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ডবিডমল্লোডহর রোহমোডনর রোডহম  

অনুষ্ঠোরনর িভোপডি,  

িহকমীবৃন্দ,  

ররোটোডরয়োনবৃন্দ,  

উপডিি সুডধমন্ডলী,  

                                                                                                              

আিিোলোমু আলোইকুম।  

ররোটোরী ইনটোরন্যোেনোল ডিডিক্ট ৩২৮০, বোাংলোরেে এর িরেলরন উপডিি িকলরক আমোর আন্তডরক অডভনন্দন 

র্োনোডি। িকল ডিডিরক্টর ররোটোডরয়োনরেরআ আমোর শুরভিো র্োনোডি।  

মোৈ জ মোি আমোরের স্বোধীনিোর মোি।  

রেরের িম্পেেোলী, েোনেীল ব্যডিরের মোরে উপডিি হরি রপরর আডম আনডন্দি। আিজ-পীডিিরের রিবোয় অবেোন 

রোখোয় আপনোরের ধন্যবোে র্োনোডি। আেো কডর, আপনোরের আয় রেরক আররো রবেী অে জ েডরদ্র র্নর োষ্ঠীর কল্যোরণ ব্যয় কররবন।  

সুডধমন্ডলী, 

েোন আ রিবো মহৎ কোর্। এটি আমোরের ঐডিরহেরআ অাংে। রেরের পুররোরনো িব ডেক্ষো প্রডিষ্ঠোনই র্ডমেোর আ িম্পেেোলী 

ব্যডিরের উৎিোহ আ অরে জ  রি উরেরে। েোিব্য ডৈডকৎিোলয়, পোেো োর, ধমীয় প্রডিষ্ঠোন, রখলোর মোে, ডবরনোেরনর ব্যবিো িবই িাঁরো 

করররেন। আপনোরো এ ধোরোর বোহক। 

 রভোর  নয়, িেোর ই েোডন্ত। এই িেোর র মোনডিকিো ডনরয় ১৯০৫ িোরল ররোটোরী ক্লোব  ঠিি হয়। ১০৭ বেররর পে 

পডরক্রমোয় এ মহোন ব্রি আর্ ডবশ্বব্যোপী েডিরয় পরিরে। বোাংলোরেরেআ ররোটোডরয়োনরো র্নরিবোমূলক কম জকোরন্ড রবে িডক্রয় 

আরেন।  

আপনোরো েোডরদ্রে ডবরমোৈন, অিহোয়রের স্বোিেরিবো প্রেোন, ডেক্ষোর প্রিোর, ডেশু কল্যোণ, িমোরর্ েোডন্ত প্রডিষ্ঠোর লরক্ষে 

কম জসূৈী ডনরিন। বোস্তবোয়ন কররেন। প্রোকৃডিক দুর্ জো  পরবিী ত্রোণ আ পুন জবোিন কো্ জক্রম বোস্তবোয়ন কররন। আপনোরের 

আইকেোরম্পর খুবই সুনোম আরে। 

সুডধবৃন্দ,  

করম জর মধ্য ডেরয়ই অমর হরয় েোকো ্োয়। ভোল কোর্ কররল মৃত্যের পরআ সুনোম অক্ষুণ্ণ েোরক। মোনুষ ভোল কোর্ কররি 

উবুদ্ধ হয়। আর মন্দ কোর্ কররল মৃত্যের পরআ মোনুষ ঘৃণো কররব। িোই আমোরের প্ররিেরকরই উডৈি িোধ্যমরিো ভোল কোর্ করো। 

্োরি র্ন রণর মঙ্গল হয়। িমোরর্র কল্যোণ হয়। অনোডবল েোডন্ত প্রডিডষ্ঠি হয়। 

র্নকল্যোণ করো আআয়োমী লীর র অন্যিম রোর্ননডিক অঙ্গীকোর। িোই আমরো ্খনই রেে-রিবোয় সুর্ো  রপরয়ডে, 

িখনই িোধোরণ মোনুরষর উন্নয়নরক অগ্রোডধকোর ডেরয়ডে।  

িব জকোরলর িব জরেষ্ঠ বোঙোডল, র্োডির ডপিো বঙ্গবন্ধু রেখ মুডর্বুর রহমোন িব জপ্রেম িোমোডর্ক ডনরোপত্তো কম জসূৈী ৈোলু 

কররন। ররেন রেয়ো, রখোলোবোর্োরর রভোগ্যপণ্য ডবডক্র, ডরডলফ ডবিরণ, দুর্ জো কবডলিরের পুন জবোিন িবই বঙ্গবন্ধু শুরু কররন। 



আমরো ১৯৯৬ িোরল িরকোরর এরি ডেক্ষো, স্বোিে, বোিিোরনর ডনরোপত্তো রেয়োর কম জসূৈী বোস্তবোয়ন কডর। েডরদ্র র্নর োষ্ঠীর 

পাঁৈটি রমৌডলক অডধকোর ডনডিি কডর। বৃদ্ধ, দুুঃি নোরী আ েডরদ্র র্নর োষ্ঠীরক ভোিো রেয়ো শুরু কডর। 

