
বাাংলাদেশ স্কাউটস সপ্তম জাতীয় ক্যাম্পুরীউদবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাসসনা  

শমৌচাক্, গাজীপুর, বুধবার, ২৭ মাঘ ১৪১৭, ০৯ শেব্রুয়াসর ২০১১  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

সহক্মীবৃন্দ,  

সাংসে সেস্যগণ,  

স্কাউটস শনতৃবৃন্দ,  

ক্যাম্পুরীদত অাংশগ্রহণক্ারী ক্াব স্কাউটগণ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ স্কাউটস আদয়াসজত ৭ম জাতীয় ক্যাম্পুসর উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপসিত সবাইদক্ আমার আন্তসরক্ শুদভচ্ছা ও 

অসভনন্দন।  

মহান ভাষা আদন্দালদনর মাদস শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ ভাষা শহীেদের প্রসত। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ সব াক্াদলর সব াদশ্রষ্ঠ বালাসল, জাসতর 

সপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান ও জাতীয় চার শনতাদক্।  

স্কাউট আদন্দালন সবশ্বব্যাপী স্বীকৃত শস্বচ্ছাদসবী ও সশক্ষামূলক্ যুব আদন্দালন। শেদশর সশশু-সক্দশার ও যুব বয়সীদের 

প্রাসতষ্ঠাসনক্ সশক্ষার পাশাপাসশ সৎ, চসরত্রবান, আত্মপ্রতযয়ী নাগসরক্ সহদসদব গদে শতালার শক্ষদত্র স্কাউট আদন্দালদনর গুরুত্ব 

অপসরসীম।  

স্কাউটাং এক্জন তরুণদক্ সব ধরদনর পসরসিসতদত সনদজদক্ মাসনদয় শনওয়ার পাশাপাসশ মানব-েরেী হদত শশখায়। 

ক্াদজই যত শবশী সাংখ্যক্ ছাত্র-ছাত্রী স্কাউট আদন্দালদন সম্পৃক্ত হদব, আমরা তত শবসশ সুনাগসরক্ পাব।  

ক্াসবাং স্কাউটাং-এর প্রাথসমক্ ধাপ। শক্ামলমসত সশশুদের মদে শনতৃদত্বর গুণাবলীর সমাদবশ ঘটাদনা এবাং শযদক্ান 

পসরদবদশর সাদথ মাসনদয় শনওয়ার েক্ষতা অজাদন ক্াসবাং অতযন্ত ক্ায াক্র। ক্যাম্পুসরদত এদস শছাট্ট শসানামসণরা শসবার মানসসক্তা, 

সমদলসমদশ থাক্া এবাং পারস্পসরক্ শ্রদ্ধাদবাদধর সশক্ষা লাভ ক্দর।  

সপ্রয় ক্াব স্কাউটবৃন্দ,  

শতামরা রবাট া ব্যাদেল পাওদয়দলর উত্তরসূসর। মানব শসবার জন্যই ব্যাদেল পাওদয়ল ১৯০৭ সাদল স্কাউট আদন্দালন শুরু 

ক্দরন। শসবা আর তযাদগর মানসসক্তা সনদয় শতামরা বে হদব। বেদের সম্মান ক্রদব। অদন্যর উপক্াদর সনদজদের সনদবসেত 

ক্রদব।  

আমাদের মহান শনতা, সব াক্াদলর সব াদশ্রষ্ঠ বালাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান সশশুদের অতযন্ত 

ভালবাসদতন। ১৯৭২ সাদল সতসন চীে স্কাউট সহদসদব েীক্ষা গ্রহণ ক্দরন এবাং বাাংলাদেদশ স্কাউটাং সম্প্রসারদণর উপর গুরুত্বাদরাপ 

ক্দরন। সতসন স্কাউটাংদক্ রাষ্ট্রীয়ভাদব স্বীকৃসত প্রোন ক্দরন। স্কাউট ক্ায াক্রমদক্ শেশব্যাপী ছসেদয় সেদত সতসন সবসভন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ 

