
হজ্জ কার্ যক্রম ২০১৩ (১৪৩৪ হহজরী) -এর উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাহিনা  

শুক্রবার, ০৬ শিদ্েম্বর ২০১৩, আেদ্কানা, উত্তরা, ঢাকা  

 

হবিহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম  

অনুষ্ঠাদ্নর িভাপহি,  

িহকমীবৃন্দ,  

িম্মাহনি হাজী িাদ্হবানগণ,  

সুহধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুম।  

পহবত্র হজ্জ কার্ যক্রম ২০১৩ (১৪৩৪ হহজরী) এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপহিি িবাইদ্ক আন্তহরক শুদ্ভচ্ছা জানাহচ্ছ।  

িম্মাহনি হাজী িাদ্হবানরা সুষ্ঠু ও হনরাপদ্ে হজ্জব্রি পালন শেদ্ষ সুি ও হনরাপদ্ে শেদ্ে হিদ্র আিদ্বন - মহান 

আল্লাহিায়ালার েরবাদ্র এ প্রার্ যনা করহি।  

িম্মাহনি হাজী িাদ্হবানগণ,  

আমাদ্ের মদ্ন আদ্ি, গি িরকারগুদ্লার আমদ্ল হজ্জব্রি পালদ্ন হাজী িাদ্হবানদ্ের হবহভন্ন ধরদ্ণর শভাগাহন্তর হেকার 

হদ্ি হি। হজ্জর্াত্রীদ্ের হনদ্য় প্রহি বিরই চরম অব্যবিাপনা শেখা শর্ি। োলাল-প্রিারকদ্ের খপ্পদ্র পদ্ে হাজী িাদ্হবদ্ের 

অবণ যনীয় দুঃখ-কদ্ের কর্া প্রায়ই খবদ্রর হেদ্রানাম হদ্য়দ্ি।  

২০০৯ িাদ্ল োহয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর পরই হজ্জ ব্যবিাপনার হবষয়টিদ্ক অগ্রাহধকার হেদ্য় আমরা কার্ যক্রম শুরু কহর। 

হজ্জর্াত্রী পহরবহন, মক্কা-মহেনায় আবািন ব্যবিা, হচহকৎিা শিবািহ িকলদ্েদ্ত্র অিীদ্ির র্াবিীয় অহনয়ম ও হবশৃঙ্খলা দূর 

করার উদ্যাগ গ্রহণ কহর।  

সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবিাপনা হনহিি করার লদ্েে আমরা জািীয় হজ্জনীহি ২০১০-২০১৪ প্রণয়ন কহর। িদ্ল হাজী িাদ্হবানদ্ের 

সুদ্র্াগ-সুহবধা বৃহিিহ হজ্জব্রি পালন শর্মন সুহনয়হন্ত্রি পিহির আওিায় এদ্িদ্ি, শিমহন প্রোিহনক কাদ্জ স্বচ্ছিা, জবাবহেহহিা 

ও োয়বিিা প্রাহিষ্ঠাহনক পপ  শপদ্য়দ্ি।  

হবগি হিন বিদ্র হজ্জ ব্যবিাপনায় শর্ গুণগি পহরবিযন িাহধি হদ্য়দ্ি িা শিৌহে আরদ্বর হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তযক ব্যাপক 

প্রেংিা অজযন কদ্রদ্ি। ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ িাদ্লর উন্নি হজ্জ ব্যবিাপনায় শিৌহে হজ্জ মন্ত্রণালয় বাংলাদ্েেদ্ক েহেণ 

এেীয় শেেগুদ্লার মদ্ে শেষ্ঠ হহদ্িদ্ব স্বীকৃহি হেদ্য় হচঠি হেদ্য়দ্ি।  

হজ্জ ব্যবিাপনা উন্নয়দ্নর লদ্েে আমরা শবে হকছু প্রোিহনক উদ্যাগ গ্রহণ কহর। ২০০৯ িাদ্ল হজ্জ উইং-এর অহিি 

শজদ্দা হদ্ি মক্কায় বাংলাদ্েে হজ্জ হমেদ্ন িানান্তর করা হয়। কারণ হজ্জ ব্যবিাপনার মূল কাজটি িম্পাহেি হয় মক্কায়। হজ্জ 

