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বাাংলাদেশ স্কাউটস কর্তমক আদয়ারজি অষ্টম জািীয় কাব কযাম্পুিীদি অাংশগ্রিণকািী কাব স্কাউটসি সবাইদক 

আন্তরিক শুদভচ্ছা। 

রপ্রয় কাব স্কাউটবৃন্দ, 

তিামিা যািা কযাম্পুিীদি অাংশগ্রিদণি সুদযাগ তপদল িািা তসৌভাগ্যবান। কযাদেি অরভজ্ঞিা তিামাদেি স্বদেি 

তসানাি বাাংলা গঠদন চ্যাদলঞ্জসমূি তমাকাদবলায় আিও েক্ষ কদি গদে তুলদব বদল আশা করি। এবাদিি কযাম্পুিীি রিম িদচ্ছ 

‘আমিা কিদবা জয়’, যা অিযন্ত সমদয়াপদযাগী ও উদ্দীপনামূলক। তিামিা কযাম্পুিীি আনন্দোয়ক ও রশক্ষামূলক সকল 

কম মসূরচ্দক সাফদেি সাদি জয় কিদব বদল আরম রবশ্বাস করি। 

আরম তজদন অিযন্ত খুরশ িদয়রি তয, ২০১৩ ও ২০১৪ সাদল তিামিা তমাট ৮৫১ জন শাপলা কাব অযাওয়াড ম তপদয়ি। 

অযাওয়াড ম রবজয়ী সকলদক আমাি শুদভচ্ছা ও অরভনন্দন জানারচ্ছ।  

কাব স্কাউট এি মূলমন্ত্র ‘যিাসাধ্য তচ্ষ্টা কিা’। তলখাপোি পাশাপারশ তিামাদেি প্ররিজ্ঞা িদব মানুদষি কোদণি 

জন্য যিাসাধ্য তচ্ষ্টা কিা। আমাদেি সিকাি ৩০ লাখ শিীদেি িদেি রবরনমদয় অরজমি আমাদেি রপ্রয় মার্তভূরমদক জারিি 

রপিাি স্বদেি তসানাি বাাংলাদেশ রূদপ গোি জন্য যিাসাধ্য তচ্ষ্টা কদি যাদচ্ছ। তিামিা িদব তসানাি বাাংলা গোি কারিগি। 

রপ্রয় কাব স্কাউট বন্ধুগণ, 

েক্ষ প্রযুরেরবে তিরিি লদক্ষয আমিা প্ররিটি স্কুদল আধুরনক প্রযুরেি মাধ্যদম রশক্ষাোদনি জন্য করেউটাি ও 

মারিরমরডয়া প্রদজক্টি প্রোন কদিরি। এি পাশাপারশ সিকাি প্ররিটি ইউরনয়দন করেউটাি রভরিক িথ্য তসবা তকন্দ্র চ্ালু 

কদিদি। আধুরনক িথ্য প্রযুরেি সুরবধারে গ্রিণ কদি আগামীরেদনি তযাগ্য নাগরিক রিদসদব গদে উঠাি জন্য তিামিা যিাসাধ্য 

তচ্ষ্টা কিদব এই আমাি প্রিযাশা। 

েীর্ ম ২১ বিি পি আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-এ সিকাি পরিচ্ালনাি োরয়ত্ব তনওয়াি পি বাাংলাদেশ ‘ইউদনদস্কা সাক্ষিিা 

পুিস্কাি ১৯৯৮’ লাভ কদি। ১৯৭২ সাদল বঙ্গবন্ধুি সিকাদিি পি ৪১ বিদিও তকান প্রািরমক রবদ্যালয় সিকারি কিা িয়রন। 

আরম ২০১৩ সাদল তেদশি ২৬ িাজাি ১শ’ ৯৩টি তবসিকারি প্রািরমক রবদ্যালয় জািীয়কিণ করি। এসব রবদ্যালদয়ি ১ লাখ ৩ 

িাজাি ৮শ’ ৪৫ জন রশক্ষকদক জািীয়কিণ কিা িদয়দি। ২০০৯ সাদল সিকাি গঠদনি পি পূণ মাঙ্গ রশক্ষা নীরি প্রণয়ন 

কদিরি। এিাো ৫ম ও ৮ম তেণীি সমাপণী পিীক্ষা তবাদড মি মাধ্যদম তনওয়া িদচ্ছ। এখন ইন্টািদনদট তয তকউ কদলজ, 



 

রবশ্বরবদ্যালয়, তমরডদকল ও প্রদকৌশল রশক্ষাি ভরিম পিীক্ষাি আদবেনপত্র পূিণ ও জমা রেদি পািদি। পিীক্ষাি ফলাফল 

জানদি পািদি। সব পিীক্ষাি ফলাফল যিাসমদয় প্রকাশ কিা িদচ্ছ। 

এ বিদিি প্রিম রেদনই সািাদেদশ মাধ্যরমক পয মায় পয মন্ত রশক্ষািীদেি রবনামূদে ৩৩ তকাটি ৩৭ লাখ ৬২ িাজাি ৭শ’ 

