
নবম বাাংলাদেশ ও প্রথম সানদসা স্কাউট জামু্বরীর উদবাধন অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শশখ হাসসনা 

 

জাতীয় স্কাউট প্রসশক্ষণ শেন্দ্র, শমৌচাে, গাজীপুর, শসনবার, ২২ চচত্র ১৪২০, ৫ এসপ্রল ২০১৪ 

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

বাাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপসত, 

প্রধান জাতীয় েসমশনার, 

জামু্বরী সাাংগঠসনে েসমটির সভাপসত, 

জাতীয় েসমশনারবৃন্দ, 

আমসন্ত্রত অসতসথবৃন্দ, 

জামু্বরীদত অাংশগ্রহণোরী শেশী-সবদেশী স্কাউট ও স্কাউটারবৃন্দ, 

এবাং উপসিত সুসধবৃন্দ, 

 

আসসালামু আলাইকুম।     

 

নবম বাাংলাদেশ ও প্রথম সােক স্কাউট অগ কানাইদজশন (সানদসা) স্কাউট জামু্বরীর উদবাধনী অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রহণোরী 

সােকভুক্ত শেশসমূদহর স্কাউটসহ সেলদে জানাই স্কাউট সালাম। 

সশশু, সেদশার ও যুবদের সৎ, চসরত্রবান, আত্মপ্রতযয়ী ও আেশ ক নাগসরে সহদসদব গদে শতালার শক্ষদত্র স্কাউট 

আদন্দালদনর ভূসমো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ক। বাাংলাদেশ স্কাউটস এ শক্ষদত্র বসলষ্ঠ অবোদনর জন্য শেদশ এবাং সবদেদশ সবপুলভাদব 

প্রশাংসসত হদয়দে।   

স্কাউটিাংদয়র ধারাবাসহে োর্ কক্রদমর অাংশ সহদসদব ১১-১৬ বের বয়সী শেদল-শমদয়দের প্রসত চার বের অন্তর জাতীয় 

স্কাউট জামু্বরীর আদয়াজন েরা হদয় থাদে। এবাদরর জামু্বরীর সথম হদে ‘‘শাসন্ত ও সম্প্রীসতর জন্য স্কাউটিাং’’, র্া অতযন্ত 

সমদয়াপদর্াগী এবাং উদ্দীপনামূলে ।  

স্কাউদটর মূলমন্ত্রই হদে ‘সো প্রস্ত্তত’। আসম আশা েরদবা, শতামরা এই মুলমদন্ত্র  েীসক্ষত হদয় শেদশর উন্নয়ন, শাসন্ত 

ও সম্প্রীসতর জন্য ‘‘সো প্রস্ত্তত’’ থােদব।  

সপ্রয় স্কাউটবৃন্দ, 

আসম জাসন, শেদশর সেল প্রাকৃসতে দূদর্ কাগ শমাোদবলায় স্কাউট সেস্যরা সনরলসভাদব োজ েদর থাদে। ঘূসণ কঝে, 

বন্যা ও শীতাতক মানুদষর শসবায় শতামাদের োর্ কক্রম জনগদণর োদে প্রশাংসসত হদয়দে।  

বৃক্ষদরাপণ, স্যাসনদটশন, স্বািয সশক্ষা, ইসপআই েম কসূসচ ও পসরদবশ সদচতনতা সবষদয় শতামরা শহর শথদে গ্রাম পর্ কন্ত 

োজ েদর থাদো। আেশ ক স্কাউট সহসাদব শতামাদের শসবামূলে োর্ কক্রমদে আদরা গসতশীল ও সবস্তৃত েরদব- এটাই আমার 

প্রতযাশা। 

বতকমান সবশ্ব তথ্যপ্রযুসক্তর উপর সভসত েদরই এসগদয় র্াদে। তথ্য প্রযুসক্তর চযাদলঞ্জ শমাোদবলায় শতামাদের এখন 

শথদেই প্রস্ত্তসত সনদত হদব। সনদজদের আধুসনে সবদশ্বর উপযুক্ত েদর গদে তুলদত হদব।  



 