িংহিে র্াবিীয় অহিি মক্কায় অবহিি। আমাদ্ের এ হিিাদ্ন্তর িদ্ল গি চার বিদ্র হজ্জ ব্যবিাপনায় হাজীদ্ের শিবা প্রোন 

অদ্নক িহজ ও উন্নি হদ্য়দ্ি।  

উপহিি অহিহর্বৃন্দ,  

আমরা হজ্জ ব্যবিাপনায় িথ্য-প্রযুহির িদ্ব যাচ্চ প্রদ্য়াগ হনহিি কদ্র হজ্জ ব্যবিাপনার আধুহনকায়ন কদ্রহি। এজন্য হজ্জ 

হবষয়ক ওদ্য়বিাইট প্রস্ত্ত্তি করা হদ্য়দ্ি। আধুহনক প্রযুহি ব্যবহাদ্রর িদ্ল হাজী িাদ্হবগণ িহদ্জই িাঁদ্ের র্াবিীয় শিবা গ্রহণ 

করদ্ি পারদ্িন।  

বাংলাদ্েদ্ের প্রায় িকল হাজী শজদ্দা হজ্জ টাহম যনাদ্ল অবিরণ কদ্র র্াদ্কন। শিখাদ্ন হবহভন্ন প্রদ্য়াজদ্ন িাঁদ্েরদ্ক অদ্নক 

িময় অদ্পো করদ্ি হয়। হজ্জর্াত্রীদ্ের সুহবধাদ্র্ য আমরা ২০১০ িাদ্ল ৪০ লাখ টাকা ব্যদ্য় প্রর্মবাদ্রর মি শজদ্দা হজ্জ টাহম যনাদ্ল 

প্লাজা ভাো কদ্রহি।  



উপহিি সূধী,  

হবমানবন্দর িংলগ্ন আেদ্কানা হজ্জ কোদ্ম্প হাজীদ্ের সুহবধাদ্র্ য আহম ২০০৯ িাদ্লর হজ্জ কার্ যক্রম উদ্বাধনকাদ্ল 

ডরহমটহরদ্ি পর্ যাপ্ত িংখ্যক হলিট িাপদ্নর প্রহিশ্রুহি প্রোন কহর। শি অনুিাদ্র ২০১০ িাদ্ল হজ্জ কোদ্ম্পর ডরহমটহরদ্ি প্রায় 

শপৌদ্ন দই শকাটি টাকা ব্যদ্য় ৪টি হলিট িাপন করা হদ্য়দ্ি।  

একই বির হজ্জ কোদ্ম্প হজ্জর্াত্রীদ্ের হবমান/কাস্টমস্/ইহমদ্গ্রেন এলাকায় শিন্ট্রাল এহি িাপন করা হদ্য়দ্ি।  

হজ্জর্াত্রীদ্ের জন্য উন্নিমাদ্নর আবািদ্নর ব্যবিা হনহিি করার লদ্েে মক্কা ও মহেনায় িাঁদ্ের জন্য ভাো করা 

বাহেগুদ্লার হবষদ্য় হবদ্েষ নজর শেওয়া হয়।  

বােী ভাোয় স্বচ্ছিা ও জবাবহেহহিা হনহিি করা হদ্য়দ্ি। দূরবিী, পুরািন ও পাহাদ্ের উপর বাহে ভাো করার 

পহরবদ্িয হনকটবিী নতুন ও িমিল ভূহমদ্ি বাহে ভাো করা হদ্চ্ছ।  

হজ্জ ব্যবিাপনায় শিবার মান বৃহি ও শৃংখলা হিদ্র আিার িদ্ল হজ্জর্াত্রীর িংখ্যা উদ্ল্লখদ্র্াগ্যভাদ্ব বৃহি শপদ্য়দ্ি।  

হবএনহপ-জামাি চারেলীয় শজাট িরকাদ্রর শেষ বির - ২০০৬ িাদ্ল হজ্জর্াত্রীর িংখ্যা হিল ৪৭ হাজার ৯৮৩ জন। গি 

