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ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শিখ হাশসনা 

 

িঙ্গিন্ধু আন্তজজাশতক সদেলন শকন্দ্র, মঙ্গলিার, ২৬ মাঘ ১৪১৭, ০৮ শেব্রুয়াশর ২০১১  

 

শিসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

সংসে সেস্যগণ,  

কূটনীশতকিগ জ,  

শেদির শিশভন্ন অঞ্চল শেদক আগত ইমাম সাদহিগণ,  

ওলামা-মািাদয়খবৃন্দ,  

সুশধমন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম সাদহিদের আজদকর এই জাতীয় সদেলদন উপশিত সিাইদক আশম আন্তশরক শুদভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

শেব্রুয়াশর মাস ভাষা িহীদের মাস। আশম পরম শ্রদ্ধাার সদঙ্গ ্মররণ করশ  িায়ান্নর ভাষা িহীেদের। যাঁদের আত্মতযাদগর 

শিশনমদয় আমাদের শপ্রয় মাতৃভাষা িাংলা আজ শিশ্ব েরিাদর প্রশতশষ্ঠত।  

আশম ্মররণ করশ  সি জকাদলর সি জদশ্রষ্ঠ িাঙাশল, জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুশজবুর রহমান এিং জাতীয় চার শনতাদক। 

আশম গভীর শ্রদ্ধাা জানাশচ্ছ মহান মুশিযুদদ্ধার ৩০ লাখ িহীে ও ২ লাখ শনয জাশতত মা-শিানদক। আশম আল্লাহর কাদ  িহীেদের রুদহর 

মাগশেরাত কামনা করশ ।  

সুশধবৃন্দ,  

জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুশজবুর রহমান ১৯৭৫ সাদলর ২২শি মাচ জ ইসলাদমর প্রচার ও প্রসাদরর লদক্ষয ইসলাশমক 

োউদন্ডিন প্রশতষ্ঠা কদরন। তখন শেদক প্রশতষ্ঠানটি সমাদজ সতয, ন্যায় ও িাশন্ত প্রশতষ্ঠার লদক্ষয ইসলাদমর িাণী প্রচার কদর 

আসদ । িাস্তিায়ন করদ  শিশভন্ন কম জসূশচ।  

িাংলাদেদি প্রায় শতন লাখ মসশজে আদ । এসি মসশজদের প্রায়  য় লাখ ইমাম ও মুয়াশিনগণ ‘ওয়াদরসাতুল আশিয়া' 

িা ‘নিীদের উত্তরাশধকারী' শহদসদি জনগণদক ইসলাদমর সুমহান আেদি জ উিীশিত করদ ন। শেদির আে জ-সামাশজক উন্নয়দনও 

তাঁরা অিোন রাখদ ন।  

সুশধবৃন্দ,  

আপনারা জাদনন, জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধু তাঁর সাদে শতন ি দরর িাসনামদল টঙ্গী তুরাগ নেীর তীদর শিশ্ব মুসশলদমর 

শিতীয় বৃহত্তম ধমীয় জমাদয়ত শিশ্ব ইদস্তমার জন্য শিিাল িান িরাদ্দ কদরন। কাকরাইদলর তািলীগ জামাদতর মসশজদের িান 

সম্প্রসারণ কদরন। িাংলাদেি মাদ্রাসা শিক্ষা শিার্ জ গঠন কদরন।   



শসাহরাওয়ােী উদ্যাদনর শঘােদেৌে প্রশতদযাশগতায় িাশজ ধরার নাদম জুয়া িন্ধ কদরন। মে, হাউশজ, লটাশর প্রভৃশত 

ইসলাম-শিদরাধী কম জকান্ড আইন কদর শনশষদ্ধা কদরন। শিতার ও শটশলশভিদনর অনুষ্ঠান কায জক্রম শুরু ও সমাশপ্তদত পশিত্র কুরআন 

শতলাওয়াদতর ব্যিিা কদরন।  

অন্যান্য ধম জািলিীরাও যাদত স্বাধীনভাদি তাঁদের ধমীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীশত-নীশত পালন করদত পাদরন তা শনশিত 

কদরন।  

এভাদিই িঙ্গিন্ধু িাংলাদেিদক একটি ধম জশনরদপক্ষ রাদট্রে  পশরণত কদরন। সকল ধদম জর মানুদষর ধমীয় স্বাধীনতা শনশিত 

কদরন। শতশন স্বাধীন িাংলাদেদির ইসলামী মূল্যদিাদধর সঠিক শচত্র িশহশি জদশ্ব তুদল ধরার জন্য আদলম-ওলামাগদণর শনতৃদে 

