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ওসমানী স্মৃদত দমলনায়তন, মঙ্গলবার, ০৮ দিদ্সম্বর ২০০৯, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৬  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

 

সম্মাদনত সভাপদত,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপদিত সুদধমন্ডলী এবং  

দপ্রয় যুব ভাই ও শবাদ্নরা।  

আসসালামু আলাইকুম।  

দবজদ্য়র এ মাদ্স জাতীয় যুবদিবস-এর আজদ্কর এ অনুষ্ঠাদ্ন উপদিত সবাইদ্ক আমার আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা জানাই। 

একইসদ্ঙ্গ শিদ্ের যুব সমাদ্জর প্রদত রইল আমার আন্তদরক অদভনন্দন।  

আমাদ্ির যুবসমাদ্জর রদ্য়দ্ে শ ৌরদ্বাজ্জ্বল ইদতহাস, সংগ্রাদ্মর ঐদতহয। ঔপদনদ্বদেক োসদ্নর দবরুদ্ে, ৫২'র ভাষা 

আদ্ন্দালদ্ন, ৬২'র দেক্ষা আদ্ন্দালদ্ন, ৬৬'র েয়িফার সংগ্রাদ্ম, ৬৯'র  ণঅভ্যযত্থাদ্ন, ৭১'র মহান মুদিযুদ্ে,  ণতন্ত্র পুনঃপ্রদতষ্ঠায় 

এবং শভাট ও ভাদ্তর অদধকার আিাদ্য়র আদ্ন্দালদ্ন এ শিদ্ের যুবসমাজ আত্মতযাদ্ র শে অনন্য দৃষ্টান্ত িাপন কদ্রদ্ে, জাদত তা 

দিরদিন  স্মরণ করদ্ব।  

আদম দবজয় দিবদ্সর প্রাক্কাদ্ল শিদ্ের স্বাধীনতার জন্য আদ্ত্মাৎস গকারী েহীিদ্ির প্রদত  ভীর শ্রো জানাদচ্ছ।  

শ্রো জানাদচ্ছ সব গকাদ্লর সব গদ্শ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমাদ্নর প্রদত, দেদন আমাদ্ির দিদ্য়দ্েন 

স্বাধীন অদিত্ব, দনজস্ব পতাকা, দনজস্ব রাষ্ট্র।  

সুদধমন্ডলী,  

            যুবসমাজ েদি, উদ্যম, উদ্ভাবন আর কম গদ্প্ররণার প্রতীক। তাঁরাই পাদ্র একটি শিদ্ের অর্ গননদতক-সামাদজক-রাজনীদতর 

শক্ষদ্ে আমূল পদবতগন আনদ্ত। তাঁর প্রদতফলন আমরা ২০০৮ সাদ্লর জাতীয় সংসি দনব গািদ্ন শিদ্খদে।  

        আপনারা জাদ্নন, এই দনব গািদ্নর সময় প্রায় শসায়া শকাটি শভাটার দেদ্লন োঁরা প্রর্মবাদ্রর মত শভাটার হদ্য়দ্েন। বাংলাদ্িে 

আওয়ামী লী  সবসময়ই যুবেদিদ্ক মূল্যায়ন কদ্র। তাঁদ্িরদ্ক লক্ষয কদ্রই আমরা দনব গািনী ইেদ্তহার শ াষণা কদ্রদেলাম। 

শ াষণা দিদ্য়দেলাম দিদজটাল বাংলাদ্িে প্রদতষ্ঠার। শিদ্ের যুবসমাজ আমাদ্ির আহবাদ্ন সাড়া দিদ্য় বাংলাদ্িে আওয়ামী লী দ্ক 

দবপুলভাদ্ব শভাট দিদ্য়দ্ে। আমাদ্িরদ্ক দবজয়ী কদ্র শিে পদরিালনার িাদয়ত্ব দিদ্য়দ্ে।  

            িাদয়ত্ব শনওয়ার পর আমরা আমাদ্ির প্রদতশ্রুদত শর্দ্ক দবচ্যযত হয়দন। আমরা মদ্ন কদর একমাে উপযুি দেক্ষা ও 

কম গসংিাদ্নর সুদ্ো  সৃদষ্টর মাধ্যদ্মই যুবকদ্ির শিদ্ের উন্নয়দ্ন কাদ্জ লা াদ্না শেদ্ত পাদ্র।  

