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ববিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

বাাংলাদেশ স্কাউটি এর িভাপবত,  

িহকমীবৃন্দ,  

শাপলা কাদবর শ াট্ট বন্ধুরা,  

উপবিত সুবধমন্ডলী,  

আস িালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ স্কাউটি এর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ ড প্রোদনর এ মদনারম অ্নুষ্ঠাদন উপবিত িকলদক আমার আন্তবরক শুদভচ্ছা 

জানাবচ্ছ।  

আজদক শাপলা কাদবর যারা অ্যাওয়ার্ ড পাচ্ছ শতামাদের িকলদক আমার আন্তবরক অ্বভনন্দন জানাবচ্ছ। এটা শতামাদের 

জন্য একটি দুল ডভ অ্জডন। শতামাদের কদ ার অ্নুশীলদনর ফিল। এটাদক ধারণ কদর পবরপূণ ড মানুষ হওয়ার পথ রচনা করদত হদব। 

শতামাদের এ বশক্ষা অ্ন্যদের মাদে  বিদয় বেদত হদব।  

স্কাউটিাং একটি ববশ্বব্যাপী আদন্দালন। বশশু, বকদশার ও তরুণদের িৎ, চবরত্রবান, ন্যায়পরায়ন, আত্মপ্রতযয়ী ও আেশ ড 

নাগবরক বহদিদব গদি শতালাই এ আদন্দালদনর মূল লক্ষয। শেদশর িকল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদন স্কাউটিাং চালু করার মাধ্যদম এ 

আদন্দালনদক আদরা ববস্তৃত করা িম্ভব বদল আবম মদন কবর।  

শেদশ বববভন্ন প্রাকৃবতক দুদয ডাগ পরবতী আতড-মানবতার শিবায় স্কাউটরা িরকাদরর িহদযাবগতায় এবগদয় আদিন। তারা 

িামাবজক িদচতনতামূলক কাজ কদরন। স্কাউটদের শিবামূলক কম ডকান্ড ভববষ্যদত আদরা বািদব বদল আবম আশা কবর।  

শাপলা কাদবর বন্ধুরা,  

স্কাউট আদন্দালদনর শুরু কাব স্কাউটিাং বেদয়। বশশু বয়ি শথদকই একজন আেশ ডবান মানুষ বহদিদব বনদজদক গদি শতালার 

এ িাধনায় বনদয়াবজত শাপলা ক্লাদবর িকল বন্ধুদক আমার প্রাণঢালা অ্বভনন্দন জানাবচ্ছ।  

শতামাদেরদক শলখাপিা ও ববদনােদনর পাশাপাবশ মানুদষর শিবা করার মানবিকতা ততরী করদত হদব। শেশীয় িাংস্কৃবত 

চচ ডা ও প্রকৃবত রক্ষায় মদনাদযাগী হদব। স্বাধীনতা ও মুবিযুদের ইবতহাি জানা ও তা ধারণ করদত হদব। িামাবজক অ্পরাধগুদলার 

কুফল বনদজ জানদব এবাং বন্ধু-িহপা ীদের জানাদব। কারণ, শতামরাই আগামী বেদনর ভববষ্যৎ।  

সুবধমন্ডলী,  

            জাবতর বপতা বশশুদেরদক খুব ভালবািদতন। বশশুদের িাবন্নধ্য শপদল তাঁর িব দুুঃখ ও অ্বিাে শকদট শযত। িমাদজর 

অ্বদহবলত, বনপীবিত বশশুদের প্রবত তাঁর অ্িাধারণ মমত্ব ব ল। বতবন ১৯৭৪ িাদল বশশু আইন প্রণয়ন কদরন। বচবিয়াখানা ও 

যাদুঘর প্রবতষ্ঠা কদরন।  বঙ্গবন্ধুর এ িহজাত তববশদযযর প্রতীক বহদিদব তাঁর জন্মবেনদক ‘জাতীয় বশশু বেবি' বহদিদব পালন করা 