একাশধক ধমীয় প্রশতশনশধ েল শসৌশে আরিসহ শিদশ্বর শিশভন্ন শেদি শপ্ররণ কদরন।  

ইসলামদক সমুন্নত রাখার লদক্ষয প্রণীত আইনগুদলা পরিতী সরকারগুদলা িাশতল কদর শেয়। অেচ তারাই ইসলাম রক্ষার 

কো িদল শেদির ধম জভীরু জনগণদক প্রতাশরত কদরদ ।  

মহান মুশিযুদদ্ধার মাধ্যদম আমরা স্বাধীন হদয়শ । শকন্তু এদেদি যারা স্বাধীনতা ও মুশিযুদদ্ধার শিদরাধী শ ল, যারা 

িাংলাদেদির স্বাধীনতা আজও মদনপ্রাদণ শমদন শনদত পাদরশন, তারা আিার অপতৎপরতায় শলপ্ত হদয়দ । তাদের মুদখাি উদমাশচত 

করদত হদি।   

শিশভন্ন ধদম জর মানুদষর সমন্বদয় এ শেদির সাংস্কৃশতক ঐশতহয গদে উদঠদ । পরমতসশহষ্ণুতাই আমাদের শচরায়ত 

সংস্কৃশতর অলঙ্কার। শয শকান মূদল্য এই সাংস্কৃশতক ঐশতহযদক সমুন্নত রাখদত হদি।  

শ্রদদ্ধায় ওলামা-মািাদয়খবৃন্দ,  

িাংলাদেি আওয়ামী লীগ জনগদণর েল। আওয়ামী লীগ যখনই শেি পশরচালনার োশয়ে শপদয়দ  তখনই শেদির মানুদষর 

কল্যাদণ কাজ কদরদ ।  

১৯৯৬-২০০১ শময়াদে আমরা ইসলাশমক োউদন্ডিদনর প্রধান কায জালদয়র ভিন শনম জাদণর জন্য আগারগাঁও-এ জশম িরাদ্দ 

শেই। োউদন্ডিদনর ৪৩টি শজলা কায জালদয়র জনিল রাজস্ব খাদত অন্তর্ভ জি কদরশ ।                                   

আমাদের সরকার ‘ইমাম-শমায়াশিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন কদর। ট্রাদস্টর আওতায় ইমাম সাদহিদেরদক শনয়শমত সুেমুি 

ঋণ ও অনুোন প্রোন করা হদচ্ছ। আমরা এ ট্রাস্টদক আরও কায জকর করার উদদ্যাগ শনদয়শ ।  

ইসলাশমক োউদন্ডিদনর কম জকতজা-কম জচাশরদের জন্য সাশভ জস রুলস, আিদকাণায় হাজীদের জন্য হাজীকযাম্প, চট্টগ্রাদমর 

আন্দরশকল্লা িাহী জাদম মসশজে সম্প্রসারণসহ শিশভন্ন কম জসূশচ িাস্তিায়ন কদরশ ।  

সুশধবৃন্দ,  

আমরা ধমীয় ও ননশতকতা শিক্ষাদক অন্তর্ভ জি কদর জাতীয় শিক্ষানীশত প্রণয়ন কদরশ । যাদত মাদ্রাসা শিক্ষায় শিশক্ষতরা 

ধমীয় শিক্ষার পািাপাশি কম জমুখী শিক্ষা গ্রহণ করদত পাদর। জাতীয় উন্নয়দন অিোন শরদখ তাঁরা আত্মশনভ জরিীল হদয় গদে উঠদত 

পাদর।  

িতজমান সরকার ধম জ সম্পদকজ প্রকৃত জ্ঞান লাদভর লদক্ষয মাধ্যশমক পয জাদয় ধমীয় শিক্ষা িাধ্যতামূলক কদরদ ।  

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যিিাদক যুদগাপযুগী করার জন্য নতুন শিক্ষা নীশতদত মাদ্রাসা শিক্ষাদক অশধক গুরুে শেওয়া হদয়দ । 

৩০টি মদর্ল মাদ্রাসা িাপন করা হদয়দ । ১০০টি মাদ্রাসায় শভাদকিনাল শিক্ষা শকাস জ চালু করা হদয়দ । িাংলাদেদি এই 

প্রেমিাদরর মত ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি শিষদয় অনাস জ শকাস জ চালু হদয়দ ।  

শজাট সরকাদরর আমল শেদক সাত ি র িন্ধ োকার পর আমরা গত ি র ১ হাজার ৬২৪টি স্কুল, কদলজ, মাদ্রাসা ও 

