
দশম জাতীয় ররাভার মুট ও পঞ্চম জাতীয় কমডেকা'র  উডবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

রশখ হাসিনা  

ময়নামসতর চর, রদবীগঞ্জ, পঞ্চগড়, বৃহস্পসতবার, ১৮ মাঘ ১৪১৯, ৩১ জানুয়ারী ২০১৩  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িম্মাসনত িভাপসত,  

িহকমীবৃন্দ,  

বাাংলাডদশ স্কাউটি এর রনতৃবৃন্দ,  

স্কাউটস্ ও ররাভারগণ,  

সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

দশম জাতীয় ররাভার মুট ও পঞ্চম জাতীয় কসমউসনটি রেভলাপডমন্ট কযাম্প (কমডেকা) এর উডবাধনী অনুষ্ঠাডন উপসিত 

িকলডক আসম শুডভচ্ছা জানাই।  

স্কাউট আডন্দালন সশক্ষা গ্রহডণর পাশাপাসশ পসরপূণ ণভাডব সনডজডক দক্ষ কডর গডড় রতালার আডন্দালন। এ আডন্দালন 

সবশ্বব্যাপী সবস্তৃত। এর মাধ্যডম রোটডবলা রেডক রেডলডমডয়রা ধাডপ ধাডপ আত্মসনভ ণরশীল এবাং রিবার ব্রত সনডয় রবডড় ওডে। 

প্রকৃসতর কাোকাসে সগডয় প্রাডয়াসগক সশক্ষা গ্রহণ কডর ।  

সুসধবৃন্দ,  

এবাডরর মুট ও কমডেকার প্রসতপাদ্য ‘শাসি ও উন্নয়ডন স্কাউটিাং' যডেষ্ঠ িমডয়াপডযাগী হডয়ডে বডল আসম মডন কসর। 

বতণমান িরকার দাসয়ত্ব গ্রহডণর পর ২০১০ িাডল বাাংলাডদশ স্কাউটস্-এ ৪ে ণ বাসষ ণক পসরকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পসরকল্পনার 

আওতায় রদডশর সবসভন্ন অঞ্চল, রজলা ও উপডজলায় স্কাউট িমাডবশ অনুসষ্ঠত হয়। এরই ধারাবাসহকতায় জাতীয় পয ণাডয় এই মুট ও 

কমডেকার আডয়াজন করা হডয়ডে।  

রদডশর প্রতযি এলাকায় িমাজ উন্নয়ন কযাম্প বা কমডেকা'র আডয়াজডনর ফডল িানীয় জনিাধারণ উপকৃত হডচ্ছ। িমাজ 

অগ্রির হডচ্ছ। অাংশগ্রহণকারীগণও রদডশর সবসভন্ন এলাকার িানীয় পসরডবশ ও িাংস্কৃসত িম্পডকণ অবসহত হওয়ার সুডযাগ পাডচ্ছ।  

সুসধমন্ডলী,  

আমরা এবার িরকার গেডনর পর বাাংলাডদশ স্কাউটস্ এর উন্নয়ডন ব্যাপক কম ণসূসচ বাস্তবায়ন কডরসে। রমৌচাক জাতীয় 

স্কাউট প্রসশক্ষণ রকন্দ্রডক আধুসনকায়ন করা হডয়ডে। স্কাউট কায ণক্রমডক আরও গসতশীল করার জন্য রগাপালগঞ্জ, জামালপুর, 

কুসড়গ্রাম, যডশার ও সিরাজগঞ্জিহ রদডশর সবসভন্ন অঞ্চল ও রজলায় জায়গা বরাদ্দ সদডয়সে।  

রদবীগডঞ্জর এ সবশাল জায়গাটিও আমরা বাাংলাডদশ স্কাউটিডক বরাদ্দ সদডয়সে। স্কাউডটর কায ণক্রম িম্প্রিারডণ এ িানটি 

গুরুত্বপূণ ণ ভূসমকা রাখডব বডল আসম আশা কসর।  

আমরা স্কাউটিাংডয়র উন্নয়ডন ‘প্রােসমক সবদ্যালয় কাব স্কাউটিাং িম্প্রিারণ প্রকল্প' এবাং ‘সহউম্যান সরডি ণাি রেভলাপডমন্ট থ্রু 