হয়।  

            জাবতর বপতার পোঙ্ক অ্নুিরণ কদর বতডমান িরকার বশশুদের জন্য একটি সুন্দর ভববষ্যৎ গিার লদক্ষয জাতীয় বশশু 

নীবত প্রণয়ন কদরদ । একটি আধুবনক বশক্ষানীবত প্রণয়ন কদরদ । পা োন পেবতদত ইবতবাচক পবরবতডন এদনদ । বশক্ষাঙ্গদন 

বশশুর সৃবযশীল মদনর ববকাশদক অ্গ্রাবধকার শেয়া হদচ্ছ। শেদশর শতভাগ বশশু স্কুদল যাদচ্ছ। বশশুশ্রম বন্ধ কদর তাদেরদক বশক্ষা ও 

বৃবিমূলক প্রবশক্ষণ শেয়া হদচ্ছ।  



মাধ্যবমক পয ডন্ত িকল বশক্ষাথীদক ব দরর শুরুদতই ববনামূদে পাঠ্যপুস্তক ববতরণ করা হদচ্ছ। উচ্চ মাধ্যবমক পয ডন্ত ৩৯ 

লাখ বশক্ষাথীদক উপবৃবি শেয়া হদচ্ছ। প্রায় শেি লাখ বশক্ষাথীদক শমধাবৃবি শেয়া হদচ্ছ। বশক্ষা িহায়তা ট্রাস্ট ফাদন্ডর মাধ্যদম স্নাতক 

পয ডাদয়র শমধাবী ও েবরদ্র বশক্ষাথীদের উপবৃবি শেয়ার উদযাগ শনয়া হদয়দ । বশক্ষার হার ও মান শবদিদ । েদর পিা কদমদ ।    

বশক্ষাথীদের তথ্যপ্রযুবি জ্ঞান আহরদণ সুদযাগ ও শক্ষত্র প্রিাবরত করা হদয়দ । বশক্ষাঙ্গদন কবিউটার োব ও 

মাবিবমবর্য়া ক্লাশরুম প্রবতষ্ঠা অ্ব্যাহত রদয়দ । দুগ ডম অ্ঞ্চদল ভ্রাম্যমান আইটি োব পা াদনা হদচ্ছ। ইন্টারদনট িহজলভয করা 

হদয়দ । অ্নলাইদন ভবতডর শরবজদেশন ও পরীক্ষার ফলাফল শেয়া হদচ্ছ। ৪,৫৮২টি ইউবনয়দন তথ্য ও শিবাদকন্দ্র িাপন করা 

হদয়দ । শযখান শথদক গ্রাদমর মানুষ আইটি শিবা বনদত পারদ ন।  

উচ্চবশক্ষার সুদযাগ বািাদনা হদয়দ । ববজ্ঞান ও প্রযুবি, কৃবষ, শটক্সটাইল এবাং শমবর্কযাল ববশ্বববযালয় প্রবতষ্ঠা করা 

হদয়দ । শবিরকারী খাদতও ববশ্বববযালয় প্রবতবষ্ঠত হদয়দ । কাবরগবর বশক্ষার সুদযাগ বািাদনা হদয়দ ।  

শ াট্ট বন্ধুরা, আমরা শয ‘বর্বজটাল বাাংলাদেশ' গিার লদক্ষয এবগদয় যাবচ্ছ, শতামরাই হচ্ছ তার প্রধান কাবরগর। এর পূণ ড 

সুফলও শতামরাই পাদব। আমরা শয িমুদ্র জয় কদরব  তার সুফলও শতামরাই শভাগ করদব। শতামরা বর্বজটাল সুববধা গ্রহণ কদর 

বনদজদেরদক ববশ্বমাদনর কদর গদি শতাদলা। যাদত বনদজরাই শেদশর িিে আহরণ, িাংরক্ষণ ও উন্নয়ন করদত পাদরা। যাদত 

ববশ্বব্যাপী বাাংলাদেশদক বনদয় শয অ্পার িম্ভাবনা ততরী হদয়দ  তা বাস্তদব রূপ বেদত পার।  