৭২টি বই রবিিণ কিা িদয়দি। সািাদেদশ রশক্ষক রনদয়াদগ আমিা রনবন্ধন রসদেম চ্ালু কদিরি। গ্রাদম গ্রাদম চ্ালু িদয়দি বয়স্ক 

রশক্ষা ব্যবস্থা। তেদশ সাক্ষিিা এবাং রশরক্ষি মানুদষি িাি বােদি। আি রবএনরপ-জামায়াদিি দুঃশাসদন রশক্ষাি িাি কদম 

রগদয়রিল। দুঃদখি সদঙ্গ বলদি িদচ্ছ, রবগি রবএনরপ-জামায়াি তজাট শাসনামদল রবশ্বব্যাাংদকি অনুোদনি সাদে ১২শ’ তকাটি 

টাকা িরিলুদটি র্টনা প্রমারণি িওয়ায় তশষ পয মন্ত উপানুষ্ঠারনক রশক্ষা কায মক্রম বন্ধ কদি তেওয়া িয়।  

আমাদেি সিকাদিি ধািাবারিক দই তময়াদেি গি সাি বিি অি মনীরিি সবগুদলা সূচ্ক রিল ইরিবাচ্ক। তবদেরশক 

মুদ্রাি রিজাভ ম ২৭ রবরলয়ন ডলাি িারেদয় তগদি। মািারপছু আয় বৃরি তপদয় ১ িাজাি ৩শ’ ১৪ ডলাদি উন্নীি িদয়দি। তেে 

তকাটি মানুদষি কম মসাংস্থান িদয়দি। পাঁচ্ তকাটিি তবরশ মানুষ রনম্নরবি তিদক মধ্যরবদি উদঠ এদসদি। ১৪ িাজাি তমগাওয়াট 

রবদযৎ উৎপােদনি ফদল তলাড তশরডাংদয়ি যন্ত্রণা তিদক মানুষ মুরে তপদয়দি। রবদযৎ না িাকায় তিামাদেি পোশুনায় 

ইদিাপূদব মি তভাগারন্ত দূি িদয়দি। আি ম-সামারজক অগ্রগরিি তক্ষদত্র বাাংলাদেশ আজ রবদশ্বি সামদন তিালমদডল। রবদশ্বি 

অি মননরিক উন্নয়দনি তক্ষদত্র এরগদয় যাওয়া পাঁচ্টি তেদশি একটি-বাাংলাদেশ। 

রপ্রয় স্কাউটািবৃন্দ, 

বাাংলাদেদশ স্কাউট আদন্দালনদক তজািোি কিদি প্রািরমক ও গণরশক্ষা মন্ত্রণালয় কারবাং সম্প্রসািণ প্রক  বাস্তবায়ন 

এবাং রশক্ষা মন্ত্রণালয় ইদিামদধ্য ‘রিউম্যান রিদসাস ম তডদভলপদমন্ট তরা স্কাউটিাং’ প্রক  বাস্তবায়ন কদিদি। এিাোও 

‘বাাংলাদেদশ স্কাউটিাং সম্প্রসািণ ও স্কাউট শিারি ভবন রনম মাণ’ শীষ মক একটি নতুন প্রক  অনুদমােদনি অদপক্ষায় আদি।  

তমৌচ্াক জািীয় স্কাউট প্ররশক্ষণ তকদন্দ্রি স্থান সঙ্কুলান সমস্যা দূিীকিাি জন্য ৯৫ একি বনভূরম স্কাউটদেি 

ব্যবিাদিি অনুমরি তেওয়া িদয়দি। সিকাি স্কাউট প্ররশক্ষণ তকন্দ্র ও কযাে সাইট স্থাপদনি লদক্ষয চ্ট্টগ্রাম, খুলনা, বগুো, 

রসদলট, পঞ্চগদেি তেবীগদঞ্জ ও রসিাজগদঞ্জ জরম বিাদ্দ কদিদি।  

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অি ম বিদি রশক্ষা মন্ত্রালদয়ি মাধ্যদম বাাংলাদেদশ প্রিমবাদিি মি ২৪িম এরশয়া প্যারসরফক 

স্কাউট রিরজওনাল কনফাদিন্স বাস্তবায়দনি জন্য বিাদ্দকৃি ১১ তকাটি ৯৭ লক্ষ টাকায় ২৪িম এরপআি কনফাদিন্সসি জািীয় 

স্কাউট প্ররশক্ষণ তকদন্দ্রি আধুরনকায়দনি কাজ সেন্ন কিা িয়। 

তেদশ স্কাউটিাং সম্প্রসািদণি জন্য ২০১০-২০১৪ সাদল রশক্ষা মন্ত্রালদয়ি মাধ্যদম রিউম্যান রিদসাস ম তরা স্কাউটিাং 