ক্দরন।  

শসই ধারাবাসহক্তায় গত শময়াদে োসয়ত্ব পালনক্াদল আমরা স্কাউটাং-এর সম্প্রসারণ এবাং মাদনান্নয়দন ব্যাপক্ পেদক্ষপ 

গ্রহণ ক্দরসছলাম। শমৌচাক্ জাতীয় স্কাউট প্রসশক্ষণ শক্ন্দ্রদক্ আন্তজাাসতক্ মাদনর এেদভঞ্চার শেসনাং শসন্টার সহদসদব গদে শতালার 

উদযাগ গ্রহণ ক্সর।  

ইদতামদে শবশ সক্ছু প্রসশক্ষণ িাপনা এখাদন প্রসতসষ্ঠত হদয়দছ। ক্াব স্কাউটদের সাংখ্যা বৃসদ্ধ, প্রসশক্ষণ এবাং মাদনান্নয়দন 

প্রক্ল্প বাস্তবায়ন ক্রা হদচ্ছ।  



সরক্াদরর প্রাথসমক্ ও গণসশক্ষা মন্ত্রণালয় ক্াসবাং সম্প্রসারণ প্রক্ল্প এবাং সশক্ষা মন্ত্রণালয় সহউম্যান সরদসাস া শেদভলপদমন্ট 

থ্রু স্কাউটাং প্রক্ল্প বাস্তবায়ন ক্রদছ।  

এসব প্রক্দল্পর মােদম শেদশর সক্ল সরক্াসর-শবসরক্াসর প্রাথসমক্ সবযালয়, মােসমক্ ও সমপয াাদয়র সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন 

ক্াব স্কাউট ও স্কাউট েল গঠন ক্রার সনদে াশ শেওয়া হদয়দছ। শযসব সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন এখনও স্কাউটাং চালু হয়সন শসগুদলাদত দ্রুত 

চালু ক্রার জন্য আসম সাংসিষ্ট সবাইদক্ সনদে াশ সেসচ্ছ।  

আধুসনক্ তথ্য প্রযুসক্তর সদঙ্গ পসরচয় ক্সরদয় শেওয়ার উদেদে শমৌচাদক্ এক্ট সাইবার ক্যাদে িাপদনর জন্য ইদতামদে 

১০ট ক্সম্পউটার প্রোন ক্রা হদয়দছ।  

২০১২ সাদল অনুদষ্ঠয় সবশ্ব স্কাউট সাংিা এসশয়া-প্যাসসসেক্ অঞ্চদলর ২৪তম সরসজওনাল স্কাউট ক্নোদরদের সেল 

আদয়াজদনর জন্য আমরা সব ধরদনর সহদযাসগতা সেদয় যাসচ্ছ।  

শেদহর ক্াব স্কাউটবৃন্দ,  

শতামাদের মাদে আসম যখন উপসিত হই, আমার শচাদখর সামদন শভদস ওদঠ আমার শছাট্ট ভাই রাদসদলর মুখ। শতামাদের 

বয়সী রাদসল, যার এক্মাত্র আবোর সছল এক্ট বাইসাইদক্ল সক্দন শেওয়ার।  

ঘাতক্রা মাদয়র ক্াদছ সনদয় যাওয়ার ক্থা বদল সনম ামভাদব তাদক্ হতযা ক্দর। ক্ী অপরাধ সছল তার? পসরবাদরর প্রায় 

সক্ল সেস্যদক্ হাসরদয় আসম আজ শতামাদের মাদে খ ুঁদজ পাই রাদসলদক্।  

শতামরা বে হদব। মানুদষর মত মানুষ হদব। শেশদক্ ভালবাসদব। এ শেশদক্ গদে তুলদব। আমরা ক্াজ ক্রসছ শতামাদের 

জন্য। শতামাদের সুন্দর ভসবষ্যদতর জন্য। শতামাদের জন্য এক্ট সনরাপে আবাসভূসম শরদখ শযদতই আমাদের সক্ল প্রদচষ্টা।  