কাশরগশর প্রশতষ্ঠান এমশপও র্ভি কদরশ ।  

প্রােশমক শিদ্যালদয় প্রায় ৫২ হাজার সহকাশর শিক্ষক এিং প্রায় দুই হাজার প্রধান শিক্ষক শনদয়াগ শেওয়া হদয়দ ।  

শেদির ৩৭ হাজার ৭৪৫ টি সরকাশর প্রােশমক শিদ্যালদয় একজন কদর প্রাক-প্রােশমক শিক্ষক শনদয়াদগর প্রশক্রয়া চলদ ।  

ধম জ শিষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম দুিদের আশে জক সাহায্য, মসশজে, ঈেগাহ ও শগারিান সংস্কার ও শমরামদতর জন্য 

আশে জক সাহায্য প্রোন করা হদচ্ছ। ইসলাশমক োউদন্ডিদন শর্শজটাল আকজাইভ িাপদনর কাজ শুরু হদয়দ ।  

উপদজলা পয জাদয় ইসলাশমক োউদন্ডিদনর অশেস িাপন এিং ২ হাজার ৯২৮টি পে সৃশির কায জক্রম চলদ ।  



জাতীয় হজ্জ্বনীশত-২০১০ প্রণয়ন করা হদয়দ । গত ি র শরকর্ জ ৯১ হাজার ৭৭০ জন হিযাত্রী পশিত্র হজ্জ্বব্রত পালন 

কদরদ ন। SMS সাশভ জদসর মাধ্যদম হিযাত্রীদের শসিা প্রোন করা হদয়দ ।  

ইসলাশমক োউদন্ডিদনর মসশজে শভশত্তক শিশু ও গণশিক্ষা কায জক্রদমর মাধ্যদম গত দুই ি দর প্রায় ১২ লাখ ৩৮ হাজার 

শিশু ও িয়স্ক ব্যশিদক প্রাক-প্রােশমক শিক্ষা ও সাক্ষরতা জ্ঞান এিং ৮ লাখ ৪০ হাজার শিশু-শকদিারদক শকারআন শিক্ষা শেওয়া 

হদয়দ ।  

িায়তুল শমাকাররম মসশজে সম্প্রসারণসহ একটি সু-উচ্চ ও সুদৃশ্য শমনার নতশর করা হদয়দ । সারাদেদি ১৪০০টি 

মসশজে-পাঠাগার িাপন এিং ৩৪০১টি পাঠাগাদর পয জাপ্ত সংখ্যক িই শেওয়া হদয়দ । ইমাম-শমায়াশিন কল্যাণ ট্রাদস্ট ৩ শকাটি 

টাকা িরাদ্দ বৃশদ্ধা  কদরশ ।  

সুশধবৃন্দ,  

সাধারণ মানুদষর জীিনমান উন্নয়দনর জন্য আমরা শনরলসভাদি কাজ কদর যাশচ্ছ। কৃশষ, শিল্প, স্বািয, শিক্ষা, অিকাঠাদমা 

উন্নয়ন, শিদুযৎ-জ্বালাশনসহ শিশভন্ন শক্ষদত্র আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কম জসূশচ িাস্তিায়ন করশ ।  

গত দুই ি দর আমরা জাতীয় গ্রীদর্ ১১৫০ শমগাওয়াট শিদুযৎ শযাগ কদরশ । সরকাশর-শিসরকাশর ৩৪টি নতুন শিদুযৎ শকন্দ্র 

শনম জাদণর কাজ শুরু হদয়দ । আরও ২৪টি শিদুযৎ শকন্দ্র চূোন্ত করার কাজ চলদ । এ ি র আরও ২১৪১ শমগাওয়াট শযাগ হদি। 

আপনারা জাদনন, শজাট সরকাদরর ৫ ি র এিং তত্ত্বািধায়ক সরকাদরর ২ ি র শেদি এক শমগাওয়াট শিদুযতও উৎপাশেত হয়শন।  

কৃশষ উৎপােন বৃশদ্ধার জন্য আমরা সাদরর োম ৩ েো কশমদয়শ । কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট শখালার ব্যিিা 

করা হদয়দ । এ ি র কৃষকদের মদধ্য সহজ িদতজ ১২ হাজার শকাটি টাকা ঋণ শেওয়া হদচ্ছ। সামাশজক শনরাপত্তা শিিনী কায জক্রম 

িহুলাংদি বৃশদ্ধা করা হদয়দ ।  

শিশক্ষত শিকার যুিক ও যুি মশহলাদের কম জসংিাদনর জন্য ৪টি শজলায় পাইলট শভশত্তদত ন্যািনাল কম জসূশচ চালু করা 

