
লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিপল ল্টিল্টিক্ট ৩১৫-এর  

২৩তম আন্তর্জাল্টতক কনভেনশন উভবাধন অনুষ্ঠান  
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শশখ হাল্টিনা  

শিানারগাঁও শহাভেল, শুক্রবার, ২১ জ্র্ৈষ্ঠ ১৪১৭, ০৪ জুন ২০১০  

 

ল্টবিল্টমল্লাল্টহর রাহমাল্টনর রাল্টহম  

িম্মাল্টনত িোপল্টত,  

িহকমীবৃন্দ,  

অল্টতল্টিবৃন্দ,  

লায়নিদস্যবৃন্দ  

উপল্টিত সুল্টধবৃন্দ।                                                                              

আিিালামু আলাইকুম।  

লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিপল ল্টিল্টিক্ট ৩১৫ বাাংলাভদশ এর ২৩তম আন্তর্জাল্টতক কনভেনশভন উপল্টিত িবাইভক 

আমার আন্তল্টরক শুভেচ্ছা র্ানাল্টচ্ছ।  

১৯৫৮ িাভল বাাংলাভদভশ লায়ন আভন্দালন শুরু হওয়ার পর শিভকই আপনারা ল্টবল্টেন্ন িমার্ভিবা ও মানল্টবক কার্ জক্রভম 

অাংশগ্রহণ কভর আিভেন। ল্টবভশষ কভর অন্ধত্ব ল্টনবারণ, দাল্টরদ্র্ৈ ল্টবভমাচন, আশ্রয়হীন মানুভষর আবািভনর ব্যবিা এবাং ল্টনরক্ষরতা 

দূর করভত লায়ন্স ক্লাবগুভলা পালন করভে প্রশাংিনীয় ভূল্টমকা।  

দল্টরদ্র্ ও অিহায় মানুভষর প্রল্টত আপনাভদর মমত্বভবাধ ও িামাল্টর্ক দায়বদ্ধতা আর্ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত পল্টরণত 

হভয়ভে।   

            আল্টম আশা কল্টর আর্ভকর এই কনভেনশভনর মধ্য ল্টদভয় বাাংলাভদভশর লায়ন আভন্দালন আরও সুিাংহত ও শর্ারদার 

হভব।  

সুল্টধবৃন্দ,  

দীর্ জ িাংগ্রাম, তৈাগ-ল্টতল্টতক্ষা আর লাখ লাখ মানুভষর প্রাভণর ল্টবল্টনমভয় িব জকাভলর িব জভশ্রষ্ঠ বাঙাল্টল, র্াল্টতর র্নক বঙ্গবন্ধু 

শশখ মুল্টর্বুর রহমাভনর শনতৃভত্ব বাাংলাভদশ স্বাধীন হভয়ল্টেল।  

ল্টকন্তু আমরা রার্ননল্টতক স্বাধীনতা শপভলও মানুষ তাঁভদর কাল্টিত অি জননল্টতক মুু্ল্টি পায়ল্টন।  

র্াল্টতর র্নক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ল্টেল রার্ননল্টতক স্বাধীনতার পাশাপাল্টশ মানুভষর অি জননল্টতক মুল্টি। ল্টকন্তু ১৯৭৫ িাভল র্াল্টতর 

র্নকভক িপল্টরবাভর ল্টনম জমোভব হতৈার পর মানুভষর শি প্রতৈাশা আর পূরণ হয়ল্টন।  

এভকর পর এক জ্স্বরশািকরা শদভশর িাংল্টবধান লঙ্ঘন কভর ক্ষমতায় বভিভে। িাধারণ মানুভষর কল্যাণ নয়, তাঁভদর লক্ষৈ 

ল্টেল দুনীল্টত, স্বর্নপ্রীল্টত ও ক্ষমতার অপব্যবহাভরর মাধ্যভম ল্টনভর্ভদর আভখর শগাোভনা।  

শির্ন্যই স্বাধীনতার ৩৯ বের পভরও আমাভদরভক এখনও দাল্টরভদ্র্র ল্টবরুভদ্ধ, ল্টনরক্ষরতার ল্টবরুভদ্ধ, িন্ত্রাভির ল্টবরুভদ্ধ লড়াই 

করভত হভচ্ছ।  

আমাভদর শদভশর িাধারণ মানুভষর চাল্টহদা খুবই কম। তাঁরা চায়, দু'শবলা শপে েভর োভতর ল্টনশ্চয়তা। অসুখ-ল্টবসুভখ 

ল্টচল্টকৎিার সুল্টবধা। িন্তাভনর ল্টশক্ষার সুভর্াগ। ল্টনরাপভদ ঘুমাভনার ল্টনশ্চয়তা।  

আমাভদর লক্ষৈ - এই মানুষগুভলার স্বপ্নপূরভণ কার্ করা। আমাভদর িরকার এমন একটি বাাংলাভদশ গড়ার স্বপ্ন শদভখ 

