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ইসলাে োন্তির ধ্ে চ, োনবতার ধ্ে চ। যুমে যুমে এ পৃন্তিবীমত নবী-রাসুলেণ (দ.) েহান আদে চ ন্তনময় োনবতার 

সসবার োধ্যমে পিহারা োনুষমদর োন্তির পমি এমনমেন। নবী ও রাসূলেমণর (দ.) পর তামদর অনুসারীেণ 

এই োিটুেু েমরই দুন্তনয়াবযাপী োন্তি েন্ততষ্ঠা েমরমেন। আোমদর উপেহামদমে ন্তবমেষ েমর বাাংলামদমে 

সোন নবী-রাসূল আমসনন্তন, এেনন্তে আেরা যারা তাসাউফ তন্তরো বা সূফীবামদ ন্তবশ্বাস েন্তর, আোমদর 

তন্তরোর সযসেল েন্তসদ্ধ ইোে বা বুিেু চ বযজি ন্তেমলন তারাও সেউ আোমদর সদমে আমসনন্তন। ইন্ততহাস 

পয চামলার্না েরমল সদখা যায়, হযরত োহিালাল, হযরত োহ পরান, হযরত োন্তহ েওয়ার, হযরত খান 

িাহান আলীসহ যারাই এমদমে ইসলামের সসবায় ন্তনমিমদর উৎসে চ েমরমেন তারা সেমলই এমসমেন 

বােদাদ, ইময়মেন, খুরাসান ন্তোংবা আরবীয় সোন না সোন সদে সিমে। িানা যায়, িান্ততর ন্তপতা বঙ্গবনু্ধ 

সেখ েুজিবরু রহোমনর পবূ চ পুরুষেণও এমদমে ইসলাে ের্ামরর োমি আেেন েমরন। বাংে পরম্পরায় 

সেখ লুৎফর রহেমনর ঔরমস ও সাময়রা খাতুমনর েমভচ বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবর রহোন ১৯২০ সামলর ১৭ োর্চ 

সোপালেমের টুন্তঙ্গপাড়া গ্রামে িন্মগ্রহণ েমরন। তাাঁর বাবা-ো দুিমনই ন্তেমলন অতযি ধ্ান্তে চে ও সূফীবামদ 

ন্তবশ্বাসী। িান্ততর ন্তপতা বঙ্গবনু্ধ ন্তেশু, ন্তেমোর, যবুে বয়মসর রািননন্ততে েে চোন্ড ন্তনময় অমনে বই-পসু্তে 
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রন্তর্ত হময়মে, আন্তে সসই ন্তদমে আমলােপাত না েমর তাাঁর ধ্েীয় ন্তবশ্বাস ও ধ্েীয় সসবার ন্তবষয়টট পাঠেমদর 

সখদেমত তুমল ধ্রমত র্াই। সোটমবলা সিমেই বঙ্গবনু্ধ ন্তেমলন ধ্ান্তে চে। ন্ততন্তন োত্র িীবন সিমেই োনবতার 

সসবায় আত্মন্তনময়াে েমরন। োনুমষর অন্তধ্োর আদাময়র িনয ন্ততন্তন িীবমনর অমনেটুেু সেয় পন্তরবার 

পন্তরিন সিমে ন্তবজিন্ন সিমে সদমের ন্তবন্তভন্ন োমি েুমট সবন্তড়ময়মেন। সিল-িলুুে স্বীোর েমরমেন বহুবার। 

তাাঁর োনব সসবা ও সনতৃমের েন্তত আস্থা সরমখই সদমের োনুষ ঐেযবদ্ধ হময়ন্তেমলন। তাাঁর সনতৃমেই আি 

আেরা এেটট স্বাধ্ীন সদে সপময়ন্তে। স্বাধ্ীনতা যমুদ্ধর পর যদু্ধ ন্তবধ্বস্ত সদমের দান্তয়েভার ন্তনময় বাঙান্তল 

িান্ততমে ন্তবমশ্বর েমধ্য োিা উাঁরু্ েমর দা াঁড়াবার িনয অমনে গুরুেপূণ চ ন্তসদ্ধাি ন্তনময়ন্তেলন। ন্ততন্তন বাঙান্তল 

িান্ততমে সুখী, সেৃদ্ধ, ন্তেন্তক্ষত, ধ্েীয় িীবন যাপমন অভযস্থ উন্নত িান্তত ন্তহমসমব েমড় সতালার পদমক্ষপ 

গ্রহণ েমরন্তেমলন। ন্ততন্তন োিন্তেে ন্তেক্ষামে সরোন্তর েমর িান্ততমে ন্তেন্তক্ষত িান্তত ন্তহমসমব েমড় সতালার 

োি শুরু েমরন্তেমলন। সব চিনশ্রমদ্ধয় োওলানা আব্দরু রন্তেদ তেচবােীে সামহমবর সনতৃমে োদরাসা 

ন্তেক্ষেমদর সাংেঠন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর োদরাসা ন্তেক্ষে ও আমলে-ওলাোমদর 

সমেলমন ১৯৭৩ সামল েধ্ান অন্ততন্তি ন্তহমসমব ঢাো আলীয়া োদরাসা োমঠ অাংে গ্রহণ েমর এ সদমে 

োদরাসা ন্তেক্ষা উন্নয়মন নীন্তত ন্তনধ্ চারণী ন্তনমদচেনা ন্তদময় োদরাসা ন্তেক্ষার দ্বার উন্মিু েমরন্তেমলন। শুধু্ তাই 

নয়, সব চিনশ্রমদ্ধয় আমলমেদ্বীন ও েবীণ রািনীন্ততন্তবদ োওলানা আব্দরু রন্তেদ তেচবােীেমে বাাংলামদে 

োদরাসা ন্তেক্ষা সবামডচর সর্য়ারেযান ন্তনময়াে ন্তদময় স্বায়ত্ত¡োন্তসত োদরাসা ন্তেক্ষা সবামডচর যাত্রা শুরু 

েমরন্তেমলন। ইসলামের সসবায়, ইসলাে র্র্চা ও েমবষণার িনয বঙ্গবনু্ধর আিন্তরে উমদযাে ও েমর্ষ্টায় 

বায়তুল সোোররে েসজিদ ন্তনময় ১৯৭৫ সামলর ২৮ োর্চ এে অধ্যামদে বমল ইসলান্তেে ফাউমন্ডেন 

েন্ততষ্ঠা েমরন এবাং এেিন েখযাত আমলমেদ্বীন ও ইসলান্তেে স্কলার, সেেোত েরীমফর বাাংলা অনুবাদে 

োওলানা ফিলুল েন্তরেমে ইসলান্তেে ফাউমন্ডেমনর েিে েহাপন্তরর্ালে ন্তহমসমব ন্তনময়াে সদন। 

বাাংলামদে োদরাসা ন্তেক্ষা সবামডচর সর্য়ারেযান ও ইসলান্তেে ফাউমন্ডেমনর েহাপন্তরর্ালে ন্তহমসমব দুইিন 

আমলেমে ন্তনময়াে ন্তদময় ন্ততন্তন আমলেমদর েন্তত তাাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থার পন্তরর্য় ন্তদময়ন্তেলন। ইসলাে ও 

েুসলোনমদর েন্তত তাাঁর েতটুেু ভজি-শ্রদ্ধা, বঙ্গবনু্ধর অমনে বে্তৃতায়ই তার উজ্জ্বল দৃষ্টাি রময়মে। ন্ততন্তন 

১৯৭০ সামলর ন্তনব চার্মনর োক্কামল সবতার ভাষমণ বমলন্তেমলন, ‘আেরা ন্তবশ্বাসী ইসলামের ন্তবশ্বামস, আোমদর 

ইসলাে হযরত রাসূমল োন্তরে (দ.) এর ইসলাে, সয ইসলাে ন্তেক্ষা ন্তদময়মে নযায় ও সুন্তবর্ামরর অমনে েন্ত্র। 

ইসলামের েবিা সসমি পান্তেস্তামনর োটটমত বারবার যারা অনযায়, অতযার্ার, সোষণ, বঞ্চনার 

পৃষ্ঠমপাষেতা েমরমে, আোমদর সাংগ্রাে সসই েুনান্তফেমদর ন্তবরুমদ্ধ। সদমের েতেরা ৯৫ িন েসুলোন 

সস সদমে ইসলাে ন্তবমরাধ্ী আইন পামসর ভাবনা ভাবমত পামর তারাই, ইসলােমে যারা বযবহার েমর 

দুন্তনয়ামে োময়স্তা েরার িনয।’ ১৯৭২ সামল পান্তেস্তামনর োরাোর সিমে েিু হময় স্বাধ্ীন বাাংলামদমের 

েুি বাতামস এমস ঢাো সসাহ্রাওয়াদী উদযামন ন্তবোল এে িনসভায় ন্ততন্তন বমলন্তেমলন, ‘আোর ফাাঁন্তসর হুেুে 

হময়ন্তেল, িীবন সদয়ার িনয েস্তুত হময়ন্তেলাে। আন্তে বমলন্তেলাে, সতােরা আোমে োরমত র্াও, সেমর 

সফমলা। আন্তে বাঙ্গালী, আন্তে োনুষ, আন্তে েুসলোন। েুসলোন এেবার েমর বারবার েমর 

না।’ বঙ্গবনু্ধর নযায় েহান সনতা বাঙান্তলর স্বাধ্ীনতার িনয সাংগ্রাে েরমলও সদে োসমনর সুমযাে সবন্তে ন্তদন 

পানন্তন। োত্র সামড় ন্ততন বেমরর েমধ্য ন্ততন্তন বাাংলামদমে ইসলামের েসার ও েলযামণ যা েমরমেন, তা ন্তবমশ্বর 

ইন্ততহামস এে ন্তবরল দৃষ্টাি। 

বাাংলামদে োদরাসা ন্তেক্ষা সবাডচ স্থাপন: বঙ্গবনু্ধ সব চিনশ্রমদ্ধয় আমলে োওলানা আব্দরু রন্তেদ 

তেচবােীে’সে বাাংলামদে োদরাসা ন্তেক্ষা সবামডচর সর্য়ারেযান ন্তনময়াে ন্তদময় োদরাসা ন্তেক্ষার যাত্রা শুরু 
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েমরন্তেমলন, যার ফমল আিমে বাাংলামদমে োয় ১০ হািার দান্তখল, আন্তলে, ফান্তযল, োন্তেল োদরাসা ও 

১৭ হািার ইবমতদায়ী োদরাসা েন্ততষ্ঠা হময়মে। োদরাসা ন্তেক্ষে-েে চর্ারীেণ সদে ও ইসলামের সসবার সামি 

সামি সোি উন্নয়ন, িন্তঙ্গবাদসহ সেল অননন্ততে োি সিমে সদমের োনুষমে ন্তবরত িাোর েত োিটটই 

েমর যামি। োদরাসা সিমে সৃটষ্ট হমি লক্ষ লক্ষ আমলে-ওলাো, পীর-োোময়খ, নীন্তত ননন্ততেতা সম্পন্ন 

আদে চ নােন্তরে। 

ইসলান্তেে ফাউমন্ডেন বাাংলামদে েন্ততষ্ঠা: বঙ্গবনু্ধ ইসলান্তেে ফাউমন্ডেন েন্ততষ্ঠা েমর ইসলামের সসবায় 

সয োিটট েমর সেমেন ন্তেয়ােত পয চি এর সনেী অবেযই ন্ততন্তন পামবন। আি ইসলান্তেে ফাউমন্ডেন 

সরোন্তর অমি চ পন্তরর্ান্তলত এেটট সাংস্থা। এর োধ্যমে েুরআমনর বাাংলা তরিো, তাফন্তসর, হান্তদস গ্রমের 

অনুবাদ, রাসূল (সা.) এর িীবন ও েমে চর উপর রন্তর্ত ও অনূন্তদত বই পুস্তে, ইসলামের ইন্ততহাস, ইসলান্তে 

আইন ও দে চন, অি চনীন্তত, সোিনীন্তত, সাহাবী ও েনীন্তষমদর িীবনী ইতযান্তদ নানা ন্তবষময় হািার হািার বই 

পুস্তে েোে, ৬৪ সিলা োয চালয় ২৮টট ইসলান্তেে ন্তেেন, ইোে েন্তেক্ষণ সেন্দ্র, েসজিদন্তভন্তত্তে েিব, 

েসজিদ পাঠাোরসহ নানান্তবধ্ োমির োমধ্যমে ইসলামের েহান সসবা সদয়ার বযবস্থা েমরমেন। 

েদ, িয়ুা, হাউজি, স াড়ার সদৌড় েন্ততমযান্তেতা ন্তনন্তষদ্ধ েরণ: বঙ্গবনু্ধ সদয স্বাধ্ীন সদমের নােন্তরেমদর 

অননন্ততে োি সিমে ন্তবরত রাখার িনয ও সুন্দর এেটট ইসলান্তে পন্তরমবে নতন্তরর লমক্ষয েদ, িয়ুা, হাউজি 

ও স াড়ার সদৌড় ন্তনন্তষদ্ধ েমরন। বঙ্গবনু্ধ েহানবী (সা.) এর ন্তেক্ষায় অনুোণীত হময় এসব বন্ধ েমর সরসমোস চ 