আমরা স্কাউট আদন্দালনদক্ শজারোর ক্রার জন্য সব াাত্মক্ সহদযাসগতার হাত বাসেদয় সেদয়সছ। আগামীদতও তা অব্যাহত 

থাক্দব।  

আমাদের শেশটাদক্ সুন্দরভাদব গদে তুলদত হদল এক্ট সুসশসক্ষত, সুশৃঙ্খল জনদগাসষ্ঠ েরক্ার। সব াক্াদলর সব াদশ্রষ্ঠ 

বালাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু বলদতন: শসানার বাাংলা গেদত হদল শসানার শছদলদমদয় েরক্ার।  

আমরা সশক্ষা-েীক্ষায়, আচার-আচরদণ, শেশদপ্রদম শসানার মানুষ গদে তুলদত চাই। যারা বে হদয় বাাংলাদেশদক্ শসানার 

বাাংলা সহদসদব প্রসতষ্ঠা ক্রদব।    

শতামাদের পাঠ্য পুস্তদক্ এখন সঠিক্ ইসতহাস তুদল ধরা হদচ্ছ। পাঠ্য পুস্তদক্র বাইদরও শতামরা বালাসলর হাজার বছদরর 

ইসতহাস, আমাদের মুসক্তযুদ্ধ, ঐসতহয সম্পদক্া জানার শচষ্টা ক্রদব। মদন রাখদব শেশ এবাং শেদশর মানুদষর প্রসত ভালবাসা, 

মমত্বদবাধ ততসর না হদল শক্ান সশক্ষাই ক্াদজ লাগদব না।  

শতামাদের আদশপাদশ শেখদব অদনক্ অসহায়, প্রসতবন্ধী সশশু-সক্দশার রদয়দছ। প্রকৃসতর অদমাঘ শখয়াদল তারা শতামাদের 

মত স্বাভাসবক্ জীবনযাপন ক্রদত পাদর না। আমাদের সবার োসয়ত্ব এসব প্রসতবন্ধী সশশু-সক্দশারদের অবদহলা না ক্দর তাঁদেরদক্ 

আপন ক্দর শনওয়া। তাদেরদক্ সাহায্য-সহদযাসগতা ক্রা।  

আসম আশা ক্সর শতামরা এখন শথদক্ অসহায় সশশুদের পাদশ োঁোদব। গরীব-দুি সশশুদের সাহাদয্য-শতামরা হাত হাত 

বাসেদয় সেদব।  

সরক্াদরর পক্ষ শথদক্ আমরা প্রসতবন্ধী সশশুদের সচসক্ৎসা এবাং প্রসশক্ষদণর সবসভন্ন ক্ায াক্রম হাদত সনদয়সছ।  

শেদশর সক্ল সবভাগীয় শহদর প্রসতবন্ধীদের জন্য সবদশষাসয়ত হাসপাতাল ততসর ক্রা হদব। সাভাদর শশখ েসজলাতুদন্নসা 

মুসজব সবদশষাসয়ত হাসপাতাল িাপন ক্রা হদচ্ছ। শসখাদন প্রসতবন্ধীদের জন্য সবদশষ ব্যবিা থাক্দব। বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজব শমসেদক্ল 

সবশ্বসবযালদয় অটসিক্ সশশুদের সচসক্ৎসার জন্য এক্ট শসন্টার চালু ক্রা হদয়দছ।  

জাতীয় প্রসতবন্ধী উন্নয়ন োউদন্ডশদনর উদযাদগ প্রসতবন্ধীদের জন্য এক্ট শহাদিল সনম াাণ ক্রা হদয়দছ।  

সরক্াদরর পাশাপাসশ আসম ব্যসক্ত এবাং সবসভন্ন সাংগঠনদক্ অসহায় সশশু-সক্দশারদের পাদশ োঁোদনার আহবান জানাসচ্ছ।  

