
ররোটোরী ইন্টোরন্যোশনোল ডিডিক্ট ৩২৮০, বোাংলোদেশ এর ৭৫ বছর পূডতি উেযোপন  

এবাং ররোটোরী ডপস এওয়োি ি ২০১৩ গ্রহণ অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

রশখ হোডসনো  

প্যোন প্যোডসডিক রসোনোরগাঁও রহোদটল, ঢোকো, শডনবোর, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, ০৮ জুন ২০১৩  

 

ডবসডমল্লোডহর রোহমোডনর রোডহম  

 

ররোটোরী ইন্টোরন্যোশনোদলর প্রোক্তন রপ্রডসদিন্ট Mr. Bhichai Rattakul,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপডিত ররোটোডরয়োনবৃন্দ,  

সুডধমন্ডলী,  

 

আসসোলোমু আলোইকুম।  

             

ররোটোরী ইন্টোরন্যোশনোল ডিডিক্ট ৩২৮০, বোাংলোদেদশর ৭৫ বছর পূডতি উপলদযৈ আডম রেদশর সকল ররোটোডরয়োনদক 

অডভনন্দন যোনোডি।  

মোনব রসবো, ডবশ্বব্যোপী রসৌহোর্দ্ি ও শোডি প্রডতষ্ঠোর লযৈ ডনদয় ১৯০৫ সোদল ররোটোরী ইন্টোরন্যোশনোল প্রডতডষ্ঠত হয়। এ পয িি 

ডবশ্বব্যোপী ১২ লযোডধক ররোটোরী সেস্য হদয়দছ। যোদের প্রদতৈদকই সম্পেশোলী এবাং সমোদয প্রডতডষ্ঠত। ররোটোডরয়োনরো ডবশ্বব্যোপী 

যনদসবোমূলক কম িকোন্ড সম্প্রসোরণ কদরদছ। সমোদযর েডরদ্র ও অবদহডলত মোনুদষর দুঃখ-কষ্ট লোঘদব অবেোন রোখদছ। রসযন্য 

ডবদশ্বর সকল ররোটোডরয়োনদক ধন্যবোে যোনোই।  

সুডধমন্ডলী,  

সব িকোদলর সব িদেষ্ঠ বোঙোডল, যোডতর ডপতো বঙ্গবন্ধু রশখ মুডযবুর রহমোদনর রোযনীডতই ডছল সোধোরণ মোনুদষর আর্ ি-

সোমোডযক ও রোযননডতক অডধকোর আেোয় করো। ডতডন ডছদলন ডবদশ্বর মুডক্তকোমী, ডনপীডিত ও রমহনডত মোনুদষর অডবসাংবোডেত 

রনতো। এ অডধকোর আেোদয় ডতডন রযল, জুলুম, অতৈোচোর, ডনয িোতন সহৈ কদরদছন।  

যোডতর ডপতোর রনতৃদে মহোন মুডক্তযুদের মোধ্যদম স্বোধীন বোাংলোদেশ প্রডতষ্ঠো হয়। সকদলর প্রডত বন্ধুে, কোরও প্রডত 

জ্বডরতো নয় এবাং শোডিপূণ ি সহোবিোদনর নীডত ডতডন ডবশ্বশোডি প্রডতষ্ঠোয় ডবশ্বব্যোপী ছডিদয় রেন। ডবশ্বশোডি প্রডতষ্ঠোয় তাঁর অবেোদনর 

যন্য ডবশ্ব শোডি পডরষে যোডতর ডপতোদক ১৯৭৩ সোদল ‘‘জুডলও কুডর'' শোডি পেদক ভূডষত কদর।  

যোডতর ডপতোর পেোঙ্ক অনুসরণ কদর আডমও ডবশ্বশোডি প্রডতষ্ঠোয় ডনরলস প্রদচষ্টো চোডলদয় যোডি। যোডতর ডপতোর আেদশ ি 

গিো আওয়োমী লীদগর সভোপডত ডহদসদব আডম েদলর প্রডতটি রনতো-কমীদক রসই পরোমশ িই ডেদয় আসডছ।  

ডবশ্বব্যোপী এখন রটকসই উন্নয়দনর কর্ো বলো হদি। যো শুধু ডবশ্বশোডি প্রডতষ্ঠোর মোধ্যদমই সম্ভব বদল আডম মদন কডর। তোই 

আডম ২০১১ সোদল বোাংলোদেদশর যনগদণর পয রর্দক যোডতসাংঘ সোধোরণ পডরষদে ‘‘যনগদণর যমতোয়ন ও উন্নয়ন'' মদিল 

