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ইসলামিক ফাউন্ডেশন আন্ডয়ামিত িাতীয় মশশু-মকন্ডশার সাংস্কৃমতক প্রমতন্ড ামিতার পুরস্কার মিতরণ অনুষ্ঠান্ডন সিাইন্ডক 

আিার আন্তমরক শুন্ডভচ্ছা।  

িহান মিিন্ডয়র িান্ডস আমি শ্রদ্ধাভন্ডর স্মরণ করমি সি জকান্ডলর সি জন্ডশ্রষ্ঠ িাঙামল, িামতর ম তা  িঙ্গিন্ধু শশখ মুমিবুর 

রহিান এিং িাতীয় চার শনতান্ডক। িভীর শ্রদ্ধা িানামচ্ছ ৩০ লাখ শহীদ আর ২ লাখ মন জামতত িা-শিানন্ডক।  াঁন্ডদর সন্ডি জাচ্চ 

আত্মতযান্ডির মিমনিন্ডয় অমিজত হন্ডয়ন্ডি আিান্ডদর িহান স্বাধীনতা।  

সুমধিেলী,  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আিার একটি মপ্রয় প্রমতষ্ঠান। সি জকান্ডলর সি জন্ডশ্রষ্ঠ িাঙামল, িামতর ম তা িঙ্গিন্ধু শশখ মুমিবুর 

রহিান ইসলান্ডির িন্য শ  অসািান্য অিদান শরন্ডখ শিন্ডিন তার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হন্ডচ্ছ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।  

এ প্রমতষ্ঠান ইসলান্ডি প্রচার ও প্রসান্ডর ব্যা ক ভূমিকা  ালন কন্ডর  ান্ডচ্ছ। িাতীয় মশশু-মকন্ডশার সাংস্কৃমতক প্রমতন্ড ামিতা 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর নানামুখী কি জকান্ডের িন্ডে একটি। আিান্ডদর মশশু-মকন্ডশাররা  ান্ডত ইসলান্ডির শাশ্বত মশক্ষায় আন্ডলামকত 

হন্ডয় তান্ডদর িীিন সুন্দরভান্ডি িঠন করন্ডত  ান্ডর এিন্ডন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিমভন্ন মিষন্ডয় প্রমতন্ড ামিতার আন্ডয়ািন কন্ডর 

আসন্ডি।  

িামতন্ডক সািন্ডনর মদন্ডক এমিন্ডয় মনন্ডয় শ ন্ডত হন্ডল আিান্ডদর সন্তানন্ডদর প্রমতন্ড ামিতা িনষ্ক কন্ডর িন্ডে তুলন্ডত হন্ডি। 

আল্লাহতাআলা আিান্ডদর সৎ কান্ডি প্রমতন্ড ামিতা করার িন্য মনন্ডদ জশ মদন্ডয়ন্ডিন।  মিত্র কুরআন্ডন আল্লাহতাআলা িন্ডলন, ‘‘শতািরা 

সৎ কান্ডি প্রমতন্ড ামিতা কর।''  

আমি মিশ্বাস কমর ভাল কান্ডি প্রমতন্ড ামিতার িন্ডনাভাি শদখান্ডনার িােন্ডিই শদশ ও িামতন্ডক সািন্ডন এমিন্ডয় মনন্ডয়  াওয়া 

সম্ভি।  

সুমধিেলী,  

            মশশুরা হন্ডচ্ছ িামতর ভমিষ্যত, আিন্ডদর শশ্রষ্ঠ সম্পদ। এই শসানার িাংলার আিািীমদন্ডনর উত্তরামধকারী। আিার সািন্ডন 

শ  প্রমতভাদীপ্ত মশশু-মকন্ডশাররা িন্ডস আন্ডি, তান্ডদর অন্ডনন্ডকই একমদন মিমভন্ন স্তন্ডর শদন্ডশর শনতৃত্ব শদন্ডি।  

এিন্য তান্ডদরন্ডক সুমশক্ষায় মশমক্ষত কন্ডর িন্ডে তুলন্ডত হন্ডি। আিান্ডদর িহান মুমিযুন্ডদ্ধর ইমতহাস, আিান্ডদর িীরত্বিাঁথা, 

আিান্ডদর হািার িিন্ডরর ঐমতহয সম্পন্ডকজ মশশু-মকন্ডশারন্ডদর সঠিকভান্ডি িানান্ডত হন্ডি।  



আিরা চাই,  ারা আিািীন্ডত এ শদন্ডশর শনতৃত্ব শদন্ডি শসই মশশু-মকন্ডশাররা মনন্ডির শদশন্ডক মচনুক, শদন্ডশর ইমতহাস-ঐমতহয 