শর্খাভন গরীব মানুষ তার অন্ন, বস্ত্র, ল্টশক্ষা, ল্টচল্টকৎিা ও বািিাভনর ল্টনশ্চয়তা পাভব। ধনী-দল্টরভদ্র্র জ্বষম্য িাকভব না। িামল্টর্ক 

ন্যায়ল্টবচার প্রল্টতল্টষ্ঠত হভব।  



িরকাভরর একার পভক্ষ এই লক্ষৈ অর্জন কষ্টকর। তাই, িরকাভরর পাশাপাল্টশ ল্টবত্তবান ও অগ্রির নাগল্টরকভদরও 

র্নকল্যাভণ এল্টগভয় আিভত হভব।  

আপনারা র্াঁরা শিৌোগ্যবান তাঁভদর দাল্টয়ত্ব - এই অিহায় মানুষগুভলার োগ্য পল্টরবতজভন কার্ করা।  

ল্টপ্রয় লায়নবৃন্দ,  

            আপনারা িমাভর্র আভলাল্টকত এবাং ল্টবত্তবান শশ্রণীর অাংশ। আপনারা নানাোভব দল্টরদ্র্ মানুভষর র্ীবনমান উন্নয়ভন 

এল্টগভয় আিভত পাভরন।  

ল্টবভশষ কভর ল্টশক্ষা, স্বািৈ, পল্টরভবশ, ল্টলঙ্গ জ্বষম্য দূরীকরণ ইতৈাল্টদ শক্ষভে িরকাভরর িহায়ক শল্টি ল্টহভিভব আপনারা 

কার্ করভত পাভরন।  

বাাংলাভদশ আওয়ামী লীগ িবিময়ই িাধারণ মানুভষর কল্যাভণ কার্ কভর িাভক। আওয়ামী লীগ র্খনই রাষ্ট্র পল্টরচালনার 

দাল্টয়ভত্ব আভি তখনই িাধারণ মানুভষর োভগ্যান্নয়ভন কার্ কভর। িাধারণ মানুষ িরকাভরর কাে শিভক ল্টকছু পায়। তাঁভদর আিা ও 

আত্মল্টবশ্বাি বাভড়।  

এবারও আমরা দাল্টয়ত্ব গ্রহভণর পর পরই কৃল্টষ উৎপাদন বৃল্টদ্ধ, খাদ্য-ল্টনরাপত্তা জ্তল্টর, কম জিাংিান সৃল্টষ্টর র্ন্য ল্টবল্টেন্ন 

পদভক্ষপ গ্রহণ কভরল্টে।  

আমাভদর ল্টনব জাচনী ওয়াদা ল্টেল আমরা খাদ্যদ্র্ভব্যর দাম মানুভষর ক্রয় ক্ষমতার মভধ্য ল্টনভয় আিব। দাল্টয়ত্ব শনওয়ার 

দুইমাভির মািায় আমরা ৪৫ োকা দাভমর চাল ২৪/২৫ োকায় ল্টনভয় আিভত িক্ষম হই।  

আপনারা র্াভনন, আমরা দাল্টয়ত্ব শনওয়ার পর িাভরর দাম দু'দফা কল্টমভয় ৯০ শিভক ২২ োকা কভরল্টে। ল্টিভর্লিহ 

অন্যান্য কৃল্টষ উপকরভণর দাম কল্টমভয়ল্টে। শিচ শমৌসুভম শহর শিভক গ্রাভম ল্টবদুৈৎ িানান্তর কভরল্টে। ফভল কৃষক বাম্পার ফলন 

শপভয়ভে।  

পাশাপাল্টশ শদভশর উত্তরাঞ্চলিহ দাল্টরদ্র্ৈপীল্টড়ত এলাকায় আমরা ল্টেল্টর্এফ, কাভর্র ল্টবল্টনমভয় খাদ্য কম জসূল্টচ, ১০০ ল্টদভনর 

কম জসৃর্ন কম জসূল্টচিহ ল্টবল্টেন্ন কম জসূল্টচ বাস্তবায়ভনর মাধ্যভম দল্টরদ্র্ মানুভষর কম জিাংিাভনর ব্যবিা কভরল্টে।  

কৃষক োইভদর র্ন্য কৃল্টষ কাি জ, শবকার যুবক/যুব মল্টহলাভদর র্ন্য ন্যাশনাল িাল্টে জি চালুিহ আমরা অভনকগুভলা 

যুগান্তকারী পদভক্ষপ গ্রহণ কভরল্টে।  

আপনারা র্াভনন, ১৯৯৬ িাভল িরকার গঠভনর পর আমরাই প্রিম বয়স্ক োতা, ল্টবধবা ও দুিমল্টহলা োতা, অস্বচ্ছল 

মুল্টিভর্াদ্ধা োতা চালু কভর িামাল্টর্ক ল্টনরপত্তাভবষ্টনী গভড় তুভলল্টেলাম। এবারও োতার পল্টরমাণ ও সুল্টবধাভোগীর িাংখ্যা বাড়াভনা 