সুডধমন্ডলী, 

এবোর িরকোররর েোডয়ত্ব ডনরয় িোমোডর্ক ডনরোপত্তো কম জসূৈীগুরলোরক িোমোডর্ক সুরক্ষো আ িোমোডর্ক ক্ষমিোয়ন এ দুই ভোর  

ভো  কডর। আমরো ডবধবো ভোিো, বয়স্ক ভোিো, দুুঃি মডহলো ভোিো, প্রডিবন্ধী ভোিো, মোতৃত্বকোলীন ভোিো ইিেোডে ডেডি। প্রডি বেরই এ 

ভোিোরভো ীরের িাংখ্যো আ অরে জর পডরমোণ বোিোডি। ডভডর্এফ, ডভডর্ডি, রটস্ট ডরডলফ আ কম জসৃর্ন কম জসূৈীর মোধ্যরম কম জিাংিোন 

সৃডি কররডে। খোদ্য ডনরোপত্তো ডনডিি কররডে। আএমএি িোরো বের ৈোলু রররখডে।  

র্ন রণর িোমোডর্ক ক্ষমিোয়ন ডনডিি কররি আমরো ডেক্ষোেীরেররক উপ-বৃডত্ত ডেডি।  রীব রেরল-রমরয়রের স্নোিক 

প্ জোয় প্ জন্ত ডেক্ষোবৃডত্ত রেয়োর ব্যবিো কররডে। আেয়ন, ‘একটি বোিী একটি খোমোর’ প্রকল্প বোিত্মবোয়ন করডে। প্রোডন্তক ৈোষীরক 

ডবনোমূরল্য িোর আ বীর্ ডেডি। ক্ষুদ্রঋণ ডেডি। ১১ হোর্োর কমুেডনটি ডক্লডনক ৈোলু কররডে। র্লবোয়ু পডরবিজরনর ঝুঁডক রমোকোরবলোয় 

র্লবোয়ু িহডবল  েন কররডে। রিখোন রেরক ঘূডণ জেি আেয়রকন্দ্র আ বাঁধ ডনম জোণ করো হরি। নেী খনন করো হরি। বনোয়ন সৃডি করো 

হরি। ডবডভন্ন ফিরলর বন্যো, খরো আ লবণোিিো িডহষ্ণু র্োি উদ্ভোবন করো হরি।  

আমোরের এিব উরদ্যোর র ফরল ডিন বেরর েোডররদ্রে্্র হোর ১০ েিোাংে করমরে। র্ন রণর খোদ্য আ পুডি ডনরোপত্তো 

ডনডিি হরয়রে। মোনুরষর আয়-ররোর্ োর রবরিরে। ক্রয়ক্ষমিো রবরিরে। েডিেোলী রেেীয় বোর্োর সৃডি হরয়রে। রেেী-ডবরেেী 

ডবডনরয়োর র সুর্ো  রবরিরে। আমরো গ্যোি-ডবদুেরি উৎপোেন বোডিরয়ডে। িিক, ররল, রনৌ র্ো োর্ো  উন্নয়রন ব্যোপক কম জসূৈী 

বোস্তবোয়ন কররডে।  

এিব উন্নয়নমূলক কম জকোরন্ডর ইডিবোৈক প্রভোব অে জনীডিরি পিরে। ফরল ডবশ্বমন্দো িরেআ বোাংলোরেে পণ্য আ র্নেডি 

রফিোডনরি প্রবৃডদ্ধ অর্জন করররে। চবরেডেক মুদ্রোর ডরর্োভ জ অিেন্ত িরন্তোষর্নক আরে। 

আমরো ‘ডিডর্টোল বোাংলোরেে’  িোর লরক্ষে দ্রুি এড রয় ্োডি। গ্রোরমর মোনুষ এখন এিএমএি এর মোধ্যরম স্বোিে, কৃডষ আ 

অন্যোন্য খোরি ডবরেষজ্ঞ রিবো ডনরি পোররেন। দ্রুি টোকো রলন-রেন কররি পোররেন। ইউডনয়ন িথ্য রিবোরকন্দ্রগুরলো ব্যোপকভোরব 

ব্যবহৃি হরি। ডেক্ষোেীরের আইটি জ্ঞোন আহররণ আকৃি করডে। 

ররোটোডরয়োনবৃন্দ,  

আপনোরো আমোরের এ কম জ্ রজ্ঞর িহোয়ক েডি। িমোর্ আ রেরের উন্নয়রন প্রডিশ্রুডিেীল প্রডিটি িাং েরনর কম জকোন্ডই 

আমোরের র্ন্য উৎিোরহর। আমরো বোাংলোরেেরক একটি  ণিোডন্ত্রক, সুখী, িমৃদ্ধ, েোডন্তপূণ জ রোরে পডরণি কররি ৈোই। র্োডির ডপিোর 

‘রিোনোর বোাংলো’  িোর স্বপ্ন পূরণ কররি ৈোই। আসুন, িবোই ডমরল আমোরের এ লক্ষে অর্জন কডর।  

এ আহবোন র্োডনরয় আডম ররোটোরী ইন্টোরন্যোেনোল ডিডিক্ট ৩২৮০ এর িরেলরনর শুভ উরবোধন র োষণো করডে। 

িবোইরক আবোররো ধন্যবোে।     

রখোেো হোরফর্ ।  

র্য় বোাংলো, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বোাংলোরেে ডৈরর্ীবী রহোক।  

... 