প্রকদ ি জন্য ১৭ তকাটি ০৭ লক্ষ টাকা বিাদ্দ কিা িয়। প্রকদ ি আওিায় ২০০০ নতুন স্কাউট গঠন, ০৫টি তজলায় স্কাউট 

ভবন, রেনাজপুি ও কুরমল্লায় মরিলা ডিরমটিী রনম মাণ, জািীয় স্কাউট প্ররশক্ষণ তকদন্দ্রি ২৫০ আসদনি অরডদটারিয়াম সাংস্কাি 

এবাং রসদলদটি আঞ্চরলক স্কাউট প্ররশক্ষণ তকদন্দ্রি অবকাঠাদমা রনম মাণ কাজ সেন্ন িদয়দি।  

তেদশ কারবাং সম্প্রসািণ কিাি জন্য প্রািরমক ও গণরশক্ষা মন্ত্রণালদয়ি মাধ্যদম ২০১০-২০১৬ পয মন্ত প্রািরমক 

রবদ্যালয়সমূদি কাব স্কাউটিাং সম্প্রসািণ প্রকদ  ১১ তকাটি ৩৭ লাখ টাকা বিাদ্দ কিা িয়। প্রকদ ি মাধ্যদম নতুন ১১ িাজাি 

কাব গঠন কিা িদয়দি।  

সম্মারনি সুরধমন্ডলী,  

রশশুিাই তেদশি ভরবষ্যৎ। এদেি জন্য উন্নি ও বাস্তবমুখী রশক্ষা রনরিি কিাি জন্য সিকাদিি প্রদচ্ষ্টা অব্যািি 

িদয়দি। িাদেি তনর্তদত্ব ও সাাংগঠরনক েক্ষিা সুদৃঢ় কদি তুলদি িদব। আমিা আমাদেি স্বাধীনিাি ৫০ বিি পূরিম ও জারিি 

রপিাি শিিম জন্মবারষ মকী ২০২১ সাদলি মদধ্য মধ্যম আদয়ি তেদশ এবাং ২০৪১ সাদল বাাংলাদেশদক উন্নি তেদশ রূপান্তদিি 

জন্য কাজ কিরি। এি আদগই এ লক্ষযমাত্রা আমাদেি অজমন সম্ভব িদব বদল আরম আশা করি। তেদশি অগ্রযাত্রায় তনর্তত্বোদনি 

জন্য আগামী প্রজন্মদক কারবাং ও স্কাউটিাংদয়ি মাধ্যদম েক্ষ মানবসেে তিিীদি বাাংলাদেশ স্কাউটসদক সারব মক সিায়িাোদন 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় এবাং প্রািরমক ও গণরশক্ষা মন্ত্রণালয় আিও দৃঢ় ও তটকসই পেদক্ষপ গ্রিণ কদি যাদচ্ছ। 

বাাংলাদেশ স্কাউটস এি সেস্য সাংখ্যা বিমমাদন প্রায় ১৪ লাখ, যা জনসাংখ্যাি তুলনায় খুবই কম। স্কাউটিাং এি গুণগি 

মান অক্ষুণ্ণ তিদখ এ সাংখ্যা আদিা বৃরি কিাি উদদ্যাগ তনওয়াি জন্য আরম স্কাউট তনর্তবৃদন্দি প্ররি আহ্বান জানাই। প্রদিযক 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠাদন অন্তিুঃ দটি কদি কাব, স্কাউট ও তিাভাি েল চ্ালু কিদি িদব। তিদলদেি পাশাপারশ তমদয়িাও স্কাউটিাংদয় 



 

অরধকিি সেৃে িদচ্ছ, এদি কদি উভদয়ি মাদে সমিা বজায় তিদখ েক্ষ জনদগাষ্ঠী গঠদন স্কাউটিাং উদল্লখদযাগ্য অবোন 

িাখদব। 

রপ্রয় কাব স্কাউটবৃন্দ, 

আধুরনক জ্ঞান রবজ্ঞাদনি সব মদশষ কলাদকৌশল িপ্ত কদি রবদশ্বি সাদি িাল রমরলদয় আগামীরেদন দৃপ্ত পাদয় এরগদয় 

যাওয়াি জন্য তিামাদেি প্রস্ত্িি িদি িদব। আরম তিামাদেি সকদলি সারব মক সাফে কামনা করি। তমৌচ্াদকি এই সরম্মলদন 

তিামাদেি অাংশগ্রিণ ও অবস্থান আনন্দময় তিাক।  

সকদলি সুখ, শারন্ত ও সমৃরি কামনা কদি আরম বাাংলাদেশ স্কাউটস আদয়ারজি অষ্টম জািীয় কাব কযাম্পুিীি শুভ 

উদবাধন তর্াষণা কিরি। 

তখাো িাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ রচ্িজীবী তিাক। 

... 