শেদশর প্রাকৃসতক্ দুদয াাদগর সময় দুগ াত মানুদষর শসবায় স্কাউটস সেস্যরা সনরলসভাদব ক্াজ ক্দর থাক্। ঘূসণ ােে সসের ও 

আইলা উপদ্রুত এলাক্া, বন্যা ও শীতাতা দুগ াত মানুদষর শসবায় স্কাউটদের ক্ায াক্রম সবার প্রশাংসা কুসেদয়দছ।  

গত বছর শবগুনবাসেদত ভবন ধ্বস ও সনমতলীর অসিক্াদন্ড আহতদের শসবাোদনও স্কাউট সেস্যরা যথাসাে শচষ্টা ক্দরদছ।  



এ ধরদনর সমাজদসবামূলক্ ক্াজ ক্রার জন্য শতামাদের ততসর হদত হদব।  

শতামরা জান বতামান যুগ তথ্য প্রযুসক্তর যুগ। শস জন্য শতামাদেরদক্ তথ্য প্রযুসক্ত সবষদয় পারেশী হদত হদব। শতামাদের 

মদে অদনদক্ই ক্সম্পউটার চালাদত জান বদল আমার সবশ্বাস।  

আমরা প্রসতট স্কুদল ক্সম্পউটার সশক্ষা শেওয়াসহ প্রসতট ইউসনয়দন ক্সম্পউটারসভসত্তক্ তথ্যদক্ন্দ্র চালু ক্দরসছ।  

আসম স্কাউটদের অনুদরাধ ক্রব শতামরা এসব তথ্যদক্ন্দ্র পসরচালনায় প্রদয়াজনীয় সহদযাসগতা শেদব। সক্দল সমদল ক্াজ 

ক্রদলই আমরা সেসজটাল বাাংলাদেশ গেদত পারব।  

সশশুরা যাদত শারীসরক্ ও মানসসক্ সেক্ শথদক্ সুি ও সবলভাদব শবদে উঠদত পাদর, সুনাগসরক্ সহদসদব গদে উঠদত পাদর 

শসজন্য আমরা সব ধরদনর ব্যবিা ক্রব।  

স্কাউট শনতৃবৃন্দ.  

স্কাউট ক্ায াক্রমদক্ আরও সম্প্রসারণ ক্রার উদযাগ গ্রহণ ক্রুন। গ্রাদম-গদে এ ক্ায াক্রমদক্ ছসেদয় সেন। বাাংলাদেশ 

স্কাউটদসর বতামান সেস্য সাংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। জনসাংখ্যার অনুপাদত এ সাংখ্যা খবই ক্ম। ২০১৩ সাদলর মদে এ সাংখ্যা ১৫ লাদখ 

উন্নীত ক্রদত ব্যবিা শনওয়ার জন্য আসম সাংসিষ্ট সবাইদক্ অনুদরাধ জানাসচ্ছ।  

স্কাউট পাঠ্যসূসচদক্ সনয়সমত উন্নত ক্রুন। আন্তজাাসতক্ মাদনর সাদথ সঙ্গসত শরদখ আমাদের স্কাউটাং ক্ায াক্রম পসরচালনা 

ক্রুন। স্কাউটাং-এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়দন সরক্ার সক্ল প্রক্ার সহদযাসগতা প্রোন ক্রদব।  

আমাদের ভসবষ্যৎ প্রজন্ম তথা সশশু, সক্দশার, তরুণ-তরুণীরা স্কাউটাং এর মত মহান  আদন্দালদন সসক্রয় অাংশ সনদয় 

শেদশর উপযুক্ত নাগসরক্ সহদসদব গদে উঠদব - এ প্রতযাশা ক্রসছ।  

আপনাদের সক্দলর সুস্বািয ও ক্ল্যাণ ক্ামনা ক্দর ৭ম জাতীয় ক্যাম্পুসরর শুভ উদবাধন শঘাষণা ক্রসছ।  

শখাো হাদেজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ সচরজীবী শহাক্।  

...... 


