
বাাংলাদেশ স্কাউটস এর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ ড ববতরণ অ্নুষ্ঠান 

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শশখ হাবসনা  

 

ঢাকা, রবববার, ১৯ কাবতডক ১৪২০, ০৩ নদভম্বর ২০১৩  

 

ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

 

সম্মাবনত সভাপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ ড অ্র্ডনকারী বপ্রয় শসানামবনরা,  

সমদবত সুবধমন্ডলী।  

             

আসসালামু আলাইকুম।  

             

বাাংলাদেশ স্কাউটদসর আর্দকর এই অ্নুষ্ঠাদন সবাইদক শুদভচ্ছা র্ানাবচ্ছ। অ্বভনন্দন র্ানাবচ্ছ যারা শাপলা কাব 

অ্যাওয়ার্ ড শপদয়ছ।  

স্কাউটাং এর মাধ্যদম শছাটদবলা শেদক শছদলদমদয়রা ধাদপ ধাদপ আত্মবনভ ডরশীল এবাং শসবার ব্রত বনদয় শবদে ওদে। 

প্রকৃবতর কাছাকাবছ বিদয় প্রাদয়াবিক বশক্ষা গ্রহণ কদর।     

বশশু, বকদশার ও যুবকদের সৎ, চবরত্রবান, ন্যায়পরায়ন, আত্মপ্রতযয়ী ও আেশ ড নািবরক বহদসদব িদে শতালার শক্ষদত্র 

স্কাউট আদন্দালদনর ভূবমকা অ্পবরসীম। এদক্ষদত্র ববলষ্ঠ অ্বোদনর র্ন্য বাাংলাদেশ স্কাউটস ইদতামদধ্য শেশ-ববদেদশ ভূয়সী 

প্রশাংসা অ্র্ডন কদরদছ।  

শতামরা সব সময় ‘‘যোসাধ্য শচষ্টা করার'' প্রবতজ্ঞা কদরছ। শতামাদের মত আবমও শেদশর উন্নয়দনর র্ন্য প্রবতবনয়ত 

যোসাধ্য শচষ্টা কদর যাবচ্ছ। শতামাদের মাদে রদয়দছ আমাদের আিামীবেদনর শনতৃত্ব। তাই ভববষ্যদত এই শেদশর শনতৃত্বোদন 

শতামাদের শযাগ্য নািবরক হদয় িদে উেদত হদব। শতামরা সবসময় দুঃস্থ মানুদষর শসবা ও শেদশর শসবায় প্রস্ত্তত োকদব - এই 

আমার প্রতযাশা।  

পাঠ্য বইদয় অ্বর্ডত ববদ্যার পাশাপাবশ র্ীবন পবরচালনায় প্রদয়ার্নীয় অ্ন্যান্য ববষদয় অ্বর্ডত অ্বভজ্ঞতাদক সমন্বয় 

কদরই শতামরা সাফল্য অ্র্ডন কদরছ। আমার ববশ্বাস এখান শেদক বফদর বিদয় শতামরা শতামাদের বন্ধু ও সহপােীদের 

স্কাউটাংদয় আসার র্ন্য উদ্বুদ্ধ করদব। যাদত সকদল বমদল একট সুখী-সুন্দর ও উন্নত শেশ িেদন সবাই অ্বোন রাখদত সক্ষম 

হও।  

স্কাউটাং-এর র্নক ব্যাদর্ন পাওদয়ল বদলবছদলন: ‘‘পৃবেবীদক শযমন শপদয়ছ, তার শচদয় একটু ভাল শরদখ শযদত শচষ্টা 

কর।''  

আবম আশা কবর শতামরা শতামাদের সকল কাদর্ একোট মদন রাখদব। তাহদলই শেখদব সববকছুই সুন্দর হদয় উেদছ।  

বপ্রয় স্কাউটারবৃন্দ,  

আমরা বাাংলাদেদশ স্কাউট আদন্দালনদক শর্ারোর করদত সব ডাত্মক সহদযাবিতার হাত বাবেদয় বেদয়বছ। আিামীদতও 

তা অ্ব্যাহত োকদব। আমরা িত বছর ঢাকায় প্রেমবাদরর মত এবশয়া-প্যাবসবফক বরবর্ওনাল স্কাউট কনফাদরন্স আদয়ার্ন 

কবর। বাাংলাদেশ স্কাউটস-এর অ্বকাোদমা উন্নয়দনর র্ন্য আমরা বববভন্ন কম ডসূবচ বাস্তবায়ন করবছ।  