সুবধবৃন্দ,  

বতডমান িরকার নারী ও বশশু স্বািযরক্ষায় অ্তযন্ত আন্তবরক। বমর্ওয়াইফ ততরী, টীকা কম ডসূচী শজারোর করা, কমুযবনটি 

বক্লবনক প্রবতষ্ঠা করা, উপদজলা ও শজলা পয ডাদয় হািপাতালগুদলাদত ওদয়বকযাম শেয়া হদয়দ । েবরদ্র ও বনম্নআদয়র মানুদষর খায 

ও পুবয বনবিত কদরব । এর ফদল নারী ও বশশু মৃত্যযহার হ্রাি শপদয়দ । এ িাফদের জন্য বাাংলাদেশ এমবর্বজ অ্যাওয়ার্ ড ও িাউথ 

িাউথ অ্যাওয়ার্ ড শপদয়দ ।  

অ্টিবস্টক ও প্রবতবন্ধী বশশুদের বশক্ষা, পবরচয ডা ও উন্নয়দন আমরা বববভন্নমুখী পেদক্ষপ বনদয়ব । এবতম বশশুদের মাবিক 

ভাতা দুই হাজার টাকা কদরব । িামাবজক বনরাপিা শবযনীর বলয় বািাদনা হদয়দ । মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাি কদরব । 

মাতৃত্বকালীন ভাতাদভাগীর িাংখ্যা ১ লক্ষ ১ হাজার ২০০ জদন উন্নীত করা হদয়দ । ৭৮ হাজার গাদম ডন্টি নারী শ্রবমক ও বববভন্ন 

শজলায় কম ডরত েবরদ্র োকদটটিাং মা'শক মাবিক ৩৫০ টাকা কদর ভাতা শেয়া হদচ্ছ। ববধবা ভাতা, বভবজবর্, বভবজএফ ইতযাবে 

ভাতা শতা আদ ই।  

ববশ্বমন্দা িদেও অ্থ ডনীবত এবগদয় যাদচ্ছ। োবরদ্রয দ্রুত হ্রাি পাদচ্ছ। গ্রামীণ অ্থ ডনীবত চাঙ্গা হদয়দ । জলবায়ু পবরবতডন 

শমাকাদবলায় বববভন্নমুখী পেদক্ষপ শনয়া হদয়দ । শেশী-ববদেশী বববনদয়াগ শবদিদ । ব্যাপক কম ডিাংিান হদয়দ । মাথাবপছু আয় 

৬৩০ র্লার শথদক ৮৪৮ র্লাদর উন্নীত হদয়দ । মানুদষর ক্রয়ক্ষমতা শবদিদ । বাাংলাদেশ এখন অ্দনক শক্ষদত্রই ববদশ্বর কাদ  মদর্ল 

শেদশ পবরণত হদয়দ ।  

সুবধমন্ডলী ও কাব স্কাউট বন্ধুরা,  

আমরা শেদশর প্রবতটি অ্জডনদক ধদর রাখদত চাই। ধারাবাবহকভাদব এবগদয় শযদত চাই। যাদত রূপকল্প-২০২১ অ্নুযায়ী 

আমরা একটি আত্মবনভ ডর জাবতদত পবরণত হদত পাবর। িমৃে বাাংলাদেশ গদি ত্যলদত পাবর। জনগদণর শমৌবলক অ্বধকার বনবিত 

করদত পাবর। আমাদের বতডমান ও ভববষ্যৎ প্রজদন্মর সুন্দর জীবন বনবিত করদত পাবর। জাবতর বপতার স্বদের শিানার বাাংলাদেশ 

গদি ত্যলদত পাবর।  

এ আশা ব্যি কদর কাব স্কাউট বন্ধুদের িাফেময় জীবন কামনা কদর আমার বিব্য শশষ করব ।  

িবাইদক আবাদরা ধন্যবাে।  

শখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ বচরজীবী হউক।  

... 