সম্পন্ডকজ সন্ডচতন শহাক।  ান্ডত তাঁরা স্বাথ জান্ডেষী িহন্ডলর মিভ্রামন্তর শিোিান্ডল আিদ্ধ না হন্ডয় স্বাধীন-সাি জন্ডভৌি এই শদন্ডশ মুি িন্ডন 

মিকমশত হন্ডত  ান্ডর।  

মপ্রয় শিাট্ট শসানািমণরা,  

            শতািান্ডদর িান্ডে এন্ডল আিার িন্ডন  ন্ডে আিার শিাট্ট ভাই রান্ডসন্ডলর কথা। ১০ িিন্ডরর মশশু রান্ডসল।  ার একিাত্র 

আিদার মিল একটি সাইন্ডকল মকন্ডন শদওয়ার। ঘাতকরা তান্ডকও শরহাই শদয়মন। রান্ডসল িান্ডয়র কান্ডি শ ন্ডত শচন্ডয়মিল। ঘাতকরা 

িান্ডয়র কান্ডি মনন্ডয়  াওয়ার কথা িন্ডল বুন্ডলন্ডে োঁেরা কন্ডর শদয় তাঁর শিাট্ট শদহটি।  

স্বাধীনতা মিন্ডরাধী চক্র শুধু িামতর ম তান্ডক স মরিান্ডর হতযা কন্ডরই ক্লান্ত হয়মন, খুনীন্ডদরন্ডক মিচার শথন্ডক অব্যাহমত 

মদন্ডয়মিল। মিন্ডদন্ডশ শলাভনীয় চাকমর মদন্ডয় পুরস্কৃত কন্ডরমিল। ইনন্ডিিমনটি অোন্ডদশ িামর কন্ডর ন্যায় মিচার  াওয়ার  থ রুদ্ধ কন্ডর 

মদন্ডয়মিল ।  

ঘাতন্ডকরা শচন্ডয়মিল, িঙ্গিন্ধুন্ডক স মরিান্ডর হতযার িােন্ডি িাংলার অগ্র াত্রান্ডক মচরতন্ডর স্তব্ধ কন্ডর শদওয়ার। মকন্তু 

আল্লাহর অসীি ইচ্ছায় তা হয়মন। আিরা িাংলান্ডদশন্ডক প্রমতটি মশশুর িন্য একটি আদশ জ আিাসস্থল মহন্ডসন্ডি িন্ডে শতালার িােন্ডি 

রান্ডসল হতযার প্রমতন্ডশাধ মনি, ইনশাআল্লাহ।   

শতািরা উ ন্ডিলা   জায় শথন্ডক শুরু কন্ডর মিমভন্ন স্তর শ মরন্ডয় আি িাতীয়   জান্ডয় মিিয়ী হন্ডয়ি। শতািান্ডদর হান্ডত পুরস্কার 

তুন্ডল মদন্ডত শ ন্ডর আমি মনন্ডিও আনমন্দত।  

শতািরা ভাগ্যিান। মকন্তু আিান্ডদর শদন্ডশ অন্ডনক ভাগ্য-িমিত মশশুমকন্ডশার রন্ডয়ন্ডি। তান্ডদর  হয়ন্ডতা িাথা শিাঁিার ঠাঁই 

শনই, তারা মশক্ষার আন্ডলা শথন্ডক িমিত। শসসি িমিত, অিন্ডহমলত মশশুন্ডদর িন্ডন্য আিান্ডদর অিশ্যই ভািন্ডত হন্ডি।  

আিরা ইন্ডতািন্ডে মশশুন্ডদর কল্যান্ডণ মিমভন্ন কি জসূমচ িাস্তিায়ন কন্ডর  ামচ্ছ। আশা কমর, সকন্ডলর সমেমলত প্রয়ান্ডসর 

িােন্ডি আিরা প্রমতটি িানুন্ডষর কান্ডি আিান্ডদর স্বাধীনতার সুফল শ াঁন্ডি মদন্ডত  ারি।  

শিাট্ট িন্ধুরা, রান্ডসন্ডলর শিান মহন্ডসন্ডি, শতািান্ডদর মপ্রয় শিান মহন্ডসন্ডি, আমি কথা মদমচ্ছ, আমি সি সিয় শতািান্ডদর  ান্ডশ 

থাকি। শতািান্ডদর কল্যান্ডণ আিান্ডদর  া মকছু করার আন্ডি আিরা তা কন্ডর  াি।  

সিন্ডিত সুমধিেলী,  

মশশুরা আিান্ডদর িাতীয় িীিন্ডনর উদীয়িান সূ জ। তান্ডদরন্ডক স ত্ন ও সঠিকভান্ডি িন্ডে শতালার িােন্ডিই আিরা আিান্ডদর 