আমরা প্রদতশ্রুদত দিদ্য়দেলাম প্রদতটি পদরবার শর্দ্ক অন্ততঃ একজন কদ্র শবকার যুবক-যুবমদহলার কম গসংিাদ্নর ব্যবিা 

করব। এ প্রদতশ্রুদতর বািবায়দ্নর অংে দহদ্সদ্ব সরকার ইদ্তামদ্ধ্য ন্যােনাল সাদভ গস নীদতমালা অনুদ্মািন কদ্রদ্ে। এর আওতায় 

শবকার যুবক ও যুবমদহলাদ্ির জাদত  ঠনমূলক কম গকাদ্ন্ড সম্পৃি করার মাধ্যদ্ম দুই বেদ্রর জন্য অিায়ী কম গসংিান সৃদষ্ট করা 

হদ্চ্ছ।  



এ কম গসূদি প্রার্দমকভাদ্ব শ াপাল ঞ্জ, কুদড়গ্রাম ও বরগুনা শজলায় বািবায়ন করা হদ্চ্ছ। এ কম গসূদির আওতায় মাধ্যদমক 

শর্দ্ক সদ্ব গাচ্চ দিগ্রীধারী দেক্ষা ত শোগ্যতা সম্পন্ন ১৮ হদ্ত ৩৫ বের বয়সী আগ্রহী শবকার যুবক ও যুবমদহলাদ্ির িেটি সুদনদি গষ্ট 

মদিউদ্ল দতন-মাস শময়ািী শমৌদলক প্রদেক্ষণ প্রিাদ্নর পর জাদত  ঠনমূলক কম গকাদ্ন্ড সম্পৃিকরদ্ণর মাধ্যদ্ম  ২ বৎসদ্রর জন্য 

অিায়ীভাদ্ব কম গসংিান সৃদষ্ট করা হদ্ব।  

পাইলট কম গসূদির ফলাফদ্লর উপর দভদি কদ্র পে গায়ক্রদ্ম এ কম গসূদি শিদ্ের সকল শজলা ও উপদ্জলায় সম্প্রসারণ করা 

হদ্ব।  

সুদধমন্ডলী,  

            যুব সম্প্রিায়দ্ক সঠিক পদ্র্ পদরিাদলত করদ্ত না পারদ্ল আমরা কখনই স্বদনভ গর জাদতদ্ত পদরণত হদ্ত পারব না। 

আমরা প্রদতটি শবকার যুবদ্কর হাত কমীর হাদ্ত পদরণত করদ্ত িাই।  

            যুবক ভাইদ্বানদ্ির শুধু অদ্ন্যর মুখাদ্পক্ষী হদ্য় র্াকদ্ল িলদ্ব না। শুধু একটা িাকুদরর আোয় বাদ্র বাদ্র ধরণা দিদ্ল 

িলদ্ব না। আজদ্কর দুদনয়ায় আর শকউ অনুৎপািনেীল খাদ্ত ব্যয় করদ্ত িায় না। সবাইদ্ক উৎপািনেীল কমীদ্ত পদরণত হদ্ত 

হদ্ব। আত্মদনভ গরেীল কম গকাদ্ন্ড সবাইদ্ক দনদ্য়াদজত হদ্ত হদ্ব।   

            আমাদ্ির শিেটা শোট। দকন্তু আমাদ্ির সম্পদ্ির  াটদত শনই। আমাদ্ির মাটি, অসংখ্য নি-নিী, খাল-দবল, পুকুর 

অবদ্হলায় পদ্ড় রদ্য়দ্ে। বীজ মাটিদ্ত শফলদ্লই িারা  জায়, দকংবা পাদনদ্ত শপানা োড়দ্লই আপনা-আপদন মাে বড় হয়, 

বাংলাদ্িে োড়া পৃদর্বীদ্ত এমন শিে খুব কমই আদ্ে।  

অর্ি, িারদিদ্ক শিাখ শফরাদ্লই আমরা শিদখ প্রচ্যর খাল, নালা, পুকুর ও িীদ  পদরতযি অবিায় পদ্ড় আদ্ে। এগুদ্লা 

সংস্কার কদ্র প্রচ্যর মৎস্য সম্পি উৎপািন করা সম্ভব। শতমদনভাদ্ব আমাদ্ির ঊব গর মাটিদ্ত উন্নত প্রযুদি ব্যবহাদ্রর মাধ্যদ্ম দবপুল 