স্কাউটিাং প্রকল্প' চালু কডরসে। রদডশ ২৪তম এসশয়া প্যাসিসফক সরসজওনাল স্কাউট কনফাডরন্স ২০১২ িফলভাডব বাস্তবাসয়ত হডয়ডে।  

বাাংলাডদডশ ইডতামডধ্য আরও দুটি সবডশষ রপ্রাগ্রাম - স্কাউট সলোরডদর জন্য রকাি ণ ফর সলোর রেনাি ণ ও ররাভারডদর জন্য 

ইয়ুে রফারাম রশষ হডয়ডে।  

স্কাউট বন্ধুরা,  

মুট ও কমডেকায় অাংশগ্রহনকারী স্কাউট ও ররাভারগডণর জন্য ১৩টি চযাডলঞ্জ রডয়ডে। আসম আশা কসর এ আনন্দদায়ক 

চযাডলঞ্জগুডলাডত অাংশগ্রহণ কডর রতামরা ব্যসি জীবডন চযাডলঞ্জ রমাকাডবলায় আরও রবশী আত্মসবশ্বািী হডয় উেডব।  



রদশব্যাপী ২০১১ ও ২০১২ এ দু'বেডর রতামরা সবদুযৎ কযাডম্প অাংশ সনডয়ে। সবদুযৎ িাশ্রয়, সবদুযডতর ব্যবহার সবষডয় 

স্কুডলর িহপােী ও এলাকার জনগণডক উবুদ্ধ কডরে। উন্নত মাডনর চুলার ব্যবহার সবষডয়ও রতামরা জনগণডক উৎিাসহত কডরে। 

রতামরা সিের ও আইলায় ক্ষসতগ্রিডদর রিবা ও িহডযাসগতার রক্ষডরে  অনন্য ভূসমকা পালন কডরে। এ জন্য রতামাডদর অসভনন্দন 

জানাই। রতামাডদর এিকল কাজ রদশডক িামডনর সদডক এসগডয় সনডয় যাডব। রতামরা হডব রদডশর উন্নয়ডনর বাতণা বাহক।  

এ িমাডবডশর সভডলজ ও িাব কযাম্পগুডলার নাম রাখা হডয়ডে বনাঞ্চল ও ঔষধী গাডের নাডম। এ বনাঞ্চল ও গােগুডলা 

িম্পডকণ রতামরা জানডব। এগুডলাডক রক্ষণাডবক্ষণ করডব। বন ও গাডের উপকাসরতা িম্পডকণ ঘডর ঘডর বাতণা রপৌডে রদডব। আসম 

আশা কসর রদডশর ১২ লক্ষ স্কাউট বন ও পসরডবশ রক্ষার কাডজ এসগডয় আিডব।  

স্কাউটিাংডয়র মূলমন্ত্র হডচ্ছ ‘িদা প্রস্ত্তত' ও রিবা। রদডশর রয রকান প্রডয়াজডন রতামরা িদা প্রস্ত্তত োকডব। রিবার 

মানসিকতা সনডয় দাসয়ত্ব পালন করডব।  

এবাডরর মুট ও কমডেকায় রতামরা সশক্ষা, খাদ্য, সনরাপদ পাসন, স্যাসনডটশন, সশশু ও মাতৃ স্বািয, উন্নত চুলা, 

বাডয়াগ্যািিহ নানা সবষডয় জনিডচতনতা সৃসিডত এ এলাকায় কাজ করডব। এ কাজগুডলা আিসরকতার িাডে করডল একসদডক 

রযমন জনিাধারণ উপকৃত হডব রতমসন রতামাডদর দক্ষতাও বৃসদ্ধ পাডব।  

এই কযাম্প চলাকালীন রতামরা বাাংলাবান্ধা ভ্রমণ করডব। চা বাগান রদখডব। রতামাডদর এ ভ্রমন আনন্দময় রহাক - এ 

প্রতযাশা করসে।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা িরকার গেডনর পর রদডশর প্রসতটি রিক্টডর ব্যাপক উন্নয়ন কম ণকান্ড বাস্তবায়ন কডরসে। ২০০৯ িাডল আমরা যখন 

