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সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

অনুষ্ঠাকনর িভাপসি, 

িহক্মীবৃন্দ, 

ক্ািার পথযাত্রী আল্লাহ র শমহমানগণ, 

উপসিি সুসধমন্ডলী, 

 

 আিিালামু আলাইকুম। 

পসিত্র হজ্জ ক্ায যক্রম ২০১৬ (১৪৩৭ সহজসর) এর উকবাধন অনুষ্ঠাকন উপসিি িক্লকক্ আসম আন্তসরক্ শুকভচ্ছা 

জানাসচ্ছ। 

আমার িামকন উপসিি আল্লাহ ঘকরর শমহমানগণ হজ্জ পালকনর উকেকে পসিত্রভূসম মক্কা ও মসিনায় যাওয়ার জন্য 

ঘর শথকক্ শির হকয় একিকেন। সনকজকিরকক্ মহান আল্লাহ রািবুল আলাসমকনর ক্াকে িম্পূণ যরূকপ িমপ যণ ক্রার জন্য প্রস্ত্তসি 

সনকয় একিকেন। আমার প্রাথ যনা আল্লাহ আপনাকির সনয়িকক্ ক্বুল ক্রুন। সুষ্ঠু ও সনরাপকি পসিত্র হজ্জব্রি পালন ক্কর শিকে 

সিকর আসুন। 

আগস্ট িাঙাসলর শোকক্র মাি। ১৯৭৫ িাকলর ১৫ আগস্ট স্বাধীনিা সিকরাধী অপেসি িি যক্াকলর িি যকশ্রষ্ঠ িাঙাসল, 

জাসির সপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানকক্ িপসরিাকর হিযা ক্কর। আসম জাসির সপিা, িঙ্গমািা ও আমার পসরিাকরর 

িিস্যিহ ১৫ আগকস্টর িক্ল েহীিকির পসিত্র স্মৃসির প্রসি গভীর শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ। 

শ্রদ্ধার িাকথ স্মরণ ক্রসে জািীয় চার শনিা, মহান মুসিযুকদ্ধর ৩০ লাখ েহীি এিং ২-লাখ সনয যাসিি মা-শিানকক্। 

যুদ্ধাহি মুসিকযাদ্ধা এিং েহীি পসরিাকরর িিস্যকির প্রসি গভীর িমকিিনা জানাসচ্ছ। 

উপসিি হজ্জযাত্রীগণ, 

জাসির সপিা িাঁর িাকে সিন িেকরর িরক্াকর হজ্জ ব্যিিার উন্নয়কন িহুসিধ পিকেপ সনকয়সেকলন। ক্ম খরকচ হকজ্জ 

যাওয়ার জন্য সিসন সহজবুল িাহার জাহাজ ক্রয় ক্করন এিং িাংলাকিে শথকক্ প্রথম হজ্জযাত্রী শপ্ররণ ক্করন। 

জাসির সপিা মুিসলম সিকের িাকথ আমাকির কূটননসিক্ িম্পক্য দৃঢ় ক্করন। আরি সিকের আিা অজযন ক্রকি িমথ য 

হন। িাঁর দূরিেীিার িকল িাংলাকিে ১৯৭৪ িাকল ওআইসি’র িিস্যপি লাভ ক্কর। মধ্যপ্রাকচযর শিেগুকলা িাংলাকিেকক্ 

স্বীকৃসি সিকি শুরু ক্কর। 

ইিলাসমক্ িাউকন্ডেন জাসির সপিার হাকি গো প্রসিষ্ঠান। সিসন মাদ্রািা শিার্ য প্রসিষ্ঠা ক্করন। জািীয় মিসজি 

িায়তুল শমাক্াররকমর উন্নয়ন, িম্প্রিারণ ও শিৌন্দয য বৃসদ্ধ ক্করন। িািলীগ জামাকির জন্য ক্াক্রাইল মিসজকির জন্য জসম 