েক্ষ তথ্যপ্রযুসক্তসবে চতসরর লদক্ষয আমাদের সরোর স্কুলগুদলাদত আধুসনে প্রযুসক্তর মাধ্যদম সশক্ষাোদনর জন্য 

েসিউটার ও মাসিসমসিয়া ক্লাশরুদমর ব্যবিা েদরদে। পাশাপাসশ প্রসতটি ইউসনয়দন ‘ইউসনয়ন তথ্য শসবাদেন্দ্র’ চালু েরা 

হদয়দে। আমরা ২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেশ শথদে ক্ষুধা, োসরদ্র্য দূর েদর মধ্যম আদয়র শেদশ পসরণত েরদত চাই। সমৃদ্ধ 

বাাংলাদেশ গোর এই লোইদয় শতামাদেরদেই এসগদয় আসদত হদব। ভসবষ্যদত এদেশদে শতামরাই শনতৃত্ব শেদব। তাই, সশক্ষা, 

শমধা, মনন ও সততার সাংসমশ্রদন সনদজদের চতসর েরদত হদব।  

আসম শতামাদের সাদথ ২০০৯ শথদে ২০১৩ শময়াদে শেশব্যাপী স্বািয েযাি এবাং সবদ্যযৎ েযাদি অাংশগ্রহণ েদরসে। 

শতামাদের সাদথ এ েম কসূসচগুদলাদত তথ্য প্রযুসক্ত ব্যবহার েদর সভসিও েনফাদরন্স েদরসে। আসম সবশ্বাস েসর এর ফদল 

শতামরা স্বািয সবষয়ে েম কোন্ড আরও েক্ষতার পসরচয় সেে এবাং সবদ্যযৎ সাশ্রদয় োর্ কের অবোন রাখে। 

শতামরা জান আমরা ১০ হাজার শমগাওয়াট সবদ্যযৎ উৎপােন ক্ষমতা অজকন েদরসে। গত সপ্তাদহই আমরা সদব কাচ্চ 

৭,৩৫৬ শমগাওয়াট সবদ্যযৎ উৎপােন েদরসে। তারপদরও সবদ্যযৎ সাশ্রদয়র শোদনা সবেল্প নাই। আসম স্বািয মন্ত্রণালয় এবাং 

সবদ্যযৎ সবভাগদে বাাংলাদেশ স্কাউটস এর সহদর্াসগতা সনদয় সনয়সমত সবদ্যযৎ েযাি ও স্বািয েযাি আদয়াজদনর আহ্বান 

জানাসে। 

সপ্রয় স্কাউটারবৃন্দ, 

বাাংলাদেদশ স্কাউট আদন্দালনদে শজারোর েরদত আমরা সম্ভাব্য সবধরদণর সহদর্াসগতা েরদবা। প্রাথসমে ও গণ 

সশক্ষা মন্ত্রণালদয়র োসবাং সম্প্রসারণ প্রেল্প এবাং সশক্ষা মন্ত্রণালদয়র সহউম্যান সরদসাস ক শিদভলপদমন্ট থ্রু স্কাউটিাং প্রেদল্পর 

মাধ্যদম অসধোাংশ সরোসর-শবসরোসর প্রাথসমে সবদ্যালয়, মাধ্যসমে সবদ্যালয় ও সমপর্ কাদয়র প্রসতষ্ঠাদন োব স্কাউট ও স্কাউট 

েল গঠন েরা সম্ভব হদয়দে। ২০১২ সাদল ঢাোয় প্রথমবাদরর মত এসশয়া-প্যাসসসফে সরসজওনাল স্কাউট েনফাদরন্স আদয়াজন 

েরা হদয়সেল। এর মাধ্যদম বসহ কসবদশ্ব বাাংলাদেদশর সুনাম আদরা বৃসদ্ধ শপদয়দে। 

শমৌচাদের জাতীয় স্কাউট প্রসশক্ষণ শেন্দ্রদে এেটি আন্তজকাসতে পর্ কাদয়র শেসনাং েমদেদে পসরণত েরদত আসম 

ইসতমদধ্যই সনদে কশ সেদয়সে। সরোদরর সহদর্াসগতায় বাাংলাদেশ স্কাউটস শস লদক্ষয োজ েদর র্াদে। শমৌচাদের এই প্রসশক্ষণ 