বির ১ লাখ ৯ হাজার ৯৫২ জন এবং িার আদ্গর বির ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৭ জন হজ্জব্রি পালন কদ্রদ্িন।  

এ বির হজ্জর্াত্রী িংখ্যা ৮৯ হাজার ১৭৫ জন। এ িংখ্যা হকছুটা হ্রাদ্ির কারণ হদ্চ্ছ র্াঁরা হবগি ৫ বিদ্র হজ্জ পালন 

কদ্রদ্িন িাঁরা এ বির হদ্জ্জ শর্দ্ি পারদ্বন না। এিাোও শিৌহে িরকার প্রাপ্য শকাটা শর্দ্ক ২০ ভাগ হজ্জর্াত্রী কহমদ্য় হেদ্য়দ্িন। 

এ হনয়ম িারাহবদ্ের জন্যই প্রদ্র্াজে। এ কারদ্ণই এ বির হজ্জর্াত্রীর িংখ্যা হকছুটা কদ্মদ্ি।  

িম্মাহনি অহিহর্বৃন্দ,  

আওয়ামী লীগ িবিময় ইিলাদ্মর শখেমদ্ি হনদ্বহেি। আমার িরকার ইিলাদ্মর প্রচার ও প্রিাদ্র হবহভন্নভাদ্ব কাজ 

কদ্র র্াদ্চ্ছ।  

িরকাহর পর্ যাদ্য় আমরাই িব যপ্রর্ম আধুহনক িথ্য-প্রযুহিদ্ক কাদ্জ লাহগদ্য় হডহজটালাইদ্জেদ্নর মােদ্ম আরহব, বাংলা 

ও ইংদ্রহজ ভাষায় পহবত্র কুরআদ্নর প্রচার ও প্রিাদ্রর ব্যবিা কদ্রহি।  

এর মােদ্ম বাংলাদ্েদ্ে এবং হবদ্েদ্ে বিবািরি বাংলা ভাষাভাহষ জনদ্গাষ্ঠী কুরআন িম্পদ্কয অবগি হওয়ার সুদ্র্াগ 

পাদ্চ্ছন। িহদ্জই কুরআদ্নর িরল ও িঠিক িরজমা শুনদ্ি, পেদ্ি ও বুঝদ্ি পারদ্িন।  

হবদ্েদ্ে অবিানরি বাংলা ভাষাভাহষ জনদ্গাষ্ঠী র্াঁরা ইংদ্রহজ ভাষায় শলখাপো কদ্রদ্িন িাঁদ্ের জন্যও অহি িহদ্জ 

কুরআন হেোর সুদ্র্াগ কদ্র হেদ্য়দ্ি আল-কুরআন: হডহজটাল ওদ্য়বিাইট এবং এর হডহভহড।  

আমরা ধম য হবষয়ক মন্ত্রণালদ্য়র মােদ্ম হবহভন্ন ধমীয় শনর্তবৃন্দদ্ক প্রহেেণ হেদ্য় র্াহচ্ছ। মানবিম্পে উন্নয়দ্ন ধমীয় 

শনর্তবৃন্দদ্ক িম্পৃি করা হদ্য়দ্ি। ইমামগণদ্ক প্রহেেণ শেওয়া হদ্চ্ছ।  

এিাোও কুরআন হেো প্রচাদ্রর উদ্দ্দদ্ে ইিলাহমক িাউদ্েেদ্নর মােদ্ম আমরা মিহজেহভহত্তক হেশু ও গণহেো 

কার্ যক্রম চালু কদ্রহি। এর আওিায় লাখ লাখ হেশুদ্ক কুরআন হেো প্রোদ্নর ব্যবিা কদ্রহি।  

আমাদ্ের িরকার গঠদ্নর িাদ্র্ িাদ্র্ই আমরা ৬৪৩ শকাটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যদ্য় বন্ধ হদ্য় র্াওয়া মিহজেহভহত্তক হেশু ও 

গণহেো কার্ যক্রম প্রকল্প পুনরায় চালু কহর।  

িম্মাহনি সুহধবৃন্দ,  

একটা শগাহষ্ঠ পহবত্র ধম য ইিলাদ্মর নাদ্ম শেদ্ে অরাজকিা ও হবশৃঙ্খলা সৃহের অপদ্চো চালাদ্চ্ছ। ইিলাম োহন্তর ধম য। 