িান ক্করন। টঙ্গীর তুরাগ নিীর িীকর সিে ইজকিমার জন্য জায়গা িরাে শিন। সিসনই প্রথম রমনা শরিকক্াকি য শঘােকিৌে ও 

জুয়া িন্ধ ক্করন। আইন ক্কর মি সনসষদ্ধ ক্করন। শিিার ও শটসলসভেকন অনুষ্ঠাকনর শুরু ও িমাসিকি কুরআন সিলাওয়াকির 

প্রচলন ক্করন। এক্জন খাঁটি মুিলমান সহকিকি জাসির সপিা ইিলাকমর উন্নয়কন অিামান্য অিিান শরকখ শগকেন। 

সুসধমন্ডলী, 

িাংলাকিে আওয়ামী লীগ যখনই িরক্ার গঠন ক্করকে জাসির সপিার আিে য অনুিরণ ক্কর ইিলাকমর ক্ল্যাকণ ক্াজ 

ক্করকে। আসম ব্যসিগিভাকি প্রথকম ১৯৮৪ িাকল ওমরাহ পালন ক্সর। ১৯৮৫ িাল শথকক্ শুরু ক্কর িার িার হজ্জ পালন 

ক্করসে। শযকহতু সপিা-মািা িিাইকক্ই হাসরকয়সে িাই িাঁকির জন্য আমাকক্ িার িার িিলা হজ্জ ক্রকি হকয়কে। ক্াকজই হজ্জ 

ব্যিিাপনায় ক্ী ক্ী িমস্যা িা আসম সনজ শচাকখ শিকখসে। অনুধািন ক্করসে এিং যখনই িরক্ার গঠন ক্করসে িখনই এিক্ল 

িমস্যা িমাধাকনর জন্য ব্যিিা সনকয়সে। 



 

সিএনসপ-জামাি শজাট আমকল হজ্জযাত্রীকির সনকয় প্রসি িেরই চরম অব্যিিাপনা শিখা শযি। িালাল-প্রিারক্কির 

খপ্পকর পকে হাজী িাকহিকির অিণ যনীয় দুঃখ-ক্কের ক্থা প্রায়ই খিকরর সেকরানাম হি। আমরা শি অিিা শথকক্ িম্মাসনি হজ্জ 

যাত্রীকির মুসি সিকি শপকরসে।  

২০০৯ িাকল িরক্ার গঠন ক্কর প্রথকমই আমরা হজ্জযাত্রী পসরিহন, মক্কা-মসিনায় আিািন ব্যিিা, সচসক্ৎিা 

শিিািহ িক্লকেকত্র অিীকির যািিীয় অসনয়ম ও সিশৃঙ্খলা দূর ক্রার উকযাগ শনই। হজ্জ উইং এর অসিি শজো হকি মক্কাি 

িাংলাকিে হজ্জ সমেকন িানান্তর ক্সর। মক্কার হজ্জ সমেনকক্ েসিোলী ক্সর।  

আমরা পাঁচিের শময়ািী জািীয় হজ্জনীসি ২০১০-২০১৪ প্রণয়ন ক্সর যা সেল হজ্জ ব্যিিাপনার উন্নয়কন এক্টি মাইল 

িলক্। এই হজ্জনীসিকক্ আরও আধুসনক্, যুকগাপকযাগী ও িথ্য-প্রযুসি (IT) সনভ যর ক্কর আমরা ‘জািীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীসি 

(িংকোসধি)-২০১৬ প্রণয়ন ক্সর। এই নীসির আকলাকক্ই িিযমান হজ্জ ব্যিিাপনা পসরচাসলি হকচ্ছ। 

িম্মাসনি হজ্জযাত্রীগণ, 

আমরা প্রসিটি শিক্টকর সর্সজটাল িাংলাকিে িাস্তিায়ন ক্রসে। এর মাধ্যকম জনগকণর শিারকগাোয় শিিা শপৌৌঁকে সিসচ্ছ। 

