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আসসালামু আলাইকুি ওয়া রাহিাতুল্লাহ। 

 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর ৩৬তি প্রমতষ্ঠাবামষ িকী উদ্যাপন অনুষ্ঠান্ডন উপমিত সবাইন্ডক আমি আন্তমরক শুন্ডভচ্ছা জানামচ্ছ।  

িাৈ ি িাস িহান স্বাধীনতার িাস। ১৯৭১ সান্ডলর িহান মুমিযুন্ডে বাংলান্ডদন্ডশর স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্ ি 

কন্ডরন্ডেন, আমি শসই বীর শহীদন্ডদর প্রমত জানামচ্ছ র্ভীর শ্রো। আমি র্ভীর শ্রোর সান্ডে স্মরণ করমে স্বাধীন সাব িন্ডভৌি 

বাংলান্ডদন্ডশর িহান িপমত সব িকান্ডলর সব িন্ডশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিানন্ডক। র্ভীর শ্রোর সন্ডঙ্গ স্মরণ 

করমে  জাতীয় ৈার শনতান্ডক। কৃতজ্ঞতা জানামচ্ছ বীর মুমিন্ডযাোন্ডদর প্রমত।   

আমি সকল শহীন্ডদর রুন্ডহর িার্মফরাত কািনা করমে।  

সুমধিেলী,   

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আিান্ডদর অন্যতি জাতীয় প্রমতষ্ঠান। প্রমতষ্ঠার ৩৬ বের শপমরন্ডয় আজ এটি ৩৭ বেন্ডর পদাপ িন 

করল। ১৯৭৫ সান্ডলর এমদন্ডন সব িকান্ডলর সব িন্ডশ্রষ্ঠ বাঙামল জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিান ইসলান্ডির প্রৈার ও প্রসান্ডরর 

উন্ডেন্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রমতষ্ঠা কন্ডরন।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর প্রমতষ্ঠাবামষ িকীর এই অনুষ্ঠান্ডন দাঁমিন্ডয় আমি একটু মপেন্ডন মফন্ডর শযন্ডত ৈাই।  

১৯৭১ সান্ডলর িহান মুমিযুন্ডের সিয় একটি স্বাে িান্ডেষী িহল ইসলান্ডির অপব্যাখ্যা কন্ডর বাঙামলর িহান মুমিযুেন্ডক 

ইসলাি মবন্ডরাধী এবং মুমিযুোন্ডদর অমুসমলি বন্ডল প্রৈারণা ৈালায়। তারা এন্ডদন্ডশ হতযা, লুণ্ঠন, নারী মনয িাতন, িানুন্ডষর ঘরবামিন্ডত 

অমি সংন্ডযার্ কন্ডর।  

ইসলাি শামন্ত, সম্প্রীমত, শসৌহাদ্যি, অসম্প্রদাময়কতা ও িানবকল্যান্ডণর ধি ি। পামকস্তান্ডনর ২৩ বেন্ডর এবং িহান মুমিযুন্ডের 

সিয় পামকস্তানী শাসকৈক্র এবং তান্ডদর শদাসরন্ডদর ইসলাি পমরপন্থী কায িকলাপ ইসলান্ডির ভাবমূমতি মবনষ্ট কন্ডর।  

স্বাধীনতার পর বাংলান্ডদন্ডশ ইসলান্ডির প্রকৃত মশক্ষা ও িি িবাণী জনর্ন্ডণর িন্ডে েমিন্ডয় শদওয়ার লন্ডক্ষয একটি আদশ ি 

ইসলািী প্রমতষ্ঠান িাপন্ডনর প্রন্ডয়াজনীয়তা বঙ্গবন্ধু তীব্রভান্ডব অনুভব কন্ডরন।  

এরই পমরন্ডপ্রমক্ষন্ডত ১৯৭৫ সান্ডলর ২২শশ িাৈ ি জামতর মপতা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রমতষ্ঠা কন্ডরন।  

 



সুমধিেলী,  

জামতর জনক বঙ্গবন্ধু মেন্ডলন ইসলান্ডির সুিহান শৈতনায় উেীপ্ত, উদার হৃদয় একজন খাঁটি বাঙামল মুসলিান।  