পদরমাদ্ণ কৃদষজাত পণ্য উৎপািন করা োদ্ব।  

            আদম যুব ভাইদ্বানদ্ির আহবান জানাব, আসুন আমরা আমাদ্ির প্রাকৃদতক সম্পিদ্ক কাদ্জ লাদ দ্য় আত্ম- কম গসংিাদ্নর 

সুদ্ো  সৃদষ্ট কদর।  

সরকার আপনাদ্ির পাদ্ে আদ্ে। প্রদেক্ষদ্ণর মাধ্যদ্ম িক্ষতা বাড়াদ্নার জন্য আমরা দবদভন্ন প্রদেক্ষণ কম গসূদি গ্রহণ 

কদ্রদে। আমরা এসএমই খাদ্ত সহজ েদ্তগ এবং কম সুদ্ি ব্যাংক ঋণ শিওয়ার ব্যবিা কদ্রদে। শমদ্য়দ্ির জন্য দবদ্েষ ঋদ্ণর 

ব্যবিা করা হদ্য়দ্ে। আমরা িাই অদ্ন্যর মুখাদ্পক্ষী না শর্দ্ক আমাদ্ির প্রদতটি যুবক দনদ্জদ্ির পাদ্য় িাঁড়াক। তাদ্ত দনদ্জদ্ির 

শেমন উন্নদত হদ্ব, শতমদন শিদ্ের উন্নদত হদ্ব।  

দপ্রয় ভাই ও শবাদ্নরা,  

২০২১ সাদ্ল স্বাধীনতার সুবণ গ জয়ন্তী পাদলত হদ্ব। শস লদ্ক্ষয িাদরদ্র্য দবদ্মািন ও সামাদজক অগ্র দতর মাধ্যদ্ম একটি 

প্র দতেীল  ণতাদন্ত্রক কল্যাণমুখী বাংলাদ্িে  ড়ার সুদৃঢ় অঙ্গীকার দনদ্য় বতগমান  ণতাদন্ত্রক সরকাদ্রর দভেন-২০২১ প্রণীত 

হদ্য়দ্ে। এজন্য অর্ গননদতক প্রবৃদে, িাদরদ্র্য হ্রাস, উৎপািন বৃদে, দ্র্ব্যমূদ্ল্যর দিদতেীলতা আনয়ন, মানবসম্পদ্ির উন্নয়ন, নারীর 

কম গসংিান ও ক্ষমতায়ন,  ণতদ্ন্ত্রর অনুেীলন অপদরহাে গ।  

আদম এখাদ্ন দকছুটা দুঃদ্খর সদ্ঙ্গ উদ্ল্লখ করদ্ত িাই, আমাদ্ির যুব সমাদ্জর একটা অংে অদ্নক সময় ভ্যল পদ্র্ পা 

বাড়ায়। মািকােদিসহ নানা সমাজদবদ্রাধী কম গকাদ্ন্ড যুি হদ্য় পদ্ড়। এটা খুবই হতাোব্যঞ্জক। এ শক্ষদ্ে শুধু যুবকদ্ির উপর শিাষ 

িাপাদ্লই িলদ্ব না, তাঁদ্িরদ্ক সঠিক পদ্র্ পদরিাদলত করার িাদয়ত্ব সমাদ্জর প্রদতটি না দরদ্কর।  

তাঁদ্িরদ্ক আমাদ্ির ঐদতহয, আমাদ্ির জাতীয় মুদি সংগ্রাদ্মর ইদতহাস, আমাদ্ির হাজার বেদ্রর পাদরবাদরক বন্ধন 

এসব দবষদ্য় সম্যক ধারণা দিদ্ত হদ্ব। এজন্য আমাদ্ির দেক্ষা ব্যবিায় আমূল পদরবতগন আনদ্ত হদ্ব। একজন সদ্িতন যুবক 

কখনই দবপদ্র্ শেদ্ত পাদ্র না। আমাদ্ির যুব সমাজ েদি দবপদ্র্ োয়, শসটি হদ্ব আমাদ্ির সামদগ্রক ব্যর্ গতা।   

সুদধমন্ডলী এবং যুব ভাই ও শবাদ্নরা,  

আদম শজদ্ন খুেী হদ্য়দে শে, যুব উন্নয়ন অদধিপ্তদ্রর দনয়দমত প্রদেক্ষণ কম গসূদির বাইদ্র ক্লাব-দভদিক যুব কম গসূদি সারা 

