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ধর্ম ের বিবিন্নতা ঐর্কের িাধা নয় -  বিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মবন, এম ব 

বিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মবন, এম ব ির্লর্েন হাজার িের্রর প্রিহমান িাঙালী সংস্কৃবতর এক অনন্য িবি হল 

সাম্প্রদাবয়ক সম্প্রীবত। এই ভূবমর্ত বহন্দু -দ্ধি ব-মসবলম- ীয়ান সিাই বনর্জর্দর দ্ধস  াের্ের মাইর্ম এবগর্য় 

বনর্য় দ্ধগর্ে িাঙালী জাতীয়তািাদর্ক। নমার্দর ঙাি বির্রাধী নদ্ধদালন  ,মহান িাাা নর্দালন  এিং 

মবিমৄর্বর প্রবতা দর্ক্ষর্ িাংলার বহন্দু  ,িাংলার দ্ধি ব ,িাংলার মসবলম- িাংলার  ীয়ান ক র্ধ ক ধ 

বমবলর্য় িীর বিক্রর্ম লড়াই কর্র দ্ধগর্ে। ধর্ম ের বিবিন্নতা এখার্ন তাই ঐর্কের িাধা নয় িরং একা সমৃব 

জাবত গঠর্নর অবনিার্ ে উাদান হর্য় উর্ঠর্ে। 

বতবন নজ ঢাকা দ্ধজলার ধামরাই উর্জলার শ্রীিী র্র্িামাদর্ির রথর্াত্রার উর্বাধন অষ্ঠানার্ন  প্রধান অবতবথর  

িিৃতায়  এ কথা ির্লন।  অিসর প্রাপ্ত দ্ধমজর দ্ধজনার্রল  জীিন  কানাই দাস এর সিাবতর্ে  নর্রা উবিত  

বের্লন এর্রামা দত্ত এমব, িানীয়  এমব দ্ধিনবজর  নহর্মদ এিং বিক্ষা মন্ত্রণালর্য়র অবতবরি সবিি 

(প্রিাসন  অথ ে) ড. অরুনা বিশ্বাস। 

 

মন্ত্রী ির্লন জাবতর বতা স্বাধীনতার মাত্র এক িের্রর মাথায় জনগণর্ক বির্শ্বর অন্যতম দ্ধেঠান সংবিধান 

উহার দ্ধদন। ধম েবনরর্ক্ষতা এই সংবিধার্নর অন্যতম মূলনীবত। বতবন সকল ধম োিলম্বীর ধমীয় স্বাধীনতা 

বনবিত কর্রন। ধর্ম ের কারর্ণ দ্ধকার্না নাগবরক র্ার্ত বিার্ের বিকার না হয় তা বনবিত কর্রন। সকর্ল 

র্ার্ত বনজ বনজ ধমীয় নিার-অষ্ঠানান ালন করর্ত ার্র তা বনবিত কর্রন। বিবিন্ন ধমীয় প্রবতঠানান গর্ড় 

দ্ধতার্লন। জাবতর বতা ক্রীড়া, সংস্কৃবত  ধম ে বিায়ক মন্ত্রণালয় নার্ম ৃথথক মন্ত্রণালয় গঠন কর্রবের্লন। 

 

মন্ত্রী নর ির্লন রথর্াত্রা বহন্দুর্দর অন্যতম বিত্র একা ধর্ম োৎসি। এই উৎসি অষ্বঠানত হয় িন্দ্র নাার্ের 

শুক্লর্ক্ষর ববতীয় বতবথর্ত। ধামরাইর্য়র রথ অতেন্ত প্রািীন এিং উমহার্দর্ি এই রর্থর খ্যাবত রর্য়র্ে। 

ঐবতহেিাহী িড় রথা ১৯৭১ সার্ল াবকস্তান হানাদার িাবহনী  তার্দর িানীয় সহর্র্াগীরা পুবড়র্য় দ্ধদয়। 

পুবড়র্য় দ্ধদয়া হর্ল এর উৎসি-নর্য়াজন দ্ধথর্ক মাষ্ার্ক বিরত রাখা র্ায়বন। 

স্বাধীনতা-বির্রাধী সাম্প্রদাবয়ক িবির দ্ধপ্রতাত্মারা নজ সবক্রয় নর্ে। তারা এখন বনরীহ মাষ্ার্ক পুবড়র্য় 

মারর্ে। িাংলার্দির্ক জঙ্গীরার্ে বরণত করার াড়র্ন্ত্র করর্ে। এই অিবি িাঙালী জাবতর কার্ে একাত্তর্র 

রাবজত হর্য়র্ে। এখন হর্ি।  

এই স্বাধীনতা-বির্রাধী িবির মূর্লাৎাটর্নর লর্ক্ষে দ্ধগাটা িাঙাবল জাবতর্ক ঐকেিব হর্ত হর্ি। মবিমৄর্বর 

দ্ধিতনায় উবুব হর্য় অতন্দ্র প্রহরী বহর্সর্ি কাজ করর্ত হর্ি। জঙ্গী-সন্ত্রাসীর্দরর্ক নইর্নর হার্ত তুর্ল বদর্ত 

হর্ি। এসি জঞ্জালর্ক বিরবিদায় জাবনর্য় দ্ধদর্ির নথ ে-সামবজক অগ্রর্াত্রার্ক অ্াহত রাখর্ত হর্ি। 
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