এখাদ্ন মানুষ হিো, খুন, শবামাবাহজ ইিোহের িান শনই। হকন্তু এই শগাহষ্ঠ ধম যপ্রাণ মানুষদ্ক হবভ্রান্ত কদ্র শেদ্ে জহিবাে সৃহের 

শচো করদ্ি। আমরা িাদ্ের কদ্ঠার হদ্ে েমন কদ্রহি। এদ্ের ব্যাপাদ্র আপনাদ্ের িকলদ্ক িজাগ র্াকদ্ি হদ্ব।  

আজ িরাহবদ্ে বাংলাদ্েে িাম্প্রোহয়ক িম্প্রীহির একটি মদ্ডল হহদ্িদ্ব পহরহচহি লাভ কদ্রদ্ি। আমাদ্ের এই ঐহিহে 

বজায় রাখদ্ি হদ্ব।  

আপনারা জাদ্নন, জাহির হপিা বিবন্ধু শেখ মুহজবুর রহমান হিদ্লন িহিেকার অদ্র্ য মদ্নপ্রাদ্ণ একজন খাঁটি মুিলমান। 

হিহন িাঁর িাদ্ে হিন বিদ্রর োিনামদ্ল ইিলাম প্রচার ও প্রিাদ্রর জন্য অিামান্য অবোন শরদ্খ শগদ্িন। হিহনই িব যপ্রর্ম ১৯৭৫ 

িাদ্ল ইিলাহমক িাউদ্েেন প্রহিষ্ঠা কদ্রন। মাদ্রািা শবাড য প্রহিষ্ঠা কদ্রন।  



হিহনই প্রর্ম রমনা শরিদ্কাদ্ি য শ ােদ্েৌে ও জুয়া বন্ধ কদ্রন। আইন কদ্র মে হনহষি কদ্রন। টহিদ্ি হবে ইজদ্িমার 

জন্য জায়গা বরাদ্দ, কাকরাইদ্ল িবলীগ জামাদ্ির মিহজদ্ের জন্য ভূহম প্রোন, শবিার ও শটহলহভেদ্ন অনুষ্ঠাদ্নর শুরু ও িমাহপ্তদ্ি 

কুরআন হিলাওয়াদ্ির প্রচলন কদ্রহিদ্লন। মুিহলম হবদ্ের িাদ্র্ বাংলাদ্েদ্ের কূটননহিক িম্পকয িাপন ও এ শেদ্ের ভাবমর্ যাো 

তুদ্ল ধরদ্ি হিহন লাদ্হাদ্র অনুহষ্ঠি ওআইহি িদ্ম্মলদ্ন শর্াগোন কদ্রহিদ্লন।  

িম্মাহনি হাজী িাদ্হবানগণ,  

হজ্জ ব্যবিাপনার উন্নহি িাধন একটি চলমান প্রহক্রয়া। গি হিন বিদ্র হজ্জ ব্যবিাপনার শেদ্ত্র শৃঙ্খলা হিদ্র এদ্িদ্ি। 

হজ্জর্াত্রীদ্ের িংখ্যা বহুগুদ্ণ বৃহি শপদ্য়দ্ি। হজ্জ ব্যবিাপনার শেদ্ত্র এ িিলিা মহাদ্জাট িরকার শ াহষি পপকল্প-২০২১ 

বােবায়দ্নর পদ্র্ এক হবোল অজযন। হজ্জ ব্যবিাপনায় িিলিার এ ধারা আগামী হেনগুদ্লাদ্িও অব্যাহি র্াকদ্ব বদ্ল আহম আো 

কহর।  

হাজী িাদ্হবানগণ হজ্জ পালনকাদ্ল বাংলাদ্েদ্ের উন্নহি ও িমৃহির জন্য শো'য়া করদ্বন এ প্রিোো কদ্র আহম হজ্জ 

২০১৩-এর কার্ যক্রদ্মর শুভ উদ্বাধন শ াষণা করহি।  

শখাো হাদ্িজ।  

জয়বাংলা, জয় বিবন্ধু  

বাংলাদ্েে হচরজীবী শহাক।  

 


