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 আিিালামু আলাইকুম।  

জাসতর সপতার স্মৃসতধন্য রগাপালগদ্ঞ্জ বাাংলাদ্দশ স্কাউটি আদ্য়াসজত একাদশ জাতীয় ররাভার মুদ্ট উপসিত িকলদ্ক 

জানাসি শুদ্ভিা। 

আসম গভীর শ্রদ্ধার িদ্ে স্মরণ করসি িব বকাদ্লর িব বদ্শ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বেবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমানদ্ক। 

সিসন ২৪ বিদ্রর দীঘ ব রাজননসতক িাংগ্রাম, রজল-জুলুম এবাং সনি বাতন-সনপীড়ন িহয কদ্র আমাদ্দর উপহার সদদ্য় রগদ্িন 

স্বাধীন-িাব বদ্ভৌম এই বাাংলাদ্দশ। 

স্মরণ করসি ৩রা নদ্ভম্বর রজলখানায় সনহত জাতীয় চারদ্নতাদ্ক। শ্রদ্ধার িদ্ে স্মরণ করসি মহান মুসিযুদ্দ্ধর ৩০ 

লাখ শহীদদ্ক। যুদ্ধাহত মুসিদ্িাদ্ধা, স্বজন হারাদ্না পসরবার ও একাত্তদ্র সনি বাসতত ২ লাখ মা-রবাদ্নর প্রসত জানাসি আন্তসরক 

িমদ্বদনা। 

সপ্রয় ররাভার স্কাউটবৃন্দ, 

রতামরা িারা এই মুদ্ট অাংশগ্রহদ্ণর সুদ্িাগ রপদ্ল তারা অতযন্ত রিৌভাগ্যবান। আসম আশা কসর, এ কযাদ্ের অসভজ্ঞতা 

ও চযাদ্লঞ্জিমূহ রমাকাসবলা কদ্র রতামরা সনদ্জদ্দর আরও দক্ষ কদ্র গদ্ড় তুলদ্ব। এবাদ্রর মুট সিম, ‘শাসন্তময় জীবন, উন্নত 

রদশ’ অতযন্ত িমদ্য়াপদ্িাগী ও উদ্দীপনামূলক বদ্ল আসম মদ্ন কসর।  

 আমাদ্দর িরকার সশক্ষা মন্ত্রণালদ্য়র মাধ্যদ্ম ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অি ব বিদ্র পৃিক একটি প্রকদ্ের আওতায় 

বাাংলাদ্দদ্শ প্রিমবাদ্রর মত ২৪তম সরসজওনাল স্কাউট কনফাদ্রন্স আদ্য়াজন কদ্রদ্ি। রমৌচাদ্ক জাতীয় স্কাউট প্রসশক্ষণ 

রকদ্ের আধুসনকায়দ্নর কাজও িেন্ন করা হদ্য়দ্ি। 

 এিাড়া প্রািসমক ও গণসশক্ষা মন্ত্রণালদ্য়র আওতায় ২০১০-২০১৬ পি বন্ত িদ্য িমাপ্ত কাসবাং িম্প্রিারণ (৩য় পি বায়) 

প্রকদ্ের জন্য ১১ রকাটি ৯৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকদ্ের মাধ্যদ্ম ১১ হাজার নতুন কাব স্কাউট দল গঠন করা 

হদ্য়দ্ি।  

 ২০১০ রিদ্ক ২০১৪ িাল পি বন্ত সশক্ষা মন্ত্রণালদ্য়র মাধ্যদ্ম সহউম্যান সরদ্িাি ব থ্রু স্কাউটিাং প্রকদ্ের জন্য ১৭ রকাটি ৭ 

লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ প্রকদ্ের আওতায় ২ হাজার নতুন স্কাউট দল, ৫টি রজলায় স্কাউট ভবন, সদনাজপুর ও কুসমল্লায় 

মসহলা ডরসমটসর সনম বাণ করা হয়। এিাড়াও জাতীয় স্কাউট প্রসশক্ষণ রকদ্ের প্রাচীরিহ িাংস্কার কাজ এবাং সিদ্লট আঞ্চসলক 

স্কাউট প্রসশক্ষণ রকদ্ের অবকাঠাদ্মার উন্নয়ন কাজ িেন্ন করা হদ্য়দ্ি। 

ররাভার স্কাউটবৃন্দ, 

 বাাংলাদ্দদ্শ স্কাউট আদ্ন্দালনদ্ক রজারদার করদ্ত িরকার ইদ্তামদ্ধ্য ‘বাাংলাদ্দশ স্কাউটিাং িম্প্রিারণ ও স্কাউট 