হজ্জ ব্যিিাপনাকক্ িি যাধুসনক্ ক্রা হকয়কে। িথ্য-প্রযুসির িকি যাচ্চ প্রকয়াগ সনসিি ক্রা হকয়কে। হজ্জ সিষয়ক্ ওকয়ি শপাট যাল 

www.hajj.gov.bd এক্িার সিক্ ক্রকলই আপনারা এ িংক্রান্ত িক্ল িথ্য পাকিন। ওকয়িিাইট োোও শমািাইকল 

SMS এর মাধ্যকম প্রিযাসেি িথ্য পাওয়া যাকচ্ছ। শিৌসি আরি িরক্াকরর e-hajj system িাস্তিায়কনর লকেয আমরা 

আমাকির হজ্জ অসিকি MRP Reader, Barcode Reader িহ প্রকয়াজনীয় িক্ল ক্াসরগসর সুকযাগ-সুসিধা 

প্রিাকনর ব্যিিা সনকয়সে।  

আমরা হজ্জযাত্রীকির শরসজকেেন ব্যিিায় পসরিিযন একনসে। িাস্তিিার আকলাকক্ ও শিৌসি ই-হজ্জ সিকস্টকমর িাকথ 

িমন্বকয়র জন্য আমরা জািীয় ওমরাহ ও হজ্জ নীসি ২০১৬ শি প্রাক্-সনিন্ধন ব্যিিা চালু ক্করসে। অিীকি প্রাক্-সনিন্ধন ব্যিিা 

না থাক্ায় হকজ্জ গমকনচ্ছুক্ ব্যসিরা গ্রুপ সলর্াকরর উপর সনভ যর ক্রকিন। অকনকক্ই প্যাকক্কজর িম্পূণ য টাক্া জমা সিকয়ও 

প্রিাসরি হকয়কেন। এখন শি প্রিারণা িন্ধ হকয়কে। 

প্রাক্-সনিন্ধন ব্যিিায় হকজ্জ গমকনচ্ছুক্কির এক্টি র্াটাকিজ তিসরর িকল শয যাঁর অিিান জানকি পারকেন। 

স্বয়ংসক্রয়ভাকি জািীয় পসরচয়পকত্রর িথ্যভান্ডার যাচাইকয়র পর অনলাইকন আকিিন গ্রহণ ক্রা যাকচ্ছ। এরপর সনি যাসচি হজ্জ 

যাত্রীগণ পূণ যাঙ্গভাকি শরসজকেেন ক্রকি পারকেন। আমরা এখন িেরব্যাপী হজ্জ শরসজকেেন সিকস্টম উন্মুি ক্করসে। 

ইউসনয়কনর সর্সজটাল শিন্টারগুকলার মাধ্যকম গ্রাকমর জনগণ হকজ্জর প্রাক্-সনিন্ধন ক্রকি পারকেন। এ পদ্ধসি হজ্জ আকিিন 

প্রসক্রয়ায় স্বচ্ছিা একন সিকয়কে। 

উপসিি হজ্জযাত্রীগণ, 

িাংলাকিকের প্রায় িক্ল হজ্জযাত্রী শজো হজ্জ টাসম যনাকল অিিরণ ক্কর থাকক্ন। শিখাকন সিসভন্ন প্রকয়াজকন অকপো 

ক্রকি হয়। এজন্য আমরা শজো হজ্জ টাসম যনাকল প্লাজা ভাো সনকয়সে। এরিকল হজ্জ প্রোিসনক্ িল, সচসক্ৎিক্ িল এিং 

আইটি শিিার িিস্যগণ হজ্জযাত্রীকির সিসভন্নমুখী শিিা সিকি পারকেন। 

আমরা হজ্জযাত্রীকির জন্য উন্নিমাকনর আিািকনর ব্যিিা ক্করসে। মক্কা ও মসিনায় হজ্জযাত্রীকির জন্য ভাো ক্রা 

িাসেগুকলার সিষকয় আমরা সিকেষ নজর সিকয়সে। সিএনসপ-জামাি শজাট আমকল িােী ভাো সনকয় ব্যাপক্ অসনয়ম ও দনীসি 