িাতীয় িীিন্ডনর উজ্জ্বল ভমিষ্যতন্ডক মনমিত করন্ডত  ামর। আিান্ডদর মপ্রয় নিী  হ রত শিাহােদ (স.) িন্ডলন্ডিন, ‘‘শতািান্ডদর 

সন্তানন্ডদর সুমশক্ষা মদও। শকননা তান্ডদর এিন যুন্ডি িসিাস করন্ডত হন্ডি,  া সরল  ন্ডথ চলার িন্য সহিসাে হন্ডি না।''  

িহানিী (স.) এর এই মনন্ডদ জন্ডশর তাৎ  জ  মরপূণ জভান্ডি উ লমদ্ধ কন্ডর মশশু-মকন্ডশারন্ডদর আন্ডিিপ্রিণ িন  ান্ডত একটি সুষ্ঠ ও 

সঠিক  মরন্ডিন্ডশ িন্ডে উঠন্ডত  ান্ডর, শস িন্য আিান্ডদর সি সিয় সন্ডচষ্ট থাকন্ডত হন্ডি।  

িঙ্গিন্ধু মিন্ডলন অতযন্ত ধি জপ্রাণ িানুষ। তাঁর সারািীিন্ডনর স্বপ্ন মিল িহানিীর ঐমতহামসক িদীনা-সনন্ডদর শঘাষণার 

আন্ডলান্ডক িাংলান্ডদশন্ডক সকল ধন্ডি জর িানুন্ডষর িন্য মনরা দ আশ্রয়ভূমি মহন্ডসন্ডি িন্ডে শতালা। শ খান্ডন সকল ধন্ডি জর িানুষ অিান্ডধ, 

মনরা ন্ডদ, মনমি জন্ডে তাঁন্ডদর মনি মনি ধি জ  ালন করন্ডত  ারন্ডিন।  

স্বাধীনতা  রিতী িাংলান্ডদন্ডশ তাঁর একামধক িাস্তিমুখী  দন্ডক্ষন্ড র প্রমত আিরা দৃমষ্ট মদন্ডল আিরা তার দৃষ্টান্ত শদখন্ডত 

 াি। ইসলান্ডির মিধান্ডন িদ, জুয়া, শরস শখলা সম্পূণ জ মনমষদ্ধ। একিাত্র িঙ্গিন্ধুই স্বাধীন িাংলান্ডদন্ডশর িাটিন্ডত িদ, জুয়া, িাঁিা, 

আমফন্ডির উ র মনন্ডষধাজ্ঞা িামর কন্ডরন। ১৯৭৪ সান্ডল ওআইমস সন্ডেলন্ডন শ াি মদন্ডয় িঙ্গিন্ধু িাংলান্ডদশন্ডক ওআইমস'র সদস্যভুি 

কন্ডরমিন্ডলন।  

িঙ্গিন্ধু িাংলার িাটিন্ডত সমতযকার ইসলাি প্রমতষ্ঠার স্বপ্ন শদখন্ডতন। তাঁর উত্তরসূমর মহন্ডসন্ডি আমি ও আিার সরকার শসই 

স্বপ্ন িাস্তিায়ন্ডন িদ্ধ মরকর।  

ধি জ মিষয়ক িন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইন্ডতািন্ডেই শিশ মকছু উন্নয়ন প্রকল্প হান্ডত মনন্ডয়ন্ডি। এসি উন্নয়ন প্রকল্প 

িাস্তিাময়ত হন্ডল আন্ডলি-ওলািািন্ডণর কি জসংস্থান্ডনর ব্যা ক সুন্ড াি সৃমষ্ট হন্ডি।  



আমি ধি জ মিষয়ক িন্ত্রণালয়ন্ডক শদন্ডশর ইিাি ও আন্ডলি সিান্ডির কল্যান্ডণ আরও ব্যা ক কি জসূমচ গ্রহন্ডণর অনুন্ডরাধ 

িানামচ্ছ।  

সুমধিেলী,  

            িাংলান্ডদশ একটি উদার িণতামন্ত্রক রাষ্ট্র। ধিীয় সম্প্রীমত ও সহািস্থান্ডনর আদশ জ সৃমষ্ট কন্ডর আিরা মিশ্বিাসীর কান্ডি 

প্রশংমসত হন্ডয়মি। আিান্ডদর এ ঐমতহযন্ডক শ  শকান মূন্ডল্য ধন্ডর রাখন্ডত হন্ডি।  

আিরা লক্ষয করমি,  ামকস্তান আিন্ডল শ িন ধন্ডি জর নাি ভামঙ্গন্ডয়  মিি  ামকস্তানী শাসকচক্র িানুষন্ডক মিভ্রান্ত কন্ডরন্ডি, 