হভয়ভে।  

আপনারা িাধারণ মানুষভক স্বািৈভিবা শদওয়ার র্ন্য কার্ করভেন। আপনারাই র্াভনন, গ্রাভমর একর্ন মানুভষর কাভে 

শহভর ল্টগভয় ল্টচল্টকৎিা করাভনা কতো ব্যয়িাভপক্ষ কার্।  

স্বািৈভিবাভক গরীব মানুভষর হাভতর নাগাভল ল্টনভয় আিার র্ন্য আমরা গতবার িরকাভর িাকভত ১৮ হার্ার কল্টমউল্টনটি 

ল্টক্লল্টনক জ্তল্টরর কার্ শুরু কভরল্টেলাম। পরবতীভত ল্টবএনল্টপ-র্ামাত শর্াে ক্ষমতায় এভি তা বন্ধ কভর ল্টদভয়ল্টেল। এবার িরকার 

গঠভনর পর আমরা ১০ হার্ার কল্টমউল্টনটি ল্টক্লল্টনক চালু করল্টে। এিব ল্টক্লল্টনভকর র্ন্য ইভতামভধ্যই ৪ হার্াভরর মত ল্টচল্টকৎিক 

ল্টনভয়াগ শদওয়া হভয়ভে।  

গ্রাভমর প্রল্টতটি বাল্টড় র্াভত একটি স্বয়াংিম্পূণ জ বাল্টড় ল্টহভিভব গভড় উঠভত পাভর শির্ন্য ‘‘একটি বাল্টড় একটি খামার'' প্রকল্প 

পুনরায় চালু করা হভচ্ছ।  

আল্টম মভন কল্টর, ল্টশক্ষা হভচ্ছ িব জভশ্রষ্ট ল্টবল্টনভয়াগ। তাই, আমাভদর িরকার ল্টশক্ষাভক িভব জাচ্চ গুরুত্ব ল্টদভয়ভে। শদভশর 

ইল্টতহাভি এবারই প্রিম মাধ্যল্টমক পর্ জায় পর্ জন্ত ল্টবনামূভল্য ১৯ শকাটি বই ল্টবতরণ করা হভয়ভে। উচ্চমাধ্যল্টমক পর্ জন্ত শমভয়ভদর ল্টশক্ষা 

অনবতল্টনক করা হভয়ভে। ইনশাআল্লাহ আমরা পর্ জায়ক্রভম স্নাতক পর্ জন্ত শেভল-শমভয় িবার র্ন্য ল্টশক্ষাভক অনবতল্টনক করব।       

িরকাভরর এিব কার্ জক্রভমর পাশাপাল্টশ আপনাভদরও এ িব শক্ষভে একভর্াভগ কার্ করভত হভব। ল্টবভশষ কভর অগ্রির 

শশ্রণীভক শর্ারাভলাোভব এল্টগভয় আিভত হভব।  



আল্টম শর্ভন খুল্টশ হভয়ল্টে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল িহস্রাব্দ লক্ষৈমাো অর্জভনর লভক্ষৈ র্াল্টতিাংভর্র িভঙ্গ শর্ৌিোভব 

কার্ করার আগ্রহ প্রকাশ কভরভে। ল্টবভশষ কভর িব জর্নীন প্রািল্টমক ল্টশক্ষার লক্ষৈ অর্জভন আপনাভদর উভদ্যাগ প্রশাংিনীয়। আপনারা 

এল্টগভয় এভল িরকার এ ব্যাপাভর িব জাত্মক িহভর্াল্টগতা ল্টদভব।  

আপনারা র্াভনন, ২০২০ িাল র্াল্টতর র্নক বঙ্গবন্ধু শশখ মুল্টর্বুর রহমাভনর র্ন্মশতবাল্টষ জকী। ২০২১ িাভল আমাভদর 

স্বাধীনতার সুবণ জ র্য়ন্তী।  

আমরা চাই, ২০২১ িাভল এমন একটি বাাংলাভদশ ল্টনম জাণ করভত শর্ বাাংলাভদশ হভব জ্ঞান-ল্টবজ্ঞান, ল্টশক্ষা-িাংস্কৃল্টত ও 

মানল্টবক মূল্যভবাভধ িমৃদ্ধ ও উন্নত বাাংলাভদশ। ক্ষুধা, দাল্টরদ্র্ৈ এবাং ল্টনরক্ষরতামুি ল্টিল্টর্োল বাাংলাভদশ।  

আসুন এই স্বপ্নপূরভণর লভক্ষৈ আমরা র্াঁর র্াঁর অবিান শিভক আন্তল্টরকোভব কার্ কল্টর। এ লক্ষৈ বাস্তবায়ভন আল্টম িবার 

িহভর্াল্টগতা চাই।  

িবাইভক আবারও শুভেচ্ছা র্াল্টনভয় আল্টম লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিপল ল্টিল্টিক ৩১৫ বাাংলাভদশ এর ২৩তম 

আন্তর্জাল্টতক কনভেনশভনর শুে উভবাধন শর্াষণা করল্টে।  

শখাদা হাভফর্  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাভদশ ল্টচরর্ীবী শহাক।  

 