েয়দামন অননসলান্তেে েে চোন্ড বন্ধ েমর সস যায়োয় ফলবৃক্ষ সরাপণ েমরন এবাং সরসমোস চ েয়দামনর 

নাে রামখন সসাহরাওয়াদী উদযান। 

োেরাইল োরোি েসজিদ ও ন্তবশ্ব ইিমতোর িনয টঙ্গীমত িায়ো বরাদ্দ: ন্তবশ্ব েুসন্তলেমদর ঐেযবদ্ধ, 

ইসলাে ের্ার ও েসামরর সুন্তবধ্ামি চ ন্তবমেষ েমর ইসলামের পমি দাওয়ান্তত োয চক্রমের সনু্তবধ্ামি চ ঢাোর 

অদমূর টঙ্গীমত ন্তবশ্ব ইিমতো অনুষ্ঠামনর িনয সুন্তবোল িায়ো বরাদ্দ েমরন। সযখামন সারা ন্তবশ্ব সিমে 

লক্ষ লক্ষ ইসলাে ন্তেয় ভাইময়রা সেমবত হময় ইসলান্তে জিমন্দেী পন্তরর্ালনার পন্তরেল্পনা েণয়ন েমরন এবাং 

সারা দুন্তনয়ায় েন্তড়ময় পড়ার সুমযাে পামিন। তদ্রপু তাবন্তলে িাোমতর সেন্দ্রীয় দপ্তর ন্তহমসমব পন্তরন্তর্ত 

োেরাইল েসজিদ সম্প্রসারণ এবাং েসজিমদর িায়ো বরাদ্দ সদন। বঙ্গবনু্ধই েিে েন্তেউন্তনস্ট সদে 

ন্তহমসমব পন্তরন্তর্ত সসান্তভময়ত ইউন্তনয়মন ইসলাে ের্ামর তাবলীে িাোয়াত সেরমণর বযবস্থা েমরন। 

সবতার ও টটন্তভমত েুরআন ন্ততলাওয়াত: বঙ্গবনু্ধর ন্তনমদচমেই েিে সবতার ও টটন্তভমত েুরআন ন্ততলাওয়াত ও 

েুরআমনর তাফন্তসর েরা শুরু হয়, যা এখনও র্ালু রময়মে। এর ফমল বাাংলামদেসহ সারা দুন্তনয়ার 

েুসলোনেণ পন্তবত্র েুরআমনর েন্তহোয় েন্তহোন্তিত হমিন। 

ঈমদ ন্তেলাদনু্নবী (সা.), েব-ই-বরাত ও েব-ই-েদর উপলমক্ষ সরোন্তর েুটট: আেরা েুসলোন ন্তহমসমব, হুিরু 

(সা.) এর খা াঁটট অনুসারী ন্তহমসমব ন্তবশ্বাস েন্তর, হুিমুর পাে (সা.) এর ন্তেলাদ পালন েরা অবেযই সনমের 

োি। ন্তেন্তু সরোন্তরভামব এই েহাপন্তবত্র ন্তদবসটট উদযাপমনর িনয সব চেিে বঙ্গবনু্ধই বযবস্থা েমরন। এবাং 

ঈমদ ন্তেলাদনু্নবী (সা.), েব-ই-বরাত, েব-ই-েদমর সরোন্তর েুটট স াষণা েমরন এবাং এই সেল পন্তবত্র 

ন্তদমন ন্তসমনো হল বন্ধ রাখার ন্তনমদচেনা সদন। শুধু্ তাই নয়, বঙ্গবনু্ধ ন্তনমি ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সামল বায়তুল 

সোোররাে র্ত্ত¡সর ঈমদ ন্তেলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠামন সরোর েধ্ান ন্তহমসমব উপন্তস্থত সিমে ঈমদ ন্তেলাদুন্নবী 

(সা.) উদযাপন েমর নবীমেন্তেে ন্তহমসমব ন্তনমিমে েোন্তণত েমরন। 

হজ্জ পালমনর িনয সরোন্তর অনুদান: সদয স্বাধ্ীন সদমের পক্ষ সিমে বঙ্গবনু্ধই েিে ইসলামের পন্তবত্র 

ইবাদাত হজ্জ পালমনর িনয বযবস্থা েমরন এবাং হজ্জযাত্রীমদর িনয সরোন্তর তহন্তবল সিমে অনুদামনর 
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বযবস্থা েমর এে উজ্জ্বল দৃষ্টাি স্থাপন েমরন। 

েুসন্তলে ন্তবমশ্বর সমঙ্গ েূটননন্ততে সম্পেচ স্থাপন: বঙ্গবনু্ধ ১৯৭৪ সামল েুসন্তলে ন্তবমশ্বর সমঙ্গ সম্পেচ উন্নয়ন 

ও সুসম্পেচ েমড় সতালার লমক্ষয পান্তেস্তামনর লামহামর অনুটষ্ঠত ইসলান্তে সমেলন সাংস্থার (ওআইন্তস) সভায় 

সযােদান েমর আনুষ্ঠান্তনেভামব এই সাংস্থার সদসয পদ গ্রহণ েমরন এবাং এই সমেলমনর োধ্যমে েসুন্তলে 

ন্তবমশ্বর সামি বাাংলামদমের সুসম্পেচ েমড় সতামলন এবাং উি সমেলমন বঙ্গবনু্ধ সয ভাষণ ন্তদময়ন্তেমলন তামত 

েুসন্তলে ন্তবমশ্বর সনতামদর সামি সুদৃঢ় ভ্রাতৃে েমড় উমঠ। 

ইসলামের সখদেমত বঙ্গবনু্ধ অমনে োি েমর ন্তেময়মেন। ১৯৭৫ সামলর ১৫ আেস্ট আেরা তামে 

হান্তরময়ন্তে। ন্ততন্তন স্বপন্তরবামর ন্তনমিমে উৎসে চ েমর সেমেন। িান্তত তাাঁর এবাং তাাঁর পন্তরবামরর োমে ন্তর্রঋণী 

হময় আমে। আি বঙ্গবনু্ধ েনযা সেখ হান্তসনা সদমের সসবায় আত্মন্তনময়াে েমরমেন। ইসলাে ও সদমের 

সসবায় তাাঁর েরহুে ন্তপতা বঙ্গবনু্ধর অনুসৃত নীন্তত ন্তনময় এন্তেময় র্লমেন। বঙ্গবনু্ধর পন্তরবার ধ্ান্তে চে, সূফীবামদ 

ন্তবশ্বাসী আমলে-ওলাো ভি। বঙ্গবনু্ধর েনযাদ্বয়ও পীর-আওলীয়ামদর তিা সূফীবামদর অনুসারী। োনবতা 

ও ইসলামের সসবায় আত্মন্তনময়াে েমরমেন। েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা শুধ্ ুেধ্ানেন্ত্রীই নন, ন্ততন্তন িান্ততর 

ন্তপতার সুমযােয েনযা ও উত্তরসরূী। তাাঁর ন্তপতার ইসলামের সসবায় অসোপ্ত োিগুমলা পয চায়ক্রমে এন্তেময় 

ন্তনময় যামিন, যার োমধ্য উমেখমযােয েময়েটট ন্তবষয় উমেখ েরন্তে োত্র। ন্ততন্তন েধ্ানেন্ত্রী হময়ই সদমের 

োদরাসা ন্তেক্ষে েে চর্ারীমদর এেোত্র অরািননন্ততে সাংেঠন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর 

সভাপন্তত আলহাজ্ব এ এে এে বাহাউদ্দীমন সনতৃমে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় সনতা ও আমলে-

ওলাোর উমদ্দমেয োদরাসা ন্তেক্ষা উন্নয়মন তাাঁর সু-উচ্চ ইমিগুমলা েোে েমরন এবাং পয চায়ক্রমে ন্ততন্তন 

আমলে ওলাোমদর অিমর স্থান েমর সনন। তাাঁর েন্তত সদমের আমলে-ওলাো, পীর-োোময়খমদর অোত 

আস্থা রময়মে। ন্ততন্তন আমলে-ওলাোর েত বেমরর দান্তব ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয় েন্ততষ্ঠা েমরমেন, 

েওন্তে সনমদর স্বীেৃন্তত ন্তদময়মেন, বাাংলামদে োদরাসা ন্তেক্ষা অন্তধ্দপ্তর েন্ততষ্ঠা েমরমেন। োদরাসা ন্তেক্ষার 

অমনে সেসযার সোধ্ান তাাঁর ন্তনমদচমেই হময়মে, আমরা হমি। োদরাসা ন্তেক্ষেমদর োন-েয চাদা বৃজদ্ধ 

সপময়মে, ন্তেক্ষেমদর সবতন নবষেয দরূ হময়মে, নতুন িনবল োঠামো হময়মে, োদরাসা ন্তেক্ষায় অনাস চ, 

োস্টাস চ র্ালু হমি, োদরাসাগুমলামত দৃটষ্ট নন্দন অবোঠামো হমি। আি েধ্ানেন্ত্রীর সুদৃটষ্টমত োয় ৭৮টট 

োদরাসায় অনাস চ, ২৮টট োদরাসায় োস্টাস চ সোস চ র্ালু হময়মে। োদরাসা ন্তেক্ষািীেণ আি োদরাসায় 

স্নাতে ও স্নাতমোত্তর সশ্রন্তণমত পড়মে। োদরাসার ৫ে ও ৮ে সশ্রন্তণমত সরোন্তর বনৃ্তত্ত ন্তেল না, তাও হময়মে। 

েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা ন্তনমির হামত ন্তলমখ ন্তনমদচেনা ন্তদময় েন্ততষ্ঠা েমরমেন েধ্ানেন্ত্রীর ন্তেক্ষা সহায়তা 

ট্রাস্ট ফান্ড। তার োধ্যমে সাধ্ারণ ন্তেক্ষার সামি সামি োদরাসা ন্তেক্ষািীেণও নানান্তবধ্ সুমযাে সুন্তবধ্া পামি। 

োদরাসার িীণ চেীণ চ অবোঠামো সভমঙ্গ বহুতল দৃটষ্টনন্দন ভবন নতন্তর হমি। সযখামন আনমন্দর সামি 

ন্তেক্ষািীেণ সলখাপড়ার পন্তরমবে পামব। আল-েুরআমনর ন্তডজিটালাইমিেন, িাতীয় েসজিদ বায়তুল 

সোোররমের সসৌন্দয চযবধ্ চন ও সম্প্রসারণ, স-ুউচ্চ ন্তেনার ন্তনে চাণ, উপমিলা পয চাময় দৃটষ্টনন্দন েসজিদ 

েেমেক্স ন্তনে চাণ, বাাংলামদমে ইসলামের ের্ার ও েসামরর লমক্ষ বাাংলামদে ও রািেীয় সসৌন্তদ আরব 

সরোমরর েমধ্য সেঝতা স্মারে স্বাক্ষর েমর হজ্জ বযবস্থাপনায় আধু্ন্তনে েযুজি বযবহার, সিদ্দা হজ্ব 

টান্তে চনামল বাাংলামদে োিা স্থাপন, সরেডচ সাংখযে হজ্বযাত্রী সেরমণর বযবস্থা েমরমেন। র্ট্টগ্রামের 

আন্দরন্তেোহ োহী েসজিদ ও িন্তেয়াতুল ফালাহ েসজিমদর উন্নয়ন তাাঁরই সুদৃটষ্টর ফসল। সদমের আমলে-

ওলাো, পীর-োোময়খমদর সামি েধ্ানেন্ত্রীর আিন্তরে শ্রদ্ধা, ভজি ও আস্থার সম্পেচ েন্ততটষ্ঠত হময়মে। 

েধ্ানেন্ত্রী েোণ েমরমেন ন্ততন্তন সযােয ন্তপতার সযােয সিান। ইসলামের ের্ার ও েসামরর সক্ষমত্র তার 
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যুোিোরী অবদামনর েিা বাাংলামদমের ইন্ততহামস ন্তর্রন্তদন স্বন চাক্ষমর সলখা িােমব। 

বাঙান্তল িান্ততই নয়, সারা ন্তবশ্ব আি আনমন্দর সামি পালন েরমে িান্ততর ন্তপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবরু 

রহোমনর িন্মেতবান্তষ চেী। সদমের সেল েন্ততষ্ঠামন পান্তলত হমি ন্তবন্তভন্ন েে চসনূ্তর্। োদরাসায় োদরাসায় 

েতবষ চ েে চসূন্তর্মত িােমে ন্তবমেষ সদায়া ও সোনািামতর োধ্যমে বঙ্গবনু্ধ ও তাাঁর পন্তরবামরর েহীদমদর স্মরণ। 

শুভক্ষমণ অমনমের অমনে আো িামে, আোমদর সদমের সবসরোন্তর সু্কল, েমলি, োদরাসা ন্তেক্ষে 

েে চর্ারীেণ েমন েমরন বঙ্গবনু্ধ েনযা সদমের িনয, িান্ততর িনয অমনে উন্নয়ন েমরমেন, তাাঁর পমক্ষই 

সম্ভব সবসরোন্তর ন্তেক্ষেমদর র্ােন্তর িাতীয়েরণ েরা। তাাঁর ন্তনমদচেনার অমপক্ষায় তান্তেময় আমে স্বতন্ত্র 