হদয়দ । পয জায়ক্রদম সকল শজলায় এ কম জসূশচ িাস্তিায়ন করা হদি।  

যানজট শনরসদন চালু করা হদয়দ  ঢাকা িাইপাস সেক। শব্রজ, ফ্লাইওভার শনম জাণসহ সেকপে, শরলপে, শনৌপদে 

শযাগাদযাদগর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা হদয়দ । খুি শিগশগরই পদ্মা শসতু এিং ঢাকায় এশলদভদটর্ এক্সদপ্রসওদয় শনম জাণ কাজ শুরু 

হদি। শমদট্রাদরল িাপদনর সমীক্ষা শিষ হদয়দ ।  

স্বািযদসিাদক জনগদণর শোরদগাোয় শপৌৌঁদ  শেওয়ার জন্য আমরা নতুন কদর ১০ হাজার কমুযশনটি শিশনক চালু কদরশ ।  

আমরা শনি জাচনী ইিদতহার অনুযায়ী তথ্যপ্রযুশির আধুশনকায়ন, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, কম জসংিান সৃশিসহ প্রশতটি খাদত 

ব্যাপক উন্নয়নমূলক কম জসূশচ গ্রহণ কদরশ ।   

শ্রদদ্ধায় ইমাম সাদহিগণ,  

ইসলাম িাশন্তর ধম জ। িাংলাদেি সাম্প্রোশয়ক সম্প্রীশতর শেি। এখাদন হাজার হাজার ি র ধদর সকল ধদম জর মানুষ 

িাশন্তদত িসিাস কদর আসদ ।  

ইসলাদম সন্ত্রাসী কম জকাদন্ডর শকান িান শনই। অেচ ইসলাদমর নাদম জশঙ্গ সৃশি করা হদচ্ছ। জশঙ্গদের শকান ধম জ শনই। 

এরা শিদশ্বর শযখাদনই োকুক, এদের পশরচয় এরা জশঙ্গ, সন্ত্রাসী।  

আমাদের ধমীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃশতক ঐশতহযই িাংলাদেিদক শিশ্বিাসীর কাদ  একটি িাশন্তপূণ জ শেি শহদসদি পশরশচত কদর 

তুদলদ । এই ঐশতহয আমাদের অক্ষুণ্ণ রাখদত হদি।  

সাধারণ মানুষ ধদম জর শকান ব্যাখ্যার জন্য আপনাদের শেদক তাশকদয় োদক। ধম জ ব্যিসায়ীরা যাদত িাশন্তর ধম জ ইসলাদমর 

অপব্যাখ্যা কদর মানুষদক শিভ্রান্ত করদত না পাদর, শস ব্যাপাদর আপনাদের সতকজ োকার আহিান জানাশচ্ছ।  

আপনারা সমাদজর শনতা। সকদলর কাদ  শ্রদদ্ধায় ও গ্রহণদযাগ্য মানুষ শহদসদি আপনারা সমাদজ অদনক ইশতিাচক 

পশরিতজন আনদত পাদরন।  

ধমীয় শিক্ষার পািাপাশি আপনারা োশরদ্রয শিদমাচন, কৃশষ, িনায়ন, শযৌতুক ও িাল্য শিিাহ প্রশতদরাধ, দুনীশত প্রশতদরাধ, 

প্রােশমক স্বািয পশরচয জা শিশভন্ন শিষদয় প্রশিক্ষণ লাভ কদরদ ন।  



আশম আিা কশর প্রশিক্ষদণর মাধ্যদম আপনারা শয জ্ঞান অজজন কদরদ ন শসগুদলা শনদজদের এিং শনজ শনজ এলাকার 

মানুদষর উন্নয়ন কাদজ লাগাদিন।  

এক ইশঞ্চ আিাশে জশমও যাদত খাশল পদে না োদক শসজন্য সিাইদক পরামি জ শেদিন।  

সকদলর ঐকযিদ্ধা শচিায় ২০২১ সাদলর মদধ্য আমরা িাংলাদেিদক একটি উন্নত, আধুশনক, ময জাোিীল জাশত শহদসদি 

শিদশ্বর বুদক প্রশতশষ্ঠত করি, ইনিাআল্লাহ। োশরদ্রয, ক্ষুধা ও শনরক্ষরতামুি িাংলাদেি গদে জাশতর শপতার স্বদের শসানার িাংলা 

প্রশতষ্ঠা করি।  

আপনাদের সিাইদক আিার ধন্যিাে জাশনদয় আমার িিব্য শিষ করশ ।  

শখাো হাদেজ।  

জয় িাংলা। জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাদেি শচরজীিী শহাক।  

... 

 