িরকার পসরচালনার দাসয়ত্ব রনই তখন সজসনিপডরে র দাম সেল আকাশচুসি। আমরা সনতযপ্রডয়াজনীয় সজসনিপডরে র দাম িাধারণ 

মানুডষর ক্রয় ক্ষমতার মডধ্য সনডয় এডিসে। আমরা কৃসষ, স্বািয, সশক্ষা, রযাগাডযাগ, তথ্য-প্রযুসি, আইন-শৃঙ্খলা, পররাষ্ট্রিহ আে ণ-

িামাসজক উন্নয়ডনর প্রসতটি খাডত ব্যাপক কম ণসূসচ বাস্তবায়ন কডরসে। আমরা সুষম উন্নয়ডনর নীসতডত সবশ্বািী। আমরা িারাডদডশ এ 

নীসত বাস্তবায়ন করসে।  

রদশ এখন খাডদ্য স্বয়াং-িম্পূণ ণ। দাসরডযযর হার কডমডে প্রায় ১০ শতাাংশ। ৫ রকাটি মানুষ দসরয রেডক মধ্যসবত রশ্রণীডত 

উন্নীত হডয়ডে। মঙ্গার রদশ সহিাডব পসরসচত উতরবডঙ্গ এখন রকান মঙ্গা নাই। আমরা রদশ রেডক জঙ্গীবাদ সবতাসড়ত কডরসে। 

এখন আর রকান বাাংলা ভাই নাই। মানুষ এখন শাসিডত ঘুমাডত পারডে।  

আমরা সবদুযৎ উৎপাদন ২০০১ িাডল ৪৩০০ রমগাওয়াট ররডখ সগডয়সেলাম। এবার িরকাডর রপলাম ৩২০০ রমগাওয়াট। 

গত চার বেডর িরবরাহ প্রায় ৬ হাজার ৫০০ রমগাওয়াডট উন্নীত কডরসে। উৎপাদন ক্ষমতা ৮৫২৫ রমগাওয়াডট উন্নীত হডয়ডে। 

সবএনসপ-জামাত রজাট ও তত্ত্বাবধায়ক িরকার এক রমগাওয়াট সবদুযৎও উৎপাদন কডরসন। দদসনক প্রায় ৫৫০ সমসলয়ন ঘনফুট গ্যাি 

জাতীয় সগ্রডে রযাগ হডয়ডে। দবডদসশক মুযার সরজাভ ণ ১৩ সবসলয়ন েলাডরর উপর।  

আমরা চলসত বের দশম রশ্রণী পয ণি সবনামূডে ২৭ রকাটি বই সবতরণ কডরসে। প্রসতটি ইউসনয়ডন ইন্টারডনট িাসভ ণি ও 

তথ্য রিবা রকন্দ্র চালু কডরসে। এগুডলা রেডক প্রসতমাডি ৪০ লক্ষ গ্রামীণ মানুষ ই-রিবা সনডচ্ছন। ইন্টারডনট গ্রাহক িাংখ্যা িাতগুণ 

বৃসদ্ধ রপডয় প্রায় ৪ রকাটিডত উন্নীত হডয়ডে। ৩ সজ রমাবাইল রফান চালু হডয়ডে। গ্রাহকরা সভসেও কল করািহ উন্নত সেসজটাল রিবা 

পাডচ্ছন।  

মায়ানমাডরর িাডে িমুয জডয়র ফডল বডঙ্গাপিাগডরর ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বগ ণসকডলাসমটার এলাকায় বাাংলাডদডশর 

িাব ণডভৌম অসধকার প্রসতসষ্ঠত হডয়ডে। বাাংলাডদশ আজ উন্নয়ডনর ররাল মডেল। জাসতিাংঘিহ আিজণাসতক প্রসতষ্ঠানগুডলা আমাডদর 

আে ণ-িামাসজক অগ্রগসতর ভূয়িী প্রশাংিা করডে।  

সবশ্বশাসি প্রসতষ্ঠায় জাসতিাংডঘর িাধারণ পসরষডদ আমার উত্থাসপত ‘‘জনগডণর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল'' জাসতিাংডঘর 