ইবমতদায়ী োদরাসার ন্তর্রবজঞ্চত ন্তেক্ষেেণ ও সাংযুি ইবমতদায়ী োদরাসার উপবনৃ্তত্ত বজঞ্চত ন্তেক্ষািীেণ। 

েধ্ানেন্ত্রী দুনীন্তত, েদ-িয়ুা, োদোসজিসহ সেল অননন্ততে োি েন্ততমরাধ্ েরার লমক্ষয েে চসূন্তর্ গ্রহণ 

েমরমেন। সদেবাসীর দান্তয়ে ভামলা োমি দলেত ন্তনন্তব চমেমষ সাধ্ারণ িনেণ, আমলে-ওলাোসহ সেমলরই 

েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনামে আিন্তরে সহমযান্তেতা েরা। আেরা যন্তদ সদমে ইসলােী পন্তরমবে নতন্তর েরমত 

পান্তর এবাং সেমল ঐেযবদ্ধভামব সদমের উন্নয়মন আত্মন্তনময়াে েন্তর তাহমলই োন্তি পামব িান্ততর ন্তপতার 

ন্তবমদহী আত্মা। 

সলখে: েহাসন্তর্ব, বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন 
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বঙ্গবনু্ধ সলবাসসব চস্ব নয় ইনসামফর ইসলামে ন্তবশ্বাসী ন্তেমলন 
সসন্তেনামর িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন সনতৃবৃন্দ িন্মেত বান্তষ চেীমত সারামদমে সসন্তেনার-েীতবস্ত্র ন্তবতরণ 

েরমব িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন 
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িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোন সলবাস স্বব চস্ব ইসলামে নয়, ইনসামফর ইসলামে ন্তবশ্বাসী ন্তেমলন 

বমল েিবয েমরমেন োদরাসা ন্তেক্ষে-েে চর্ারীমদর এেে ও সব চবৃহৎ সাংেঠন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর সনতৃবনৃ্দ। তারা বমলন, ১৯৭০ সামলর সাধ্ারণ ন্তনব চার্মনর োক্কামল পান্তেস্তান সবতার ও 

সটন্তলন্তভেমনর ভাষমণ বঙ্গবনু্ধ বমলন্তেমলন- “আোর ন্তবরুমদ্ধ অপের্ার েরা হমি, আেরা ইসলামে ন্তবশ্বাসী 

নই, এ েিার িবামব আোর সষু্পষ্ট বিবয, আেরা সলবাস স্বব চস্ব ইসলামে ন্তবশ্বাসী নই। আেরা ন্তবশ্বাসী 

ইনসামফর ইসলামে। আোমদর ইসলাে হযরত রাসূমল োরীে সাোোহু আলাইমহ ওয়া সাোে এর ইসলাে, 

সয ইসলাে ন্তেক্ষা ন্তদময়মে নযায় ও সুন্তবর্ামরর অমো  েন্ত্র। সয সদমে েতেরা ৯৫ িনই েুসলোন সস সদমে 

ইসলাে ন্তবমরাধ্ী আইন পামের েিা ভাবমত পামরন তারাই ইসলােমে যারা বযবহার েমরন দুন্তনয়াটা ফারস্থা 

েমর সতালার োমি। 

েতোল েঙ্গলবার রািধ্ানীর েহাখালীস্থ োউসলু আিে েেমেক্স ন্তেলনায়তমন িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর উমদযামে িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর িন্ম েতবান্তষ চেী উপলমক্ষ 

‘ইসলামের সসবায় বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর অবদান ও আিমের সেক্ষাপট’ েীষ চে এে সসন্তেনার ও 
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আমলার্না সভায় সাংেঠনটটর সনতারা এসব েিা বমলন।  

োদরাসা ন্তেক্ষায় বঙ্গবনু্ধর অবদামনর েিা তুমল ধ্মর তারা বমলন, েরহুে োওলানা আবদুর রন্তেদ 

তেচবােীেমে সর্য়ারেযান েমর োদরাসা ন্তেক্ষামবামডচর োয চক্রে পুনরায় র্ালু েমরন। ন্ততন্তন ক্ষেতাসীন 

িাোোমল োদরাসার িনয সরোরী অনুদান বমন্ধর এেটট েস্তাব সম্বন্তলত নন্তি বঙ্গবনু্ধর ন্তনেট উপস্থাপন 

েরা হমল ন্ততন্তন ফাইমল ন্তলমখন সয, োদরাসা ন্তেক্ষার িনয সয বরাদ্দ এতন্তদন ন্তেল, সসটাই িােমব। তমব 

ভন্তবষযমত এ বরাদ্দ আমরা বাড়ামনা যায় ন্তে না এবাং েতটা বাড়ামনা যায় তা পরীক্ষা েমর সদখমত হমব। 

িন্তেয়াত সনতৃবৃন্দ বমলন, বঙ্গবনু্ধ ন্তেমলন েন-োনন্তসেতায় ধ্ে চোণ। ইসলাে ের্ার ও েসামরর িনয ন্ততন্তন 

নানােুখী পদমক্ষপ গ্রহণ েমরন। ১৯৭২ সাল সিমে বঙ্গবনু্ধর ন্তনমদচেনায় সবতার ও সটন্তলন্তভেন েুরআন 

সতলাওয়াত ন্তদময় শুরু এবাং রামত েুরআন সতলাওয়ামতর োধ্যমে অনুষ্ঠানোলার সোন্তপ্ত  মট। ১৯৭৫ 

সামলর ২৮ োর্চ ইসলান্তেে ফাউমন্ডেন েন্ততষ্ঠা েমরন। ঢাোয় সীরাত েিন্তলে েঠন েমর ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ 

সামল বায়তুল সোোররে েসজিদ র্েমর িাতীয় পয চাময় ঈমদ ন্তেলাদুন্নবী সাোোহু আলাইমহ ওয়া সাোে 

উদযাপন োহন্তফমলর শুভ উমদ্বাধ্ন, ন্তবশ্ব ইিমতোর িনয টন্তঙ্গমত সরোন্তর িায়ো বরাদ্দ, োেরাইমলর 

োরোয েসজিদ সম্প্রসারমণর িনয িন্তে বরাদ্দ েদান। হজ্ব পালমনর িনয সরোরী অনুদামনর বযবস্থা, 

েব-ই-বরাত, েব-ই-েদর উপলমক্ষ েুটট স াষণা। েদ-িয়ুা-হাউজি-লটারী ও অসাোজিে োয চেলাপ 

ন্তনন্তষদ্ধেরণ ও োজস্তর ন্তবধ্ান, সরোরী অনুষ্ঠামন ন্তবমদেী সেহোনমদর িনয েদ পন্তরমবেন বন্ধ েরা। 

সরসমোস চ েয়দামনর স াড়মদৌড় েন্ততমযান্তেতা বন্ধেরন, র্ট্টগ্রাে িন্তেয়াতুল ফালাহ েসজিদ েেমেক্সমে 

ফাউমন্ডেমনর অনুেূমল নযস্তেরণ, হজ্ব পালমন সরোরী অনুদামনর বযবস্থা, হজ্ব ভ্রেমন ের রন্তহতেরণ, 

রান্তেয়ামত েিে তাবলীে িাোত সেরণ, ১৯৭৩ সামল আরব-ইসরাইল যুমদ্ধ আরব ন্তবমশ্বর পক্ষ সেি চন ও 

সাহাযয সেরণ েমরন। এোড়াও ১৯৭৪ সামল ও আই ন্তস সমেলমন সযােদান েমর েুসন্তলে উোহর সম্পেচ 

সুসাংহত েরার উপর সিার তান্তেদ সদন এবাং ন্তফন্তলজস্তন্তন েসুলোনমদর পমক্ষ বন্তলষ্ঠ যুজি তুমল ধ্মরন। 

এেেিায় বলা যায় বঙ্গবনু্ধ নয় সোন বযজির, নয় সোন দমলর বা নয় সোন সোষ্ঠীর, বঙ্গবনু্ধ োমনই 

বাাংলামদে।  

ইসলান্তে ফাউমন্ডেমনর েভন চর, িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সহ-সভাপন্তত ও ঢাো সনোরীয়া োন্তেল 

োদরাসার অধ্যক্ষ োওলানা েুহােদ োফীলুদ্দীন সরোর োমলহীর সভাপন্ততমে সসন্তেনামর অধ্যক্ষ 

োওলানা োব্বীর আহেদ সোেতািী বমলন, েধ্ানেন্ত্রী ইসলােী অনুোসন পালন ও আেমলর পাোপান্তে 

আমলে-ওলাোমদর েন্তত তাাঁর শ্রদ্ধা ও ভজি অমনে সবন্তে। োরণ ন্ততন্তন আউন্তলয়া সেরাে, আহমল সুন্নামতর 

উত্তরসূন্তর। আর বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোন তার রািননন্ততে িীবমনও দইুিন োওলানার সান্তন্নধ্য 

সপময়মেন। এমদর এেিন েওলানা আবদুল হান্তেদ খান ভাসানী, অনযিন োওলানা আব্দরু রেীদ 

তেচবােীে। বঙ্গবনু্ধর সেময় ইসলােী ন্তেক্ষা, োদরাসা ন্তেক্ষার সযেন সান্তব চে উন্নয়মনর সরূ্না হময়মে। তাাঁর 

সেময়ই ইসলান্তেে ফাউমন্ডেন েন্ততটষ্ঠত হময়মে।  

োদরাসা ন্তেক্ষার ন্তবষময় িন্তেয়মতর োয চক্রে তুমল ধ্মর ন্ততন্তন বমলন, োদরাসা ন্তেক্ষার সামি িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর সম্পেচ অঙ্গাঅন্তঙ্গ। এই ন্তেক্ষার উন্নয়মনর োি সিমে িন্তেয়াত এে ন্তদমনর িনযও দমূর 

সমর িামেন্তন। এই সরোমরর সেময় ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয়, োদরাসা ন্তেক্ষা অন্তধ্দপ্তর েন্ততষ্ঠা, 

ন্তেক্ষে-েে চর্ারীমদর সবতন-ভাতার নবষেয ন্তনরসনসহ ন্তেক্ষা সাংন্তিষ্ট সেল ন্তেেুই িন্তেয়ামতর দান্তবর 

সেন্তক্ষমতই বাস্তবায়ন হময়মে। সাম্প্রন্ততে সেময় ৮ে সশ্রন্তণর আরন্তব সান্তহমতযর পাঠযসূন্তর্মত বঙ্গবনু্ধর ৭ 

োমর্চর ভাষণ, স্মৃন্ততমসৌধ্ অিভূচি েরা হময়মে িন্তেয়ামতর পরােমে চই। এোড়া োদরাসার িনয সয িনবল 
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োঠামো িান্তর েরা হময়মে সসটটও িন্তেয়ামতর সনতৃমেই। এসেয় ন্ততন্তন সেল সক্ষমত্র র্ােন্তর িাতীয়েরমণর 

দান্তব িানান। 

িন্তেয়ামতর ন্তবরুমদ্ধ নানা েপাোন্ডা েড়ামনা হমি েিবয েমর সাংেঠনটটর েহাসন্তর্ব বমলন, িন্তেয়ামতর 

ঐেয ও সরোমরর োে সিমে োদরাসা ন্তেক্ষা সাংন্তিষ্ট দান্তব আদাময়র সফলতা সদমখ এেটট সোষ্ঠী সব সেয় 

ঈষ চান্তণ¦ত হয়। এিনয তারা সারামদমে অমনে সর্ষ্টা েমরমে, আোমদর ন্তেক্ষে-েে চর্ারীমদর েমলাভন 

সদন্তখময়মে। ন্তেন্তু সোন োি হয়ন্তন। সেমষ তারা েপাোন্ডা েন্তড়ময় সেলমে ন্তবভ্রাি েরার সর্ষ্টা েমরমে। 

তমব িন্তেয়ামতর ঐেয নষ্ট েরমত পামরন্তন।  

েে চসূন্তর্ স াষণা: িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর িন্মেত বান্তষ চেী উপলমক্ষ ২০২১ সামলর 

১৬ ন্তডমসম্বর পয চি সারামদমের সেল েহানের, সিলা, উপমিলা এবাং েমতযেটট োদরাসায় ‘ইসলামের 

সসবায় বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবরু রহোমনর অবদান’ েীষ চে সসন্তেনার ও আমলার্না সভা েরার স াষণা সদয়া 

হয়। এেই সামি বঙ্গবনু্ধসহ তার পন্তরবামরর েহীদমদর রুমহর োেন্তফরাত োেনায় েীতবস্ত্র ন্তবতরণ েরমত 

সাংেঠনটটর সনতৃবৃন্দমে ন্তনমদচেনা েদান েরা হময়মে।  

িন্তেয়ামতর আিিচান্ততে ন্তবষয়ে সম্পাদে ও সসন্তেনামরর েধ্ান আমলার্ে অধ্যক্ষ োওলানা সো. আব্দরু 

রাজ্জাে বমলন, আোেী ন্তদমনর ন্তবশ্ব হমি েুসলোনমদর, ইসলামের। ধ্ীমর ধ্ীমর ইসলামের ন্তবিয় 

সম্প্রসান্তরত হমি। এিনয সরামতর বাইমর যাওয়া যামব না। ইসলােী ন্তবমশ্বর সামি তাল ন্তেন্তলময় র্লমত এখন 