শতাসি ভবন সনম বাণ’ শীর্ বক ১২২ রকাটি ১০ লাখ টাকার একটি নতুন প্রকে অনুদ্মাদন কদ্রদ্ি। প্রািসমক ও গণসশক্ষা 

মন্ত্রণালদ্য়র আওতায় প্রািসমক সবদ্যালয়িমূদ্হ কাব স্কাউটিাং বাড়াদ্নার জন্য উদ্দ্যাগ রনওয়া হদ্ব। 



 

 আমরা রমৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রসশক্ষণ রকদ্ের িান িঙ্কুলান িমস্যা সনরিদ্নর জন্য ৯৫ একর বনভূসম স্কাউটদ্দর 

ব্যবহাদ্রর অনুমসত সদদ্য়সি। এিাড়া স্কাউট প্রসশক্ষণ রকে ও কযাে িাইট িাপদ্নর লক্ষয চ্টগগ্রাম, পঞ্চগড়, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া 

ও মাসনকগদ্ঞ্জ জসম বরাদ্দ করা হদ্য়দ্ি। 

প্রাকৃসতক দুদ্ি বাগ, ঘুসণ বঝড়, বন্যা, অসি দুঘ বটনা ও শীতাতব মানুদ্র্র রিবায় রতামরা কাজ কদ্র িাি। আসম রজদ্ন 

আনসন্দত রি, বাাংলাদ্দশ স্কাউটি দুদ্ি বাদ্গ রিবাদাদ্নর লদ্ক্ষয স্কাউটিদ্দর জন্য প্রসশক্ষণ কম বসূসচ িম্প্রিাসরত কদ্রদ্ি। 

পসরদ্বদ্শর ভারিাম্য রক্ষায় অসধক হাদ্র বৃক্ষদ্রাপদ্ণর লদ্ক্ষয স্কাউটদ্দর আরও রবসশ কদ্র িেৃি করার জন্য অনুদ্রাধ 

করসি। আশা কসর, রতামাদ্দর রিবাধমী কাজ আরও সবস্তৃত হদ্ব। 

িম্মাসনত সুসধমন্ডলী, 

আমাদ্দর িরকার সশক্ষা ব্যবিায় আমুল পসরবতবন এদ্নদ্ি। একটি যুদ্গাপদ্িাগী সশক্ষানীসত প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি। গত 

৮ বিদ্র িব বদ্মাট প্রায় ২২৫ রকাটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি বই সবতরণ করা হদ্য়দ্ি। সবদ্শব সবনামূদ্ে বই সবতরদ্ণর এমন 

নসজর রনই। সবদ্যালয়সবহীন ১ হাজার ১২৫টি গ্রাদ্ম নতুন প্রািসমক সবদ্যালয় িাপন করা হদ্য়দ্ি। প্রািসমক সবদ্যালদ্য় িাত্র-িাত্রী 

ঝদ্রপড়ার হার হ্রাি রপদ্য়দ্ি।  

২০০৯ রিদ্ক এ পি বন্ত ৩৬৫টি কদ্লজ িরকাসরকরদ্ণর অনুদ্মাদন রদওয়া হদ্য়দ্ি। রিিব উপদ্জলায় িরকাসর স্কুল বা 

কদ্লজ রনই, রিিব উপদ্জলায় একটি কদ্র স্কুল ও কদ্লজ িরকাসরকরণ করা হদ্ব। ৩১ হাজার ১৩১টি সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদ্ন 

কসেউটার োব ও মাসিসমসডয়া ক্লািরুম িাপন করা হদ্য়দ্ি।  

২০০৯ িাদ্ল রিদ্ক ২০১৬ িাদ্লর রিদ্েম্বর পি বন্ত ৮টি পাবসলক সবশ্বসবদ্যালয় িাপন করা হদ্য়দ্ি। একই 

িমদ্য় রবিরকাসর খাদ্ত ৪২টি সবশ্বসবদ্যালয় িাপন এবাং পসরচালনার অনুদ্মাদন রদওয়া হদ্য়দ্ি।  

চ্টগগ্রাম ও রাজশাহীদ্ত দু’টি নতুন রমসডদ্কল সবশ্বসবদ্যালয় প্রসতষ্ঠার জন্য আইন পাশ করা হদ্য়দ্ি। রিিব রজলায় 

সবশ্বসবদ্যালয় রনই, রিিব রজলায় একটি কদ্র িরকাসর বা রবিরকাসর সবশ্বসবদ্যালয় প্রসতষ্ঠা করা হদ্ব। বতবমাদ্ন িাক্ষরতার হার       