১৯৩টি িদস্য রাষ্ট্র িব ণিম্মসতক্রডম পাশ কডরডে। ২০১১ িাডল আমাডদর উত্থাসপত ‘‘শাসির িাংস্কৃসত'' প্রস্তাবটিও পাশ হডয়ডে। 

আমার কন্যা িায়মা রহাডিন পুতুডলর উডদ্যাডগ সবশ্বব্যাপী ‘‘অটিজম িডচতনতা'' সৃসির লডক্ষয আডরকটি প্রস্তাব গত বের জাসতিাংঘ 

িাধারণ পসরষডদ উত্থাপন কসর। রিটিও গত মাডি িাধারণ পসরষডদ গৃহীত হডয়ডে। এটি বাাংলাডদডশর জন্য এক সবরল িম্মান।  



আমাডদর লক্ষয ২০২১ িাডলর মডধ্য বাাংলাডদশডক একটি মধ্যম আডয়র রদডশ পসরণত করা। দাসরযয দূর করার মাধ্যডম 

আমরা বাাংলাডদশডক এসশয়ার িবডচডয় শাসিপূণ ণ রদশ সহডিডব সবশ্ব মানসচডরে  প্রসতসষ্ঠত করার লক্ষয সনডয় কাজ কডর যাসচ্ছ।  

এ লক্ষয অজণডন রদডশর স্কাউটি িদস্যডদর গুরুত্বপূণ ণ ভূসমকা পালন করডত হডব। িব ণকাডলর িব ণডশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা 

বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমাডনর স্বডের রিানার বাাংলা প্রসতষ্ঠায় স্কাউটি িদস্যডদর আরও সনডবসদত হওয়ার আহবান জানাই।  

িমডবত স্কাউট রনতৃবৃন্দ,  

দাসয়ত্ব পালডন আপনাডদর একসনষ্ঠ হডত হডব। িৎ, দৃঢ় এবাং রদশাত্বডবাডধ উজ্জীসবত সুনাগসরক দতসরডত আপনাডদর 

গুরুদাসয়ত্ব পালন করডত হডব।  

গত নডভির মাডি ২৪তম এসশয়া-প্যাসিসফক সরসজওনাল স্কাউট কনফাডরডন্সর িফল বাস্তবায়ডনর মাধ্যডম আপনারা 

সবশ্বব্যাপী রদশ এবাং রদডশর স্কাউটি-এর ভাবমূসতণ উজ্জল কডরডেন। এ জন্য আসম আপনাডদর ধন্যবাদ জানাই।  

আপনারা রদডশর িকল সশক্ষা প্রসতষ্ঠাডন স্কাউট আডন্দালনডক আরও িম্প্রিাসরত করুন। সশক্ষােীডদর উন্নত চসররে  গেডনর 

পাশাপাসশ জাতীয় উন্নয়ডন আরও রবশী িম্পৃি করার রক্ষরে  দতসর করুন।  

স্কাউটিাং-এর প্রবিা ব্যাডেন পাওডয়ল বডলসেডলন: ‘‘পৃসেবীডক রযমন রপডয়ে, তার রচডয় একটু ভাল ররডখ রযডত রচিা 

কর।''  

এই মুট ও কমডেকায় আগত িকল স্কাউট ও ররাভারডদর প্রসত আমার আহ্বান, রতামরা এ রদশডক; এ সবশ্বডক আরও 

িামডন এসগডয় রনওয়ার জন্য প্রসতজ্ঞাবদ্ধ হও।  

আসুন আমরা িকডল সমডল রদডশর উন্নয়ডন কাজ কসর। বাাংলাডদশডক একটি উন্নত, িমৃদ্ধ, শাসিপূণ ণ রদডশ পসরণত কসর।  

িকলডক আবারও শুডভচ্ছা জাসনডয় দশম জাতীয় ররাভার মুট ও পঞ্চম জাতীয় কমডেকা'র শুভ উডবাধন রঘাষণা করসে।  

রখাদা হাডফজ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাডদশ সচরজীবী রহাক।  