শিদ্ে সম্প্রসারণ ও শজারিার করার জন্য যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর ও শবসরকাদর শস্বচ্ছাদ্সবী যুব সং ঠদ্নর মদ্ধ্য কম গসূদি-দভদিক 

শনটওয়াদকগং প্রকদ্ের কাে গক্রম শুরু হদ্ত োদ্চ্ছ। এোড়া, সুসদিত ভ্রাম্যমান শেদনং ভযাদ্নর মাধ্যদ্ম শিদ্ের ৬টি দবভাদ্ র ৩৬টি 



উপদ্জলায় শবকার যুবকদ্ির কদম্পউটার ও ইন্টারদ্নট দবষদ্য় এক মাস শময়াদি প্রদেক্ষণ প্রিাদ্নর কাে গক্রম শুরু হদ্য়দ্ে। সরকাদ্রর 

দিদজটাল বাংলাদ্িে  ড়ার লক্ষয বািবায়দ্নর শক্ষদ্ে এসব কম গসূদি যু ান্তকারী ভূদমকা পালন করদ্ব।  

যুব ভাই ও শবাদ্নরা,  

যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর হদ্ত প্রদেক্ষণপ্রাপ্ত শেসব সফল যুবক ও যুবমদহলা আত্মকম গসংিান প্রকে বািবায়দ্ন দৃষ্টান্তমূলক 

অবিান রাখদ্ত সক্ষম হন তাদ্ির কাদ্জর স্বীকৃদতস্বরূপ এবং অন্যদ্িরদ্ক উৎসাদহত করার লদ্ক্ষয যুবদিবদ্স জাতীয় যুব পুরস্কার 

প্রিান করা হয়। ইতঃপূদ্ব গ ২৪৫ জন সফল যুবক ও যুবমদহলাদ্ক জাতীয় যুব পুরস্কার প্রিান করা হদ্য়দ্ে।  

এ বেরও সারা শিেব্যাপী বাোই কদ্র ১০ জন সফল যুবদ্ক এ পুরস্কার প্রিাদ্নর জন্য মদ্নানীত হদ্য়দ্েন। পুরস্কারপ্রাপ্ত 

সফল যুবদ্িরদ্ক আদম অদভনন্দন জানাদচ্ছ। শতামরা দনদ্জদ্ির প্রকদ্ের উন্নয়দ্নর পাোপাদে গ্রাদ্মর হত িদরদ্র্দ্ির উন্নয়দ্ন এবং 

শবকার যুবদ্ির স্বকদ্ম গ দনদ্য়াদজত করার লদ্ক্ষয শতামাদ্ির কম গপ্রদ্িষ্টা অব্যাহত রাখদ্ব।  

পাোপাদে নারী ও দেশু দনে গাতন শরাধ, শেৌতুক প্রর্াদ্রাধ, স্বািয ও পুদষ্ট সদ্িতনতা বৃদে, পদরকদেত পদরবার  ঠন, প্রজনন 

স্বািয ইতযাদিসহ সমাজ উন্নয়নমূলক কাদ্জ সদক্রয়ভাদ্ব অংেগ্রহণ কদ্র  ণসদ্িতনতা সৃদষ্ট করদ্ত হদ্ব। শতামাদ্ির সাফদ্ল্য 

অনুপ্রাদণত ও উবুে হদ্য় অন্যরাও সুন্দর সমাজ দনম গাদ্ণ এদ দ্য় আসদ্ব বদ্ল আদম আন্তদরকভাদ্ব দবশ্বাস কদর।  

৩০ লাখ েহীদ্ির আত্মতযাদ্ র দবদনমদ্য় অদজগত বাংলাদ্িদ্ের যুব সমাজ শিেদ্ক দপদেদ্য় র্াকদ্ত শিদ্ব এটা আদম 

দবশ্বাস কদর না। শতামরা শজদ্  উঠদ্ল বাংলাদ্িে শজদ্  উঠদ্ব। শতামরা স্বাবলম্বী হদ্ল বাংলাদ্িে স্বাবলম্বী হদ্ব।  

সবাইদ্ক আন্তদরক ধন্যবাি জাদনদ্য় জাতীয় যুবদিবস ২০০৯ এর শুভ উদ্বাধন শ াষণা করদে।  

                                                                       

শখািা হাদ্ফজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে দিরজীবী শহাক।  

 