সিমেই োদরাসা ও ইসলােী ন্তেক্ষামে সবমর্ময় সবন্তে গুরুে ন্তদমত হমব। আরন্তব ভাষা ন্তেক্ষার েন্তত 

ন্তবমেষভামব গুরুে ন্তদমত হমব। আর এটট হমব োদরাসা ন্তেক্ষে-ন্তেক্ষািীমদর োধ্যমেই।  

সভাপন্ততর বিমবয অধ্যক্ষ োওলানা ড. েুহােদ োফীলুদ্দীন সরোর োমলহী বমলন, আেরা যতই োদরাসা 

ন্তেক্ষা ন্তনময় োি েরন্তে, ততই আোমদর ন্তবরুমদ্ধ ন্তবপরীত এেটট পক্ষ োি েরমে। তাই সর্াখ বন্ধ েমর 

রাখমল হমব না, সর্াখ-োন সখালা সরমখ োি েরমত হমব। আোমদর সযন সেউ ন্তবভ্রাি েরমত না পামর 

সসন্তদমে সতেচ িােমত হমব।  

সসন্তেনামর েূল েবন্ধ উপস্থাপন েমরন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর যুগ্ম েহাসন্তর্ব অধ্যক্ষ 

োওলানা ড. এমেএে োহববুুর রহোন। অনুষ্ঠামন আমরা বিবয রামখন, আ খ ে আবুবের ন্তসদ্দীে, অধ্যক্ষ, 

দারুন্নািাত ন্তসদ্দীন্তেয়া োন্তেল োদরাসা, সডেরা, ঢাো, ড. োওলানা সো. নিরুল ইসলাে আল-োরুফ, 

অধ্যক্ষ, সহাসাইন্তনয়া দারুল উলুে োন্তেল োদরাসা, েহাখালী, ঢাো, োওলানা েহুােদ এিহারুল হে, 

অধ্যক্ষ, োউন্তেয়া ইসলান্তেয়া োন্তেল োদরাসা, সোহােদপুর, ঢাো, োওলানা আব ুিাফর সো. োমদে 

হাসান, অধ্যক্ষ, দারুল ফালাহ ্ োমলহীয়া সামহব আলী আন্তলে োদরাসা, তুরাে, ঢাো, োওলানা সো. 

োহবুবুর রহোন, েহুাদ্দীস, সহাসাইন্তনয়া দারুল উলুে োন্তেল োদরাসা, েহাখালী, ঢাো, োওলানা েুহােদ 

আন্ততেুর রহোন, অধ্যক্ষ, োন্তনেেে ইসলান্তেয়া োন্তেল োদরাসা, োন্তনেেে সদর, োওলানা সো. আব্দলু 

িন্তলল ন্তেয়া, অধ্যক্ষ, েুেরাদী ফান্তযল োদরাসা, নরন্তসাংদী, োওলানা সো. আব্দলু হাই, অধ্যক্ষ, োলাদী 

হািী োহাি উদ্দীন োন্তেল োদরাসা, রূপেে, নারায়ণেে, োওলানা সো. সনাোন ন্তেজদ্দেী, অধ্যক্ষ, 

েুেরােুল সোহােদীয়া আন্তলে োদরাসা, নারায়ণেে, োওলানা সো. োহিাহান ন্তেয়া, অধ্যক্ষ, নারায়ণেে 

ইসলান্তেয়া োন্তেল োদরাসা, নারায়ণেে সদর, োওলানা েহুােদ খান্তলদ সাইফুোহ, অধ্যক্ষ, ভ‚ই র 

দারুিুন্নাহ ইসলান্তেয়া ফান্তযল োদরাসা, নারায়ণেে, োওলানা সো. আব্দলু হান্তেে ন্তেয়া, অধ্যক্ষ, আেন্তলয়া 

সেজন্দপুর ইসলান্তেয়া আন্তলে োদরাসা, সডেরা, ঢাো, োওলানা সো. ফারুে আহেদ হাওলাদার, সুপার, 

বাইতুল হুদা দান্তখল োদরাসা, ন্তপমরািপুর, োওলানা সো. বন্তদউল আলে, েধ্ান েুহাদ্দীস, উত্তর বাড্ডা 



ইসলান্তেয়া োন্তেল োদরাসা, ঢাো, োওলানা সো. েসু্তান্তফিরু রহোন, আরন্তব েভাষে, োহেুদা খাতুন 

েন্তহলা োন্তেল োদরাসা, আরোনীমটালা, ঢাো, োওলানা সো. সতািােল হে, সহঃঅধ্যাপে, আদে চ 

ইসলান্তে ন্তেেন েন্তহলা োন্তেল োদরাসা, সোহােদপরু, ঢাো, োওলানা সো. োেুনুর রন্তেদ, েভাষে 

(আরন্তব), নািেুল হে েন্তদনাতুল উলুে োন্তেল োদরাসা, সোড়ান, ঢাো, োওলানা সো. আবুল হামেে, 

অধ্যক্ষ, ডোইর দারুিুন্নাত ফান্তযল োদরাসা, সডেরা, ঢাো, আব ুিাফর সো. োমলহ, সো. আলেেীর 

ভূইয়া, সে এে সাইফুোহ, সো. আবুল োমসে, সো. েন্তহউদ্দীন োোলী, সো. িন্তের খান েেুখ। সসন্তেনার 

ও আমলার্না সভায় িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েমনান্তনত সনতৃবৃন্দ স্বাস্থযন্তবন্তধ্ সেমন স্বত:সফূ্তচভামব অাংে 

সনন। 

  



 

  

 

োদরাসা ন্তেক্ষার োরমণ সদমে সহনেীলতা ন্তবরাি েরমে 
চট্টগ্রাশম জশময়ািুল দমাোশর মছীশৈর শেক্ষক সমাশবশে শেক্ষা উেমন্ত্রী মশহবুল হাসাৈ 

র্ট্টগ্রাে বুযমরা | েোমের সেয় : ২৮ সফব্রুয়ান্তর, ২০২১, ১২:০১ এএে 

 

ন্তেক্ষা উপেন্ত্রী বযান্তরস্টার েন্তহবুল হাসান সর্ৌধু্রী নওমফল এেন্তপ বমলমেন, োদরাসা তিা দ্বীন্তন ন্তেক্ষার 

োরমণ আেরা সহনেীল সোি সপময়ন্তে, সদমে সহনেীলতা ন্তবরাি েরমে। এ ন্তস্থন্ততেীলতার োরমণ সদে 

উন্নয়ন ও সেৃজদ্ধর পমি এন্তেময় যামি। বাাংলামদমের োদরাসা ন্তেক্ষামে ন্তবশ্বোমন উন্নীত েরমত সরোর 

োি েরমে উমেখ েমর ন্ততন্তন বমলন, সসন্তদন সবন্তে দমূর নয়, ন্তবমদন্তে ন্তেক্ষািীরাও এ সদমের োদরাসায় 

পড়মত আসমব। োদরাসায় পমড় সেউ িন্তঙ্গ হয় না। ইাংমরজি ন্তেক্ষায় ন্তেন্তক্ষত অমনমে িন্তঙ্গবামদ 

িন্তড়ময়মে। োদরাসায় ন্তেন্তক্ষতরাই সদে ও সোমির নানা সক্ষমত্র এখন েন্ততটষ্ঠত। 

ন্ততন্তন েতোল েন্তনবার র্ট্টগ্রাে নেরীর সষালেহমর জিননুরাইন েনমভনেন হমল বাাংলামদে িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীন র্ট্টগ্রাে সিলা ও েহানের আময়াজিত বণ চাঢয এে ন্তেক্ষে সোমবমে েধ্ান অন্ততন্তির বিমবয 

এসব েিা বমলন। উপেন্ত্রী বমলন, িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবরু রহোন োদরাসা তিা দ্বীন্তন ন্তেক্ষামে 

োন্ততষ্ঠান্তনে রূপ ন্তদময়ন্তেমলন। সসই ধ্ারাবান্তহেতায় তার সমুযােয েনযা েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনার সনতৃমে 

এই ন্তেক্ষার আধু্ন্তনোয়ন েরা হমি। িন্তেয়াতুল সোদমর চেীমনর সামি আোমদর েধ্ানেন্ত্রীর আিন্তরে 
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সম্পেচ। আর এই োরমণ সপোিীবী এই সাংেঠমনর সব দান্তব ন্ততন্তন পূরণ েমরমেন। তার সরোমরর সেময় 

োদরাসা ন্তেক্ষার সয উন্নয়ন হময়মে তা অতীমত সোন সরোমরর সেময় হয়ন্তন। 

িান্ততর ন্তপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর িন্মেতবান্তষ চেী ও েহান এেুমে স্মরমণ আময়াজিত এ ন্তেক্ষে 

সোমবমে বন্দরনেরীসহ বহৃত্তর র্ট্টগ্রামের ন্তবন্তভন্ন োি সিমে আসা পীর-োোময়খ, আমলে-ওলাোসহ 

সব চস্তমরর োদরাসা ন্তেক্ষে-ন্তেন্তক্ষোেণ সযাে সদন। েধ্ান অন্ততন্তি সোমবে স্থমল এমস সপৌৌঁেমল িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর সনতৃবৃন্দ তামে ফুমলল শুমভিায় বরণ েমর সনন। অনুষ্ঠামন বযন্তরস্টার েন্তহবুল হাসান 

সর্ৌধু্রী তার ন্তপতা র্ট্টলবীর েরহুে এন্তবএে েন্তহউজদ্দন সর্ৌধু্রী েন্ততশ্রুন্তত অনুযায়ী নেরীমত িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর িনয এেটট অন্তফস ন্তনে চাণ েমর সদয়ার আশ্বাস সদন। উপেন্ত্রী বমলন, বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর 

রহোন ন্তপন্তেময় পড়া োদরাসা ন্তেক্ষামে এেটট োন্ততষ্ঠান্তনে োঠামোমত দা াঁড় েন্তরময় যান। সসই 

ধ্ারাবান্তহেতায় েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা োদরাসা ন্তেক্ষার উন্নয়ন েরমেন। ন্তেক্ষেমদর সবতন-ভাতা বৃজদ্ধর 

পাোপান্তে অবোঠামোখামতও বযাপে উন্নয়ন হমি। েয় হািার সোটট টাোয় সারামদমে ১৮ে’ োদরাসা 

ভবন নতন্তর হমি। 

োদরাসা ন্তেক্ষা আধু্ন্তনোয়ন এবাং উন্নত হমি উমেখ েমর ন্ততন্তন বমলন, োদরাসার োত্ররা সদে পন্তরর্ালনায় 

ভূন্তেো রাখমে। ঢাো ন্তবশ্বন্তবদযালময় ৩০ েতাাংে ন্তেক্ষািী োদরাসা সিমে আসমে। সম্প্রন্তত শ্রীলাংো সস 

সদমের োদরাসা ন্তেক্ষার উন্নয়মন বাাংলামদে সিমে সহমযান্তেতা ন্তনময়মে িান্তনময় ন্ততন্তন বমলন, এেসেয় এ 

সদমে ন্তবমদন্তে োত্ররা োদরাসায় পড়মত আসমব। দ্বীন্তন ন্তেক্ষার োরমণ ননন্ততে ও োনন্তবে সোি েমড় 

উঠমে। যার েমধ্য আোহভীন্তত আমে ন্ততন্তন েখমনা অনযায়-দুনীন্তত েরমত পামরন না। আমলে-ওলাোমদর 

োদরাসা ন্তেক্ষার পাোপান্তে সোমি দ্বীমনর ন্তেক্ষা েন্তড়ময় সদয়ার আহ্বান িানান ন্ততন্তন। 

েধ্ান বিার বিমবয িন্তেয়াতুল সোদামরেীমনর েহাসন্তর্ব অধ্যক্ষ আোো োব্বীর আহেদ সোেতািী 

বমলন, িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সামি এই সদমের সব চস্তমরর আমলে-উলাো, পীর োোময়খরা আমেন। 

িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সভাপন্তত ও নদন্তনে ইনন্তেলাব সম্পাদে আলহাি এ এে এে বাহাউদ্দীমনর 

সনতৃমে আেরা দৃঢ় ঐেযবদ্ধ। আেরা সবসেয় সরোরমে সব ধ্রমনর সহমযান্তেতা ন্তদময় যাজি। োদরাসা 

ন্তেক্ষার উন্নয়মন বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর অবদান শ্রদ্ধার সামি স্মরণ েমর ন্ততন্তন বমলন, ১৯৭৩ সামল 

ঢাো আন্তলয়া োমঠ িন্তেয়াতুল সোদামরেীমনর সোমবমে ন্ততন্তন স াষণা ন্তদময়ন্তেমলন এ সদমে োদরাসা ন্তেক্ষা 

িােমব। 

তার সস স াষণার োধ্যমে োদরাসা ন্তেক্ষার সয উন্নয়ন শুরু হময়মে তা এন্তেময় ন্তনমিন তার সুমযােয েনযা 

েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা। ন্ততন্তন আোমদর দান্তব পূরমণ সবসেয় আিন্তরে। ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয়, 