তান্ডদরই আদশ জপুষ্ট স্বাধীনতা মিন্ডরাধী একটি চক্র ইসলান্ডির নাি ভামঙ্গন্ডয় শদন্ডশর সম্প্রীমত ও সহািস্থান্ডনর মভত নষ্ট করার শচষ্টা 

করন্ডি।  

শদশ  খন এমিন্ডয়  ান্ডচ্ছ, তখন তারা ধ্বংসাত্মক কা জকলান্ড র িােন্ডি শদশন্ডক ম মিন্ডয় শদওয়ার অ ন্ডচষ্টা করন্ডি। এসি 

অ তৎ রতার মিরুন্ডদ্ধ শদন্ডশর আন্ডলি সিািন্ডক ঐকযিদ্ধ হন্ডয় কাি করার িন্য আমি অনুন্ডরাধ িানামচ্ছ।  

            ইসলান্ডি সন্ত্রাস ও িঙ্গীিান্ডদর শকান স্থান শনই। শকউ  ান্ডত ইসলান্ডির নাি ভামঙ্গন্ডয় এসি ধ্বংসাত্মক কান্ডি িদদ 

শ ািান্ডত না  ান্ডর এিন্য আমি সিাইন্ডক সন্ডচতন থাকার আহিান িানামচ্ছ।  

আমি দৃঢভান্ডি িলন্ডত চাই, িাংলান্ডদন্ডশর আন্ডলি সিাি অতীন্ডত কখনই সন্ত্রাস ও িঙ্গী তৎ রতার সান্ডথ সম্পৃি মিন্ডলন 

না, িতজিান্ডনও শনই এিং ভমিষ্যন্ডতও তাঁরা এ ধরন্ডনর তৎ রতান্ডক প্রশ্রয় শদন্ডিন না।  

সুমধিেলী,  

            িাল্য মিিাহ, শ ৌতুক, মনরক্ষরতা, নারী ও মশশু  াচার, নারীর প্রমত বিষম্য ও সমহংসতা, িাদকাসমি এখনও আিান্ডদর 

ভারসাম্যপূণ জ সািামিক  মরন্ডিন্ডশর িন্য হুিমকস্বরূ । ইসলান্ডির মশক্ষার িি জিাণী িনিন্ডণর সািন্ডন তুন্ডল ধন্ডর আিরা সহন্ডিই 

এন্ডদর মিরুন্ডদ্ধ সািামিক প্রমতরাধ িন্ডে তুলন্ডত  ামর। এিন্য সিাইন্ডক সিন্ডিত হন্ডয় কাি করার িন্য আমি সিাইন্ডক আহিান 

িানামচ্ছ।  

ইভটিমিং নান্ডি স্কুল-কন্ডলিিািী শিন্ডয়ন্ডদরন্ডক উতযি করার এক ভয়ািহ প্রিণতা ইদামনং আিান্ডদর তরুণন্ডদর িন্ডে 

লক্ষয করা  ান্ডচ্ছ। এো ি্ধ  করার িন্য আমি কন্ডঠার  দন্ডক্ষ  শনওয়ার মনন্ডদ জশ মদন্ডয়মি।  াশা ামশ আমি অমভভািক এিং আন্ডলি 

সিািন্ডক অনুন্ডরাধ িানাি এ ব্যা ান্ডর সািামিক সন্ডচতনতা িন্ডে শতালার িন্য।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আন্ডয়ামিত িাতীয় মশশু-মকন্ডশার সাংস্কৃমতক প্রমতন্ড ামিতায় অংশগ্রহণকারী ও মিিয়ীন্ডদর আমি 

আন্তমরক অমভনন্দন িানাই। িীিন্ডনর সকল   জান্ডয় আমি তান্ডদর সাফল্য ও সমৃমদ্ধ কািনা কমর।  

অমভভািকন্ডদর প্রমত আিার আহিান, একটি সুখী-সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদাময়ক, আধুমনক শসানার িাংলা বতমরন্ডত ভমিষ্যৎ 

প্রিন্মন্ডক িন্ডে তুলন্ডত আিান্ডদর সিটুকু সাির্থ্জ শঢন্ডল শদই।  

সিাইন্ডক আিারও আন্তমরক ধন্যিাদ িামনন্ডয় আিার িিব্য শশষ করমি।  রি করুণািয় আল্লাহ আিান্ডদর সহায় শহান।  

শখাদা হান্ডফি।  

িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলান্ডদশ মচরিীিী শহাক। 

--- 

 