সেল। দূরিিী, পুরািন ও পাহাকের উপর িাসে ভাো ক্রা হি। শুধু িাসে ভাো নয় হজ্জযাত্রীকির পসরিহকনর শেকত্রও সেল 

অসনয়ম ও সিশৃংখলা। আমরা শিিক্ল অসনয়ম দূর ক্করসে। আমরা উন্নি মাকনর নতুন িে িাসে/শহাকটল ভাো ক্কর হাজীকির 

আিািন শিিার মান বৃসদ্ধ ক্করসে। 

আমরা এই হজ্জ ক্যাকম্পর আধুসনক্ায়ন ক্করসে। এখাকন িম্মাসনি হজ্জযাত্রীগণ প্রকয়াজনীয় িক্ল সুসিধা পাকচ্ছন। 

হাজীকির ক্ল্যাকণ আমরা শমসর্কক্ল টিকম র্ািার ও নাকি যর িংখ্যা বৃসদ্ধ ক্করসে। 

 শিিরক্াসর হজ্জ একজসি এিং িাকির িংগঠন হাি (HAAB) শক্ সুিংগঠিি ক্রা হকয়কে। হাজীকির প্রিাসরি 

হওয়ার পথ িন্ধ হকয়কে। শক্াকনা ব্যিযয় হকল আমরা িাৎেসণক্ভাকি ব্যিিা সনসচ্ছ। হকজ্জর আরক্ান-আহক্ামগুকলা 

যথাযথভাকি পালকনর লকেয হজ্জযাত্রীকির জন্য ২০১৩ িাল শথকক্ সনয়সমিভাকি জািীয় হজ্জ প্রসেেণ ক্ম যসূসচ গ্রহণ ক্রা 

হকয়কে। 

যঃঢ়:/w..যধলল.মড়া.নফ


 

আমাকির এিক্ল উন্নয়ন ক্ম যসূসচ িাস্তিায়কনর িকল হজ্জযাত্রীর িংখ্যা প্রসিিের িহুগুকণ বৃসদ্ধ পাকচ্ছ। শযখাকন ২০০৬ 

িাকল হজ্জযাত্রীর িংখ্যা সেল ৪৭ হাজার ৯৮৩ জন শিখাকন এ িের হজ্জযাত্রীর িংখ্যা ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৮ জন। 

হজ্জ ব্যিিাপনায় িিলিার জন্য শিৌসি আরকির হজ্জ মন্ত্রণালয় আমাকির ব্যাপক্ভাকি প্রেংিা ক্রকে। িাংলাকিেকক্ 

িসেণ এেীয় শিেগুকলার মকধ্য েীষ যিানীয় িকল স্বীকৃসি সিকয় িাংলাকিকের িরক্ারকক্ পত্র শপ্ররণ ক্করকে। িাংলাকিে ২০১৪ 

িাকল হজ্জ ব্যিিাপনায় শশ্রষ্ঠ সহকিকি িাংলাকিে স্বীকৃসি শপকয়কে। 

সুসধবৃন্দ, 

ইিলাম পসিত্র ধম য। োসন্তর ধম য। আমার এক্মাত্র লেয িমাকজ োসন্ত প্রসিষ্ঠা ক্রা। মানুকষর জন্য ক্াজ ক্রা। শিকের 

উন্নয়ন ক্রা। অথচ আজ এক্টি শগাসষ্ঠ িরুণকির সিপথগামী ক্রকে। শব্রন ওয়াি ক্কর জসঙ্গ ও িন্ত্রািীকি পসরণি ক্রকে। িারা 

গুলোকনর হসল আটি যজান শিক্াসরকি িি যরিম হিযাক্ান্ড ঘটিকয়কে। শোলাসক্য়ায় হামলা ক্করকে। এরা ইিলাকমর েত্রু। 

মানিিার েত্রু। নিীর েত্রু নিী ক্রীম (িাুঃ) মানিিার ক্থা িকলকেন। োসন্তর ক্থা িকলকেন। মানুষকক্ হিযার ক্থা িকলন 