োদরাসা অন্তধ্দপ্তর েন্ততষ্ঠা োদরাসা ন্তেক্ষেমদর সবতন নবষেয ন্তনরসনসহ সবন্তেেুই ন্ততন্তন েমর ন্তদময়মেন। 

তার সেময় োদরাসা ন্তেক্ষার সয উন্নয়ন হময়মে তা আর সোন সরোমরর সেময় হয়ন্তন। েুজিববষ চ উপলমক্ষ 

উত্তরবমঙ্গ পাাঁর্ লাখ টাোর েম্বল ন্তবতরমণর েিা উমেখ েমর ন্ততন্তন বমলন, িন্তেয়াতুল সোদামরেীন দ্বীন্তন 

ন্তেক্ষা ন্তবস্তামরর পাোপান্তে সাোজিে েে চোন্ডও পন্তরর্ালনা েরমে। োব্বীর আহেদ সোেতািী ঈমদ 

ন্তেলাদুন্নবী (সা.) সে রাষ্ট্রীয়ভামব পালমনর স াষণা সদয়ায় িন্তেয়াতুল সোদামরেীন ও সারামদমের আমলে 
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সোমির পক্ষ সিমে েধ্ানেন্ত্রীমে অন্তভনন্দন িানান। সোমবমে বিােণ এমদমের োদরাসা ন্তেক্ষা এবাং 

ন্তেক্ষেমদর অন্তধ্োর আদাময় িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সামবে সভাপন্তত ও সামবে েন্ত্রী নদন্তনে 

ইনন্তেলামবর েন্ততষ্ঠাতা হযরত োওলানা এে এ োন্নান (রহ.) এর অবদান েভীর শ্রদ্ধার সামি স্মরণ েমরন। 

তারা ইসলান্তে আরন্তব ন্তবে^ন্তবদযালয় েন্ততষ্ঠাসহ োদরাসা ন্তেক্ষার উন্নয়মন সরোমরর ন্তবন্তভন্ন উমদযামের 

েোংসা েমরন এবাং আরও সযসব দান্তব আমে তা সেমন সনয়ার আহ্বান িানান। 

িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন র্ট্টগ্রাে সিলা োখার সভাপন্তত অধ্যক্ষ আোো সোখতার আহেমদর সভাপন্ততমে 

সোমবমে ন্তবমেষ অন্ততন্তির বিবয রামখন িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় সহ-সভাপন্তত িামেয়া 

আহেন্তদয়া সুন্তন্নয়া োদরাসার ন্তেজিপাল েুফন্তত নসয়যদ অন্তেয়র রহোন আলোমদরী। উমদ্বাধ্নী বিবয 

রামখন র্ট্টগ্রাে সিলার সাধ্ারণ সম্পাদে অধ্যক্ষ আোো আবুল ফরাহ েুহােদ ফন্তরদ উজদ্দন। স্বােত 

বিবয রামখন েহানের সভাপন্তত ন্তেজিপাল োযী আবুল বয়ান হামেেী। সোমবে সঞ্চালনা েমরন 

েহানেরীর সাধ্ারণ সম্পাদে অধ্যক্ষ আোো ইসোইল সনাোনী। 

এমত আরও বিবয রামখন বায়তুে েরফ োন্তেল োদরাসার ন্তেজিপাল ড. সাইময়যদ আব ু সনাোন, 

সোবহান্তনয়া আন্তলয়া োদরাসার ন্তেজিপাল োওলানা হারুন অর রন্তেদ, ন্তেজিপাল আবুল ইরফান সোহােদ 

সলােোন ন্তর্েতী, ন্তেজিপাল োওলানা নিরুল ইসলাে, ন্তেজিপাল সোহােদ ন্তেয়াস উদ্দীন, ন্তেজিপাল 

আহমেদ সহাসাইন আলোমদরী, ন্তেজিপাল সোহােদ সোোররফ সহাসাইন, অধ্যক্ষ ইেরােুল হে, ড. 

খন্তললুর রহোন, োরী আব ুনতয়ব, হামফি আব ুিাফর ন্তসজদ্দেী, ড. েন্তহউল হে, ড. েন্ততউল ইসলাে, 

েুহাজদ্দস আমনায়ার সহাসাইন, অধ্যক্ষ রন্তফে উজদ্দন ন্তসজদ্দেী, োওলানা এনােলু হে ন্তসেদার, অধ্যক্ষ 

িন্তেউল আেতার আেরাফী, েুহাজদ্দস আবদুস সালাে েরফী, উপাধ্যক্ষ আবদুল অদুদ, উপাধ্যক্ষ 

আন্তেনুল ইসলাে, োওলানা আবুল েনসুর, োওলানা আব ুহৃমদায়ান, োওলানা আবদুোহ আল সনাোন, 

োওলানা নঈেুল হে, অধ্যাপে আিের আলী, অধ্যাপে োহফুিলু হে েেুখ। 

ন্তেক্ষে সোমবমের শুরুমত পন্তবত্র সোরআন সতলাওয়াত েমরন োন্তেল ন্তেক্ষািী সোহােদ তানভীর। 

সোমবেমে ন্ত মর েনমভনেন হমল আমলে-ওলাোমদর ন্তেলনমেলায় পন্তরণত হয়। সবমেমষ বঙ্গবনু্ধ সেখ 

েুজিবুর রহোন, হযরত োওলানা এে এ োন্নান (রহ.), র্ট্টলবীর এ ন্তব এে েন্তহউজদ্দন সর্ৌধু্রী এবাং 

িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েরহুে সনতামদর রূমহর োেন্তফরাত োেনা এবাং েধ্ানেন্ত্রীর দী চায় ুোেনা েমর 

ন্তবমেষ সোনািাত েরা হয়। 
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েুজিববষ চ উপলমক্ষ িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েীতবস্ত্র ন্তবতরণ 
োিীপুর সিলা সাংবাদদাতা : | েোমের সেয় : ৫ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১২:০২ এএে 

 

োিীপুমরর শ্রীপুর ভাাংনাহাটট রহোন্তনয়া োন্তেল োদরাসা উমদযামে েত সরাববার োদরাসা ন্তেক্ষে সোমবে 

অনুটষ্ঠত হময়মে। সোমবমে োদরাসা ন্তেক্ষে, অন্তভভাবে, রািননন্ততে সনতৃবনৃ্দ ও এলাোর েনযোণয 

বযজিবে চ স্বাস্থযন্তবন্তধ্ সেমন উপন্তস্থত হন। সোমবমে েধ্ান অন্ততন্তি ন্তেমলন, োিীপুর-৩ আসমনর এেন্তপ 

ইেবাল সহামসন সবুি। ন্তবমেষ অন্ততন্তি ন্তেমলন, ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালময়র ন্তভন্তস েমফসর ড. েুহােদ 

আহসান উোহ, শ্রীপুর উপমিলা পন্তরষমদর সর্য়ারেযান অযাড. োেেুল আলে েধ্ান।  

েধ্ান আমলার্মের বিমবয বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েহাসন্তর্ব ও শ্রীপরু ভাাংনাহাটট রহোন্তনয়া 

োন্তেল োদরাসার ন্তেজিপাল আলহাি োওলানা োব্বীর আহেদ সোেতািী বমলন, েধ্ানেন্ত্রী সেখ 

হান্তসনার সুদৃটষ্ট ও োদরাসা ন্তেক্ষানুরােীতার ফলশ্রæন্ততমত সদমের ইসলান্তে ন্তেক্ষা ধ্ারায় অভ‚তপূব চ 

পন্তরবতচন এসমে। সু্কল েমলমির ন্তেক্ষািীমদর তুলনায় োদরাসা ন্তেক্ষািীরা সোমনা অাংমে ন্তপন্তেময় সনই। 

ইমতােমধ্যই েধ্ানেন্ত্রীর আিন্তরেতায় োদরাসা ন্তেক্ষেমদর েত বেমরর দান্তব ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয়, 

োদরাসা ন্তেক্ষা অন্তধ্দফতর, ন্তেক্ষা েন্ত্রণালময় আলাদা োন্তরেন্তর ও োদরাসা ন্তেক্ষা ন্তবভাে েন্ততটষ্ঠত হময়মে।  

ন্ততন্তন আমরা বমলন, সদমের স্বতন্ত্র ইবমতদায়ী োদরাসার ন্তেক্ষেরা যুেযুে ধ্মর ন্তবনা সবতমন পাঠদান েমর 

আসমেন যা অতযি দঃুখিনে। যখন বাাংলামদে উন্নত রাষ্ট্র ন্তহমসমব েন্ততষ্ঠা লাভ েরমত যামি টঠে তখনও 

এ সদমের এেদল িান্ততেড়ার োন্তরের ন্তবনামবতমন োনমবতর ন্তদনান্ততপাত েরমেন, ন্তনঃসমন্দমহ এটট 
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সবোনান। ন্ততন্তন এ ন্তবষময় েধ্ানেন্ত্রীর সুদৃটষ্ট োেনা েমরন। এসেয় ন্ততন্তন বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর 

িন্মেতবান্তষ চেী উপলমক্ষ িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েৃহীত েে চসূন্তর্ সেমলর সােমন তুমল ধ্মরন। েে চসনূ্তর্র 

েমধ্য উমেখমযােয সারামদমে েীতাতচমদর োমঝ েীতবস্ত্র ন্তবতরণ, সদমের সেল োদরাসায় বঙ্গবনু্ধর রূমহর 

োেন্তফরাত োেনায় ন্তবমেষ সদায়া অনুষ্ঠান ইতযান্তদ। 

েধ্ান অন্ততন্তির বিমবয ইেবাল সহামসন সবুি এেন্তপ বমলন, বঙ্গবনু্ধর িন্মেতবান্তষ চেী উপলমক্ষ বাাংলামদে 

িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন আিমে সয েীতবস্ত্র ন্তবতরণী অনুষ্ঠামনর আময়ািন েমরমে ন্তনঃসমন্দমহ তা 

েোংসার দান্তব রামখ। এ োড়াও এ সাংেঠন বঙ্গবনু্ধর িন্মেতবান্তষ চেী উপলমক্ষ নানােুখী েে চসূন্তর্ গ্রহণ 

েমরমে িানমত সপমর আনজন্দত হলাে। িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েীতবস্ত্র ন্তবতরণী অনুষ্ঠান সিমে 

অনযানয সোি সসবােূলে সাংেঠন ও েন্ততষ্ঠান অনুমেরণা এবাং উৎসাহ পামব বমল আন্তে আো েরন্তে। 

ন্তবমেষ অন্ততন্তির বিমবয ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালময়র ন্তভন্তস েমফসর ড. আহসান উোহ বমলন, 

বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর দান্তবর সেন্তক্ষমত েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয় 

েন্ততষ্ঠা েমরন। েন্ততষ্ঠালগ্ন সিমে আি পয চি আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয়মে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন োদরাসা 

ন্তেক্ষা উন্নয়মন সান্তব চে সহমযােীতা েমর আসমে। এর ধ্ারা অবযাহত িােমল অন্তত স্বল্প সেময় োদরাসা 

ন্তেক্ষামে আমরা আধু্ন্তনোয়ন েমর সদমের সেল ন্তেক্ষা বযবস্থার অগ্রভামে ন্তনময় আসা সম্ভব হমব বমল আন্তে 

আো েরন্তে। আিমে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর এ েীতবস্ত্র ন্তবতরণী অনুষ্ঠামন সযােদান েরমত সপমর 

আন্তে অতযি আনজন্দত। 
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িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর আত্মার 

োেমফরাত োেনায় পঞ্চেমড় বাাংলামদে িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর েীতবস্ত্র ন্তবতরণ 
স্টাফ ন্তরমপাটচার | েোমের সেয় : ২৩ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১১:৫৬ ন্তপএে,  

 

সদমের োদরাসা ন্তেক্ষে-েে চর্ারীমদর সপোিীবী অরািননন্ততে সাংেঠন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীন পঞ্চেড় সিলা োখার উমদযামে ইসলামের সসবায় বঙ্গবনু্ধর অবদান ও আিমের সেক্ষাপট 

েীষ চে আমলার্না সভা ও েীতবস্ত্র ন্তবতরন অনুষ্ঠামনর আময়ািন েরা হময়মে। 

আমলার্না সভা সেমষ েরীব অসহায় ও দুস্থমদর োমঝ েীতবস্ত্র ন্তবতরন েরা হময়মে। পঞ্চেড় নূরুন আলা 

নূর োন্তেল োদরাসার অধ্যক্ষ সাংেঠমনর পঞ্চেড় সিলা েন্তেটটর সভাপন্তত ডঃ আব্দরু রহোন এমত 

সভাপন্ততমে আময়াজিত েীতবস্ত্র ন্তবতরন ও আমলার্না সভার অনুষ্ঠামন েধ্ান অন্ততন্তি ন্তহমসমব উপন্তস্থত 

ন্তেমলন বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় েন্তেটটর েহাসন্তর্ব অধ্যক্ষ োওলানা োব্বীর আহেদ 

সোেতািী। ন্তবমেষ অন্ততন্তি ন্তহমসমব উপন্তস্থত ন্তেমলন সেন্দ্রীয় েন্তেটটর সাাংেঠন্তনে সম্পাদে, অধ্যক্ষ 