৭১ শতাাংদ্শ উন্নীত হদ্য়দ্ি। 

আমরা একটি যুদ্গাপদ্িাগী স্বািযনীসত প্রণয়ন কদ্রসি। স্বািযদ্িবা মানুদ্র্র রদারদ্গাড়ায় রপৌৌঁদ্ি সদদ্ত ১৬ হাজার 

৪৩৮টি কসমউসনটি সক্লসনক ও ইউসনয়ন স্বািযদ্কে িাপন কদ্রসি। দসরর ম মানুর্দ্ক সবনামূদ্ে ৩০ ধরদ্ণর ওষুধ রদওয়া 

হদ্ি। ৬৪টি রজলা হািপাতাল ও ৪২১টি উপদ্জলা হািপাতাল রিদ্ক রমাবাইল রফাদ্নর মাধ্যদ্ম সচসকৎিা পরামশ ব রদওয়া 

হদ্ি। মাতৃমৃতুয ও সশশুমৃতুযর হার হ্রাি রপদ্য়দ্ি।  

অসচদ্রই দাসরর ময িীমার নীদ্চ বিবািকারী ১ লাখ পসরবাদ্রর  মদ্ধ্য স্বািযকাড ব সবতরণ করা হদ্ব এবাং পি বায়ক্রদ্ম 

িারাদ্দদ্শ িব দসরর ম পসরবাদ্রর মদ্ধ্য এই কাড ব রদওয়া হদ্ব। 

অি বননসতক অগ্রগসতর সূচদ্ক সবদ্শ্বর শীর্ ব ৫টি রদদ্শর একটি আজ বাাংলাদ্দশ। গত ৮ বিদ্র ৫ রকাটির রবসশ মানুর্ 

সনম্নসবত্ত রিদ্ক মধ্যসবদ্ত্ত উদ্ঠ এদ্িদ্ি। রদশ-সবদ্দদ্শ প্রায় রদড় রকাটি মানুদ্র্র কম বিাংিান হদ্য়দ্ি। ববদ্দসশক মুর মার সরজাভ ব 

৩২ সবসলয়ন ডলাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ি।  

বতবমাদ্ন মািাসপছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। রপ্তাসন লক্ষযমাত্রা অসতক্রম কদ্র ৩৪.২৪ সবসলয়ন ডলাদ্র রপৌৌঁদ্িদ্ি। 

রদসশ-সবদ্দশী সবসনদ্য়াগ রবদ্ড়দ্ি। বতবমাদ্ন সবদুযৎ উৎপাদন প্রায় ১৫ হাজার ৩০০ রমগাওয়াট। রদদ্শর ৮০ শতাাংশ মানুর্ 

সবদুযৎ সুসবধার আওতায় এদ্িদ্ি। ২০২১ িাদ্লর মদ্ধ্য আমরা ঘদ্র ঘদ্র সবদুযৎ রপৌৌঁদ্ি সদদ্ত চাই। ৭ম পঞ্চবাসর্ বক পসরকেনা 

বাস্তবায়দ্নর কাজ শুরু হদ্য়দ্ি। পদ্মা রিতুদ্ত ২০১৮ িাদ্ল িানবাহন চলদ্ব। 

সুসধমন্ডলী, 

িকল বাধা ও র্ড়িন্ত্র সিন্ন কদ্র যুদ্ধাপরাধীদ্দর সবচার চলদ্ি। এদ্কর পর এক সবচাদ্রর রায় কাি বকর হদ্ি। আমরা 

জাসতর প্রতযাশা অনুিায়ী িকল যুদ্ধাপরাধীদ্ক সবচাদ্রর আওতায় আনব এবাং শাসন্ত কাি বকর করব। জসেবাদ-িন্ত্রািবাদ সনমূ বদ্ল 

আমাদ্দর িরকার ‘সজদ্রা টলাদ্রন্স’ নীসতদ্ত কাজ কদ্র িাদ্ি। গত সনব বাচদ্নর মাধ্যদ্ম আমরা জনগদ্ণর গণতাসন্ত্রক অসধকার 

সনসিত কদ্রসি। অিাাংসবধাসনকভাদ্ব ক্ষমতা দখদ্লর সুদ্িাগ বন্ধ কদ্রসি। সনব বাসচত ব্যসিরাই রদশ পসরচালনা করদ্ব-এ পদ্ধসত 

সনসিত কদ্রসি। 



 