এই সুিহান শৈতনারই প্রমতফলন ঘন্ডেন্ডে বঙ্গবন্ধুর মনন্ডদ িশনায় প্রণীত ইসলামিক ফাউন্ডেশন অযান্ডে।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর অযান্ডে শয লক্ষয ও উন্ডেে বমণ িত হন্ডয়ন্ডে, তারিন্ডে অন্যতি হন্ডচ্ছ ইসলান্ডির ব্যাপক প্রৈার-

প্রসার, ইসলাি ও মুসমলি অবদান সম্পন্ডকি র্ন্ডবষণা, সাব িজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা, ন্যায়মবৈার, ইসলান্ডির মবমভন্ন মবষন্ডয় গ্রন্থ 

প্রকাশ।  

শুধু বাংলান্ডদন্ডশর মুসমলি জনর্ন্ডণর িন্ডেই নয়, বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর িােন্ডি মবশ্ব সভযতান্ডকও আন্ডলামকত 

করন্ডত শৈন্ডয়মেন্ডলন।  

বঙ্গবন্ধু শুধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রমতষ্ঠাই কন্ডরনমন, তাঁর িাত্র সান্ডি মতন বেন্ডরর শাসনািন্ডল ইসলান্ডির প্রৈার ও 

প্রসান্ডরর উন্ডেন্ডে মবমভন্ন কি িসূমৈ বাস্তবায়ন কন্ডরন।  

েঙ্গী তুরার্ নদীর তীন্ডর মবশ্ব এজন্ডতিার জন্য মবশাল িান বরাে এবং কাকরাইন্ডলর তাবলীর্ জািান্ডতর িসমজন্ডদর িান 

সম্প্রসারন্ডণর ব্যবিা কন্ডরমেন্ডলন। বাংলান্ডদশ িাদ্রাসা মশক্ষা শবার্ ি পুনর্ িঠন, শসাহ্রাওয়াদী উদ্যান্ডন শঘািন্ডদৌি বন্ধ এবং িদ, হাউমজ, 

লোমর প্রভৃমত ইসলাি-মবন্ডরাধী কি িকাে আইন কন্ডর মনমষে কন্ডরন। মতমন শবতার ও শেমলমভশন্ডনর অনুষ্ঠান কায িক্রি শুরু ও 

সিামপ্তন্ডত পমবত্র কুরআন মতলাওয়ান্ডতর ব্যবিা কন্ডরন।  

স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা মবন্ডরাধীৈক্র বাংলান্ডদশন্ডক একটি ইসলাি-মবন্ডরাধী রাষ্ট্র মহন্ডসন্ডব মুসমলি মবন্ডশ্ব অপপ্রৈার 

ৈামলন্ডয়মেল।  

এ শদন্ডশর িানুন্ডষর শাশ্বত ধিীয় মূল্যন্ডবান্ডধর সঠিক মৈত্র বমহমব িন্ডশ্ব তুন্ডল ধরার জন্য জামতর মপতা আমলি-ওলািার্ন্ডণর 

শনতৃন্ডত্ব একামধক ধিীয় প্রমতমনমধ দল শসৌমদ আরবসহ মবন্ডশ্বর মবমভন্ন শদন্ডশ শপ্ররণ কন্ডরন। যারফন্ডল বাংলান্ডদশ সম্পন্ডকি মুসমলি 

মবন্ডশ্বর জনর্ন্ডণর ভুল ভান্ডঙ্গ।  

পরবতী সিন্ডয় ইসলান্ডির কো বন্ডল যারা শদশ পমরৈালনা কন্ডরন্ডে, রাজনীমত কন্ডরন্ডে, তারা এ শদন্ডশর মুসমলি জনর্ন্ডণর 

স্বান্ডে ি বঙ্গবন্ধু প্রণীত শসসব যুর্ান্তকারী আইন বামতল কন্ডর শদয়।  

তারা পুনরায় িদ, জুয়ার লাইন্ডসন্স শদয়। আপনান্ডদর কান্ডে প্র্ন  আপনারাই মবন্ডবৈনা করুন, আিরা ইসলান্ডির সমতযকার 

মহতাকাঙ্ক্ষী, না যারা কোয় কোয় ইসলান্ডির শদাহাই শদয়, তারা? আমি আশা কমর, আপনারা জনর্ন্ডণর কান্ডে এই সতযটি 