োওলানা ডঃ ইন্তদ্রস খান। 

এ সেয় েধ্ান অন্ততন্তির বিমবয অধ্যক্ষ োওলানা োব্বীর আহেদ সোেতািী ইসলামের সসবায় িান্ততর 

িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোন সযসেল েে চোন্ড েমর দৃষ্টাি সরমখমেমেন সসন্তবষময় ন্তবস্তান্তরত 
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আমলার্না েমরন। পাোপান্তে েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা তাাঁর ন্তপতার আদে চ লালন েমর আমলে ওলাোমদর 

সয সোমনর িায়োয় অন্তধ্টষ্ঠত েমরমেন সস ন্তবষয়সেূহও সেমলর সােমন তুমল ধ্মরন। ন্ততন্তন বমলন, 

বাাংলামদে োদরাসা ন্তেক্ষা সবাডচ েন্ততষ্ঠার পর িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবরু রহোমনর আিন্তরেতা 

ও সন্তদিায় সদমের েখযাত আমলমে দ্বীন োওলানা আব্দরু রন্তেদ তেচবান্তেস’সে সর্য়ারেযান ন্তহমসমব ন্তনযিু 

েরা হয় যা বঙ্গবনু্ধর আমলে ওলাো, পীর োোময়খমদর েন্তত অ াত ভালবাসা ও ইসলামের সসবায় 

দরূদেীতা সম্পন্ন েনভামবর বন্তহচঃেোে। আন্তে আোবাদী োননীয় েধ্ানেন্ত্রী, ন্তেক্ষােন্ত্রী ও ন্তেক্ষা 

েন্ত্রণালময়র সাংন্তিষ্ট েে চেতচাবৃন্দ এখন সিমেই োদরাসা ন্তেক্ষা অন্তধ্দপ্তর, োদরাসা ন্তেক্ষা সবাডচ, ন্তব এে টট 

টট আই, ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয়সহ োদরাসার োয চক্রমে সম্ম্পৃি সেল দপ্তরসেমূহ োদরাসা 

ন্তেন্তেক্ষত আমলে ওলাোমদর ন্তনময়াে ন্তদময় িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর আমলে 

ওলাোমদর েন্তত সয ভালবাসা ও শ্রদ্ধামবাধ্ ন্তেল তা অকু্ষন্ন রাখমবন। 

েীতবস্ত্র ন্তবতরন অনুষ্ঠামন িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সনতৃবৃন্দ বমলন, িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন েন্ততবেরই 

েীতাতচমদর োমঝ েীতবস্ত্র ন্তবতরণ েমর িামে। সাংেঠমনর সভাপন্তত ও নদন্তনে ইনন্তেলাব পজত্রোর সম্পাদে 

এ এে এে বাহাউদ্দীমনর ন্তনমদচমে আেরা এবারও েীতবস্ত্র ন্তবতরণ েরমত এমসন্তে। সর্ষ্টা েরমবা যামত 

আোমদর এ েীতবস্ত্র ন্তবতরণী োয চক্রে অবযাহত িামে। েীতাতচ োনুমষর পামে িাোর িনয সরোরী 

সবসরোন্তরসহ বযজিেত ভামব সবাইমে এন্তেময় আসার িনয অনুমরাধ্ েমরন। 

অনুষ্ঠামন আমরা বিবয রামখন, সপৌর োউজিল হাসনাত সোঃ হান্তেদুর রহোন, সিলা েন্তেটটর সাধ্ারণ 

সম্পাদে আরোন আলী, অধ্যক্ষ েন্তফি উদ্দীন, অধ্যক্ষ ইয়ান্তসন আলী, উপাধ্যক্ষ েন্তফি উদ্দীনসহ 

সিলার ন্তবন্তভন্ন োদরাসার ন্তেক্ষে ও অধ্যক্ষবনৃ্দ। 

এসেয় েরীবমদর োমঝ েীত বস্ত্র তুমল ন্তদময় িান্ততর ন্তপতা বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবরু রহোন ও তাাঁর পন্তরবামরর 

রুমহর োেমফরাত োেনাসহ বঙ্গবনু্ধর সুমযােয েনযা েধ্ানেন্ত্রী সদেরতœ সেখ হান্তসনার সুস্বাস্থয ও দী চায় ু

োেনা েমর সেমলর োমে সদায়া োেনা েমরমেন িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন সনতৃবনৃ্দ। 
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এবমতদায়ী োদরাসামে িাতীয়েরমণর দান্তব 
ন্তেজিপাল োওলানা োব্বীর আহেদ সোেতািী 

ন্তদনািপুর অন্তফস : | েোমের সেয় : ২৫ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১২:০১ এএে 

 

বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন এর েহাসন্তর্ব¡ ন্তেজিপাল োওলানা োব্বীর আহেদ সোেতািী 

বমলমেন, সারামদমে োিন্তেে ন্তেক্ষামে িাতীয়েরণ েরা হময়মে। সতেন্তন এবমতদায়ী োদরাসামে 

িাতীয়েরণ িরুরী হময় পমরমে। ইসলামের িনয বঙ্গবনু্ধ অমনে সখদেত েমরমেন। ১৯৩৭ সামল ফুরফুরা 

দরবামর আসাে সবঙ্গল িান্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সৃটষ্ট হয়। তখন সিমে এখন পয চি ন্তেক্ষেমদর পামে 

সিমে সমুযাে সুন্তবধ্ার এ সাংেঠনটট োি েমর যামি। বতচোমন ন্তেক্ষেমদর িনবল োঠামো েরা হময়মে। 

এখন সাংেঠমনর েূল দান্তব ন্তেক্ষেমদর িাতীয়েরণ েরা। েুজিব েতবষ চ বান্তষ চেীমত এবমতদায়ী ন্তেক্ষেমদর 

িাতীয়েরমণর আহবান িানান েধ্ানেন্ত্রীর োমে। এোড়া েমরানাোমল সাংেঠমনর সেলমে সহমযান্তেতা 

েরার িনয অনুমরাধ্ িানান।  

ন্ততন্তন েতোল সরাববার দুপুমর বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন সিলা োখার আময়ািমন সদর 

উপমিলার সালন্দর ইসলােীয়া োন্তেল োদরাসা হলরুমে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবরু রহোন এর িন্মেত বান্তষ চেী 

উপলমক্ষ আমলার্না সভা ও েীতবস্ত্র ন্তবতরণ অনুষ্ঠামন েধ্ান অন্ততন্তির বিমবয এসব েিা বমলন।  

অনুষ্ঠামন বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন সিলা োখার সভাপন্তত োওলানা সোিাহারুল ইসলাে এর 
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সভাপন্ততমে বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন এর যগু্ম েহাসন্তর্ব আ ন ে হান্তদউজ্জাোন, সাাংেঠন্তনে 

সম্পাদে ন্তেজিপাল োওলানা ড. ইন্তদ্রস খা াঁন, সহোন্তর েহাসন্তর্ব োওলানা আব্দরু রাজ্জাে, সালন্দর 

ইসলােীয়া োন্তেল োদরাসার ন্তেজিপাল আলহাি¦ োওলানা রন্তফেুল ইসলাে বিবয রামখন। পমর অসহায় 

দুস্থ োনুমষর িনয সিলার পাাঁর্ উপমিলার বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন এর সভাপন্তত ও সাধ্ারণ 

সম্পাদমের হামত ৫ েতান্তধ্ে েীতবস্ত্র (েম্বল) তুমল সদন অনুষ্ঠামনর েধ্ান অন্ততন্তিসহ অনযনযরা। এসব 

েীতবস্ত্র ন্তবতরণ েরা হয় ন্তনি ন্তনি এলাোর েীতাতচ োনুমষর োমঝ বন্টমনর উমদ্দমেয। 
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েুজিব েতবষ চ উপলমক্ষ ঠােুরো াঁওময় িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েীতবস্ত্র 

ন্তবতরণ 
ন্তনিস্ব েন্ততমবদে | ২৪ িানুয়ান্তর, ২০২১ 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

  



 

 

েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা োদরাসার উন্নয়মন োি েমর যামিন 
পাব চতীপুমর বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন েহাসন্তর্ব 

ন্তদনািপুর অন্তফস : | েোমের সেয় : ২৬ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১২:০১ এএে 

 

 

বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েহাসন্তর্ব ন্তেজিপাল োওলানা োব্বীর আহেদ সোেতািী বমলমেন, 

িন্তেয়মতর সামবে সভাপন্তত েরহুে োওলানা এে এ োন্নামনর ঐোন্তিে েমর্ষ্টায় োদরাসা ন্তেক্ষমেরা 

আি েয চাদার আসন সপময়মে। এবমতদায়ী োদরাসাসহ স্বতন্ত্র ও সেল সবসরোন্তর োদরাসামে িাতীয়েরণ 

িরুরী হময় পমড়মে। স্বাধ্ীন বাাংলামদমের স্থপন্তত বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবর রহোন ১৯৭৩ সামল হান্তরময় যাওয়া 

ইসলােী ন্তেক্ষামে আমলা দান েমরন। তারই সুমযােয েনযা বতচোন েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনাও োদরাসার 

উন্নয়মন অবদান সরমখ র্মলমেন। ইসলােী ন্তেক্ষার উন্নয়মন োদরাসা ও োদরাসা ন্তেক্ষেমদর অবদানমে 

সব চদা োি েমর র্মলমেন।  

ন্ততন্তন েতোল সসােবার ন্তদনািপুমরর পাব চতীপমুরর ভবানীপুর ইসলান্তেয়া োন্তেল োদরাসার হলরুমে 

বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর উমদযামে আময়াজিত স্মরণসভা ও সদায়া োহন্তফল অনুষ্ঠামন ন্তবমেষ 

অন্ততন্তির বিমবয এসব েিা বমলন। 

েহাসন্তর্ব বমলন, আোমদর সভাপন্তত ও ইনন্তেলাব সম্পাদে এ এে এে বাহাউজদ্দন ইসলােী ন্তেক্ষার 

উন্নয়মনর েিা সরোমরর োমে তুমল ধ্রমেন। ইমতােমধ্যই এবমতদায়ী োদরাসামে োিন্তেে ন্তেক্ষার েত 

https://m.dailyinqilab.com/allnews/author/%20%20%20%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8%20:
https://bgd1.purplepatch.online/rtb/clicks?n=8aKcRP819JhGCLPRTlutHgMraZjS2weDvdN45U52hfEhUstH4y3dOGuOptpSexLwMvCBkyt5XuimPDr4rX9ladG5H%2Bwk2DOm6E13Yo0o05Jb4AHI69k%2BRN1XiQoSgV1YsJtU9Hf5Zul9iPqWpc1U0Ts5eB4CsZARXuoq2igiona%2BVX99PdnISMB7Zx7VIkBf9bblodti%2BUfo6dP7OzDQoA%2BPX5VRrfpqtcBqBg1d8F1BDX2f3Kw%2Fk6paOnnWgWxi9v28UlO2uecqgAXdKSpU%2FSeG5%2Bgr1Qdq4aY5gOINLfzzIA%3D%3D
https://bgd1.purplepatch.online/rtb/clicks?n=8aKcRP819JhGCLPRTlutHgMraZjS2weDvdN45U52hfEhUstH4y3dOGuOptpSexLwMvCBkyt5XuimPDr4rX9ladG5H%2Bwk2DOm6E13Yo0o05Jb4AHI69k%2BRN1XiQoSgV1YsJtU9Hf5Zul9iPqWpc1U0Ts5eB4CsZARXuoq2igiona%2BVX99PdnISMB7Zx7VIkBf9bblodti%2BUfo6dP7OzDQoA%2BPX5VRrfpqtcBqBg1d8F1BDX2f3Kw%2Fk6paOnnWgWxi9v28UlO2uecqgAXdKSpU%2FSeG5%2Bgr1Qdq4aY5gOINLfzzIA%3D%3D
https://m.dailyinqilab.com/tagsearch/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96%20%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE


এবাং উপবৃন্তত্ত েদামনর বযাপামর সরোমরর োমে েস্তাবনা সদয়া হময়মে যার োি র্লমে। সয সোন সেয় 

সুখবর আসমব। ন্ততন্তন আমরা বমলন, িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন শুধু্ োদরাসা ন্তেক্ষেমদর উন্নয়মন নয় সদমের 

ন্তনপীন্তড়ত অসহায় োনুমষর েলযামণ োি েমর যামিন। বনযা, ঝড় আইলায় ক্ষন্ততগ্রস্থ োনুষমদর োমঝ 

ত্রাণ ন্তনময় এন্তেময় সেমে। োি েরমে সরন্তহঙ্গামদর িনয। সসখামন সু্কল েন্ততষ্ঠা েরা হময়মে। ভাসান র্মরও 

সু্কল েন্ততষ্ঠার উমদযাে সনয়া হময়মে। সযখামন ইসলােী ন্তেক্ষা েদামনর বযবস্থা রাখা হময়মে। েধ্ান অন্ততন্তির 

বিমবয ইসলােী আরবী ন্তবশ্বন্তবদযালময়র ন্তভন্তস েমফসর ড. েুহােদ আহসান উোহ বমলন, োদরাসা 

ন্তেক্ষমেরা আি ন্তনি সোটরসাইমেমল র্লামফরা েরমেন ন্তেন্তু েত েময়ে বের আমেও যা ন্তর্িার েমধ্য 

ন্তেল না। আর তা সম্ভব হময়মে োদরাসা ন্তেক্ষেমদর োণন্তেয় সাংেঠন বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর 

েে চোÐ এবাং বতচোন সরোমরর ইসলােী ন্তেক্ষার েন্তত আিন্তরেতা। সাংেঠমনর সভাপন্তত ও ইনন্তেলাব 

সম্পাদে আলহাজ্ব এ এে এে বাহাউজদ্দন োদরাসা ন্তেক্ষেমদর দী চন্তদমনর দান্তবমে সােমন ন্তনময় োি েমর 

যাওয়ায় আি তা সফল হময়মে।  

বিবয সেমষ বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবর রহোনসহ সদমের সেল েরহুে োদরাসা ন্তেক্ষে আমলেসহ েুন্তেনমদর 

আত্মার োেমফরাত ও বঙ্গবনু্ধ েনযা সেখ হান্তসনাসহ তার পন্তরবামরর সদসযমদর দী চায়ু োেনা েমর ন্তবমেষ 

সোনািাত েরা হয়। 

বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন ন্তদনািপুর সিলা োখার সভাপন্তত ন্তেজিপাল হাসান োসুদ এর 

সভাপন্ততমে অনুষ্ঠামন অনযামনযর েমধ্য উপন্তস্থত ন্তেমলন সাাংেঠন্তনে সম্পাদে ন্তেজিপাল োওলানা ড. 