নাই।  

িাংলাকিে আওয়ামী লীগ ক্খনই ধম য সনকয় রাজনীসি ক্করসন। সক্ন্তু িপসরিাকর জাসির সপিাকক্ হিযার পর অনিধ 

িামসরক্ িরক্ারগুকলা িার িার ধম যকক্ ব্যিহার ক্করকে েমিায় টিকক্ থাক্ার হাসিয়ার সহকিকি। সজয়া িঙ্গিন্ধুর খুনীকির 

দূিািাকি চাকুসর সিকয়কে। ইনকর্সমসনটি অধ্যাকিে জাসর ক্করকে। কূখ্যাি রাজাক্ার-আলিির-আলিামিকক্ রাজননসিক্ ও 

িামাসজক্ভাকি পুনি যাসিি ক্করকে। হাজীকির জন্য িঙ্গিন্ধুর শক্না জাহাজ সহযবুল িাহাকর ভ্রমকণর নাকম োত্রকির হাকি অস্ত্র 

তুকল সিকয়কে। 

সিএনসপ’র েত্রোয়াই জামাি-সেসির সিকনর পর সিন শিকে অরাজক্িা চাসলকয়কে। ২০১৩ এিং ২০১৪ িাকলর পুসেকয় 

মানুষ মারার ক্থা আপনারা িিাই জাকনন। আজ যখন মানিিার েত্রু, ইিলাকমর েত্রু জসঙ্গরা সনহি হকচ্ছ িখনই এই 

সিএনসপই আহাজাসর ক্রকে। অথচ মা-িািাও জসঙ্গ িন্তাকনর লাে সনকি চাকচ্ছ না।  

আমরা এই িাংলাকিকে শক্ান জসঙ্গর ঠাঁই সিি না। একিকের মানুষ োসন্তসপ্রয়, ধম যপ্রাণ। একিকে জসঙ্গিাকির শক্ান 

িান শনই। আমরা িাংলাকিে শথকক্ িমূকল জসঙ্গিাি সনমূ যল ক্রি এ আমার দৃঢ় প্রিযয়। 

িম্মাসনি হাজী িাকহিানগণ, 

হজ্জ ব্যিিাপনার উন্নসি িাধন এক্টি চলমান প্রসক্রয়া। আমরা এখাকি শৃংখলা সিসরকয় একনসে। আমরা সিগি িাকে 

িাি িেকর অিক্াঠাকমাগি উন্নয়ন, জনিল বৃসদ্ধ, আন্তুঃমন্ত্রণালয় িম্পক্য বৃসদ্ধ, শিৌসি িরক্াকরর িাকথ হজ্জ িংক্রান্ত সিষকয় 

িম্পক্য উন্নয়ন ও হাজীকির িকি যাচ্চ শিিা প্রাসি সনসিি ক্করসে। আমার সিোি, হজ্জ ব্যিিাপনায় িিলিার এ ধারা আগামী 

সিনগুকলাকিও অব্যাহি থাক্কি।  

আপনারা পসিত্র মাটিকি যাকচ্ছন হজ্জ পালকনর উকেকে। আপনারা শিকের জন্য শিায়া ক্রকিন। আমার জন্য শিায়া 

ক্রকিন যাকি আসম মানুকষর ক্ল্যাকণ ক্াজ ক্কর শযকি পাসর। জাসির সপিার অিমাি ক্াজ িমাি ক্কর িাংলাকিেকক্ উন্নি, 

িমৃদ্ধ, োসন্তপূণ য িাংলাকিকে পসরণি ক্রকি পাসর। 

মহান আল্লাহ রাব্বলু আলামীন আপনাকির িক্কলর হজ্জ ক্বুল ক্রুন। িিাইকক্ আিারও শুকভচ্ছা জাসনকয় আসম হজ্জ 

ক্ায যক্রম-২০১৬ এর শুভ উকবাধন শঘাষণা ক্রসে। 

শখািা হাকিজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাকিে সচরজীিী শহাক্। 

... 