প্রােবমক ও িণবশক্ষা মন্ত্রণালয় কাববাং সম্প্রসারণ প্রকল্প এবাং বশক্ষা মন্ত্রণালয় বহউম্যান বরদসাস ড শর্দভলপদমন্ট থ্রু 

স্কাউটাং প্রকল্প বাস্তবায়ন করদছ। ইদতামদধ্য শেদশর অ্বধকাাংশ সরকাবর-শবসরকাবর প্রােবমক ববদ্যালয়, মাধ্যবমক ও 

সমপয ডাদয়র প্রবতষ্ঠাদন কাব স্কাউট ও স্কাউট েল িেন করা হদয়দছ। সকল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদন এ কায ডক্রম চালু করার সব ডাত্মক 

প্রদচষ্টা গ্রহদণর র্ন্য আবম সাংবিষ্ট সকলদক আহ্বান র্ানাই।  

বপ্রয় কাব স্কাউটবৃন্দ,  

শেদশর ১২ লাখ স্কাউদটর মদধ্য ২০১২ সাদল শতামরা ২৫৯ র্ন এই শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ ড শপদয়ছ। শতামরা সবার 

শসরা। এই অ্যাওয়ার্ ড েীর্ ড পবরশ্রম, বনববে অ্ধ্যবসায় ও কদোর অ্নুশীলদনর ফসল।  

আবম আশা কবর, র্ীবন চলার পদে এই অ্র্ডন শতামাদের র্ন্য পাদেয় হদয় োকদব। কম ডদক্ষদত্র সফল হদত সাহায্য 

করদব। আমার প্রতযাশা, স্কাউটাং এর মাধ্যদম শতামরা যা বশদখছ, তা অ্ন্যদের মাদে ছবেদয় শেদব।  

শেদশর শয শকান প্রাকৃবতক দদয ডাদি স্কাউট সেস্যরা সব ডপ্রেম এবিদয় আদস। ঘূবণ ডেে, বন্যা ও শীতাতড মানুদষর শসবায় 

স্কাউটদের কায ডক্রম সবার প্রশাংসা অ্র্ডন কদরদছ। সাভাদর ভবন ধ্বদস আহত ও বনহতদের শসবাোদনও স্কাউটরা প্রশাংসনীয় 

ভূবমকা পালন কদরদছ।  

বৃক্ষদরাপন, স্যাবনদটশন, স্বাস্থয বশক্ষা, ইবপআই কম ডসূবচ ও পবরদবশ সদচতনতা ববষদয় স্কাউটরা গ্রাম পয ডাদয় কার্ 

কদর োদক। বতডমান ববদশ্ব র্লবায়ুর পবরবতডন শমাকাদবলায় উন্নত ও উন্নয়নশীল শেদশ বববভন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদচ্ছ।  

বাাংলাদেদশও আমরা বববভন্ন কায ডকর পেদক্ষপ গ্রহণ কদরবছ। আবম আশা কবর স্কাউটরাও এ কাদর্ আরও শববশ কদর 

আত্মবনদয়াি করদব।  

আবম খুশী হদয়বছ শয, বাাংলাদেশ স্কাউটস দদয ডাদি শসবাোদনর লদক্ষয স্কাউটদের র্ন্য প্রবশক্ষণ কম ডসূবচ সম্প্রসাবরত 

কদরদছ। শতামাদের স্কাউটাং র্ীবদনর মধ্য বেদয় শসবামূলক কায ডক্রদম শতামাদের অ্াংশগ্রহণ অ্ব্যাহত োকদব বদল আবম দৃঢ় 

ববশ্বাস কবর।  

ভববষ্যদতর চযাদলঞ্জ শমাকাদবলায় বশশু, তরুণ ও যুবসমাদর্র সকলদকই প্রযুবি শশখাদনা ও তার প্রদয়াদির র্ন্য 

সরকার বদ্ধপবরকর। আমরা প্রবতট স্কুদল আধুবনক প্রযুবির মাধ্যদম বশক্ষাোদনর র্ন্য কবিউটার ও মাবিবমবর্য়া প্রোন 

কদরবছ।  

মাধ্যবমক পয ডায় পয ডন্ত আমরা বশক্ষােীদের মদধ্য ববনামূদল্য পাঠ্যবই ববতরণ করবছ। চলবত বছর প্রায় ২৭ শকাট বই 