ইন্তদ্রস খা াঁন, সহোন্তর েহাসন্তর্ব োওলানা আব্দরু রাজ্জাে েেুখ। পমর অসহায় দসু্থ োনুমষর িনয সিলার 

পাাঁর্ উপমিলার বাাংলামদে িান্তেয়াতুল সোদামর চেীন এর সভাপন্তত ও সাধ্ারণ সম্পাদমের হামত ৫ েতান্তধ্ে 

েীতবস্ত্র (েম্বল) তুমল সদন অনুষ্ঠামনর েধ্ান অন্ততন্তিসহ অনযানযরা। এসব েীতবস্ত্র ন্তবতরণ েরা হয় ন্তনি 

ন্তনি এলাোর েীতাতচ োনুমষর োমঝ বন্টমনর উমদ্দমেয। 
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েুন্তড়গ্রামে িন্তেয়াতুল সোদামরেীমনর উমদযামে েম্বল ন্তবতরণ 
েুন্তড়গ্রাে সিলা সাংবাদদাতা | েোমের সেয় : ২৬ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১:৫৭ ন্তপএে 

 

বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর িন্মেতবান্তষ চেী উপলমক্ষ বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামরেীন েুন্তড়গ্রাে 

সিলা োখার উমদযামে েম্বল ন্তবতরণ েরা হময়মে। েঙ্গলবার দুপুমর সিলার উন্তলপুর উপমিলার পাাঁর্পীর 

সেরােন্ততয়া োদ্রাসা োঙ্গমণ সিলার নয়টট উপমিলার োদ্রাসার আড়াইে ননে েহরীমে েম্বল ন্তবতরণ েরা 

হয়। ন্তবতরণ অনুষ্ঠামন েধ্ান অন্ততন্তি ন্তহমসমব েম্বল ন্তবতরণ েমরন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামরেীন 

সেন্দ্রীয় েন্তেটটর েহাসন্তর্ব আলহাজ্ব অধ্যক্ষ োওলানা সোঃ সাজব্বর আহমেদ সোেতািী। এ সেয় 

সাংেঠমনর যগু্ম েহাসন্তর্ব অধ্যক্ষ োওলানা সোঃ হান্তদউজ্জাোন, সিলা সোদামরেীন এর সভাপন্তত অধ্যক্ষ 

োওলানা সোঃ েন্তফেুর রহোন, আলহাজ্ব অধ্যক্ষ োওলানা সোঃ সোস্তান্তফিরু রহোন েেুখ উপন্তস্থত 

ন্তেমলন। 

এর আমে ইসলামের সসবায় বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবরু রহোমনর অবদান ও আিমের সেক্ষাপট েীষ চে 

আমলার্না সভা অনুটষ্ঠত হয়। 
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ইসলােী ন্তেক্ষা েসামর বঙ্গবনু্ধ ন্তেমলন ন্তনমবন্তদতোণ 
রাংপুমর বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন েহাসন্তর্ব 

স্টাফ ন্তরমপ চাটার, রাংপুর সিমে : | েোমের সেয় : ২৮ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১২:০১ এএে 

 

োদরাসা ন্তেক্ষেমদর সাংেঠন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় েন্তেটটর েহাসন্তর্ব ন্তেজিপাল 

োওলানা োজব্বর আহমেদ সোেতাজি বমলমেন, ইসলামে বঙ্গবনু্ধর অমনে অবদান রময়মে। ন্ততন্তন সযেন 

সদমের িনয ন্তনমবন্তদত ন্তেমলন সতেন্তন ইসলাে এবাং ইসলােী ন্তেক্ষা েসামরও ন্তেমলন ন্তনমবন্তদত। ইন্ততহাস 

পয চামলার্না েরমল তার েোণ পাওয়া যায়। ন্ততন্তন ইসলাে ও ইসলােী ন্তেক্ষার িনয সয অবদান সরমখমেন তা 

অনস্বীোয চ।  

েতোল বুধ্বার দপুুমর রাংপুমরর ধ্াপ সাতোড়া বায়তুল সোোররে েমডল োন্তেল োদরাসায় বাাংলামদে 

িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন রাংপুর সিলা োখা আময়াজিত ‘ইসলামে বঙ্গবনু্ধর অবদান’ েীষ চে আমলার্না সভা 

ও েীতবস্ত্র ন্তবতরণ অনুষ্ঠামন েধ্ান অন্ততন্তির বিমবয এসব েিা বমলন। বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন 

রাংপুর সিলা োখার সভাপন্তত ন্তেজিপাল আ ন ে হাদীউজ্জাোমনর সভাপন্ততমে অনুটষ্ঠত আমলার্না সভায় 

েধ্ান অন্ততন্তি ন্তেজিপাল োওলানা োন্তববর আহমেদ সোেতাজি ইসলােী ন্তেক্ষা েসামর বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর 

রহোমনর অবদামনর ন্তবন্তভন্ন ইন্ততহাস তুমল ধ্মর বমলন, বঙ্গবনু্ধ সদমের আমলে-ওলাোমদর যমিষ্ট সোন 

এবাং শ্রদ্ধা েরমতন। তার িীবদ্দোয় েখনও আমলে-ওলাোমদর অসোন েমরনন্তন। সবসেয়ই ন্ততন্তন 
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আমলে-ওলাোমদর সোমনর সর্ামখ সদমখমেন।  

এমদমে েসজিদ-োদরাসা েন্ততষ্ঠায় ন্ততন্তন সয অবদান সরমখমেন-তা আোমদর স্মরণ রাখমত হমব। ইসলামে 

তার অবদামনর েিা আোমদর ভন্তবষযত েিমন্মর োমে তুমল ধ্রমত হমব। োদরাসা ন্তেক্ষামবাডচ 

েন্ততষ্ঠায় বঙ্গবনু্ধর আিন্তরেতা ও স্বন্তদিার েিা তুমল ধ্মর বমলন, োদরাসা ন্তেক্ষামবাডচ েন্ততষ্ঠার পর সদমের 

েখযাত আমলমে দ্বীন োওলানা আব্দরু রন্তেদ তেচবান্তেেমে সর্য়ারেযান ন্তহমসমব ন্তনযুি েরা হয়।  

যা আমলে-ওলাো ও পীর োোময়খমদর েন্তত বঙ্গবনু্ধর অোধ্ শ্রদ্ধা-ভামলাবাসা আর ইসলাে ন্তেক্ষার েন্তত 

আিন্তরেতার স্বাক্ষয বহন েমর। ন্ততন্তন আো েমরন, বঙ্গবনু্ধ েনযা েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা ইসলােী ন্তেক্ষা ও 

সদমের আমলে-ওলাোমদর েন্তত বঙ্গবনু্ধর সয শ্রদ্ধা-ভামলাবাসা ও আিন্তরেতা ন্তেল তা অকু্ষন্ন রাখমবন। 

ন্ততন্তন োদরাসা ন্তেক্ষা ও োদরাসা ন্তেক্ষেসহ সদমের আমলে-ওলাোমদর েন্তত েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনার 

অবদামনর েিা ন্তবেদভামব তুমল ধ্মর বমলন, বতচোন েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনা োদরাসা ন্তেক্ষা ন্তবস্তার ও 

োদরাসা ন্তেক্ষার োমনান্নয়মন সয ভূন্তেো সরমখমেন তা সদমের আমলে-ওলাোসহ ইসলাে ন্তেয় সব চস্তমরর 

োনুষ স্মরণ রাখমব। ন্ততন্তন োদরাসা ন্তেক্ষার োমনান্নয়মন েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনার ন্তনমদমে চ বাস্তবান্তয়ত ন্তবন্তভন্ন 

েেল্পগুমলা তুমল ধ্রার পাোপান্তে বাস্তবায়নাধ্ীন েেল্পগুমলাও তুমল ধ্মরন। ন্ততন্তন এবমতদায়ী 

োদরাসাগুমলামে অন্তবলমম্ব িাতীয়েরণ েরার অনুমরাধ্ িানান।  

পাোপান্তে োদরাসা ন্তেক্ষা অন্তধ্দফতর, োদরাসা ন্তেক্ষামবাডচ, আরবী ন্তবশ্বন্তবদযালয়সহ ন্তবন্তভন্ন দফতমর 

োদরাসা ন্তেক্ষায় ন্তেন্তক্ষত আমলে-ওলাোমদর ন্তনময়াে সদয়ার অনুমরাধ্ িানান এবাং োদরাসা ন্তেক্ষার 

োমনান্নয়মন তার ন্তনমদচন্তেত বাস্তবায়নাধ্ীন েেল্পগুমলা দ্রতু বাস্তবায়মন ন্তনমদচে েদামনরও অনুমরাধ্ িানান। 

রাংপুর োখার যুগ্ম সম্পাদে ন্তেজিপাল আল-আন্তেন সেিবাহ’র সঞ্চালনায় আমলার্না সভায় ন্তবমেষ 

অন্ততন্তি ন্তহমসমব বিবয রামখন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন সেন্দ্রীয় েন্তেটটর সহোরী সম্পাদে 

োওলানা সো. আব্দরু রাজ্জাে। অনযামনযর েমধ্য বিবয রামখন িনাব োউন্তনয়া উপমিলা োখার সভাপন্তত 

োওলানা সো. আব্দরু রেীদ, ন্তেঠাপেুুর উপমিলা োখার সভাপন্তত োওলানা সো. আব্দলু সোনময়ে, সদর 

উপমিলা োখার সভাপন্তত োওলানা সো. আব্দলু িন্তলল, বদরেে উপমিলা োখার সভাপন্তত োওলানা সো. 

আব্দলু আন্তলে, েঙ্গার্ড়া উপমিলা োখার সভাপন্তত োওলানা সো. ফিলুল রহোন সর্ৌধু্রী খািা, বড় 

রাংপুর োরাোন্ততয়া োন্তেল োদরাসার ন্তেজিপাল োওলানা সো. আলতাফ সহাসাইন এবাং রাংপুর েহানের 

োখার সভাপন্তত োওলানা সো. হাসেতুোহসহ েেুখ। 

আমলার্না সভায় িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েবীণ সনতৃবৃন্দ ইসলাে এবাং ইসলােী ন্তেক্ষা 

ন্তবস্তামর বঙ্গবনু্ধর অবদান ও আিন্তরেতার ন্তবন্তভন্ন স্মৃন্তত তুমল ধ্মরন। পমর বঙ্গবনু্ধর রূমহর আত্মার 

োেমফরাত োেনা ও বঙ্গবনু্ধ েনযা েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনার সুস্বাস্থয ও দী চায়ু োেনা েমর সদায়া ও 

সোনািাত েরা হয়। সদায়া ও সোনািাত পন্তরর্ালনা েমরন বড় রাংপুর োরােন্ততয়া োন্তেল োদরাসার 

ভাইস-ন্তেজিপাল োওলানা সোহােদ আলী। সেমষ সাংেঠমনর পক্ষ সিমে েীতাতচ োনুমষর িনয ন্তবন্তভন্ন 

সিলা ও উপমিলা সনতৃবৃমন্দর োমে েীতবস্ত্র হস্তাির েরা হয়। 
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িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর েম্বল ন্তবতরণ 
েুজিববষ চ উপলমক্ষ আমলার্না সভা অনুটষ্ঠত 

ইনন্তেলাব সডস্ক | েোমের সেয় : ২৯ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১২:৪৪ এএে 

 

োইবান্ধায় িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর িন্মেতবান্তষ চেী েুজিববষ চ উপলমক্ষ ইসলামের 

সসবায় বঙ্গবনু্ধর অবদান ও আিমের সেক্ষাপট েীষ চে আমলার্না সভার আময়ািন েমর সদমের োদরাসা 

ন্তেক্ষে-েে চর্ারীমদর সপোিীবী অরািননন্ততে সাংেঠন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন। এসেয় 