সশক্ষা, স্বািয, কৃসর্, রিাগাদ্িাগ, তথ্য-প্রযুসি, সশে, ব্যবিা-বাসণজযিহ আি ব-িামাসজক উন্নয়দ্নর প্রসতটি রক্ষদ্ত্র 

বাাংলাদ্দশ এখন সবদ্শব ‘ররাল মদ্ডল’। ২০২১ িাদ্লর আদ্গই আমরা বাাংলাদ্দশদ্ক মধ্যম আদ্য়র এবাং ২০৪১ িাদ্লর মদ্ধ্য 

উন্নত-িমৃদ্ধ রদদ্শ পসরণত করব, ইনশাআল্লাহ। 

সপ্রয় স্কাউট রনতৃবৃন্দ, 

দাসয়ত্ব পালদ্ন আপনাদ্দর একসনষ্ঠ হদ্ত হদ্ব। িৎ, দৃঢ় এবাং রদশাতবদ্বাদ্ধ উজ্জীসবত সুনাগসরক বতসরদ্ত আপনাদ্দর 

গুরুদাসয়ত্ব পালন করদ্ত হদ্ব। আগামী প্রজন্মদ্ক স্কাউটিাংদ্য়র মাধ্যদ্ম দক্ষ মানবিেদ্দ পসরণত করদ্ত বাাংলাদ্দশ স্কাউটিদ্ক 

িাসব বক িহায়তাদাদ্ন আমাদ্দর িরকার আরও কাি বকর ও রটকিই পদদ্ক্ষপ গ্রহণ করদ্ব।  

বাাংলাদ্দশ স্কাউটি এর িদস্য িাং্া বতবমাদ্ন প্রায় ১৫ লাখ। আসম রজদ্নসি বাাংলাদ্দশ স্কাউটি ২০২১ িাদ্ল ২১ 

লাখ স্কাউট বতসরর লক্ষযমাত্রা সনধ বারণ কদ্রদ্ি। স্কাউটিাং এর গুণগত মান অক্ষুণ্ণ ররদ্খ এ িাং্া আরও বৃসদ্ধ করার উদ্দ্যাগ 

রনওয়ার জন্য আসম স্কাউট রনতৃবৃদ্ন্দর প্রসত আহ্বান জানাই। প্রদ্তযক সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদ্ন অন্ততঃ দু’টি কদ্র কাব স্কাউট দল, দু’টি 

স্কাউট দল ও দু’টি ররাভার স্কাউট দল চালু করদ্ত হদ্ব।  

রিদ্লদ্দর পাশাপাসশ স্কাউটিাং কাি বক্রদ্ম রমদ্য়দ্দর অাংশগ্রহণ আরও বৃসদ্ধ করার লদ্ক্ষয রমদ্য়দ্দর িকল সশক্ষা 

প্রসতষ্ঠাদ্ন ও িহসশক্ষা প্রসতষ্ঠাদ্ন মানিম্মত গাল ব-ইন-স্কাউটিাং ইউসনট চালু করদ্ত হদ্ব। এজন্য প্রািসমক ও গণসশক্ষা মন্ত্রণালয়, 

সশক্ষা মন্ত্রণালয় ও িাংসিষ্ট িকদ্ল িমসিতভাদ্ব বাাংলাদ্দশ স্কাউট’রক িহদ্িাসগতা করদ্বন বদ্ল আসম আশা কসর। 

সপ্রয় ররাভার স্কাউটবৃন্দ, 

 রতামরা জাসতর ভসবষ্যৎ। রদদ্শর রনতৃত্বদাদ্নর জন্য রতামাদ্দর সবদ্শ্বর িাদ্ি তাল সমসলদ্য় দৃপ্ত পাদ্য় িামদ্ন এসগদ্য় 

রিদ্ত হদ্ব। জাসতর সপতার ক্ষুধা-দাসরর মযমুি ও সুখী-িমৃদ্ধ স্বদ্ের ‘রিানার বাাংলা’ গড়ার কাসরগর হদ্য় উঠদ্ত হদ্ব। 

রগাপালগদ্ঞ্জ এই সমলন রমলায় রতামাদ্দর অাংশগ্রহণ ও অবিান আনন্দময় রহাক। 

 িকদ্লর সুখ, শাসন্ত ও িমৃসদ্ধ কামনা কদ্র আসম একাদশ জাতীয় ররাভার মুট এর শুভ উদ্বাধন রঘার্ণা করসি। 

রখাদা হাদ্ফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদ্দশ সচরজীবী রহাক। 

... 


