনাম্মের উপর মানুম্মষর আিা ও শিশ্বাস অপশরসীম। আপানারা শিান শিষম্ময় পরামিজ শেম্মল সাধারণ
মানুষ সহম্মজই তা গ্রহণ িম্মর। শিান কুচক্রীমহল াম্মত আমাম্মের সহািিান ও সম্প্রীশতম্মি শিনি িরম্মত না পাম্মর , শসজন্য আশম
আপনাম্মের সজাি ও সম্মচতন র্ািার উোি আহিান জানাই।
মসশজে এিাং মােরাসাগুম্মলাম্মত াম্মত ধমজান্ধ, শমৌলিােীরা অপতৎপরতা চালাম্মত না পাম্মর শসশেম্মি আপনাম্মের সজাি দৃশি
রাখম্মত হম্মি।
ইসলাম িাশন্তর ধমজ। ইসলাম সাম্প্রোশয়ি সম্প্রীশত, সাম্য, সশহষ্ণুতা ও সহমশমজতার শিক্ষা শেয়। ইসলাম্মম জশঙ্গিাে ও
সশহাংসতার শিান িান শনই। িাাংলাম্মেম্মির মাটি জশঙ্গিােীম্মের আশ্রয় হম্মি না। এ ব্যাপাম্মর সরিার শজম্মরা টলাম্মরন্স নীশত গ্রহণ
িম্মরম্মি। ইম্মতামম্মধ্য আমরা শভশর্ও িনোম্মরম্মন্সর মাধ্যম্মম শিশভন্ন শজলার জনপ্রশতশনশধ, ইমাম, আম্মলম, শিক্ষিসহ সিল শশ্রশণশপিার মানুম্মষর সাম্মর্ মতশিশনময় িম্মর জশঙ্গিাম্মের শিরুম্মদ্ধ জনমত সৃশি িম্মরশি। এর শিরুম্মদ্ধ সিলম্মি ঐিযিদ্ধ িম্মরশি। এই
অপিশির শিরুম্মদ্ধ আম্মলম-ওলামা ও ধমজপ্রাণ জনিণম্মি সজাি র্ািম্মত হম্মি।
সুশধবৃন্দ,
শিশুরা আমাম্মের শশ্রষ্ঠ সিে। আিামীশেম্মনর শ াগ্য নািশরি শহম্মসম্মি তাম্মের িম্মড় তুলম্মত হম্মি। ইসলাশমি োউম্মন্ডিন
আম্ময়াশজত জাতীয় শিশু শিম্মিার সাাংস্কৃশতি প্রশতম্ম াশিতায় শিজয়ী ও অাংিগ্রহণিারী শিশু-শিম্মিারম্মের জানাশচ্ছ আন্তশরি
অশভনন্দন।
সুশধমন্ডলী,
শিম্মিি এখন িাাংলাম্মেি উন্নয়ম্মনর শরাল মম্মর্ল। আমরা শনম্ন মধ্যশিম্মির শেম্মি উন্নীত হম্ময়শি। ৫ শিাটি মানুষ শনম্নশিি
শর্ম্মি মধ্যশিম্মি উম্মঠ এম্মসম্মি। আমাম্মের প্রবৃশদ্ধ এখন ৭.১১ ভাম্মি উন্নীত হম্ময়ম্মি। শরজাভজ ৩২ শিশলয়ন মাশিজন র্লার িাশড়ম্ময় শিম্মি।
মার্াশপছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মাশিজন র্লার। শিদুযৎ উৎপােন ক্ষমতা ১৫ হাজার শমিাওয়াম্মট উন্নীত হম্ময়ম্মি।
২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য আমরা িাাংলাম্মেিম্মি মধ্যম আম্ময়র এিাং ২০৪১ সাম্মলর মম্মধ্য উন্নত-সমৃদ্ধ শেম্মি পশরণত িম্মর জাশতর
শপতার স্বম্মের ‘শসানার িাাংলা’ িম্মড় তুলি, ইনিাআল্লাহ।
সিাইম্মি ধন্যিাে জাশনম্ময় আমার িিব্য এখাম্মনই শিষ িরশি।
শখাো হাম্মেজ।
জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু
িাাংলাম্মেি শচরজীিী শহাি।
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