‘মানিবক মূল েবােধর িবকাশ ও স াস িনমূেল কওমী মাদরাসার অবদান িবশাল’
িলেখেছন ড র আ ফ ম খািলদ হােসন ২৪ ম, ২০১৪, ১২:৫৭:৪৫ রাত

‘কওমী মাদরাসা িশ াধারা এ দেশর জনেগা ীেক শাি
মাদরাসার িব ে
মু

শৃ লা,

গিতর আসমািন িশ া ও মানিবক চতনায় শত বছর ধের উ

স াস ও জি বােদর অিভেযাগ এক জঘন িমথ াচার ছাড়া আর িকছু নয়। দেশর জনগণেক অপরাধ থেক মু

থাকা আিলমেদর অি কার। সুতরাং কওমী মাদরাসা এ দেশ শাি

িত া, মানিবক মূল েবােধর িবকাশ ও স াস

চেলেছ। আিলমেদর দশে ম িনখাদ। দেশর মািট ও মানুেষর কল ােণ তাঁরা িনেবিদত াণ। সিহ ু তা ও সা

দািয়ক স

ীিবত কের যাে । কওমী
রাখা এবং িনেজরা

িতেরােধ ব াপক অবদান রেখ
ীিত র ায় তাঁরা িনর রভােব

কাজ কের যাে ন।’
িবগত ২২ ম িসেলেটর মৗলভীবাজার সাইফু র রহমান অিডেটািরয়ােম আেয়ািজত ‘আদশ সমাজ গঠেন কওমী মাদরাসা ও ওলামােয় করােমর ভূ িমকা;
শীষক এক মেনা

সিমনাের অেলাচকবৃ

উপিরউ

ম ব কেরন। মাওলানা শাহ নজ ল ইসলােমর উপ ািপত

বে র উপর আেলাচনা কেরন

শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল বারী ধমপূরী, কওমী মাদরাসা িশ া বােডর মহাসিচব মাওলানা আবদুল জা ার জাহানাবাদী, ওমর গিণ এম.ই.এস
িড ী কেলেজর অধ াপক ও মািসক ‘আত-তাওহীদ’ স

াদক ড. আ ফ ম খািলদ হােসন, জািময়াতু উলুিমল ইসলািময়া, তজগাঁও ঢাকার মুহাি স

মাওলানা মুহা দ যায়নুল আেবিদন, দা ল ইহসান িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. মু ািফজুর রহমান ফয়সাল, মৗলভীবাজার ইসলামী একােডমীর
ি ি পাল ওলানা শামছু
আেলাচকবৃ

ামান চৗধূরী, বড়েলখা িড ী কেলেজর অধ াপক মাওলানা আবদুস সবুর ও কিব মূসা আল হািফজ।

আেরা বেলন, বতমােন কওমী মাদরাসায় বাংলা, আরবী, উদূ, ফাসী ও ইংেরজীসহ পাঁচিট ভাষার চচা হয়। মাতৃভাষা বাংলা চচায় কওমী

আিলমগণ যভােব অ সর হে ন তােত বাংলা ভাষার নতৃ

সমেয়র ব বধােন আিলমেদর হােত চেল আসেত পাের। বাংলা ভাষায় উদূ, ফাসী, আরবী

ও িহ ী সািহেত র অনুবাদ এখন আিলমেদর হােত। ইেতামেধ ইংেরজী সািহেত পারদশী িকছু আিলম তরী হেয়েছন। আিলমরা ইংেরজী িশখেছন
অেথাপাজেনর জন নয় বরং ীেনর দাওয়াত িব ময় ছিড়েয় দয়ার এক মহান উে শ েক সামেন রেখ ইংেরজী িশ ােক জ রী মেন করেছন।
সিমনােরর উে াধন কেরন কেরন শায়খুল হাদীস মাওলানা খলীলুর রহমান হািমদী, পীর সােহব ব ণা এবং সভাপিত
ফু য়াদ।

কেরন মুফিত িহফজুর রহমান

