
রামু কেন্দ্রীয় সীমা, রামু মমত্রী বিহার ও বিমুবি বিদর্ শনভািন কেন্দ্রসহ  

১২টি মবির/বিহাররর উরবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

কর্খ হাবসনা  

রামু, েক্সিাজার, মঙ্গলিার, ১৯ ভাদ্র ১৪২০, ৩ কসরেম্বর ২০১৩  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

সম্মাবনত সভাপবত,  

সহেমীবৃি,  

কসনািাবহনী প্রধান,  

সুবধমন্ডলী।  

আসসালামু-আলাইকুম।  

আজরের এই মহতী অনুষ্ঠারন উপবিত সিাইরে আন্তবরে শুরভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

আপনারা সিাই জারনন, গত িছররর ২৯কর্ কসরেম্বর েবতপয় দুষ্কৃতোরীর প্রররাচনায় এই রামুরত ১২টি এিং উবখয়ায় 

৭টি কিৌদ্ধ বিহার ও মবিররর ব্যাপে ক্ষবতসাধন েরা হয়।  

আবম ৮ অরটাির ২০১২ ক্ষবতগ্রস্ত কিৌদ্ধ বিহার ও মবিরগুরলা পবরদর্ শন েবর এিং এগুরলা পুনবন শম শাণ ও সংস্কাররর আশ্বাস 

কদই।  

পরিতীোরল িাংলারদর্ কসনািাবহনীরে ক্ষবতগ্রস্ত বিহার ও মবিরগুরলার পুনবন শম শাণ ও সংস্কার োরজর দাবয়ত্ব কদওয়া 

হয়।  

কসনািাবহনীর সাবি শে তত্ত্বািধারন ‘‘ক্ষবতগ্রস্ত কিৌদ্ধ বিহার ও মবির পুনবন শম শাণ ও সংস্কার'' প্রেল্পটি িাস্তিায়ন েরা হয়। 

এরত প্রায় ২০ কোটি টাো ব্যয় হরয়রছ।  

িাংলারদর্ কসনািাবহনী মাত্র আট মারসর মরে উবনর্টি পৃথে িারন দৃবিনিন কিৌদ্ধ বিহার ও মবির পুনবন শম শাণ ও সংস্কার 

োজ সম্পন্ন েরররছ।  

কিৌদ্ধ বিহার ও মবিরগুরলারত কিৌদ্ধ সম্প্রদারয়র খ্যাতনামা িপবতরদর ঐবতহযগত নক র্াসমূহ সংর াজন েরা হরয়রছ।  

রামু ও উবখয়ার িানীয় প্রর্াসন ও আপামর জনসাধারণ এই েম শোরন্ড আন্তবরে সহর াবগতা ও অকুণ্ঠ সমথ শন বদরয়রছন।  

আবম এই প্রেরল্পর োরজ বনরয়াবজত সংবিি সেলরে আন্তবরে অবভনিন জানাই।  

কিৌদ্ধ বিহার এিং ও মবিরগুরলা ক্ষবতগ্রস্ত হওয়ায় কদরর্র কিৌদ্ধ সম্প্রদারয়র মানুরষর মরন ক  ক্ষরতর সৃবি হরয়বছল, 

এগুরলার পুনবন শম শাণ ও সংস্কাররর মােরম কস ক্ষত দূর হরয়রছ িরল আবম আর্া েবর। আবম দৃঢ়ভারি বিশ্বাস েবর রারের প্রবত 

আপনারদর আিা পুনঃপ্রবতবষ্ঠত হরয়রছ।  

োরণ এই অনাোবিত ঘটনার পর আমরা দ্রুত দুগ শত মানুরষর পারর্ এরস দাঁবিরয়বছ। দুষ্কৃতোরীরদর বিরুরদ্ধ আমরা 

 থা থ আইনী ব্যিিা কনি।  

প্রাচীনোল কথরেই িাংলারদর্ উদার ধমীয় মূল্যরিারধর রাে বহরসরি বিরশ্বর বুরে পবরবচত। জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু কর্খ 

মুবজবুর রহমারনর কনতৃরত্ব এরদরর্র বহন্দু, মুসলমান, কিৌদ্ধ, বিস্টান সেল ধরম শর মানুষ বমরল মুবিযুদ্ধ েররবছ। কদর্ স্বাধীন 

েররবছ। কদরর্র আথ শ-সামাবজে উন্নয়রন সিাই অিদান কররখ চরলবছ। আমারদর সংবিধারন সেল ধরম শর সমানাবধোর বনবিত েরা 

হরয়রছ।  

আমারদর এ ভূখন্ড এে সময় গরি উরেবছল কসামাপুরী মহাবিহার, িাসু বিহার, হলুদ বিহার, সীতারোট বিহার, র্ালিন 

বিহার ও পবন্ডত বিহাররর মত বিশ্বখ্যাত মহাবিহার। এগুরলা বছল জ্ঞানচচ শার কেন্দ্র। পবন্ডত অতীর্ দীপঙ্কর, র্ীলভদ্র, েমলর্ীল ও 

র্ান্তরবক্ষত এরদরর্ই জন্মগ্রহণ েররবছরলন।  



আমারদর সরোর মবির, মসবজদ, গীজশা, প্যারগাডাসহ সেল ধমীয় প্রবতষ্ঠানগুরলার উন্নয়রন সমান দৃবি বদরয়রছ।  

আমরা ধম শরাবজে কিৌদ্ধ মহাবিহার, কমরুল িাড্ডা কিৌদ্ধবিহার, চট্টগ্রাম কিৌদ্ধবিহারসহ বিবভন্ন বিহাররর সংস্কার েম শসূবচ 

িাস্তিায়ন েরবছ। ঢাোর উত্তরায় কিৌদ্ধ বিহাররর জন্য জায়গা বদরয়বছ। ধম শরাবজে কিৌদ্ধ মহাবিহাররে আরও সাত োো জবম কদয়া 

হরয়রছ।  

আবম সিসময় িবল, ‘‘ধম শ  ার  ার, উৎসি সিার।'' এই র্াবন্ত, কসৌহার্দ্শ ও সম্প্রীবত আমারদর অহঙ্কার। এেটি ধম শান্ধ, 

সাম্প্রদাবয়ে, স্বাধীনতাবিররাধী কগাষ্ঠী আমারদর এই সাম্প্রদাবয়ে সম্প্রীবত বিনি েররত চাইরছ। বিবভন্ন উসোবন বদরচ্ছ। তারদর 

ষি রন্ত্রর বিরুরদ্ধ কদর্রপ্রবমে প্রবতটি নাগবরেরে সজাগ থােরত হরি এিং ঐেযিদ্ধভারি প্রবতররাধ গরি তুলরত হরি। ক রোন 

মূরল্য আমারদর হাজার িছররর লাবলত সম্প্রীবত রক্ষায় ধম শ, িণ শ বনবি শরর্রষ সেলরে এের ারগ োজ েরার আহ্বান জানাই।  

আসুন, জাবতর বপতার আদর্ শ অনুসরণ েরর আমরা িাংলারদর্রে এেটি অসাম্প্রদাবয়ে, ক্ষুধা-দাবরদ্রযমুি র্াবন্তপূণ শ কদর্ 

বহরসরি বিরশ্বর বুরে প্রবতষ্ঠা েবর।  

সিাইরে আিারও শুরভচ্ছা জাবনরয় আমার িিব্য কর্ষ েরবছ।  

কখাদা হারেজ।  

জয় িাংলা জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলারদর্ বচরজীিী কহাে। 

 