সঠিকভান্ডব তুন্ডল ধরন্ডবন।  

মপ্রয় ওলািান্ডয়-শকরাি,  

আিান্ডদর সরকান্ডরর মবর্ত শিয়ান্ডদ আিরা ইসলান্ডির প্রৈার-প্রসান্ডরর লন্ডক্ষয ব্যাপক কি িসূমৈ বাস্তবায়ন কমর।  

বতিিান্ডনও আিান্ডদর সরকার ইসলান্ডির প্রৈার-প্রসান্ডরর লন্ডক্ষয আন্তমরকভান্ডব কাজ কন্ডর যান্ডচ্ছ।  

১৯৯৬-২০০১ শিয়ান্ডদ আিরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর ৪৩টি শজলা কায িালন্ডয়র উন্নয়ন খাতভুি কি িকতিা-কি িৈামরন্ডদর 

রাজস্ব খান্ডত িানান্তর কমর।  

আিরাই ইিাি ও মুয়ামিনন্ডদর কল্যান্ডণর লন্ডক্ষয ইিাি-মুয়ামিন কল্যাণ ট্রাস্ট র্ঠন কন্ডরমে। এ ট্রান্ডস্টর জন্য ৬ শকাটি 

োকা অনুদান শদওয়া হন্ডয়ন্ডে।  

মবর্ত শজাে সরকান্ডরর আিন্ডল বন্ধ হন্ডয় োকা ‘িসমজদমভমিক মশশু ও র্ণমশক্ষা কায িক্রি প্রকন্ডের জন্য ৬৪৩ শকাটি ৫৫ 

লাখ োকা অনুন্ডিাদন শদওয়া হন্ডয়ন্ডে।  

বাংলান্ডদন্ডশর িসমজদগুন্ডলান্ডক িসমজন্ডদ নববীর আদন্ডশ ি জ্ঞান ৈৈ িার শকন্দ্র মহন্ডসন্ডব র্ন্ডি শতালার লন্ডক্ষ ২৩ শকাটি ২৭ লাখ 

োকা ব্যন্ডয় ‘িসমজদ পাঠার্ার িাপন প্রকে' অনুন্ডিাদন শদওয়া হন্ডয়ন্ডে।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর শকন্দ্রীয় লাইন্ডব্রমর সম্প্রসারণ, ইসলামিক মিশন কিন্ডেক্স িাপন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর প্রধান 

কায িালয়সহ মবভার্ীয় কায িালন্ডয়র ভবনগুন্ডলান্ডত শসালার প্যান্ডনল িাপন, ইিাি প্রমশক্ষণ কায িক্রি শজারদার ও সম্প্রসারণ, বায়তুল 

মুকাররি িসমজন্ডদর সুমবধামদ বৃমে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর কায িক্রি উপন্ডজলা পয িান্ডয় সম্প্রসারণ কি িসূমৈ বাস্তবায়ন কন্ডরমে।  



আিরা শদন্ডশ ইসলামিক ঐমতহয সমুন্নত রাখন্ডত বেপমরকর। এ লন্ডক্ষয সরকার িাদ্রাসা মশক্ষা ব্যবিান্ডক যুন্ডর্াপন্ডযার্ী 

করার উন্ডদ্যার্ গ্রহণ কন্ডরন্ডে। পাশাপামশ জাতীয় মশক্ষা নীমতন্ডত ধিীয় ও চনমতকতা মশক্ষান্ডক অন্তর্ভ িি করাসহ একামধক কি িসূমৈ 

হান্ডত শনওয়া হন্ডয়ন্ডে।  

আিরা ইন্ডতািন্ডে ৩০টি িন্ডর্ল িাদ্রাসা িাপন কন্ডরমে। ১০০টি িাদ্রাসায় শভান্ডকশনাল শকাস ি শখালা হন্ডয়ন্ডে। ৩১টি 

িাদ্রাসায় অনাস ি শকাস ি ৈালু করা হন্ডয়ন্ডে।  

স্বাধীনতামবন্ডরাধী ৈক্র ইসলান্ডির শখদিন্ডত আিান্ডদর এসব কি িসূমৈন্ডক কখনই ভাল দৃমষ্টন্ডত শদন্ডখমন। বরং মবমভন্ন 

েলছুতায় নতুন নতুন ইসুয চতমর কন্ডর আিান্ডদর সরকারন্ডক ইসলাি মবন্ডেষী মহন্ডসন্ডব তুন্ডল ধরার ষিযন্ডন্ত্র মলপ্ত শেন্ডকন্ডে।  