বঙ্গবনু্ধ ও তার পন্তরবামর েহীদমদর রূমহর োেন্তফরাত োেনায় োদরাসায় েে চরত েে চর্ারীমদর োমঝ 

উপমিলা সনতৃবৃমন্দর োধ্যমে েম্বল ন্তবতরণ েরা হয়।  

েত বুধ্বার বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদচামরেীন োইবান্ধা সিলা োখার উমদযামে োইবান্ধা সিলা িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর সভাপন্তত ন্তেজিপাল োওলানা এবাদরু রহোমনর সভাপন্ততমে েীতবস্ত্র ন্তবতরণ পূমব চ 

‘ইসলামের সসবায় বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোমনর অবদান ও আিমের সেক্ষাপট’ েীষ চে আমলার্না সভায় 

স্বােত বিবয রামখন সিলা সসক্রটারী ন্তেজিপাল োওলানা আব ুইউসুফ। েধ্ান অন্ততন্তির বিমবয বাাংলামদে 

িান্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় েহাসন্তর্ব ন্তেজিপাল োওলানা োব্বীর আহেদ সোেতািী বমলন, 

ইসলামের সসবায় িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোন অসাংখয অবদান সরমখ সেমেন তা ন্তনঃসমন্দমহ 

অনস্বীোয চ। ইসলােমে সেুন্নত ও উজ্জীন্তবত রাখার লমক্ষয ন্ততন্তন সযসব েহৎ ও দী চমেয়াদী পদমক্ষপ 
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ন্তনময়ন্তেমলন তার সফুল আেরা সেমলই সভাে েরন্তে। আর এিনযই ন্ততন্তন সদমের আমলে-ওলাো, পীর-

োোময়খমদর হৃদময় স্থান েমর আমেন যেুযুে ধ্মর। বঙ্গবনু্ধ েনযা োননীয় েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনাও এর 

বযন্ততক্রে নন। ন্ততন্তন ইসলাে ও ইসলান্তে ন্তেক্ষামে আমরা এন্তেময় ন্তনমত সব চদাই সমর্ষ্ট রময়মেন। সম্প্রন্তত 

েওন্তে োদরাসার দাওরাময় হান্তদসমে োস্টামস চর োন, ইসলান্তে আরন্তব ন্তবশ্বন্তবদযালয় েন্ততষ্ঠা, োদরাসা ন্তেক্ষা 

অন্তধ্দপ্তর, েতভাে সবতন সস্কল, ইবমতদায়ী উপবৃন্তত্ত, েন্ত্রণালময় আলাদা োদরাসা ন্তবভাে র্ালু -এসবই তার 

ধ্ে চন্তভরুতা ও ইসলামের সসবায় আত্মন্তনময়ামের বন্তহঃেোে। 

ন্ততন্তন আমরা বমলন, র্লোন েহাোন্তর েমরানাভাইরামসর োদুভচামব োয় এে বের যাবৎ ন্তেক্ষা েন্ততষ্ঠানসেূহ 

বন্ধ রময়মে। যার ফমল অমনে ন্তেক্ষািীই পাঠযবই সিমে দমূর অবস্থান েরমে এবাং পড়ামোনা অমনেটা 

ন্তপন্তেময় সেমে। সদমের সেল োদরাসা েধ্ান ও ন্তেক্ষেবৃমন্দর েন্তত উদাত্ত আহবান িান্তনময় ন্ততন্তন বমলন, 

ন্তপন্তেময় পড়া ন্তেক্ষািীমদর আবারও ন্তেক্ষানুরােী েমর েমড় সতালার লমক্ষয আোমদর সেলমে োাঁমধ্ োাঁধ্ 

ন্তেন্তলময় সমব চাচ্চ সর্ষ্টা র্ান্তলময় সযমত হমব। ন্ততন্তন আো েোে েমর বমলন, ন্তেেন্তেরই ন্তেক্ষা েন্ততষ্ঠান খুমল 

সদয়ার স াষণা আসমব। তাই এখন সিমেই েে চ পন্তরেল্পনার োধ্যমে আোমদর সােমন এন্তেময় সযমত হমব।  

অনুষ্ঠামন ন্তবমেষ অন্ততন্তির বিবয রামখন, িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় যুগ্ম েহাসন্তর্ব ন্তেজিপাল আ 

ন ে হান্তদউজ্জাোন ও সহোরী েহাসন্তর্ব ন্তেজিপাল োওলানা আব্দরু রাজ্জাে। এোড়াও বিবয রামখন, 

ন্তেজিপাল োওলানা োখাওয়াত সহামসন, ন্তেজিপাল োওলানা আব্দলু লন্ততফ, ন্তেজিপাল োওলানা আব্দলু 

ওয়াহাব, ন্তেজিপাল োওলানা আব্দসু সাোদ, ন্তেজিপাল োওলানা োহ সহাসাইন আহেদ, োওলানা 

আবুবের ন্তেবলী েেুখ। 

এসেয় বঙ্গবনু্ধ সেখ েুজিবুর রহোন ও তার পন্তরবামরর সেল েহীমদর রূমহর োেমফরাত োেনাসহ 

েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনার সসু্বাস্থয ও দী চায় ুোেনা েমর েহান আোহ পামের দরবামর সদা‘আ েরা হয়। 
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োদরাসা ন্তেক্ষেমদর সরোন্তর সবতন র্ালু েমরন বঙ্গবনু্ধ 
বগুড়ায় োওলানা োজব্বর আহেদ সোেতািী 

বগুড়া বুযমরা : | েোমের সেয় : ৩০ িানুয়ান্তর, ২০২১, ১২:০১ এএে 

 

বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন সেন্দ্রীয় েন্তেটটর েহাসন্তর্ব োওলানা োজব্বর আহেদ সোেতািী 

বমলমেন, এমদমে োদরাসা ন্তেক্ষার েসার, ন্তবোে এবাং েি ন্তভন্তত্তর ওপর দা াঁড় েন্তরময় ন্তেমলন বঙ্গবনু্ধ সেখ 

েুজিবুর রহোন। ১৯৭৩ সামল যখন তৎোলীন সরোমরর ওপর োদরাসা ন্তেক্ষা বযবস্থা বন্ধ েমর ধ্ে চ 

ন্তনরমপক্ষ ন্তেক্ষা বযবস্থা র্ালু েরার র্াপ সদয়া হময়ন্তেল, তখন সসই র্াপ দৃঢ়ভামব সোোমবলা েমরন ন্ততন্তন। 

শুধু্ তাই নয়, ন্ততন্তন োদরাসা ন্তেক্ষে সোমবমে সযাে ন্তদময় এমদমে োদরাসা ন্তেক্ষা র্ালু রাখার বজ্রেন্ঠ 

স াষণা সদন। ন্ততন্তন োদরাসা ন্তেক্ষেমদর সরোন্তর সবতন র্ালু রাখারও বযবস্থা েমরন। োদরাসা ন্তেক্ষা সবাডচ 

েঠন েমর তার সর্য়ারেযান েমরন োও. আব্দরু রেীদ তেচ বােীেমে। 

ন্ততন্তন বমলন, ইসলান্তেে ফাউমন্ডেন েঠন েমর সহিমবাধ্য বাাংলায় সোরআন হান্তদস সফোহর সেতাব 

েোে েরার েূল োন্তরের ন্ততন্তনই। েতোল দপুুমর বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন বগুড়া সিলা োখার 

উমদযামে ঠনঠন্তনয়া নূরুন আলা নূর ফান্তযল োদরাসায় িান্ততর িনে বঙ্গবনু্ধ সেখ েজিবুর রহোমনর 

িন্মেতান্তষ চেী উপলমক্ষয “ইসলামের সসবায় বঙ্গবনু্ধ সেখ েজিবুর রহোমনর অবদান ও আিমের 

সেক্ষাপট” েীষে আমলার্না সভায় েধ্ান অন্ততন্তির বিমবয উপমরাি েিাগুমলা বমলন। 
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সাংেঠমনর সিলা সভাপন্তত ন্তেজিপাল আব্দলু হাই বারীর সভাপন্ততমে ন্ততন্তন বমলন, অতীমতর েমতা এখনও 

ন্তবন্তভন্নভামব বাাংলামদমের এেে বহৃত্তে অরািমনন্ততে সাংেঠন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন ন্তনময় 

ষড়যন্ত্র হমি। তমব তা’ সম্ভব হমবনা। োরণ এই সাংেঠমনর িন্ম সিমে অবন্তধ্ পীর োোময়খমদর সোহবত 

সাংন্তিষ্টতা ও সদায়ার ফাময়ি আমে। 

েহাস্থান োহসুলতান বলখী (রহ.) আন্তলে োদরাসার ন্তেজিপাল ও ন্তেবেে উপমিলার সভাপন্তত আলহাজ্ব 

আব ুবের ন্তসজদ্দমের পন্তরর্ালনা উি আমলার্না সভায় ন্তবমেষ অন্ততন্তি ন্তহসামব বিবয রামখন সেন্দ্রীয় 

বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় যুগ্ম েহাসন্তর্ব ন্তেজিপাল োওলাানা সো. সোোমদ্দসুল 

ইসলাে, সরোন্তর সোস্তফান্তবয়া আন্তলয়া োদরাসা আন্তলয়া োদরাসার ভারোপ্ত ন্তেজিপাল আলহাজ্জ সো. 

সোখমলসুর রহোন, ন্তসরািেে সিলা িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন সভাপন্তত ন্তেজিপাল োওলানা সো. আন্ততেুর 

রহোন, বগুড়া সিলা ন্তেক্ষা অন্তফসার সো. হিরত আলী, বগুড়া িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন বগুড়া সিলার 

সহ সভাপন্তত ন্তেজিপাল োওলানা হান্তফিরু রহোন, যগু্ম সম্পাদে োও. সরিাউল বারী বাবলুসহ ন্তেজিপাল 

ড.আব্দলু োন্নান, ন্তেজিপাল হান্তফিরু রহোন, ন্তেজিপাল োও. ইসোইল সহামসন, ন্তেজিপাল োও. হারুনুর 

রেীদ, ন্তেজিপাল আ ন ে ইযান্তহয়া, সেসবাহুল আলে, এবমতদায়ী োদরাসা ন্তেক্ষেমদর পমক্ষ সোৎ হায়দার 

আলী েেুখ। 

সভার শুরুমত শুমভিা বিবয ন্তদময় েধ্ান ও ন্তবমেষ অন্ততন্তিমদর স্বােত িানান িন্তেয়াতুল সোদামর চেীন 

বগুড়া সিলা োখার সম্পাদে ন্তেজিপাল োও. রামেব হাসান ওসোন্তন। অনুষ্ঠামনর সেল বিা তামদর 

বিমবয িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সামবে সভাপন্তত, সামবে ধ্ে চেন্ত্রী ও নদন্তনে ইনন্তেলামবর েন্ততষ্ঠাতা োও. 

এে এ োন্নান (রহ.) এর েন্তত শ্রদ্ধা েোে েমর বমলন, তাাঁর ন্তনরলস অবদামনর েিা সভালার নয়। 

বিারা বমলন, বঙ্গবনু্ধর ধ্ারাববান্তহেতায় তার সুমযােয েনযা েধ্ানেন্ত্রী সেখ হান্তসনার সনতৃমে োদরাসা 

ন্তেক্ষায় অভ‚তপূ চব উন্নয়ন সান্তধ্ত হময়মে। ন্ততন্তন আলাদা োদরাসা ন্তেক্ষা অন্তধ্দপ্তর, ইসলান্তে আরন্তব 

ন্তবশ্বন্তবদযালয় এবাং োদরাসা ন্তেক্ষেমদর সস্কল নবষেয দরূ েমর োদরাসা ন্তেক্ষামে গুরুে ন্তদময়মেন ও 

অন্তধ্েতর েন্ততেীল েমরমেন। অনুষ্ঠান সেমষ েধ্ান অন্ততন্তি সিলার ন্তবন্তভন্ন উপমিলার দান্তরদ্র িনমোষ্ঠীর 

োমঝ েীতবস্ত্র ন্তহমসমব েম্বল ন্তবতরণ েমরন। সবমেমষ সদে ও িান্ততর েঙ্গল োেনায় সোনািাত েমর 

সভার সোন্তপ্ত স াষণা েরা হয়। 

িয়নাল আমবদীন (রহ.)’র োিার জিয়ারত : বগুড়ার ঐন্ততহযবাহী ঠনঠন্তনয়া খানোর েরহুে পীর িয়নাল 

আমবদীন (রহ.)-এর োিার জিয়ারত েরমলন বাাংলামদে িন্তেয়াতুল সোদামর চেীমনর সেন্দ্রীয় েহাসন্তর্ব 

ন্তেজিপাল োওলানা োজব্বর আহমেদ সোেতাজি। ন্ততন্তন েতোল শুক্রবার বগুড়ায় িন্তেয়াতুল 

সোদামর চেীমনর ন্তনধ্ চান্তরত েে চসূন্তর্ সেমষ ন্তবমেমল দরবার েরীমফ আসমল তাাঁমে স্বােত িানান, েরহুে পীমরর 

দুই নান্তত পীরিাদা োওলানা োজব্বর হাসান ওসোন্তন ও পীরিাদা োওলানা রামেব হাসান ওসোন্তন। 
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