উপিোপন কডর। গত ডিদসম্বদর যোডতসাংদঘর ১৯৩টি সেস্য রোষ্ট্র সব িসম্মডতক্রদম এই প্রস্তোব পোশ কদরদছ।  

এই মদিদল আডম ক্ষুধো ও েোডরদ্রৈ দূরীকরণ, জ্বষম্য কডমদয় আনো, বঞ্চনোর অবসোন, সুডবধোবডঞ্চতদের অির্ভ িডক্তকরণ, দ্রুত 

মোনব সম্পে উন্নয়ন এবাং সন্ত্রোস ডনমূ িলদক শোডি প্রডতষ্ঠোর লদযৈ করণীয় ডহদসদব ডচডিত কদরডছ।  

আযদকর ররোটোরী ডপস এওয়োি ি প্রেোন আমোদের এ শোডি উদর্দ্োগদক আরও উৎসোহ রযোগোদব। এ রগৌরব রেদশর প্রডতটি 

মোনুদষর। বোাংলোর যনগদণর প্রডত ররোটোডরয়োনদের এ স্বীকৃডত আমোদের রপ্ররণোর উৎস ডহদসদব কোয করদব।  

 



সুডধমন্ডলী,  

রেদশ আমরো েোডরদ্রৈ ডবদমোচনদক সদব িোচ্চ অগ্রোডধকোর ডেদয়ডছ। এযন্য আমরো গ্রোদমর সোডব িক উন্নয়ন ডনডিত কদরডছ। 

প্রডতটি গ্রোম উন্নয়দনর রকন্দ্রডবন্দুদত পডরণত হদয়দছ। যোতীয় অর্ িনীডতদত অবেোন রোখদছ।  

অর্ িনীডতদত প্রোয় সোদি ছয় শতোাংশ প্রবৃডে অডযিত হদয়দছ। ডবশ্বমন্দো সদেও রপ্তোডন আয়, ররডমদটন্স ও ডরযোদভ ি ব্যোপক 

প্রবৃডে হদয়দছ। েোডরদ্রৈ দ্রুত হ্রোস রপদয়দছ। মোর্োডপছু আয় ও ক্রয়যমতো রবদিদছ। কডমউডনটি ডিডনক প্রডতষ্ঠোর মোধ্যদম আমরো 

স্বোিৈদসবো গ্রোম পয িি ডনডিত কদরডছ। ইউডনয়ন তথ্য ও রসবোদকদন্দ্রর মোধ্যদম গ্রোদমর যনগণ তথ্যপ্রযুডক্ত রসবো ডনদত পোরদছ।  

আমরো ডশযো ও মোনব সম্পে উন্নয়দন ব্যোপক কম িসূচী বোস্তবোয়ন কদরডছ। কৃডষর ব্যোপক উন্নয়ন ডনডিত কদরডছ। ডনম্নডবত্ত 

মোনুদষর খোর্দ্ ও পুডষ্ট ডনরোপত্তো ডনডিত কদরডছ। যলবোয়ু পডরবতিদনর রনডতবোচক প্রভোব রমোকোদবলোয়ও আমরো উদর্দ্োগ ডনদয়ডছ।  

আমরো গণতন্ত্রদক সুসাংহত কদরডছ। আমরো সোম্প্রেোডয়ক সম্প্রীডত রযোদক অগ্রোডধকোর ডেডি। যুেোপরোধী-

মোনবতোডবদরোধীদের ডবচোদরর মোধ্যদম সমোদয শোডি ও ন্যোয়ডবচোর প্রডতষ্ঠোর উদর্দ্োগ ডনদয়ডছ।  

আমোদের এ কম িযদে ররোটোডরয়োনরোও সহোয়ক ভূডমকো পোলন করদত পোদর। তোরো ডশযো ও মোনবদসবো উন্নয়দন কোয 

করদছ। এসব কোদয তোদের আরও সমডিত উদর্দ্োগ গ্রহদণর আহ্বোন যোনোই।  

সুডধমন্ডলী,  

আমোদের লযৈ ২০২১ সোদলর মদধ্য ক্ষুধোমুক্ত, েোডরদ্রৈমুক্ত, সমৃে বোাংলোদেশ প্রডতষ্ঠো করো। এর মধ্য ডেদয় আমরো যোডতর 

ডপতোর স্বদের রসোনোর বোাংলো অযিন করদবো। ররোটোরীসহ রেদশর প্রডতটি মোনুষদক মুডক্তযুদের রচতনোয় উদ্বুে হদয় আমোদের এ 

কম িযদে অাংশ গ্রহদণর আহ্বোন যোনোই।  

সবোইদক ধন্যবোে।  

রখোেো হোদিয।  

যয় বোাংলো  যয় বঙ্গবন্ধু  

বোাংলোদেশ ডচরযীবী রহোক।  