জামতর মপতার শনতৃন্ডত্ব ১৯৭২-এর সংমবধান্ডনর ‘ধি িমনরন্ডপক্ষতা' শব্দটি মনন্ডয়ও তান্ডদর অপব্যাখ্যার শশষ শনই। বঙ্গবন্ধু 

‘৭২-এর সংমবধান্ডন ‘ধি িমনরন্ডপক্ষতা'র আদশ ি গ্রহণ কন্ডরমেন্ডলন মপ্রয়নবী (সাাঃ)-এর িদীনা সনন্ডদর আন্ডলান্ডক।  

বাংলান্ডদন্ডশ মবমভন্ন ধন্ডি ির িানুষ বাস কন্ডর। এন্ডদন্ডশর সকল ধন্ডি ির িানুষ যান্ডত সম্প্রীমতর সন্ডঙ্গ বসবাস করন্ডত পান্ডর এ 

উন্ডেন্ডেই ধি িমনরন্ডপক্ষতার আদশ ি আিান্ডদর সংমবধান্ডন অন্যতি মূলনীমত মহন্ডসন্ডব গৃহীত হন্ডয়ন্ডে।  

জামতর জনন্ডকর ধি িমনরন্ডপক্ষতার আদশ ি ধি িহীনতা মেল না। তা মেল সকল ধি িাবলম্বীন্ডদর মনজ মনজ ধি ি পালন্ডনর 

অসাম্প্রদাময়ক শৈতনার আদশ ি। সকল ধন্ডি ির িানুন্ডষর অমধকার মনমিত করার রক্ষাকবৈ।  

জামতর মপতা ১৯৭২ সান্ডলর ৪ঠা নন্ডভম্বর র্ণপমরষন্ডদ এক ভাষন্ডণ বন্ডলমেন্ডলন, ‘‘ধি িমনরন্ডপক্ষতা িান্ডন ধি িহীনতা নয়। 

তান্ডত বাংলার সান্ডি সাত শকাটি িানুন্ডষর ধি ি-কি ি করার অমধকার মনমিত করা হন্ডয়ন্ডে।''  

সম্প্রমত নারী নীমতিালা মনন্ডয় একটি শর্াষ্ঠী শদন্ডশ মবভ্রামন্ত সৃমষ্টর শৈষ্টা করন্ডে। এ নীমতিালা সম্পন্ডকি ভালভান্ডব না শজন্ডন 

তারা এটি করন্ডে। আিার আহবান আপনারা ভালভান্ডব এটি পড়ুন। তাহন্ডল, আপনান্ডদর মবভ্রামন্ত শকন্ডে যান্ডব।  

আমি দৃঢ়তার সন্ডঙ্গ বলন্ডত ৈাই, আিান্ডদর সরকার কুরআন-সুন্নাহর পমরপন্থী শকান আইন প্রণয়ন করন্ডব না। আমি 

শদশবাসীন্ডক শযন্ডকান অপপ্রৈান্ডরর মবরুন্ডে সজার্ োকার আহবান জানামচ্ছ।       

ধন্ডি ির িানমবক আদশ িগুন্ডলান্ডক সঠিকভান্ডব ৈৈ িা ও লালন করন্ডত হন্ডব। চনমতকতা মশক্ষায় সমৃে একটি জামতই পান্ডর 

শদন্ডশর শামন্ত ও সমৃমে বন্ডয় আনন্ডত।   

ইসলাি জ্ঞান, শিধা, প্রজ্ঞা ও িানমবক মূল্যন্ডবাধ প্রসান্ডরর িােন্ডি মবশ্ব সভযতান্ডক আন্ডলামকত কন্ডরন্ডে। আিরা 

বাংলান্ডদন্ডশর িাটি শেন্ডক এই মূল্যন্ডবাধন্ডক মবন্ডশ্বর ঘন্ডর ঘন্ডর শপৌৌঁন্ডে মদন্ডত ৈাই।  

আপনারা জান্ডনন, শজাে সরকান্ডরর আিন্ডল কীভান্ডব বাংলান্ডদন্ডশর অসাম্প্রদাময়ক শৈতনান্ডক ভুলুমণ্ঠত করা হন্ডয়মেল। 