ববতরণ করা হদয়দছ। সারাদেদশ প্রায় ১৫ হার্ার কমুযবনট বিবনক এবাং স্বাস্থয শকন্দ্র স্থাপন করা হদয়দছ। শেদশর ৪ হার্ার 

৫৮২ট ইউবনয়দন তথ্য ও শসবাদকন্দ্র চালু করা হদয়দছ।  

একববাংশ শতাব্দীর চযাদলঞ্জ শমাকাদবলায় শতামাদের সকলদক আধুবনক প্রযুবির ব্যবহার ও প্রদয়াি করদত সক্ষম 

হদত হদব। আমরা ২০২১ সাদলর মদধ্য ক্ষুধা োবরদ্র্য দূর কদর বাাংলাদেশদক সব ডকাদলর সব ডদশ্রষ্ঠ বাঙাবল, র্াবতর বপতা 

বঙ্গবন্ধুর শসানার বাাংলা বহদসদব প্রবতবষ্ঠত করদত চাই। একাদর্ স্কাউটসহ সকলদক এবিদয় আসার আহবান র্ানাই।  

সুবধমন্ডলী,  

বাাংলাদেশ স্কাউটদসর বতডমান সেস্য সাংখ্যা প্রায় ১২ লাখ। যা র্নসাংখ্যার অ্নুপাদত খুবই কম। আিামীদত স্কাউটদের 

সাংখ্যা ও গুণিতমান বৃবদ্ধদত কায ডকর উদদ্যাি গ্রহদণর র্ন্য আবম স্কাউট শনতৃবৃদন্দর প্রবত আহ্বান র্ানাই।  

আশা কবর আপনাদের আন্তবরক প্রদচষ্ঠায় এ সাংখ্যা ২০১৫ সাদলর মদধ্য ১৫ লাদখ উন্নীত হদব।  

আবম শর্দনবছ, বাাংলাদেশ স্কাউটস বরগুনা শর্লায় প্রকৃবত পয ডদবক্ষণ শকন্দ্র এবাং পঞ্চিদে একট প্রবশক্ষণ শকন্দ্র 

ততবরর উদদ্যাি গ্রহণ কদরদছ। বশশু-বকদশার ও তরুণ-তরুণীদের প্রবশক্ষদণর র্ন্য এই শকন্দ্রসমূদহর অ্বকাোদমা উন্নয়দনর লদক্ষয 

আমার সরকার শেদক প্রদয়ার্নীয় সহদযাবিতা বেব।  

বপ্রয় প্রবশক্ষকবৃন্দ,  

আপনারা শকামলমবত শছদলদমদয়দের প্রবশক্ষণ বেদচ্ছন। তারা আপনাদের অ্নুকরণ কদর োদক। কাদর্ই োবয়ত্ব 

পালদন আপনাদের একবনষ্ঠ হদত হদব। সৎ, দৃঢ় এবাং শেশাত্বদবাদধ উজ্জীববত সুনািবরক ততবরদত আপনাদের গুরু োবয়ত্ব পালন 

করদত হদব।  

আমাদের ভববষ্যত প্রর্ন্মদক আত্মবনভ ডরশীল ও মূল্যদবাধসিন্ন নািবরক বহদসদব িদে শতালার কম ডদপ্ররণায় সবক্রয় 

ভূবমকার র্ন্য স্কাউট আদন্দালদনর সাদে সিৃি সকলদক আন্তবরক ধন্যবাে র্ানাবচ্ছ ।  

 



বপ্রয় কাব স্কাউটবৃন্দ,  

স্বাে ডপরতা, বহাংসা, ববদদ্বষ ও তনবতক অ্বক্ষদয়র উদধ্বড উদে আিামীবেদনর রাষ্ট্র পবরচালনায় শনতৃত্বোদনর র্ন্য 

শতামাদের প্রস্ত্তত হদত হদব। আবম আশা কবর ববদশ্বর সাদে তাল বমবলদয় আিামীবেদন দৃপ্ত পাদয় এবিদয় শযদত আধুবনক জ্ঞান 

ববজ্ঞাদনর সব ডদশষ কলাদকৌশল রপ্ত কদর বর্বর্টাল বাাংলাদেশ িোর কাদর্ শতামরা গুরুত্বপূণ ড োবয়ত্ব পালন করদব। আবম 

শতামাদের সকদলর সাবব ডক সফলতা ও মঙ্গল কামনা কবর।        

শখাো হাদফর্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ বচরর্ীবী শহাক।  

 