শেদন্দ্রর উন্নয়দনর জন্য এেটি পৃথে প্রেল্প গ্রহদণর জন্য স্কাউট শনতৃবৃন্দদে উদদ্যাগ গ্রহদণর আহ্বান জানাসে।  

শজলা পর্ কাদয়র স্কাউট োর্ কক্রম সুষ্ঠুভাদব বাস্তবায়দনর লদক্ষয অবোঠাদমা উন্নয়দনর জন্য সরোর প্রেদল্পর মাধ্যদম 

প্রদয়াজনীয় সহদর্াসগতা প্রোন েরদব। সেল শজলায় স্কাউট ভবন সনম কাণ েদর েক্ষ ব্যবিাপনা গদে শতালার জন্য আসম সাংসিষ্ট 

সেলদে অনুদরাধ েরসে। আসম মদন েসর, উন্নত ও েক্ষ জনদগাষ্ঠী চতরীদত বাাংলাদেশ স্কাউটস সব সময় উদল্লখদর্াগ্য অবোন 

রাখদে। তাই সরোর স্কাউটিাংদয়র উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর মাধ্যদম েক্ষ জনদগাষ্ঠী চতসরদত সমথ কন ও সহদর্াসগতা অব্যাহত 

রাখদব। 

বাাংলাদেশ স্কাউটস এর সেস্য সাংখ্যা বতকমাদন ১৩ লক্ষ, র্া জনসাংখ্যার তুলনায় খুব এেটি শবসশ নয়। স্কাউটদসর 

গুণগত মান অক্ষুন্ন শরদখ এ সাংখ্যা আদরা বৃসদ্ধ েরার উদদ্যাগ শনয়ার জন্য আসম স্কাউট শনতৃবৃদন্দর প্রসত আহ্বান জানাই। সেল 

সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন অন্তত দ্যদটা েদর স্কাউট েল শখালার পরামশ ক সেসে। 

বাাংলাদেশ স্কাউটস গাল ক-ইন-স্কাউটিাং োর্ কক্রম তাদের ২০ বের পূসতক উদ র্াপন েরদে এবাং স্কাউটিাং এ শমদয়দের 

সাংখ্যা োসেদয়দে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৬৭ জন জন। আসম এজন্য বাাংলাদেশ স্কাউটসদে আন্তসরে ধন্যবাে জানাই। স্কাউটিাং এ 

শমদয়দের সাংখ্যা আরও বাোদত হদব, এজন্য প্রদয়াজনীয় সহদর্াসগতা আমরা শেব। 

I welcome the Scouts from SAARC Countries. I am grateful to all the SAARC 

Countries for giving us the opportunity to arrange First SAARC National Scout 

Organization Jamboree in Bangladesh. Please convey my regards and best wishes to all 

your scouts. 

সপ্রয় স্কাউটবৃন্দ, 

সহাংসা, সবদবষ ও চনসতে অবক্ষদয়র উদবক উদঠ আগামী সেদনর রাষ্ট্র পসরচালনায় শনতৃত্বোদনর জন্য শতামাদেরদে 

প্রস্ত্তত হদত হদব। আসম দৃঢ়ভাদব সবশ্বাস েসর, সশক্ষার আদলাদে আদলাসেত হদয় স্কাউটিাং এর সুমহান ব্রতদে শতামরা 

জীবদনর সেল শক্ষদত্র ধারণ েদর সুনাগসরে সহসাদব গদে উঠদব।  



 

আসম শতামাদের সেদলর সাসব কে সাফল্য োমনা েসর। শমৌচাদের এই মধুর সমলন শমলায় শতামাদের অাংশগ্রহণ ও 

অবিান আনন্দময় শহাে এ োমনা েসর। 

উপসিত সেদলর সুখ, শাসন্ত ও সমৃসদ্ধ োমনা েদর আসম নবম বাাংলাদেশ ও প্রথম সােক স্কাউট অগ কানাইদজশন 

(সানদসা) স্কাউট জামু্বরী শুভ উদবাধন শ াষণা েরসে। 

 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ সচরজীবী শহাে। 

... 

 