বমহমবন্ডশ্বি বাংলান্ডদশ পমরমৈমত শপন্ডয়মেল জমঙ্গবান্ডদর শদশ মহন্ডসন্ডব।  

আিরা শস কলঙ্ক শিাৈন কন্ডর বাংলান্ডদন্ডশর অসাম্প্রদাময়ক ভাবমূমতি আবার মফমরন্ডয় এন্ডনমে। অসাম্প্রদাময়ক, র্ণতামন্ত্রক 

শদশ মহন্ডসন্ডব বাংলান্ডদশ আবার সারামবন্ডশ্ব িাো উঁচু কন্ডর দাঁমিন্ডয়ন্ডে।  

বাংলান্ডদন্ডশর িাটিন্ডত জমঙ্গবান্ডদর শকান িান শনই। জমঙ্গবাদ যান্ডত আর িাো ৈািা মদন্ডয় উঠন্ডত না পান্ডর, শসমদন্ডক 

সবাইন্ডক সতকি দৃমষ্ট রাখার আহবান জানামচ্ছ।  

আওয়ািী সরকার জনর্ন্ডণর সরকার। শদন্ডশর িানুন্ডষর ভান্ডযান্নয়নই আিান্ডদর মূল লক্ষয। শদন্ডশর প্রমতটি িানুন্ডষর 

কি িসংিান্ডনর ব্যবিা কন্ডর তাঁন্ডদর অন্ন, বস্ত্র, বাসিান, মশক্ষা এবং মৈমকৎসা মনমিত করার জন্য রূপকে ২০২১ বাস্তবায়ন করমে।  

আিরা কৃমষ, মশে, মবদ্যযৎ, জ্বালামন, অবকাঠান্ডিা মনি িাণসহ ব্যাপক উন্নয়ন কি িসূমৈ বাস্তবায়ন করমে।  

ইন্ডতািন্ডে  ১৪০০ শির্াওয়াে মবদ্যযৎ জাতীয় গ্রীন্ডর্ যুি হন্ডয়ন্ডে। ৩৪টি মবদ্যযৎ শকন্দ্র মনি িান্ডণর কাজ ৈলন্ডে। আরও ২৪ 

মবদ্যযৎ শকন্দ্র মনি িান্ডণর জন্য শেোর আহবান করা হন্ডয়ন্ডে।  

যাস উৎপাদন বৃমের লন্ডক্ষয নতুন যাস শক্ষন্ডত্রর সন্ধান, মবদ্যিান যাস মফল্ডগুন্ডলান্ডত নতুন কূপ খনন করা হন্ডচ্ছ।  

সারান্ডদন্ডশ প্রায় সান্ডি ৈার হাজার ইউমনয়ন তথ্য ও শসবা শকন্দ্র িাপন করা হন্ডয়ন্ডে। কৃমষ উৎপাদন বৃমের জন্য সান্ডরর দাি 

মতন-দফা কিান্ডনা হন্ডয়ন্ডে।  

সািামজক মনরাপিা শবষ্টনী বহুগুণ বৃমে করা হন্ডয়ন্ডে। একটি বামি একটি খািার কি িসূমৈ এবং গৃহহীনন্ডদর জন্য আশ্রয়ণ 

প্রকে বাস্তবায়ন করা হন্ডচ্ছ।  



সকন্ডলর স্বািযন্ডসবা মনমিত করন্ডত আিরা প্রায় ১১ হাজার কমিউমনটি মিমনক ৈালু কন্ডরমে।  

আমি আশা কমর, শসমদন আর দূন্ডর নয় শযমদন আিরা সব িকান্ডলর সব িন্ডশ্রষ্ঠ বাঙামল জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর 

রহিান্ডনর স্বন্ডের শসানার বাংলা র্ন্ডি তুলন্ডত পারব।  

আমি শদন্ডশর ধি িপ্রাণ জনর্ন্ডণর কান্ডে আহবান জানাই আসুন, শয বজ্র-কঠিন শপে মনন্ডয় আিরা িহান মুমিযুে 

কন্ডরমেলাি, শস একই শৈতনায় ঐকযবে হন্ডয় বাংলান্ডদশন্ডক সকল নার্মরন্ডকর জন্য একটি মনরাপদ, শামন্তপূণ ি, সুখী, সমৃে শদশ 

মহন্ডসন্ডব র্ন্ডি তুমল।  

আল্লাহতাআলা আিান্ডদর সহায় শহান। আিীন।  

শখাদা হান্ডফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলান্ডদশ মৈরজীবী শহাক।  

.....  

 


